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Introdução 

Projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que em 2025 

chegaremos ao 6º lugar no ranking mundial de idosos, com aproximadamente 25 milhões de pessoas 

com mais de 60 anos de idade. 

Com o aumento da população idosa há uma propensão paralela à evidência de problemas de 

saúde ocasionados pelo passar dos anos. A prática regular e orientada do exercício físico há muito vem 

sendo reconhecida como extremamente eficaz para a manutenção da saúde, principalmente quando 

iniciada nos primeiros anos de vida escolar, porque dessa forma tem-se a possibilidade de adquirir 

aptidão física e de construir um estilo ativo de vida. A constatação da longevidade e da progressiva 

busca de idosos por um assento nas salas de aula impõe à ciência um dever de inclinar-se sobre 

estudos que analisem os impactos da educação física escolar na formação dessa população em 

conteúdos associados à saúde.  

Na sociedade atual, face aos avanços e facilidades tecnológicas, verifica-se a ampliação do 

sedentarismo em todas as camadas sociais e faixas etárias, mas na velhice ele pode tomar uma 

proporção expressiva por conta da crença popular de que o envelhecimento requer diminuição da 

intensidade e quantidade de atividades físicas. A maneira de encarar a velhice e os preconceitos que a 

rodeiam, nos mostram a dificuldade que existe da sociedade em lidar com esta faixa etária, levando à 

marginalização um grupo social que vem se tornando cada vez maior. A proporção entre o aumento do 

número de idosos e os novos rumos que os mesmos veem percorrendo em busca de uma juventude 

imposta pelos novos estilos de vida da sociedade pós-moderna sinaliza o preconceito existente em 

relação a esse grupo que se torna cada vez maior. Conscientes de que, mais do que as diferenças 

fisiológicas, as culturais sempre existiram e permanecem presentes em nossa sociedade, os educadores 

não podem permanecer inertes às possibilidades de reversibilidade deste quadro de discriminação.  

  É inerente à condição humana a necessidade de movimento e os benefícios deste são 

incalculáveis, principalmente quando se trata do idoso (MAZO, LOPES, BENEDETTI, 2009). Corpo 

e movimento constituem a matéria prima da Educação Física. A relação com o ser humano implica em 

analisá-lo sob várias perspectivas, entendê-lo como em processo constante de construção sócio-

cultural e a Educação Física, embora possua interfaces com as áreas biológica e exata, tem também a 

sua base na Educação, no ato pedagógico. O Ensino de Jovens e Adultos (EJA) tem se caracterizado 

historicamente por estender a todas as camadas sociais o inalienável direito à escolarização adotando, 

inclusive, o caráter de educação permanente, quando se perspectiva o acesso de um contingente cada 

vez maior de idosos que não tiveram acesso a escola em idade própria. No contexto social 

contemporâneo em que se estabelecem inúmeras ações afirmativas, e no qual os idosos manifestam 

suas necessidades de formação, é imprescindível reconhecê-los como indivíduos sociais que trazem 

consigo diferentes experiências de vida, significativas ao ponto de considerá-las para a elaboração de 

um currículo que concretize o ensino-aprendizagem em bases diferentes do ensino regular. Este 

trabalho visa analisar as possibilidades e estratégias no âmbito da disciplina de Educação Física no 

EJA visando a educação para a promoção e manutenção da saúde do idoso. O estudo se caracteriza 

como bibliográfico. 

Educação Física Escolar: importância e benefícios 

 Menezes (2009) afirma que a importância da Educação Física nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental reside na possibilidade que os alunos têm, desde cedo, de desenvolver habilidades 

corporais e de participar de atividades culturais como: jogos, esportes, lutas, ginásticas e danças, com 

a finalidade de lazer, expressão de sentimentos, afetos e emoções. 

Nessa ótica, compreende-se que a Educação Física tem como objetivo proporcionar o prazer 

funcional, com base fundamental no movimento. Ainda, segundo a autora, a Educação Física deve 

oportunizar ao educando a multiplicidade de suas possibilidades cinéticas, ampliando seu mundo 
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disponível.  

Contudo, entendida como mais do que exercício físico, a educação física é educação, pois nela 

o educador, através da seleção e sistematização das atividades, procura atingir seus objetivos 

educacionais de modo a proporcionar autonomia aos alunos para monitorar as próprias atividades, 

regulando o esforço, traçando metas, conhecendo as potencialidades e limitações, sabendo distinguir 

situações de trabalho corporal que podem ser prejudiciais à sua saúde.  

 Os benefícios da atividade física são reconhecidos no âmbito do domínio das capacidades 

físicas, cognitivas e psicossociais. Constata-se a sua forte relação com o bem-estar psicológico, 

comumente evidenciado por sentimento de satisfação, felicidade e envolvimento. Pessoas mais 

eficazes e satisfeitas tendem a demonstrar mais controle, mais satisfação, mais envolvimento, 

contrariando o estereótipo de velhice doentia, apagada e infeliz (OKUMA, 1998). 

 Nos dias atuais, além das comprovações científicas, as pessoas admitem e difundem a idéia de 

que a prática regular e bem orientada de atividade física traz inúmeros benefícios à saúde. Por conta 

disso, surgem propostas voltadas para a educação física escolar, com o objetivo de popularizar a 

prática de exercício físico e desse modo, contribuir para a melhoria da saúde e da qualidade de vida da 

população (FEREIRA, 2001). 

 Ferreira (2001) acrescenta que se espera, assim, da educação física escolar, que ela crie nos 

alunos o prazer e o gosto pelo exercício e pelo desporto incentivando à adoção de um estilo de vida 

saudável e ativo.   

O Estatuto do Idoso, a que se refere a Lei n. 10.741/2003, é destinado a regular os direitos 

assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. É composto por 230 artigos, que tratam 

de saúde, transporte coletivo, violência e abandono, entidades de atendimento ao idoso, trabalho, 

habitação, lazer, cultura e esporte. 

Entre os artigos que compõem o Estatuto do Idoso (Brasil, 2005), interessa-nos predomi-

nantemente o Título II, Dos Direitos Fundamentais, em seu Capítulo V, Da Educação, Cultura, 

Esporte e Lazer. Segundo o Estatuto, “[...] o idoso tem direito a educação, cultura, esporte, lazer, 

diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade.” (art. 20) 

Especificamente no que diz respeito à educação, o Estatuto do Idoso (Brasil, 2005) estipula que caberá 

ao Poder Público criar “[...] oportunidades de acesso do idoso à educação, adequando currículos, 

metodologias e material didático aos programas educacionais a ele destinados.” (art. 21) 

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

o direito à educação àqueles que não tiveram acesso a esta na chamada "idade regular". Outra 

característica predominante da EJA diz respeito à diversidade que contempla em seus espaços 

educacionais. São identificados na EJA os indivíduos de diferentes idades, gêneros, raças e culturas. 

Dentre os sujeitos que frequentam as salas de aula desta modalidade de ensino encontram-se pessoas 

da Terceira Idade, que estão ali em busca de algo. Charlot (1996) afirma que o indivíduo só estudará 

se o ir à escola fizer sentido para ele. 

Os aspectos fundamentais dos preceitos que norteiam a discussão e reflexão da prática 

pedagógica da Educação Física na Educação de Jovens e Adultos compreendem o princípio da 

inclusão, através do qual todos os alunos devem ter assegurado o conhecimento da cultura corporal de 

movimento através da participação efetiva, ou seja, do exercício pleno da cidadania; o princípio da 

diversidade que objetiva desenvolver as relações entre os conhecimentos da cultura corporal de 

movimento e os sujeitos da aprendizagem nas dimensões afetivas, cognitivas, motoras e 

socioculturais; e a categoria dos conteúdos que apresentem relação entre a cultura corporal de 

movimento e o contexto histórico-social dos alunos. 

A seleção dos conteúdos deve considerar as práticas da cultura corporal que têm relevância 

social na aprendizagem dos alunos de modo a desenvolver capacidades de interação sociocultural, 

usufruto das possibilidades de lazer, promoção da saúde pessoal e coletiva sem desmerecer os temas 

transversais aos conteúdos da área, como ética, saúde, pluralidade cultural, meio ambiente, orientação 

sexual, trabalho e consumo.  

 Cabe ressaltar, que a Educação Física tem caráter de inclusão, visa o aprimoramento humano 

e a manutenção e melhoria da saúde e que, assim entendida, todos os alunos devem ter oportunidade 

de desenvolverem suas potencialidades, mesmo quando portadores de necessidades especiais ou 

adaptativas, como é o caso dos idosos. 
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De acordo com essa perspectiva, a sistematização e o aprofundamento dos conteúdos ficarão 

subordinados às dinâmicas dos próprios grupos, de maneira diversificada e adequada às possibilidades 

e às necessidades de cada contexto. 

A desigualdade das faixas etárias num mesmo grupo na Educação de Jovens e Adultos implica 

num trabalho, de tal forma diversificado, que exige do professor, na mesma proporção, clareza de 

conteúdos, objetivos, estratégias e dinâmicas no seu planejamento. 

Embora possa haver divergência entre jovens e adultos no que diz respeito à auto-imagem em 

relação à beleza, capacidade física, habilidades, limites e competências de expressão, na Educação de 

Jovens e Adultos é fundamental que os alunos se conscientizem da relação entre idade e atividade 

física geral. 

O papel da Educação Física na Educação de Jovens e Adultos é fundamental como 

instrumento de inserção social, de exercício da cidadania e de melhoria da qualidade de vida, 

promovendo as condições para o indivíduo dominar conhecimentos relativos à saúde, à utilização 

criativa do tempo de lazer e formas de expressar afetos e sentimentos em diversos contextos de 

convivência. 

A diversidade de informações, possibilidade de práticas, o ensino-aprendizagem da cultura 

corporal de movimento na Educação Física possibilita a discussão permanente, por parte dos alunos, 

do exercício da cidadania no que diz respeito as suas possibilidades de lazer, interação social e 

promoção da saúde. 

De acordo com Capitanini (2003) uma das maiores preocupações relacionadas à qualidade de 

vida na Terceira Idade encontra-se na busca por formas de prevenir ocorrências e situações que afetem 

o bem-estar das pessoas, entre elas o sentimento de solidão. Para esta autora, dentre outros fatores para 

se manter uma boa qualidade de vida na velhice está a busca por novos canais de comunicação entre 

pessoas da própria geração e de outras. 

A volta à escola tem proporcionado uma melhor qualidade de vida que pode ser sentida por 

estes educandos em vários aspectos. Estas melhorias refletem-se também na sociedade em que estes 

idosos encontram-se inseridos. Freire (2003) enfatiza que vem aumentando a consciência de que “os 

idosos podem sentir-se mais felizes e realizados e de que, quanto mais forem atuantes e estiverem 

integrados em seu meio social, menos ônus trarão para a família e para os serviços de saúde” 

(FREIRE, 2003, p. 21). A escola é um espaço que lhes proporciona maior acesso a conhecimentos que 

podem facilitar sua relação com a idade. Sendo assim, possibilita que aprendam a conviver melhor 

com as características próprias da faixa etária em que se encontram, proporcionando-lhes 

conhecimentos que assegurm a manutenção de uma boa qualidade de vida, com mais dinamicidade, 

prazer e consequentemente, saúde. 

A inclusão da Educação Física na Educação de Jovens e Adultos possibilita aos alunos o 

contato com a cultura corporal do movimento. A acessibilidade à gama de conhecimentos, 

vivências e valores proporcionados pela disciplina assegura, assim, direito à cidadania, 

possibilidade de construção e de usufruto de uma vida saudável, qualificando o tempo de lazer e 

manifestando afetos e sentimentos nos diferentes contextos de convivência. A assimilação dessa 

cultura através da Educação Física na escola contribuirá, indiscutivelmente, para a inserção 

social, o exercício da cidadania e da melhoria de qualidade de vida dos idosos.     

Cultura corporal, aqui, deve ser entendida como produto histórico-social e como processo 

dinâmico que, ao mesmo tempo, que constitui também transforma o grupo no qual os indivíduos 

estão inseridos. Assim, a Educação Física, através das práticas corpora is, tem o seu espaço de 

excelência, “a escola”, para muito contribuir com um trabalho na cultura corporal do movimento.  

Novas formas de socialização vêm sendo desenvolvidas a partir das inovações 

tecnológicas e do conforto moderno, o que implica diretamente em todas as esferas de vida dos 

jovens, adultos e idosos que, inconscientemente, substituem a atividade pela passividade e que 

tem como conseqüências imediatas os males típicos da sociedade contemporânea que abrangem 

os sintomas físicos, psicológicos e os sociais.  

Nessa perspectiva, a Educação física na condição de componente curricular é de inestimável 

valia para a conscientização dos alunos quanto aos benefícios da prática regular da atividade 

física através de metodologias de ensino que propiciem a experimentação de atividades 

prazerosas, de tal forma que eles desejem repeti-las no ambiente extramuro escolar. Desse modo, 
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os alunos da EJA, em especial os idosos, terão a oportunidade tanto de apreender conhecimentos 

fundamentais, quanto desenvolver uma postura ativa relativamente à prática das atividades 

físicas, conscientes da sua importância.    

Embora já exista um percurso na Educação Física de jovens e adultos, atrair o convívio do 

aluno por meio das linguagens da Arte e da Educação Física, ampliar a diversidade de expressão 

numa sociedade que valoriza intensamente (por vezes exclusivamente) a linguagem escrita e a 

matemática, para um aluno que não domina muito bem esses códigos – e que, portanto, pode ter 

uma imagem negativa de si mesmo – é um modo de fortalecer a auto-estima, que faz-se 

imprescindível no trabalho com o idoso.  

A literatura aponta que as propostas que envolvem o corpo e o movimento com enfoque na saúde 

são muito bem-aceitas entre alunos jovens e adultos, pois esse tema ganha maior interesse, sobretudo, 

quando o corpo dá sinais de diminuição da vitalidade. Discutir e compreender as relações da atividade 

física com a saúde e a longevidade pode proporcionar, em especial ao aluno idoso da EJA, 

autonomia em relação à cultura corporal de movimento, mediante o domínio das técnicas de 

promoção e manutenção da saúde.   

O número de trabalhos voltados à atividade física para idosos, desenvolvidos pelas universidades 

brasileiras, vem aumentando significativamente e um dos grandes desafios da Educação Física no 

século XXI é desenvolver propostas pedagógicas que promovam o envelhecimento ativo.  

Okuma (2004) sugere que uma proposta pedagógica de atividades físicas para idosos deve ter 

como foco o “desenvolvimento do ser idoso” a partir dos princípios do autoconhecimento, da 

autonomia, do aprender contínuo e atualização, da descoberta de competências, do ser responsável, do 

usufruto do meio ambiente e da realização e prazer, possibilidades que podem ser plenamente 

contempladas no contexto curricular da educação física no EJA.  

Miranda, Gerez e Velardi (2004) com um foco semelhante, porém com uma abordagem diferente 

sugerem que um programa de exercícios visando autonomia para idosos deve transcender o paradigma 

médico. Do ponto de vista biomédico, autonomia é o mesmo que independência física. 

Indiscutivelmente, a independência física é importante para a autonomia, mas é inegável também que 

se trata de um paradigma que limita as possibilidades educacionais de um programa de atividade física 

para idosos.  

Uma abordagem educativa biopsicossocial que utiliza a educação física como uma estratégia de 

educação em saúde proporciona ao professor condições de propor atividades que inclua o idoso 

possibilitando-lhe a descoberta de recursos para ser autônomo e manter o controle sobre a vida.  

Assim, a autonomia passa a ser concebida englobando também reflexão, tomada de decisão e escolhas 

conscientes.  

As reflexões sobre a educação e a importância da educação física na educação de idosos 

autônomos devem estar estreitamente articuladas com metas objetivas através de um planejamento que 

requer do professor o conhecimento deste aluno, ou seja, a sua realidade e necessidades, de modo a 

adequar o ensino a condição biológica e ao contexto social e histórico dos idosos. 

Considerações Finais 

Gonçalves (1994) afirma que, "a educação física como ato educativo relaciona-se diretamente à 

corporalidade e ao movimento do ser humano"(p.134), portanto, considerando que através do 

movimento, o indivíduo estabelece relações com as pessoas e objetos que os cercam, e sendo o corpo a 

expressão de todos os seus sentimentos, pensamentos e intenções, a questão corpo e movimento, 

presente na Educação Física, é bastante relevante para a maximização do contato social. 

Em se tratando dos idosos, o desenvolvimento da expressão corporal, poderá ajudar-lhes a expor 

suas vontades, permitindo colocar-se perante à sociedade, ganhando a confiança e o respeito da 

mesma. A atividade física intergeracional nas aulas de educação física da EJA possibilita, também, 

oportunidades de integração e participação entre indivíduos de diferentes grupos etários, para que se 

intensifique profundas relações de respeito e amizade que transcendam o espaço escolar, diminuindo a 

discriminação e marginalização de um grupo etário que demograficamente aumenta 

consideravelmente. 

 As aulas de Educação Física na EJA, possibilitam este trabalho, pois, além da convivência entre 

indivíduos de gerações diferentes pode ser criado um espaço de participação construtiva nas 

instituições escolares onde uma atividade integradora pode ser perfeitamente possível através da 
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atividade física, considerando que esta prática corporal permite a expressão do corpo como linguagem, 

possibilitando uma comunicação verdadeira. 

Assim sendo, a atividade física como componente curricular da educação física no EJA tem sua 

importância justificada por, além de desenvolver conhecimentos relativos à manutenção da saúde, se 

constituir em elemento facilitador da convivência entre pessoas de diferentes gerações, objetivando a 

sociabilidade, a coletividade e o entendimento das diferenças individuais. 
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