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RESUMO 
O tema deste artigo está relacionado à qualidade de vida dos alunos da EJA de São Miguel do 

Oeste. O objetivo principal está em identificar as vivencias corporais dos alunos da EJA de São 

Miguel do Oeste relacionado à atividade física e saúde. Este estudo se caracterizou como quali-

quantitativa e exploratória. Com relação aos procedimentos, a pesquisa foi realizada através da 

aplicação de questionários para conhecer o perfil dos alunos, sendo que os mesmos descreveram 

sua rotina diária. A partir das informações coletadas e através dos instrumentos de coleta de 

dados descrevemos os resultados encontrados e podemos constatar que a maioria dos 

entrevistados tem consciência da importância da pratica de atividades físicas, mas não a 

desenvolve com frequência. A partir destas informações comparamos com as referências críticas 

do campo da Educação Física. Assim, concluímos que a conscientização da importância da 

atividade física existe, mas não é praticada pelos mesmos acarretando algumas doenças, 

estresses desnecessários e uma qualidade de vida razoável. 

Palavras-chave: Atividade Física. Saúde. Qualidade de vida.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Minha trajetória na educação iniciou a alguns anos atrás, quando percebi que 

tinha um sentimento muito forte com o educar. Minha formação na educação é na área 

da Educação Física e gosto muito do que faço. Atualmente estou trabalhando com o 

ensino fundamental. Tive o prazer de ter a experiência de trabalhar com o Proeja por 

aproximadamente dois anos. A experiência foi maravilhosa, aprendi muita coisa com o 

Proeja.  

A oportunidade de integrar a disciplina de Educação Física dentro da Educação 

de Jovens e Adultos (EJA) é única, pois, podemos conscientizar nossos alunos de qual é 

o papel da Educação Física na escola e na vida do ser humano quando trata de 

movimentar-se.  O movimento é muito importante para todos nós seres humanos, pois 

necessitamos destes para podermos ter uma qualidade de vida melhor.  
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Com isso pensamos em um tema voltada a saúde e a qualidade de vida dos 

sujeitos da EJA de São Miguel do Oeste. Dessa forma podemos possibilitar mudança na 

visão de muitos alunos em relação a sua própria saúde e qualidade de vida.  

Para desenvolvermos esta reflexão e ampliarmos as discussões sobre os aspectos 

didáticos e metodológicos da Educação Física, propomos discutir sobre o seguinte 

problema de pesquisa: Como estimular a conscientização, em relação à necessidade da 

prática de atividade física e de saúde física e mental, contribuindo para a qualidade de 

vida dos estudantes da EJA de São Miguel do Oeste?  

Nessa pesquisa propõe-se a conscientizar os sujeitos da EJA de São Miguel do 

Oeste a praticar atividades físicas para, posteriormente ter saúde e qualidade de vida.  

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

Conscientizar os sujeitos da EJA de São Miguel do Oeste a praticar atividades físicas 

para, posteriormente ter saúde e qualidade de vida. 

 

 1.1.1 Objetivos específicos 

 

- Identificar o perfil dos alunos da EJA em relação à prática de atividades físicas. 

-Identificar as práticas físicas realizadas pelos alunos da EJA de São Miguel do Oeste 

- Relacionar a importância da atividade física para a saúde do ser humano, em especial, 

dos alunos da EJA, foco deste trabalho. 

 

1.2 Justificativa 

A implantação do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional 

(PROEJA) com a Educação Básica na Modalidade EJA através do Decreto de n° 5.840 

de 13 de julho de 2006, trouxe novos desafios para a construção e consolidação de uma 

proposta educacional que atenda aos fundamentos da política de inclusão social. 

Com isso foi preciso repensar a Educação Física na EJA e no PROEJA, tentando 

oportunizar os jovens e adultos a ter uma formação melhor. A disciplina de Educação 

Física deve ser vista além de uma disciplina relacionada aos esportes e sim uma 

disciplina que se relaciona muito com a saúde e a qualidade de vida das pessoas. 
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Atualmente em nossa sociedade, o ser humano está vivenciando algumas 

doenças provocadas pela falta de se movimentar ou pratica de atividades físicas.  

Com isso pensamos uma forma de conscientizar os sujeitos da sociedade de que 

a Educação Física vai além dos esportes, ou da prática esportiva por um simples gostar. 

Essa disciplina requer muito mais do que isso, pois trabalham questões relacionadas aos 

esportes, saúde e bem estar das pessoas. 

No entanto a Educação Física deve ser vista como uma possibilidade que oportuniza 

as pessoas a prática de esportes, bem como a oportunidade de vivenciar novos desafios 

na busca de qualidade de vida. Esta busca deve ser iniciada desde a infância, fazendo 

parte da rotina diária prevenindo e conscientizando as pessoas para que previnam a 

saúde e disponham de qualidade de vida. 

 

 

2 CAMINHOS PARA A PESQUISA 

 

2.1 MÉTODO E ABORDAGEM DE PESQUISA 

 

“Delimitar a pesquisa é estabelecer limites para investigação” (Marconi e 

Lakatos, 2002, p. 31), de modo que nosso trabalho é de cunho qualiquantitativo, e se 

caracteriza como sendo exploratória.  

 

Basicamente buscam informar ao pesquisador a real importância do 

problema, em que estágio se encontram as informações acerca deste e, 

também, revelar possíveis novas informações sobre o assunto. Assim, 

a pesquisa exploratória geralmente corresponde ao levantamento 

bibliográfico, as entrevistas etc. (NARDI 2003, p. 54). 

 

A pesquisa exploratória oportuniza o autor a explorar, de todas as formas, as 

informações coletadas. A pesquisa descritiva aborda aspectos descritivos, registros, 

análise e interpretação dos fenômenos atuais com o objetivo funcional no presente. 

Também objetiva a obtenção de informação e/ou conhecimento acerca de um problema 

onde no qual se procura uma resposta, uma comprovação de hipótese ou descoberta de 

novos fenômenos. (Marconi e Lakatos, 2002). 

Essa pesquisa caracteriza-se também como quantitativa, pois serão coletados 

dados, utilizando os números e quantidades para traduzir as informações pesquisadas. 
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(NARDI, 2003). A pesquisa qualitativa busca compreender e explicar os fenômenos 

sociais.  

 

O propósito fundamental da pesquisa qualitativa é a compreensão, 

explicação e especificação do fenômeno social. O foco dessa pesquisa 

é a construção do significado, o “como”, e o mais importante para o 

pesquisador qualitativo é a validade. (NARDI, 2003, p. 55). 

 

Essa pesquisa teve como objetivo conhecer o perfil das vivências corporais 

relacionadas à saúde e qualidade de vida dos alunos da EJA e, posteriormente, 

conscientizá-los da importância da disciplina de Educação Física e da prática de 

atividades físicas relacionadas à saúde corporal e mental do ser humano.  

 

2.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA A PESQUISA 

 

Utilizamos como instrumentos de coleta de dados os questionários, com o 

objetivo de conhecer o perfil dos alunos, sendo que os mesmos irão descrever o que eles 

fazem durante a semana em relação a atividades físicas. Os alunos, atores desta 

pesquisa, serão jovens e adultos da EJA de São Miguel do Oeste, perfazendo o total de 

oito alunos do Ensino Médio. O questionário foi estruturado, semiaberto, com perguntas 

objetivas e discursivas. 

A partir das informações coletadas, através dos questionários, instrumento de 

coleta de dados, descrevemos os resultados encontrados com as referências do campo da 

Educação Física. As perguntas objetivas serão analisadas baseadas na pesquisa 

quantitativa, identificando as respostas e confrontando com as referências do campo da 

Educação Física. As perguntas dissertativas serão analisadas de acordo com a pesquisa 

qualitativa, sendo confrontada, também, com as referências da Educação Física e a 

visão da autora.  

 

 

2 EDUCAÇÃO FÍSICA E SEUS EIXOS 

 

Neste capítulo estaremos abordando questões pertinentes ao corpo e movimento, 

o que é uma aula de Educação Física e a Educação Física e a qualidade de vida na EJA, 
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ressaltando a importância dessas questões para termos um corpo saudável e uma 

qualidade de vida melhor.  

 

3.1 CORPO E MOVIMENTO 

 

O movimento é fundamental para o corpo de todo ser humano. Recorrendo a 

literatura, Hildebrandt-Strasmann (2003, p.103), descreve que “O movimento humano é 

um diálogo entre homem e o mundo”. O movimento será aceito somente quando for 

compreendido com o corpo e a mente em um mesmo sentido. “Um movimento é 

aprendido quando o corpo o compreendeu, ou seja, quando o incorporou ao seu mundo, 

mover seu corpo é visar através dele às coisas”, (GONÇALVES p. 45, 1994).  

Nossa rotina diária é baseada em movimentos, em nosso trabalho, estudos, lazer 

e afazeres domésticos, mas estes movimentos são tradicionais, e, nosso corpo precisa de 

movimentos que proporcionam o bem-estar, alegria, divertimento entre outros fatores 

importantes para uma melhor qualidade de vida. “Para o ser humano o movimento é um 

acesso ao mundo”. (HILDEBRANDT-STRAMANN, 2013, p. 14).  

É através do movimento que convivemos e aprendemos coisas novas neste 

mundo. “O mundo não pode só ser identificado pelo pensar, mas, também, pelo 

movimentar. Movimento é um meio de conhecimento e com isso identificamos o seu 

significado”. (HILDEBRANDT-STRAMANN, 2013, p. 112). 

É através do movimento que aprendemos tudo, e este, automaticamente, está 

ligado ao nosso corpo e com o mundo, pois nos movimentamos com nosso corpo neste 

mundo e com outros corpos ou pessoas deste mundo.  

 Durante as práticas pedagógicas precisamos envolver os sujeitos/corpos e o 

movimento em uma relação ampla consigo mesmo e com os outros, e, não 

isoladamente, com isso o processo de ensino e aprendizagem vai ocorrer com êxito, pois 

desta forma os corpos envolvidos neste movimento trocaram informações 

proporcionando maiores conhecimentos entre si.  

Quando nos movimentamos interagimos com todos os objetos e seres situados 

ao nosso redor, ou seja, o nosso movimento está ligado com nossa personalidade. “Toda 

relação corporal implica uma relação psicológica, pois o movimento não é um processo 

isolado e está em estreita relação com a conduta e a personalidade”, (OLIVEIRA, 2002, 

p. 47).  
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O ser humano forma sua personalidade através de seus atos e movimentos 

durante seu crescimento enquanto cidadão na sociedade. Com isso podemos constatar 

que, a partir do momento que houver cuidados com o corpo este será saudável do 

contrário será somente um corpo. Utilizando os conhecimentos disponibilizados na 

literatura, os professores de educação física tem a possibilidade de propor nova 

concepção sobre movimento e fazer a relação com a educação física no âmbito escolar. 

“Assim como o “falar” e o “pensar”, o movimentar-se também é um meio de 

mediação entre a criança e o mundo, entre o interior e o exterior”, (BAECKER, 2004 p. 

184). No nosso dia-a-dia estamos continuamente nos movimentando, estudando ou 

praticando alguma atividade física “Se movimentar significa um tornar-se presente, de 

uma forma cheia de prazer, um estar sendo concretização/ materialização do ser”, 

(BAECKER, 2004, p.184).  

Ao nos movimentarmos estamos liberando energias positivas e negativas 

presentes em nosso corpo. No entanto, não adianta estar presente em determinado local, 

se não praticar, movimentar-se para adquirir a aprendizagem, ou para o bem-estar da 

saúde corporal e mental. 

Todo ser humano tem seus diferentes modos de movimentar-se, praticar esportes 

e desenvolver seus próprios movimentos, sendo assim, ninguém pode interferir na 

maneira de cada um desenvolver seus movimentos ou sua concepção corporal. Na 

Educação Física os jovens também têm seus estilos de movimento, de andar, correr, 

saltar, lançar objetos, jogar, praticar exercícios voltados à saúde, cuja responsabilidade 

do Professor de Educação Física é estimular o aluno a desenvolver seu próprio estilo de 

movimento. 

 

3.2 O QUE É UMA AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA? 

 

Para definirmos uma aula de Educação Física é oportuno recorrermos à literatura 

onde encontramos Hildebrandt-Strasmann (2003, p.47) que afirma compreender “aula 

como um processo de interação social, no qual o professor e os alunos definem suas 

situações de ações e, com isso, determinam também os seus significados”. Com isso 

podemos dizer que durante as aulas ocorre a interação entre professores e alunos, o que 

é fundamental no desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. 

Portanto a Educação Física é considerada um componente curricular da mesma 

importância e com os mesmos direitos e deveres da Matemática, Português, História e 
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Geografia.  Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) Lei n. 9394/96, 

“A educação física, integrada a proposta pedagógica da escola, é componente curricular 

obrigatório da educação básica”. (BRASIL, 1996, p.11).  

Na educação de jovens e adultos a Educação Física também é obrigatória. “A 

própria Lei de Diretrizes e Bases (LDB 9394/96) sustenta que a Educação Física hoje é 

componente obrigatório nos curso noturno e desde 2004 é obrigatória nos cursos de 

EJA”. (SAMPAIO; BAEZ; STOBAUS; OLIVEIRA, 2012, p.03).  

Alguns alunos da EJA não têm muito interesse em participar das aulas de 

Educação Física. Eles pensam que o aprender a ler, escrever e calcular já é o suficiente 

para sua formação, mas a mesma também tem seus objetivos e conteúdos a serem 

trabalhados dentro da proposta pedagógica. (SAMPAIO; BAEZ; STOBAUS; 

OLIVEIRA, 2012).  

A Educação Física foi instituída dentro da proposta pedagógica com objetivos a 

serem alcançados através dos conteúdos trabalhados. “Em relação ao seu papel 

pedagógico, a Educação Física deve atuar como qualquer outra disciplina da escola, e 

não desintegrada dela”, (FREIRE 1997, p. 24). A educação física tem a função de 

promover o desenvolvimento motor, cognitivo e social do ser humano, conscientizando-

o sobre a importância da prática de atividades físicas e promovendo qualidade de vida 

aos estudantes. 

Neste sentido a escola tem sido apontada como o local ideal para a criação de 

estilos de vida ativos, ou seja, é na escola que começamos a conscientização sobre a 

importância de realizar atividades físicas e praticar exercícios desde criança até a 

melhor idade, pois, desta forma conseguiremos conscientizar nossos alunos de que a 

Educação Física não é somente a prática de esportes, mas sim, uma proposta alternativa 

de qualidade de vida. 

As aulas de Educação Física são entendidas também como aula em movimento e 

de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s) “Precisamos considerar 

nos sujeitos, durante as aulas de educação física, suas dimensões culturais, sociais, 

política e afetiva, presentes no corpo das pessoas, que interagem e se movimentam 

como sujeitos sociais e como cidadãos” (BRASIL, 1997, p. 17).  

Neste sentido, podemos constatar que o movimento está entrelaçado com o 

mundo, ou seja, é desenvolvido a todo instante neste mundo por todos os seres vivos, 

cada um de sua forma, o homem, por exemplo, ao realizar movimentos se comunica 

com outros corpos. 
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O movimento é fundamental nas aulas de Educação Física, pois todos os 

conceitos desta, enquanto componente curricular tem para oferecer, propõe o 

movimento das crianças, construindo novas formas de se movimentar e novos conceitos 

sobre o movimento.  

 

Temos a compreensão de movimento que considera o processo como 

elemento fundamental, onde o movimento humano é considerado na 

prática educativa da Educação Física escolar não como uma estrutura 

técnica e objetiva e, sim, como uma estrutura que, a nosso ver, pode 

ser considerada emancipatória se ampliarmos essa compreensão: 

passando a entendê-la como uma relação intersubjetiva entre o sujeito 

e os outros sujeitos que “se - movimentam” e o seu contexto histórico-

social, o qual na forma tradicional (técnica) de tratar o movimento 

humano não é considerado (VIEIRA, 2005 p.10). 

 

Durante as aulas de Educação Física os jovens percebem entre si as diferentes 

formas de movimento, eles cuidam como o colega se exercita, corre, desenvolve 

alongamentos, isso faz com que a construção do estilo de se movimentar ocorra entre os 

próprios colegas. Desta forma, percebe-se que a aula de Educação Física está 

relacionada com o meio social, pois, a prática de atividades físicas possibilita interagir 

com outras pessoas e construir novos conhecimentos, especialmente no processo ensino 

e aprendizagem.  

E esta construção de movimentos é fundamental para termos seres ativo, 

evitando uma sociedade sedentária. É nesta questão que a Educação Física tem seu 

mérito, pois, é através dela que temos a possibilidade de movimentar nosso corpo com 

atividades físicas que proporcionam saúde e bem-estar. 

 

3.3 A EDUCAÇÃO FISICA E A QUALIDADE DE VIDA NA EJA 

 

A qualidade de vida é um assunto bastante discutido atualmente, principalmente 

nas áreas das ciências biológicas e da saúde, pois há uma preocupação muito grande 

com o sedentarismo que esta ocasionando uma qualidade de vida comprometida com a 

saúde. 

 

A qualidade de vida, em nosso entendimento está relacionada ao 

modo de como as pessoas vivem, seus hábitos e envolvendo questões 

relacionadas à saúde, moradia, educação, trabalho, dentre outros.Um 

dos males que atinge boa parte das pessoas da sociedade moderna é o 

sedentarismo, cunhado como problema mundial, sendo considerado 

pela O.M.S. (Organização Mundial da Saúde) inimigo da saúde 
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publica, pois devido aos seus efeitos, outros problemas graves de 

saúde podem se desenvolver, como a obesidade, problemas 

cardiovasculares e cardiorrespiratórios, dentre outras consequências. 

(SAMPAIO; BAEZ; STOBAUS; OLIVEIRA, 2012, p.04). 

 

Todos nós buscamos uma qualidade de vida melhor, com mais saúde, 

divertimentos e tentando conviver em harmonia. “Qualidade de vida é ter uma vida 

ativa, saudável, prazerosa, e harmoniosa. A saúde, prazer e equilíbrio são fundamentais 

para que as pessoas vivam bem”. (GUISELINI, 2006, p. 78). 

A qualidade de vida tem uma relação muito ampla com tudo o que fizemos 

durante nossa vida. Ela está relacionada ao convívio das pessoas, seus hábitos 

envolvendo questões relacionadas a saúde, moradia, trabalho, educação e outros fatores 

que podem afetar a qualidade de vida de cada um. (SAMPAIO; BAEZ; STOBAUS; 

OLIVEIRA, 2012). Outro fator que pode atingir a qualidade de vida é a falta de 

atividade física e o sedentarismo.  

 

A falta de atividade física é atualmente considerada um fator de risco 

para doenças do coração, tato quanto o colesterol alto, a pressão, 

arterial alta, e o fumo, não porque a atividade física seja potente, mas 

porque a grande maioria das pessoas é inativa ou sedentária, isto é, 

não se exercitam o suficiente. (GUISELINE, 2006 p.79). 

 

Por isso, que atualmente, a atividade física vem sendo estudada com o foco da 

promoção de saúde, tentando melhorar cada vez mais a qualidade de vida das pessoas e, 

transformando-se no principal fator de prevenção e tratamento de inúmeras doenças 

causadas pelo sedentarismo. (NAHAS, 2010). 

 
Um dos males que atinge boa parte das pessoas da sociedade moderna 

é o sedentarismo, cunhado como problema mundial, sendo 

considerado pela O.M.S. (Organização Mundial da Saúde) inimigo da 

saúde publica, pois devido aos seus efeitos, outros problemas graves 

de saúde podem se desenvolver, como a obesidade, problemas 

cardiovasculares e cardiorrespiratórios, dentre outras consequências.  

(SAMPAIO; BAEZ; STOBAUS; OLIVEIRA, 2012, p. 04) 
 

Atualmente vivemos em uma sociedade em que os meios de comunicação e os 

avanços tecnológicos crescem em larga escala, porém, são importantes ferramentas para 

subsidiar nossas necessidades, “facilita” nossa vida, agilizando muito os processos de 

comunicação, seja pela internet ou celular. No entanto, estamos deixando de lado alguns 

hábitos como o de visitas entre vizinhos, diminuímos as atividades esportivas, 
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atividades físicas entre tantas outras possibilidades devido a praticidade e eficiência dos 

resultados sem esforço físico.  

O uso da tecnologia é indispensável, mas precisamos nos conscientizar sobre a 

importância e necessidade de realizarmos atividades físicas que possibilitam a 

manutenção de um corpo saudável com qualidade de vida. 

 

Não se pode negar a importância dos produtos tecnológicos e da 

informática para a humanidade, propiciando conforto, segurança e 

rapidez em processos que não aconteceriam sem eles. O grande 

desafio com que nos deparamos é justamente tirar proveito desses 

avanços, sem que percamos, a médio e longo prazo, a qualidade de 

vida que se pode conseguir a curto prazo com equipamentos e 

facilidade que nos tornam menos ativos e favorecem a obesidade. 

(NAHAS, 2010, p. 37). 

 

 

A atividade física é muito importante para termos uma saúde melhor e com mais 

qualidade. “De forma geral a atividade física envolve qualquer movimento corporal 

causado por uma contração muscular que resulta num gasto de energia”. (GUISELINE, 

2006, p. 23). Porém se não fizermos nenhum tipo de atividade física podemos acarretar 

várias doenças decorrentes pela falta do se movimentar. 

A prática da atividade física regular ajuda na prevenção de doenças causadas 

pela falta do se movimentar. Estudos enfocando indivíduos indicam existir uma 

associação entre os níveis de atividade física e a incidência de diversas doenças, ou seja 

a falta da atividade física pode provocar doenças como a hipertensão, a obesidade, o 

diabetes, a doença arterial coronariana e a depressão. (NAHAS, 2010). 

Portanto a prática de atividade física traz benefícios a saúde dos indivíduos 

ampliando sua expectativa de vida.  

 

Existem fortes evidencias de que indivíduos ativos fisicamente tem 

uma expectativa ampliada de anos de vida produtiva e independente, e 

que os custos relativos a saúde pública podem ser sensivelmente 

menores em populações mais ativas fisicamente. (NAHAS, 2010, p. 

39). 

 

Ao iniciar a prática de atividades físicas regulares, o ser humano precisa ser 

forte, pois geralmente a desistência ocorre logo no início dos treinamentos. Para a 

maioria das pessoas iniciar e manter os níveis de atividade física requer um esforço 

individual, e estes serão mantidos somente quando uma forte motivação esta 
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continuamente presente, quando os indivíduos percebem os benefícios trazidos pela 

pratica de atividade física para suas vidas. (NAHAS, 2010).  

Iniciar incluindo, no dia-a-dia, as atividades físicas é o primeiro passo para sair 

do sedentarismo e trazer vários benefícios para a saúde promovendo uma melhor 

qualidade de vida. Atualmente percebemos que a procura por atividade físicas está 

crescendo muito, pois em vários lugares como ruas, parques, praças encontramos muitas 

pessoas, de várias idades, praticando alguma tipo de atividade física. (GUISELINI, 

2006). 

Portanto a disciplina de Educação Física é muito importante para a 

conscientização das crianças, jovens e adultos sobre a pratica de atividades físicas.  

 

Nunca é demais lembra que a Educação Física, junto com outras 

profissões da saúde, tem um importante papel social neste processo 

educativo para um estilo de vida saudável e para uma vida com mais 

qualidade, independentemente da idade, do sexo, nível 

socioeconômico ou condição funcional da pessoa. (NAHAS, 2010, p. 

12). 

 

Diante do exposto, cabe aos profissionais da Educação Física orientar os alunos 

sobre os benéficos e importância da prática de atividades físicas desde cedo, visando a 

promoção da saúde e para que, quando adultos, tenham o hábito desta prática 

proporcionando qualidade de vida.   

Por outro lado, há de se considerar o alto índice de evasões escolares, sendo 

oportuno e necessário pensar nos jovens e adultos que frequentam as aulas da EJA e 

PROEJA, considerando que os mesmos não tiveram a conscientização da importância 

da prática de atividade física, pois, não frequentaram a escola no período normal, 

quando é trabalhada, pela Educação Física escolar, aspectos relacionados à saúde, 

qualidade de vida e a prática de atividade física para toda a vida.  

Os jovens e adultos que não frequentam a escola regular, na idade indicada pelos 

documentos oficiais, tem direito de frequentar a EJA. De acordo com o Conselho 

Nacional de Educação (CNE), a idade mínima para entrar na EJA é de 15 anos para o 

ensino fundamental e de 17 anos para o ensino médio. 

 

A LDBEN n.º 9.394/96 prevê que a educação de jovens e adultos se 

destina àqueles que não tiveram acesso (ou não deram continuidade) 

aos estudos no Ensino Fundamental e Médio, na faixa etária de 7 a 17 

anos, e deve ser oferecida em sistemas gratuitos de ensino, com 

oportunidades educacionais apropriadas, considerando as 
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características, interesses, condições de vida e de trabalho do cidadão 

(BRASIL, 2002, p.17). 

 

  E de acordo com os PCN´s “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” (BRASIL1996, p.15).  

A Educação Física é oferecida aos jovens e adultos na EJA, mas segundo a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação – LDB (BRASIL, 1996), ela é componente curricular 

obrigatório da Educação Básica, sendo facultativa aos cursos noturnos.  

Assim, ao iniciar as atividades na EJA os profissionais de Educação Física não 

tinham muitas opções de trabalhar essa disciplina, pois, o público deste nível de ensino 

já passou pela fase do desenvolvimento motor e os fundamentos dos esportes. Diante 

deste dilema, surgiram as inquietações sobre o que trabalhar com estes estudantes da 

EJA nas aulas de Educação Física.  

Diante desta questão encontramos na Proposta Curricular para a educação de 

jovens e adultos a afirmativa de que “Os dados obtidos a respeito da Educação Física na 

educação de jovens e adultos confirmam uma das suposições iniciais: a de que há 

poucas propostas realmente desenvolvidas nessa modalidade da educação básica”. 

(BRASIL, 2002, p.51). Assim, a Educação Física, enquanto proposta curricular da EJA 

procura organizar os conteúdos voltados à saúde e qualidade de vida dos jovens e 

adultos, seus alunos.  

 

O foco do trabalho está nos parâmetros de saúde; o que justifica a 

distribuição de conteúdos é a abordagem da atividade física como 

forma de manter a saúde e o bem-estar. Nos questionários, essa 

proposta ficou explicitada no desenvolvimento dos conteúdos do 

bloco de conhecimento sobre o corpo, como técnicas de alongamento, 

massagens, cuidados com a postura, estudo sobre as síndromes de 

esforço repetitivo, como diminuir e controlar o estresse diário, sempre 

procurando olhar a saúde pelo foco das Doenças. (BRASIL 2002, p. 

52). 

 

Partindo disso, os profissionais de educação físicas tem a responsabilidade de 

informar seus alunos e as outras pessoas sobre a importância da pratica de atividades 

físicas, aptidão física e saúde, alimentação saudável, controle do estresse e entre outros 

fatores importantes para uma qualidade de vida melhor. (NAHAS, 2010). 

Os alunos da EJA criam expectativas durante as aulas de Educação Física. 

Conforme a Proposta Curricular para Educação de Jovens e Adultos a expectativa dos 
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alunos é de um trabalho que atenda às necessidades de lazer e integração dos mesmos, 

tornando-os capazes e competentes para cuidar da própria saúde, mediante a prática de 

atividades físicas regulares (BRASIL, 2002). Isso é muito importante, pois, se todos nós 

levarmos a sério a importância da atividade física para nosso corpo físico e mental 

estaremos nos prevenindo de possíveis doenças causadas pelo comodismo humano. 

Portanto, fica entendido que a Educação Física na EJA vem para ajudar o 

desenvolvimento corporal dos jovens e adultos enquanto ser humano, proporcionando 

momentos de descontração, e integração social, aliado ao bem estar, como podemos ver 

na proposta curricular para educação de jovens e adultos.  

 
Essa proposta está expressa na necessidade de justificar a realização 

das práticas da cultura corporal de movimento com a finalidade de 

desenvolver os valores de convivência e integração social. Todas as 

práticas são apresentadas como instrumento de promoção de valores 

como cooperação, integração, respeito aos adversários etc. (BRASIL 

2002, p.52). 
 

Na EJA a Educação Física pode trabalhar também, além da questão da saúde, o 

princípio de integração, trabalho em equipe, cooperação, e convivência com o outro, 

com o adversário durante um jogo, ou trabalhar ambos juntos, deste modo, entende-se 

que a referida disciplina está buscando alavancar a promoção da saúde e qualidade de 

vida, de acordo com a Proposta Curricular para EJA para educação de jovens e adultos  

 

Está sendo priorizada a qualidade de vida, indo ao encontro das 

expectativas dos alunos, formalizando-se como um momento de 

trabalhar as relações entre o grupo e abordar questões relacionadas à 

saúde e ao lazer. Pelos questionários, a expectativa dos alunos é de um 

trabalho que atenda às necessidades de lazer e integração do grupo, e 

que possa, ao mesmo tempo, torná-los capazes e competentes para 

cuidar da própria saúde, mediante a prática de atividades físicas 

regulares. (BRASIL, 2002, p. 53). 

 

A presença e orientação do profissional de Educação Física durante a prática das 

atividades física é fundamental para que a atividade ocorra com êxito, para isto o 

profissional deve estar preparado para desenvolver as atividades na EJA, onde o público 

atendido apresenta variação grande de idade, além de diferentes necessidades – físicas 

ou psicológicas, e dificuldades cognitivas.  
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3 ANALISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1 ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

A partir dos dados coletados analisamos as respostas de nossos alunos e tentamos 

entende-los confrontando com as referências críticas da educação física e a qualidade de 

vida. Nas questões objetivas relacionadas a pratica de atividades físicas, por semana, 

podemos perceber que a maioria dos alunos, 6 alunos, não praticam nenhum tipo de 

atividade física, alguns alegam a falta de tempo, preguiça, mas a maioria, 2 alunos, 

relataram que praticam algumas atividades, mas sentem muitas dores nas costas por 

terem problemas na coluna, o qual sentem muita dor ao praticar algo.  

 

Alguns anos a traz, a medicina começou a associar os problemas na 

coluna com a diminuição do condicionamento físico. Atualmente, as 

pesquisas demonstram que a maioria dos problemas de coluna é 

resultado da falta de força e resistência dos músculos da região 

abdominal e lombar e da diminuição da flexibilidade, decorrente 

principalmente do encurtamento dos músculos posteriores da coxa e 

flexores do quadril. (GUISELINI, 2006, p. 90). 

 

Os problemas posturais estão sendo cada vez mais frequentes em nossa 

sociedade. Portanto este é outro fator que os profissionais de educação física podem 

estar abordando nas escolas com as crianças em relação à postura corporal de crianças e 

adolescentes na fase de crescimento. 

A diminuição do condicionamento físico e da flexibilidade pode ocasionar 

problemas posturais que podem influenciar em dores nas costas frequentes. 

(GUISELINI, 2006). Por isso que a pratica de atividades físicas é muito importante para 

podermos ter um condicionamento físico melhor evitando estas dores na coluna. Muitas 

pessoas queixam-se de dores nas costas, mas devemos prestar bem atenção nestas dores 

e tentar verificar do que e da onde ela está surgindo.  

Sendo que nem sempre a diminuição da condição física é a razão do 

aparecimento destas dores, pois vários fatores podem influenciar no aumento destas 

dores, entre alguns podemos citar a má postura ao deitar, levantar, sentar até caminhar, a 

falta de força muscular abdominal e da flexibilidade, uma lesão na região lombar, o uso 

excessivo dos músculos da região lombar, levantar peso de forma errada, 

hereditariedade e outras doenças como escoliose, lordose, artrite. (GUISELINI, 2006). 

Portanto a pratica de atividades físicas com cuidados e com o acompanhamento de 

um profissional de educação física podem ajudar a diminuir essas dores nas costas 
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promovendo uma qualidade de vida melhor a estes indivíduos. A educação física 

juntamente com as profissões da saúde tem um importante papel social para um estilo 

de vida saudável e para uma qualidade de vida melhor. (NAHAS, 2010). 

A minoria dos alunos, no caso 2, relataram que praticam algumas atividades físicas, 

como caminhadas até o trabalho ou a escola, andar de bicicleta, estes exercícios são 

praticados a uma frequência de 2x á 3x por semana. Em relação a praticar mais 

atividade física, 2 alunos colocaram que gostariam de praticar mais, 2 alunos colocaram 

que não, e 2 alunos não responderam.  

“Define-se atividade física como qualquer movimento corporal, produzido pelos 

músculos esqueléticos, sendo, portanto, voluntario, e resultando em gasto energético 

maior do que os níveis de repouso”. (GUISELINI, 2006, p. 23). Com isso qualquer 

movimento que fizemos e que tenha gasto energético pode ser considerada a pratica de 

atividade física, diferente do conceito de exercícios físico. “Exercício físico é toda 

atividade física, planejada estruturada e repetitiva, que tem por objetivo a melhoria e 

manutenção de um ou mais componentes da aptidão física”. (GUISELINI, 2006, p. 32). 

Assim, atividade física e exercício físico não devem ser entendidos como sinônimos, 

o exercício é caracterizado como uma das formas de atividade física planejada, 

estruturada, repetitiva, que objetiva o desenvolvimento (ou manutenção) da aptidão 

física. (NAHAS, 2010) 

Em relação à dificuldade de praticar atividades física, 2 alunos colocaram que não 

apresentam nenhuma dificuldade em praticar atividades física e 4 alunos relatam que 

apresentam algumas dificuldades em relação aos problemas de coluna.  

 

O fortalecimento dos grupos musculares do abdome e coluna, 

desenvolvidos durante toda a vida, evita o aparecimento precoce de 

desvios da postura e respectivas consequências - dores crônicas, 

processo degenerativo, incapacidade funcional, entre outras. 

(GUISELINI, 2006, p. 91). 

 

Os alunos entrevistados sabem que a atividade física é importante para 

prevenção de doenças como hipertensão, diabetes, obesidade, colesterol, triglicerídeos 

entre outros. “Entretanto, as atividades físicas que geralmente são de baixa intensidade e 

uma duração mais longa do que os exercícios planejados, podem não aumentar o 

condicionamento físico e sim servir como proteção contra o desenvolvimento de certas 

doenças crônicas”. (GUISELINI, 2006, p. 24). 
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A inatividade física e um estilo de vida sedentário estão relacionados a fatores de 

risco para o desenvolvimento ou agravamento de certas doenças, tais como doenças 

coronarianas ou outras alterações cardiovasculares e metabólicas (SILVA et al., 2010). 

Eles relatam que a pratica de atividades físicas proporcionam uma qualidade de 

vida melhor, melhorando a autoestima, disposição, concentração e faz as pessoas se 

sentirem bem. Qualidade de vida é ter uma vida ativa, saudável, prazerosa e 

harmoniosa. A saúde é peça fundamental para que as pessoas vivam bem. Porém, a 

qualidade de vida depende fundamentalmente da pratica de hábitos saudáveis. 

(GUISELINI, 2006). 

 

4.2 ALIMENTAÇÃO E CUIDADO PREVENTIVO 

 

Ao analisarmos os questionários respondidos pelos alunos da EJA, em relação à 

alimentação, percebemos que a metade dos entrevistados se considera ter uma 

alimentação equilibrada e a metade não, mas todos responderam que devemos ter um 

cuidado muito grande com nossa alimentação. “De um modo simplíssimo, você é o que 

você come”. (NAHAS, 2010, p. 207). Portanto devemos escolher alimentos que contém 

todos os tipos de nutrientes para nossa alimentação ser bem balanceada. 

 

Entender a importância da nutrição e escolha de alimentos torna-se 

cada vez mais crítico, à medida que um maior número de pessoas 

ingressa na força de trabalho, com jornadas mais longas, e confiam na 

alimentação mais pratica lanches para viagens e comer fora. 

(GUISELINI, 2006, p.80). 

 

Os alunos descreveram que tudo que é consumido em excesso faz mal à saúde, 

que devemos controlar, através de nossa alimentação e exercícios físicos, o colesterol, 

obesidade, diabetes entre outras doenças que podem ser provocadas por uma 

alimentação inadequada e pela falta de exercícios físicos. Um dos grandes fatores que 

podem ocasionar estas doenças são as gorduras que quando consumidas em excesso 

podem causar sérios distúrbios para a saúde, como a obesidade, além de ser indesejável 

para os padrões estéticos contemporâneos. (NAHAS, 2010).  

A obesidade está sendo uma das grandes doenças atualmente em nossa 

sociedade. “A obesidade é um dos maiores riscos para a saúde, sendo também 

considerada uma patologia quando a porcentagem de gordura atinge mais do que 30% 

do peso corporal”. (GUISELINI, 2006, p.92).  A obesidade é ocasionada por vários 
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fatores e podem provocar outras doenças prejudiciais a saúde. Os indivíduos obesos tem 

um alto risco de infecções respiratórias, ela pode desenvolver a pressão arterial alta, 

alguns problemas no sistema circulatória e respiratório e possuem maior probabilidade 

de desenvolver certos tipos de câncer. (GUISELINI, 2006). 

 Portanto percebe-se que os estudantes da EJA sabem da importância de ter uma 

alimentação equilibrada para ter uma qualidade de vida melhor, mas não estão 

desenvolvendo em seu dia a dia.  

 

Uma vez que nenhum alimento isoladamente contém todos os 

nutrientes necessários, a melhor maneira de assegurar uma dieta 

saudável é incluir uma ampla variedade de alimentos nas refeições 

diárias. Uma boa alimentação deve ser antes de tudo, agradável aos 

olhos, ao olfato e, acima de tudo, ao paladar, observando-se o 

equilíbrio dos aspectos quantitativos (calorias totais) e qualitativos 

(inclusão dos nutrientes essenciais). (NAHAS, 2010, p. 214). 

 

Portanto devemos elaborar uma alimentação equilibrada privilegiando todos os 

alimentos para que nossa alimentação se torne a mais equilibrada possível. 

Em relação aos cuidados preventivos, como consultas médicas anualmente, a 

metade de nossos entrevistados fazem estas consultas e a metade não, mas sabem da 

importância de fazer às mesmas e também da importância de ter alguns cuidados com a 

alimentação, vícios, como o fumo e a bebida alcoólica e a importância da pratica de 

atividades físicas diárias para termos uma qualidade de vida melhor.  

“Sem dúvida, o que comemos e o que fazemos tem um efeito direto em nossa 

saúde”. (NAHAS, 2010, p.218). A alimentação é fundamental em nosso dia a dia, por 

isso ela deve ser bem elaborada levando em consideração todos os alimentos essenciais 

para termos uma alimentação equilibrada. “A escolha de alimentos pobres contribui 

diretamente para o excesso de peso, obesidade, doenças cardíacas, diabetes e câncer”. 

(GUISELINI, 2006, p.80). Estes cuidados com a alimentação e a pratica de atividades 

físicas são essenciais para uma saúde melhor com mais qualidade. 

Uma dieta pobre associada à falta de atividade física é uma das principais causas 

de mortes por doenças cardíacas e também pelo aparecimento de doenças relacionadas 

ao câncer e obesidade. (GUISELINI, 2006). 

Portanto devemos ter um cuidado muito grande com nossa saúde. “A saúde é um 

dos nossos atributos mais preciosos. Mesmo assim, a maioria das pessoas só pensa em 

manter ou melhorar a saúde quando esta se acha ameaçada mais seriamente e os 
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sintomas de doenças são evidentes. Modernamente, não se entende saúde apenas como 

o estado de ausência de doenças”. (NAHAS, 2010, p. 21).   

 

5 CONCLUSÃO 

 

Ao analisarmos nossa pesquisa podemos constatar que os entrevistados tem 

conhecimento sobre a importância da pratica de atividades físicas para termos uma 

saúde e qualidade de vida melhor, mas a maioria deles não desenvolve nenhuma 

atividade física. A minoria desenvolve algumas práticas diárias de atividades físicas, 

mas poucas vezes por semana. Atualmente, está comprovada que quanto mais ativa é 

uma pessoa, menos limitações físicas ela tem (MESQUITA; MAGALHAES, 2005, 

p.03). 

Em relação à alimentação e aos cuidados preventivos os alunos da EJA tem a 

consciência da importância de ter uma alimentação equilibrada e cuidados preventivos, 

porém, metade dos indivíduos tem estes cuidados e a outra metade não. Nenhum 

alimento isolado contém todos os nutrientes necessários, a melhor maneira de assegurar 

uma dieta saudável é incluir uma ampla variedade de alimentos nas refeições diárias 

procurando uma alimentação mais equilibrada. (NAHAS, 2010). 

Com isso podemos concluir que os alunos da EJA tem consciência sobre a 

importância da atividade física, alimentação saudável, cuidados preventivos com a 

saúde, e que proporcione qualidade de vida, porém, não estão aplicando a prática a 

teoria da conscientização em seu dia a dia, acarretando algumas doenças citadas por eles 

mesmos, como problemas na coluna e entre outras doenças que podem vir a surgir pela 

falta de atividades físicas. 

Assim, reafirmamos a importância e necessidade do autocuidado para a 

manutenção da saúde e qualidade de vida, pois, a partir de cuidados básicos consigo 

mesmo é possível promover e aliar as partes para promover saúde e o bem estar.  
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