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“Por mais que as cruentas e inglórias 
batalhas do cotidiano tornem um homem 
duro ou cínico o suficiente para ele 
permanecer indiferente ás desgraças ou 
alegrias coletivas, sempre haverá no seu 
coração, por minúsculo que seja, um 
recanto suave onde ele guarda ecos dos 
sons de algum momento de amor que viveu 
em sua vida. Bendito seja quem souber 
dirigir-se a esse homem que se deixou 
endurecer, de forma a atingi-lo no pequeno 
núcleo macio de sua sensibilidade e por aí 
despertá-lo, tirá-lo da apatia, essa grotesca 
forma de autodestruição a que por 
desencanto ou medo se sujeita, e inquietá-
lo e comovê-lo para as lutas comuns da 
libertação”   

(Epígrafe do livro A invasão cultural norte-
americana, Julia Falivene Alves. São 
Paulo: Moderna, 1988). 
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RESUMO  

A presente pesquisa tem como temática central a perspectiva de investigar sobre a 
prática pedagógica da Educação Física na Educação de Jovens e Adultos. Para tratar desse 
objeto de pesquisa as elaborações teóricas seguem no primeiro momento a apresentação dos 
nexos e determinações político-econômicas a partir da lógica do capitalismo e as repercussões 
na educação voltada ao estudante trabalhador; no segundo momento estabelecemos um 
dialogo com a trajetória histórica da Educação de Jovens e Adultos que influencia as 
diretrizes educacionais e no terceiro momento discutimos as perspectivas para a prática 
pedagógica da Educação Física na Educação de Jovens e Adultos no ensino noturno. Neste 
estudo compreendemos a Educação Física enquanto conhecimento necessário à formação dos 
jovens ou adultos caracterizados em sua grande maioria enquanto estudante\trabalhador 
mediado pela dualidade estudo\trabalho como resultado da estrutura dual de sociedade 
preenchida pelas classes que estão no poder econômico e dominam os meios de produção 
utilizando a força de trabalho dos outros ou daqueles que vendem a sua força de trabalho pela 
subserviência à lógica do capital. Assim, encaminhamos a perspectiva de superação das 
desigualdades sociais geradas pela lógica do capital numa maciça ordem excludente da grande 
maioria de jovens e adultos do nosso país expulsos do mundo do trabalho pelo mote da 
“desqualificação profissional”. No tocante ao aspecto metodológico adotamos a pesquisa 
qualitativa do tipo descritiva demarcada pela análise de conteúdos, cuja temática busca 
investigar o projeto histórico e a prática pedagógica da Educação Física na EJA na 
perspectiva de superar a hipótese de que os programas e projetos de orientações pedagógicas 
para a Educação Física não correspondem a uma educação para a emancipação humana. 
Elegemos as categorias teóricas a totalidade concreta, realidade e possibilidades e como 
categorias de conteúdo o projeto histórico e a prática pedagógica. O campo empírico foi 
constituído de 07 escolas da Diretoria de Educação de Aracaju configurando 58% da 
matrícula na EJA desta diretoria com um contingente de 21 escolas no total. A análise dos 
dados mostra em essência a organização do trabalho pedagógico e suas nuances 
contraditórias, pois, as escolas pesquisadas não são influenciadas pelas elaborações teóricas. 
Considerando assim, por um lado positivo, pois, ignoram as elaborações teóricas que não 
nascem do “chão da escola”, ou seja, no diálogo com os sujeitos envolvidos, e por outro 
negativo, pois, assim como ignoram as elaborações teóricas vazias de projeto histórico 
ignoram também as contribuições que fomentariam as discussões com o coletivo de 
professores possibilitando novos diálogos e elaborações pertinentes. Assumimos por fim, a 
tarefa histórica de engajar-se numa constante e insistente luta pela educação dos estudantes 
trabalhadores, envoltos em uma vida claramente marcada de contradições e complexidades 
para as quais a sociedade contemporânea tem que se voltar num profundo processo de 
mudança e reposição da dívida social ao trabalhador que muito contribuiu e contribui para o 
crescimento do País.   

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Educação de Jovens e Adultos; projeto histórico; 
prática pedagógica e estudante/trabalhador.   
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ABSTRACT    

The main object of this research is to investigate teaching practices in Physical Education for 
the education of teenagers and adults (EJA). To deal with this, it will be presented the politic 
and economic determinations related to the logic of capitalism and the influence of the student 
worker in education. Secondly, we intend to analyze the history of education of teenagers and 
adults which influences the educational policies. This will be followed by a discussion about 
the teaching practice of Physical Education for teenagers and adults in evening classes. In this 
research we understand Physical Education to be a knowledge essential to the formation of 
teenagers and adults, the majority of these characterized as student / worker mediated by the 
duality study / work. This dialectic is a result of the dualism present in a society controlled by 
ruling classes which dominate the means of production by taking advantage of the work force 
of the ones who sell it to be subservient to the logic of the capital. Then, we will overcome the 
social inequalities created by the capitalism that excludes from the world of employment the 
majority of the teenagers and adults in the country by giving them the excuse of ‘lack of 
qualifications’. We adopted a qualitative research of descriptive type to investigate and refute 
the hypothesis that teachings projects made for Physical Education do not contribute to an 
education to human freedom. The categories ‘historic project’ and ‘teaching practices’ were 
chosen. The research was conducted in seven public schools in the city of Aracaju which, 
together, contribute with 58% of the students enrolled in the EJA program. The data analysis 
shows the teaching practices and its contradictions, as the investigated schools are not 
influenced by the theoretical discussions linked with the university. In one hand, fortunately, 
it ignores the theories which don’t occur in the educational environment, that is, in a 
relationship with the people involved in these practices. In the other hand, they don’t either 
consider the relevant subject which would encourage the discussion between teachers that 
could bring relevant ideas. Finally, our historic aim is to take part in an insistent fight for the 
education of student workers, involved in a complex and contradictory life to which the 
contemporary society must consider, as these people still contribute a lot for the development 
of the country.       

Key Words: Physical Education; Education of Teenagers and Adults; historic project; 
teaching practices e student / worker.           
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1 INTRODUÇÃO   

Compartilhar os caminhos trilhados, permeados de conflitos e conquistas é uma 

tarefa que, enquanto pesquisadora, considero pertinente traçar como possibilidade de envolvê-

los na instigante teia contraditória que configura a realidade da rede pública de ensino 

esclarecendo porque me senti particularmente envolvida com os desafios postos pelo objeto 

que ora me debruço: A Educação Física na Educação de Jovens e Adultos no ensino noturno. 

Numa realidade demarcada sobremaneira pela dualidade conflituosa entre 

necessidade concreta e possibilidade real é que são formuladas as políticas públicas que 

configuram o contexto da escola pública numa tentativa de conformação que nem sempre 

aparecem com nitidez, mas que são capazes de traçar implicações significativas para a 

organização social e política da educação que em grande escala, sequer tem assegurado o 

direito à escolarização de qualidade para a maioria da população acabando por agravar os 

níveis de desigualdade social. 

Procurando focalizar o meu envolvimento na elaboração das ações públicas na 

Educação Física no Estado de Sergipe é necessário esclarecer a trajetória profissional com a 

qual tive a oportunidade de exercer desde o ano 1998, inserindo-me no contexto da rede 

pública de ensino com a qual tive inicialmente muita afinidade e envolvimento e surgindo as 

primeiras inquietações em relação à elaboração do trabalho pedagógico na Educação Física. 

Posteriormente em 2003, de forma bastante contraditória, tive a oportunidade de 

trabalhar concomitantemente no Estado de Sergipe em dois espaços: no Departamento de 

Educação Física1 na Secretaria de Estado da Educação e como professora na Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Profº. Laonte Gama da Silva no Bairro Santa Maria2. 

No cotidiano da escola onde atuava como professora de 5ª a 8ª série e lidava com 

jovens da classe popular, lutava para o fortalecimento da Educação Física relacionando os 

aspectos de elaboração e materialização do trabalho pedagógico que pudesse responder à 

necessidade concreta daqueles jovens e no Departamento de Educação Física, vivia a 

necessidade de contribuir para a organização da Educação Física no Estado de Sergipe que 

levasse em consideração a realidade com a qual convivia na escola e que representava o 

                                                

 

1 Convém destacar que somente no ano 2003 foi criado o Departamento de Educação Física que até então era 
uma Coordenadoria de Educação Física subsidiada ao Departamento de Educação da Secretaria de Estado da 
Educação. 
2 Bairro este denominado “o lixão da cidade” onde se localiza o despejo de lixo da cidade de Aracaju e que se 
caracteriza pelo grande índice de violência, pobreza e degradação humana. 
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ensino público que atende às crianças, jovens e adultos da classe popular, ou seja, os 

trabalhadores. 

No Departamento de Educação Física através da Coordenadoria de Educação 

Física, foi elaborado e desenvolvido de agosto a novembro de 2003 um Curso para os 

professores(as) da rede Estadual de Ensino das 10 (dez) Diretorias Regionais de Educação 

(ANEXO 1 e 2), sobre “Formação Continuada para professores de educação física: uma 

proposta de discussão das considerações e proposições curriculares para educação física 

escolar”, cujos eixos temáticos referiam-se preliminarmente à: relação entre escola pública e 

os objetivos da Educação Física e sobre as especificidades dos conteúdos da Educação Física 

relacionando à questão metodológica e à avaliação do processo ensino-aprendizagem no qual 

estive envolvida como ministrante juntamente com os professores da Coordenadoria de 

Educação Física. 

Em meio a este contato com os professores(as) das unidades de ensino em 

constantes reuniões e debates com o propósito de construir as Propostas Curriculares e 

Planos de Ensino da Educação Física para a rede pública Estadual, deparamo-nos com mais 

uma mudança na Lei 9.394/96, que até então facultava a Educação Física nos cursos noturnos  

agora traz explicitamente a oferta da Educação Física ampliada ao ensino noturno, 

contemplada no § 3o

  

da Lei Federal nº 10.793 de 2003 nos seguintes termos:  “A educação 

física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da 

educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno”. 

Estas mudanças repercutiram sobremaneira na SEED3 gerando assim o primeiro 

impasse interpretativo e administrativo que se refere ao aspecto conceitual sobre o termo 

‘prática facultativa’ citado na lei e cuja pergunta centrava-se na dispensa da Educação Física 

ou da manifestação corporal das atividades, mergulhando assim numa dicotomia entre teoria e 

prática recaindo sobre a elaboração e materialização do trabalho pedagógico que estava sendo 

realizado pelos professores naquele momento histórico em Sergipe.  

Outro ponto em discussão sobre as mudanças na lei diz respeito à inclusão da 

Educação Física na Educação de Jovens e Adultos, pois a maioria das pessoas envolvidas 

nos debates era responsável por resolver as questões resultantes da efetivação da lei cuja 

interpretação positiva para a inclusão nesta modalidade de ensino teria que responder pela 

ampliação de contratação de professores o que acarretaria dispêndio financeiro para o setor 

                                                

 

3 A partir deste momento no trabalho a Secretaria de Estado da Educação será referida pela sigla SEED. 
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público especificamente com uma modalidade de ensino considerada marginalizada como a 

EJA4. 

Com a Lei nº 10.793/2003 ocorre a ampliação da Educação Física ao ensino 

noturno com a possibilidade de escolha do aluno, facultando nos seguintes casos:   

I – que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas; 
II – maior de trinta anos de idade; 
III – que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver 

obrigado à prática da educação física; 
IV – amparado pelo Decreto-Lei no

 

1.044, de 21 de outubro de 1969; 
V – que tenha prole.     

Portanto, é possível observar a maleabilidade da dispensa da Educação Física 

também para o estudante\trabalhador da Educação de Jovens e Adultos. O que 

particularmente inquietava e gritava à minha consciência, era se facultar a este aluno, era um 

direito ou, uma exclusão camuflada do acesso ao conhecimento da Cultura Corporal em 

resposta à necessidade de adequação econômica à lógica do capital? 

No tocante às inquietações já referidas o Departamento de Educação Física da 

SEED inicia um processo de discussão junto a outros setores da própria Secretaria e ao 

Conselho Estadual de Educação para os encaminhamentos na resolução dos problemas que se 

impõe em decorrência da lei resultando em algumas ações a respeito da Educação Física no 

Estado de Sergipe. Inicialmente foi elaborada pela Secretaria de Estado da Educação através 

do Departamento de Educação Física a Portaria Estadual nº 0401 em 19 de fevereiro de 2004 

(ANEXO 3) que trata das diretrizes organizacionais da Educação Física nas escolas da rede 

pública estadual (SERGIPE\SEED, 2004). Dentre os importantes encaminhamentos propostos 

na referida portaria, destaca-se o cumprimento da Lei Federal nº 10.793 de 2003 no Art. 1º e 

contempla a Educação de Jovens e Adultos no Art. 3º inciso V “na Educação de Jovens e 

Adultos – EJA, será ofertada conforme quadro curricular e com a mesma estrutura dos demais 

componentes curriculares”. (BRASIL, 2003). 

Uma das intervenções significativas neste processo de mudanças foi a 

participação do Conselho Estadual de Educação em Sergipe envolvendo-se em várias reuniões 

                                                

 

4 A Educação de Jovens e Adultos será tratada pela sigla EJA. 
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juntamente com vários setores da SEED e como resultado formula em 15 de junho de 2005, a 

Resolução nº 160/05 (ANEXO 4), que  propõe:    

Art. 1º - A Educação Física, componente curricular obrigatório da Educação Básica, 
deverá ser oferecida pelas instituições pertencentes ao Sistema Estadual de Ensino, 
nos turnos diurno e noturno e na modalidade presencial da Educação de Jovens e 
Adultos. 
§ 1º A disciplina Educação Física será inserida na carga horária mínima estabelecida 
na Lei nº 9.394\96, para os níveis Fundamental e Médio da Educação Básica. 
§ 2º A prática da Educação Física será facultativa aos alunos amparados pela Lei 
Federal nº 10.793\ 2003. (SERGIPE\ CEE, 2005).     

Na Resolução do Conselho Estadual de Educação, citada anteriormente, ao 

mesmo tempo em que reconhece o imperativo de uma Lei Federal e expressa legalmente em 

Sergipe a extensão da Educação Física assegurada como componente curricular na 

modalidade da Educação de Jovens e Adultos no ensino noturno, também é limitado pela 

contradição no cerne da mesma lei que ao mesmo tempo em que reconhece e amplia para o 

ensino noturno continua facultando a sua “prática” ao aluno. Assim, retornamos ao discurso 

das incertezas do trabalho pedagógico em que se discutia a cisão entre teoria e prática.   

A pertinência da nossa pesquisa cerca a questão do trabalho pedagógico que 

prescinde de lastro concreto sobre o qual devem ser postas perspectivas pedagógicas de 

formação humana. Nesse sentido, torna-se premente discutir sobre as necessidades históricas 

da realidade concreta e as possibilidades pedagógicas da cultura corporal para o estudante 

trabalhador na Educação de Jovens e Adultos. 

Ao tratarmos a Educação de Jovens e Adultos, foco desse estudo, o fazemos no 

sentido de discutir alternativas pedagógicas na Educação Física para o estudante/trabalhador 

na perspectiva de identificação da condição de classe social a partir do conceito ampliado no 

qual “classe trabalhadora inclui, então todos aqueles e aquelas que vendem sua força de 

trabalho em troca de salário [...] além dos trabalhadores desempregados, expulsos do processo 

produtivo e do mercado de trabalho pela reestruturação do capital [...]” (ANTUNES, 2005, p. 

103).  

Ao tratar da educação do trabalhador identificamos a necessidade constante de 

formação humana, como uma classe que também luta pelo seu direito ao trabalho, para a 
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efetiva participação na sociedade desde o acesso aos elementos que atendem ao usufruto de 

bens materiais de sobrevivência como o acesso aos bens imateriais das manifestações 

humanas no âmbito de uma vida repleta de sentido. Pois na maioria das vezes, é possível 

perceber que vindos de classes socialmente desfavorecidas, os alunos normalmente irão 

“preferir mecânica à arte, porque essa é a realidade do trabalho que conhece e exerce 

precocemente como estratégia de sobrevivência[...], é a escola, portanto, que lhe propiciará 

oportunidades de estabelecer relações com os distintos campos de conhecimento, de modo a 

exercer o seu direito a escolhas.” (KUENZER, 2001, 47). 

Para efeito legal é previsto no Art. 37 da LDB nº 9.394/96 que o atendimento de 

“jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e 

médio na idade própria”, propondo assim, que os sistemas de ensino assegurem 

“oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus 

interesses, condições de vida e de trabalho” e “estimulem a permanência do trabalhador na 

escola” (BRASIL, 1996, p. 18). 

É nessa perspectiva que consideramos a necessidade de formação de jovens e 

adultos com defasagem idade\série, em sua grande maioria estudante\trabalhador a partir da 

sua condição de classe que por sua vez é fruto da estrutura dual de sociedade, preenchida 

pelas classes que estão no poder econômico e dominam os meios de produção utilizando a 

força de trabalho dos outros ou daqueles que vendem a sua força de trabalho pela 

subserviência à lógica do capital. 

A Educação Física tomará como elemento central a Cultura corporal 

dimensionada enquanto prática de vida, e sua importância na formação humana do estudante 

trabalhador como,   

resultantes da construção histórica da nossa corporeidade, um acervo de atividades 
expressivo-comunicativas com significados e sentidos lúdicos, estéticos, artísticos, 
místicos, agonistas – ou de outra ordem subjetiva – que apresentam, como traço 
comum, serem fins em si mesmas, serem consumidas no ato da sua produção. Entre 
ela podemos citar os jogos, a ginástica, a dança, a mímica, o malabarismo, o 
equilibrismo, o trapezismo, e muitas e muitas outras. Cabe, no entanto, reconhecer 
que elas não indicam que o homem nasceu saltando, arremessando, jogando. Essas 
atividades foram construídas como respostas a determinadas necessidades humanas. 
(ESCOBAR, 1995, p. 93).    
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Partindo desse enfoque e considerando que as bases teóricas sobre a Educação 

Física na Educação de Jovens e Adultos encontram-se discretas até esse momento histórico, 

buscaremos subsidiar a prática pedagógica da Educação Física voltada para o 

estudante\trabalhador da Educação de Jovens e Adultos. Nesse sentido, encaminhamos as 

discussões em três aspectos: apresentação os determinantes econômicos e políticos a partir da 

lógica do capitalismo e as repercussões na educação voltada ao estudante trabalhador; dialogo 

com a trajetória histórica da Educação de Jovens e Adultos que influencia as diretrizes 

educacionais e discutir as perspectivas para a prática pedagógica da Educação Física na 

Educação de Jovens e Adultos no ensino noturno.  

O objetivo mais amplo deste estudo é analisar a realidade e as possibilidades da 

prática pedagógica na Educação Física para a Educação de Jovens e Adultos no Estado de 

Sergipe. Como busca mais especifica de investigação tem-se o propósito de investigar a 

realidade a partir dos nexos e determinações do contexto econômico e político e os reflexos na 

educação do trabalhador; identificar a trajetória histórica da Educação de Jovens e Adultos 

com ênfase no ordenamento legal para o trabalhador e investigar a organização do trabalho 

pedagógico da Educação Física na Educação de Jovens e Adultos no ensino noturno na 

perspectiva de superar a hipótese de que os projetos e programas no campo da EJA não 

apresentam de forma convincente o debate acerca de alternativas para a formação do 

trabalhador. 

Esta pesquisa traz em essência a necessidade de analisar as propostas de 

organização do trabalho pedagógico da Educação Física para o estudante trabalhador da 

Educação de Jovens e Adultos na perspectiva de uma educação para a emancipação humana, 

pois, como afirma Taffarel (2008a, p. 01),   

a educação física escolar não está construindo o “letramento” de crianças e jovens, o 
que acentua, a passos largos, o aprofundamento da barbárie, própria de um modo de 
organizar a vida onde o trabalho humano, logo, o ser humano, é subsumido aos 
interesses do capital. Ou seja, a escola não está construindo possibilidades de 
atividade humana inteligente, racional, desalienadora.     

Com o intuito de realizar as primeiras aproximações com o objeto de estudo que 

nos debruçamos investigamos o que tem sido produzido sobre a temática para tanto definimos 

como relevante os grupos de pesquisa que têm produzido e publicado trabalhos que defendem 



7    

a perspectiva Trabalho e Educação como alternativa a uma outra lógica de sociedade que não 

seja a lógica do capital. 

No contexto atual das discussões teóricas em âmbito acadêmico têm sido 

desenvolvidas pelos Grupos de Pesquisas sobre a temática Trabalho e Educação que 

consideramos de grande contribuição e que somam à perspectiva teórica que defendemos que 

é a superação da lógica do capital na formação humana. Dos grupos de pesquisa investigados 

destacamos grande visibilidade de produção acadêmica em quatro Universidades, a saber: da 

Universidade Federal Fluminense, coordenado por Gaudêncio Frigotto; da Universidade 

Federal de Minas Gerais que tem como líderes do grupo, Daise Moreira Cunha, Justino de 

Souza Junior e Hormindo Junior; da Universidade de Campinas coordenado por Dermeval 

Saviani e da Universidade Federal do Paraná coordenado por Acácia Kuenzer. Realizamos 

esta investigação no marco temporal de 2006 e 2007 e, considerando apenas as produções 

referentes à Educação de Jovens e Adultos; Ensino noturno ou educação do estudante 

trabalhador e Educação Física para o Estudante trabalhador. O procedimento de coleta das 

informações partiu do registro do grupo na Plataforma Lattes onde pesquisamos cada um dos 

componentes do grupo o que produziu nestes dois anos e a temática relacionada ao objeto de 

nossa investigação. 

Em se tratando da definição para os encaminhamentos metodológicos destacamos 

como primeiro ponto a delimitação do universo de investigação, a saber, o âmbito educacional 

e como ponto posterior à clareza de estar buscando analisar um objeto de estudo ainda um 

tanto quanto inexpressivo do ponto de vista dos suportes teóricos. Sendo assim, nesta 

pesquisa adotaremos a abordagem qualitativa, respaldada pela concepção de Triviños (1987, 

p. 127-31), cuja contribuição teórica nos indica algumas características básicas para uma 

pesquisa qualitativa que tem o ambiente natural como fonte direta dos dados e o pesquisador 

como instrumento-chave, a preocupação cuidadosa com a descrição da realidade de forma que 

o processo sobre o qual ocorrem os fatos ou fenômenos são mais exaltados na investigação do 

que os resultados e o produto final enfocando assim o significado que os sujeitos atribuem à 

sua interpretação sobre sua própria realidade. 

Nessa perspectiva, optamos pelo tipo de pesquisa descritiva pela adequação ao 

objeto de estudo que nos debruçamos, no qual, como afirma Triviños (1987, p. 110),   

A maioria dos estudos que se realizam no campo da educação é de natureza 
descritiva. O foco essencial destes estudos reside no desejo de conhecer a 
comunidade. Seus traços característicos, suas gentes, seus problemas, suas escolas, 
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seus professores, sua educação, sua preparação para o trabalho, seus valores, os 
problemas do analfabetismo, a desnutrição, as reformas curriculares, os métodos de 
ensino, o mercado ocupacional, os problemas do adolescente, etc.     

Tendo a pesquisa qualitativa do tipo descritivo como opção investigativa, 

definimos a análise documental pela adaptação ao material de que dispomos na realidade 

concreta que é a existência de propostas curriculares para a Educação Física e Educação de 

Jovens e Adultos como fonte de dados e materiais que Triviños (1987, p. 141), afirma como 

sendo todo o tipo de informação que o pesquisador reúne para estudar determinado fenômeno 

social. 

No tratamento dos dados e materiais utilizamos o método de análise de conteúdo 

compreendido como relevante forma de pesquisa quando possibilita a identificação de 

valores, crenças e tendências presentes para “desvendar as ideologias que podem existir nos 

dispositivos legais, princípios, diretrizes, etc., que à simples vista não se apresentam com a 

devida clareza [...] pode servir de auxiliar para o instrumento de pesquisa de maior 

profundidade e complexidade, como é o caso do método dialético” (TRIVIÑOS, 1987, p. 

160). Elegemos duas categorias de conteúdos enquanto proposta de análise que são Projeto 

Histórico e Prática Pedagógica. 

A base teórica que respalda o método dialético com a qual será construída a 

trajetória deste estudo, nos respaldamos na contribuição de Karel Kosik (2002), que ao definir 

a compreensão do método compatível com a concepção teórica do materialismo histórico 

dialético a respeito dos processos de investigação, no qual destacamos que o autor concebe o 

método como o método do pensamento e trabalho na seguinte perspectiva,  

O método em ascensão do abstrato ao concreto é o método do pensamento; em 
outras palavras, é um movimento que atua nos conceitos, no elemento da abstração. 
A ascensão do abstrato ao concreto não é uma passagem de um plano (sensível) para 
outro plano (racional); é um movimento no pensamento e do pensamento. Para que 
o pensamento possa progredir do abstrato ao concreto, tem de mover-se no seu 
próprio elemento, isto é, no plano abstrato, que é a negação da imediaticidade, da 
evidência e da concreticidade sensível. A ascensão do abstrato ao concreto é um 
movimento para o qual todo início é abstrato e cuja dialética consiste na superação 
desta abstratividade. (KOSIK, 2002, p. 36).   
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Para o processo investigativo aqui caracterizado sobre o ambiente educacional 

considerado como uma realidade rica de complexidades e contradições, Triviños (1987, p. 

153), aponta a importância de tratá-la em “sua essência numa perspectiva específica e ampla, 

ao mesmo tempo, de contradições, dinamismos, de relações, etc.”, buscando desvendar as 

significações da realidade concreta. Nesta perspectiva, em uma análise sobre a educação 

consideramos pertinente destacar como pressuposto de investigação da realidade que a 

essência se contrapõe à aparência, no qual,   

O caminho entre a “caótica representação do todo” e a rica totalidade da 
multiplicidade das determinações e das relações” coincide com a compreensão da 
realidade. O todo não é imediatamente cognoscível para o homem, embora lhe seja 
dado não é imediatamente em forma sensível, isto é, na representação, na opinião e 
na experiência. Portanto, o todo é imediatamente acessível ao homem, mas é um 
todo caótico e obscuro (KOSIK, 2002, p. 36).    

Neste processo de superação da abstratividade na investigação tomamos como 

pressuposto a necessidade de estabelecer metodologicamente uma relação imbricada entre as 

partes e o todo e de forma dialética do todo para as partes, da mesma forma entre e fenômeno 

e essência, entre totalidade e contradição e entre sujeito e objeto, nesta tentativa insistente de 

elucidar as contradições escondidas nos fenômenos na sua forma aparente assim optamos pelo 

método materialista do conhecimento da realidade, denominado: “Dialética da totalidade 

concreta” (KOSIK, 2002, p. 37). 

Nos estudos de Kosik (2002, p. 37) há uma distinção proposta por Marx entre o 

método da investigação e o método da exposição que nos leva a analisar a negligência e/ou 

ausência de rigorosidade metodológica e que por vezes “[...] passa-se por cima do método da 

investigação como sobre qualquer coisa já conhecida; e equipara-se o método de exposição à 

forma de apresentação, não se percebendo, por conseguinte, que ele é o método da 

explicitação, graças ao qual o fenômeno se torna transparente, racional e compreensível”. 

A partir desta perspectiva teórica o método de investigação compreende três 

graus: “1) minuciosa apropriação da matéria, pleno domínio do material, nele incluídos todos 

os detalhes históricos aplicáveis, disponíveis; 2) análise de cada forma de desenvolvimento do 

próprio material e 3) investigação da coerência interna, isto é, determinação da unidade das 

várias formas de desenvolvimento” (KOSIK, 2002, p. 37). 
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No que concerne ao estudo investigativo foram definidas três categorias 

teóricas, a saber: a categoria da Totalidade Concreta, a categoria da Realidade e a categoria 

das Possibilidades.  

A categoria da Totalidade Concreta que tem como base a contribuição de Kosik 

(2002, p. 61), definindo-a como sendo a apropriação do conhecimento real, efetivando-se em 

três momentos: “a destruição da pseudoconcreticidade, isto é, da fetichista e aparente 

objetividade do fenômeno”; em segundo lugar “o conhecimento do caráter histórico do 

fenômeno, no qual se manifesta de modo característico a dialética do individual e do humano 

em geral” e por fim “o conhecimento do conteúdo do fenômeno e do significado do 

fenômeno, da sua função objetiva e do lugar histórico que ele ocupa no seio do corpo social”. 

A respeito da efetivação desta categoria o autor esclarece o cuidado de não considerar a 

leitura da totalidade como totalidade vazia, ou seja na qual se observa a ausência de nexos e o 

trato de momentos isolados, de não confundi-la com a totalidade abstrata, na qual faltam a 

gênese e o desenvolvimento da criação do todo e de não estar buscando a totalidade má, na 

qual o sujeito do contexto real é tomado como ser mitologizado desconsiderando sua 

autenticidade. 

As categorias Realidade e Possibilidades são tomadas a partir das construções 

teóricas de Cheptulin (1982), para o autor a categoria realidade é o que existe de real e a 

categoria possibilidades é o que pode manifestar-se quando se tem condições propícias e nesta 

relação dialética entre as categorias a realidade é tida como uma possibilidade já concretizada 

e a possibilidade como realidade potencial. 

No que se refere ao entendimento das categorias de conteúdos trazemos a 

necessidade de dialogar com o Projeto Histórico de sociedade ao qual responde a atualidade 

no que se refere à implantação e manutenção do capitalismo com a subserviência da 

educação. Sobre este aspecto convém destacar as contribuições que apontam na perspectiva 

de que trata a sociedade configurada a partir das intencionalidades e relações de poder da 

burguesia na consolidação dos valores sociais que ideologicamente são implantados para a 

continuidade da lógica social da estrutura de classes com seus respectivos lugares na 

sociedade. Neste sentido, constroem a dualidade de classes e estabelece a permanente 

oposição histórica da luta de classes, assim referindo-se, “Nossa época – a época da burguesia 

– distingue-se, contudo, por ter simplificado os antagonismos das classes, novas condições de 

opressão, novas formas de luta em lugar das antigas”, e que foi capaz de alterar a lógica de 

vida social, porém afirma que “a sociedade divide-se cada vez mais em dois grandes campos 
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inimigos, em duas classes que se opõem frontalmente: burguesia e proletariado”(MARX E 

ENGELS, 1998, p. 10). 

Nos escritos de Marx e Engels (1998, p. 13), o Projeto histórico de sociedade 

manifesta-se enquanto projeto revolucionário no qual a burguesia rompe os laços Feudais 

heterogêneos que ligavam o homem aos seus superiores naturais o que propiciou a 

inexistência de vínculo entre os homens a não ser “interesse pessoal estéril, além do 

pagamento em dinheiro desprovido de qualquer sentimento”. 

A prática pedagógica como categoria de conteúdo sob a qual iremos focar o olhar 

investigativo é compreendida como manifestação do concreto pensado no qual as intenções 

político pedagógicas ganham vida e essência. E segundo Freitas (1987), a tarefa do educador 

consiste em realizar a alternativa de construir coletivamente novas bases para a organização 

do trabalho pedagógico que supere a divisão do trabalho e que elimine a gestão e a avaliação 

autoritária e que ultrapasse os métodos tradicionais. 

A modalidade de educação EJA é distribuída em duas formas de oferta: uma que 

se caracteriza pelos programas periódicos e esporádicos com funcionamento em centros 

sociais, paroquiais, etc. e outra pela modalidade com funcionamento em estabelecimentos 

regulares de ensino. Para efeito do foco central desta investigação será considerada a partir do 

Ensino Médio cujo sentido caracteriza-se pela terminalidade da Educação Básica necessária 

para a inserção no mundo do trabalho e especificamente o Ensino noturno por configurar-se 

na concentração de estudantes/trabalhadores, bem como a grande maioria de matrícula da 

Educação de Jovens e Adultos. 

No que se refere ao foco de estudo a Educação Física na Educação de Jovens e 

Adultos no Estado de Sergipe a população é referente ao contingente de matrícula na 

Educação de Jovens e Adultos no Estado de Sergipe no exercício 2006, que apresenta 37.238 

alunos na EJA o que equivale a 15,3 % de um total geral de matrícula de 243.361 estudantes 

no Estado de Sergipe. Convém destacar o índice de analfabetismo da população de Aracaju na 

idade de 15 anos acima chega a 10% de um total de 420.277 pessoas que não tem acesso à 

educação, isto apenas tomando como parâmetro a capital do Estado. Este dado significa que 

ainda temos uma grande quantidade de pessoas fora do sistema educacional. Então como 

explicar o déficit de matrícula nos dados do INEP5.  

                                                

 

5 Conforme dados do INEP 2007 a Educação de Jovens e Adultos sofre um déficit de 635.464 na matrícula 
comparado à 2006 isso seria animador caso estivéssemos substituindo esses quantitativos pela matrícula no 
ensino regular fundamental e médio o que não ocorre sendo assim representado com uma queda de 11,31% na 
EJA, de 3,59% no Ensino Fundamental e 6,13% no Ensino Médio. 
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Os processos investigativos da coleta e análise de dados ocorrem mediados pela 

idéia de verificar a hipótese de que as propostas de orientação pedagógica para a Educação 

Física na Educação de Jovens e Adultos não correspondem ao debate acerca de alternativas 

para a formação do trabalhador. A inter-relação entre as categorias teóricas e de conteúdo se 

dá sobre dois aspectos:  

a) investigação documental sobre dispositivos legais administrativos e dos 

documentos de orientação pedagógica; 

b) análise da realidade concreta a partir da elaboração do trabalho pedagógico 

nas unidades de ensino;  

Na perspectiva de problematizar a temática central da nossa investigação, a 

Educação de Jovens e Adultos relacionada à dualidade trabalho/educação na escola pública os 

documentos legais a que nos referimos são a LDB nº 9.394/96, Portaria nº 0401/04, 

Resolução nº 160/05 e documentos de orientação pedagógica são as Diretrizes Curriculares 

Nacionais da EJA; as Proposta curricular da Educação Física na EJA do MEC; Proposta 

curricular da Educação Física a partir dos grupos de pesquisa trabalho e educação que 

defendem a educação como emancipação humana para além da lógica do capital e a Proposta 

Curricular da Educação Física em Sergipe. 

Na análise da realidade concreta investigamos 07 escolas da Diretoria de 

Educação de Aracaju entre as 21 que ofertam a EJA no estado por ser a diretoria de maior 

matrícula. A amostra da realidade concreta configura 58% do total de matrícula na Diretoria. 

Nas unidades de ensino buscamos os documentos de organização do trabalho pedagógico 

(projeto pedagógico ou proposta curricular para a Educação Física na EJA) na tentativa de 

identificar o projeto histórico e a prática pedagógica destinada ao estudante trabalhador. 

Para tratar do aprofundamento e análise do objeto de estudo seguem três capítulos 

de referencial teórico sendo no capítulo 2 a abordagem dos nexos e repercussões das 

determinações do complexo econômico na política de Educação de Jovens e Adultos 

contribuindo para que as análises ocorram mediadas pelo contexto macro da sociedade; 

capítulo 3 uma construção da trajetória histórica da Educação de Jovens e Adultos marcada 

pelo emaranhado de contradições entre as políticas educacionais e as necessidades concretas 

de formação do trabalhador e no capítulo 4 a discussão da prática pedagógica demarcada 

pelas ações políticas e os seus alcances na educação do setor público. Na seqüência temos o 

capítulo 5 que trata da investigação da realidade concreta e das possibilidades reais na relação 
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da Educação Física no ensino noturno com a tematização da cultura corporal para o estudante 

trabalhador e o último capítulo com as considerações finais.                               
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2   DETERMINAÇÕES POLÍTICO-ECONÔMICAS, OS TRABALHADORES E A 
EDUCAÇÃO PARA ALÉM DO CAPITAL      

No presente capítulo são postas ao diálogo algumas contribuições teóricas que 

elucidam significativamente o contexto social regido pelo capital, no sentido de configurar a 

realidade contemporânea e o projeto histórico de sociedade marcado pelas contradições entre 

o crescimento econômico e o desenvolvimento social, verdadeiramente, necessário decorrente 

das necessidades humanas concretas, no qual se identifica a valorização do capital em 

detrimento do ser humano com o intuito de mostrar as determinações do complexo econômico 

na política de educação dos trabalhadores.  

A princípio, iniciamos uma distinção entre capital e capitalismo como 

mecanismos necessários para a solidificação da ênfase na configuração e instauração da 

lógica de vida da grande maioria esmagadora dos países em nível mundial especificamente no 

século XX com a existência prometaica do Liberalismo; na seqüência a caracterização do 

século XX em três períodos distintos responsáveis pela configuração e instauração da lógica 

de vida voltada para a economia mundial destacando o deslocamento do eixo das 

preocupações da política para uma nova forma de construir o crescimento das nações 

denominado de Neoliberalismo. E por fim, tratar da relação entre neoliberalismo e política 

educacional como possibilidade concreta de materialização do sistema sociometabólico do 

capital6 marcados pela contextualização atual no cotidiano do nosso país através de meio 

midiático.  

A instauração do capitalismo no mundo moderno é marcada, sobremaneira, pela 

crescente e significativa mudança no universo das relações de trabalho. Destacadamente é 

possível identificar que a abrangência do capitalismo se alastra em grande proporção em nível 

mundial carregada dos preceitos do liberalismo, que tão bem encheu de sonhos os 

trabalhadores de todo o mundo. Sendo assim, é pertinente afirmar que “o desenvolvimento 

histórico do capitalismo implicou um impulso para a mercantilização de tudo” 

(WALLERSTEIN, 1995, p. 13). 

Uma das questões pertinentes nesse momento é fazer a diferenciação entre o 

capitalismo e o capital a partir de Mészáros (2002, p. 1064), que distingue Capital como 

                                                

 

6 Para maiores esclarecimentos sobre o Sistema sociometabólico como um sistema que se auto regula para a 
permanente produção e reprodução do capital, ver capitulo 2 da obra Para além do capital de Istvan Mészáros 
(2005). 
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sendo “uma categoria histórica e dinâmica, de modo que a força social a ela correspondente 

aparece – na forma de capital ‘monetário’, ‘mercantil’ etc. – vários séculos antes de a 

formação social do capitalismo enquanto tal emergir e se consolidar”. O autor destaca uma 

análise segundo a qual Marx procura apreender as características históricas das várias formas 

do capital até chegar e definir o capital industrial e se refere a este como sendo a força 

dominante que realimenta sempre o sistema socioeconômico e contribui significativamente 

para a formação capitalista.  

No tocante à configuração do outro elemento da relação cíclica do sistema do 

capital está a instauração do Capitalismo enquanto lógica de vida, no qual Mészáros (2002, p. 

1064), aponta que para definir essa distinção entre capital e capitalismo a que entender o 

processo de “produção de mercadoria” enquanto elemento importante no sistema 

sociometabólico do capitalismo. Sobre este aspecto cita Marx para destacar que a produção de 

mercadorias é anterior ao capitalismo e num dado momento histórico se transforma em 

“produção capitalista de mercadorias” e que tanto o capital quanto a produção de mercadorias 

é anterior à instauração do capitalismo, mas que a partir deste se materializa um sistema 

sociometabólico constantemente realimentado pela produção e reprodução do capital a partir a 

extração da mais valia da força de trabalho. 

Na perspectiva de configurar as bases da instauração do capitalismo, e assim 

caracterizar as realizações propostas pelo liberalismo, especialmente no século XX, a 

contribuição de Eric Hobsbawn em a Era dos Extremos, é profícua em apontar este século em 

três fases distintas. A primeira fase denominada de “Era das Catástrofes” que se situa entre 

1914 e 1948 carregada de duas grandes guerras; é um período de conflitos que recebeu o 

título de “Os últimos dias da Humanidade”, no qual a civilização desse século desmoronou 

em chamas da guerra mundial, pelas ondas de revolução global em que o sistema político e 

econômico da URSS surgiam como alternativa histórica para o capitalismo e pela virulência 

da crise econômica de 1929 bem como a presença do fascismo e do descrédito das 

democracias liberais surgindo como propostas mundiais.  

Não há como compreender o breve século XX sem levar em consideração os 

acontecimentos desse período em que se “viveu e pensou em termos de guerra mundial, 

mesmo quando os canhões se calavam e as bombas não explodiram. Sua história e, mais 

especificamente, a história de sua era inicial de colapso e catástrofes” (HOBSBAWN, 1995, 

p. 30).  

O segundo período destacado pelo autor foi a “Era de Ouro” situada nas décadas 

de 1950 e 1960 e ficou configurado como um período no qual se observou a viabilização e 
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estabilização do capitalismo com conseqüente expansão econômica e de transformações 

sociais,   

A Era de Ouro foi um fenômeno mundial, embora a riqueza jamais chegasse à vista 
da maioria da população do mundo – os que viviam em países para cuja pobreza e 
atraso os especialistas da ONU tentavam encontrar eufemismos diplomáticos. [...] 
As décadas de 1970 e 1980 se familiarizaram com a fome endêmica  [...] Durante as 
décadas Douradas não houve fome endêmica a não ser como produto de guerras ou 
loucura política [...]. Isto significa que a produção em massa de alimentos cresceu 
mais rápido que a população, tanto nas áreas desenvolvidas quanto em toda grande 
área do mundo não industrial. (HOBSBAWN, 1995, p. 255-256).    

A respeito da abundância de produção de alimentos tão propagada na Era de Ouro 

ocorre caminhando passo a passo junto com a fome em grande parte do mundo. Para 

Wallerstein (1999, p. 90),   

se por um lado tem havido uma notável expansão da produção total e da 
produtividade da produção alimentar; por outro, temos um sistema de distribuição 
extraordinariamente distorcido, que substitui as ameaças de curto prazo por ameaças 
a médio termo, para a maioria da população, particularmente para os 50 a 80 por 
cento que estão situados no fundo da escala.    

Diante dessa situação a relação entre países desenvolvidos e não desenvolvidos 

instala-se uma concorrência entre produção e consumo muito demarcada pela lógica do 

enriquecimento de uns em detrimento de outros. Algumas regiões do mundo mantiveram uma 

produção acima da necessidade do crescimento populacional, ou seja, suficiente para manter-

se. Conforme Hobsbawn (1995, p. 256), “enquanto isso, o problema do mundo desenvolvido 

era que produzia tanto alimento que não sabia o que fazer com o excedente, e na década de 

1980 decidiu plantar substancialmente menos, ou então, (como na Comunidade Européia) 

vender suas ‘montanhas de manteiga’ e ‘lagos de leite’ abaixo do custo, com isso solapando 

os produtores dos países pobres”, o que incidia significativamente no mundo do trabalho. 

O terceiro período marcado foi o “desmoronamento” situado entre 1970 e 1991 

permeado pela decadência dos sistemas institucionais que constroem as bases da brutalização 
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política e da irresponsabilidade teórica da ortodoxia econômica e que cede lugar para um 

futuro incerto, no qual, “até a década de 1980 não estava claro como as fundações da Era de 

Ouro haviam desmoronado irrecuperavelmente [...] até depois que uma das partes do mundo – 

a URSS e a Europa Oriental do “socialismo real” – desabou inteiramente. (HOBSBAWN, 

1995, p. 393). 

No tocante à relação de dominação dos meios de produção dos países 

desenvolvidos coloca em condição de sujeição os demais e, por conseguinte, afeta 

sobremaneira o desenvolvimento econômico no Terceiro Mundo, sendo assim analisado por 

Aranha (1999, p. 49),   

[...] tal interligação, contudo, longe de seguir uma trajetória linear e progressiva é 
bastante conturbado e marcado por grandes transformações em diferentes etapas, 
com avanços, refluxos, estagnação e crises que traçam os distintos perfis históricos 
dos últimos séculos, nos quais guerras, expansão, depressões, revoluções técnico-
científicas, políticas, socioeconômicas e culturais, acumulação de riqueza ao lado de 
uma crescente e acentuada exclusão da maioria da população mundial doa benefícios 
e progressos conseguidos, revelam as faces da realização da razão humana na 
história no seio do modo capitalista de produção.    

Dessa forma, os contraditórios índices de crescimento/desenvolvimento dos países 

que também se apresentou carregada de intervenientes que comprometem significativamente 

a definição dos defensores do capitalismo sobre os benefícios à humanidade, como podemos 

citar a imensa produção acompanhada pelo incomensurável peso do subproduto como a 

poluição e deterioração ecológica. 

Sobre este aspecto destacamos a dívida à humanidade produzida e reproduzida 

pelo capitalismo que é a destruição maciça do ambiente a partir da supervalorização do 

acúmulo de capital em detrimento do bem comum da humanidade e ao tratar das esperanças 

de desenvolvimento do mundo, vem à tona inevitavelmente os ‘descaminhos’ de tropeços e 

desencontros, vem na seqüência do sonho à realidade concreta marcada pela injustiça, 

desigualdade e ilusão e a confirmação de que um mundo desenvolvido necessariamente não 

significa que seja para todos e neste particular é que nos referimos ao sistema do capital em 

crise na década de 80 e 90 do século XX. 
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O sistema do capital voltado para o bem comum aparece na análise de Mészáros 

(2002, p. 903-4), com o sentido de que “a dificuldade está, entretanto, no fato de que a 

sociedade industrial do sistema do capital, em qualquer uma de suas variedades 

historicamente possíveis, não dispõe dos meios de ser justa nem livre”. Numa lógica de vida 

em que a predominância dos interesses econômicos se sobressai e controla amiúde a extração 

do trabalho excedente o sistema do capital torna-se, em essência, injusto e desigual, e como    

testemunha a história agitada do século XX, o sistema politicamente regulado não 
conseguiu oferecer uma segurança maior à sobrevivência da humanidade do que 
quaisquer das variedades capitalistas. Por isso, a implosão das sociedades pós-
capitalistas sublinhou a necessidade de uma verdadeira mudança de época que deixe 
para trás a fase histórica do sistema do capital, que já se arrasta há tanto tempo, quer 
este se imponha pelas relações de troca do mercado capitalista quer por qualquer 
outra forma. (MÉSZÁROS, 2002, p. 904).    

A queda das promessas tão propaladas na maior parte do século XX no qual a 

realidade da “livre competição”7 proposta pelo sistema do capital se imiscui no seio da 

sociedade como preceito de crescimento e desenvolvimento mundial a partir da motivação do 

lucro substituída pela acumulação cada vez maior de capital sobre a “extração do trabalho 

excedente” (MÉSZÁROS, 2002, p. 906). 

Na análise de Mészáros (2002) a proposta da “livre competição” apontada pela 

sociedade baseada no sistema do capital acaba por ruir em suas promessas de universalidade 

benéfica do mercado para o crescimento e desenvolvimento de todos. Sobre este aspecto 

afirma que a tão propalada liberdade não chega a beneficiar os indivíduos, mas sim o próprio 

capital em sua essência manifesta-se enquanto “imperativo moral de mercado”, para o qual,   

a realidade de mercado é totalmente falseada pelo pretenso “imperativo moral do 
mercado” invocado para remover qualquer idéia da possibilidade de alteração 
histórica desta instituição, de forma que as pessoas na ponta da cadeia das relações 
estabelecidas de dominação aceitem a tirania do mercado – sua ‘rígida disciplina’, à 
qual o trabalho deve inquestionavelmente se submeter – como seu dever moral. E 

                                                

 

7 Sobre a “livre competição” proposta como elemento de análise da elaboração teórica ver capitulo 20 na obra 
Para Além do capital de Istvan Mészáros (2005), quando trata sobre os mitos da benéfica lógica de mercado. 
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para adoçar um pouco a pílula amarga, finge-se também que o mercado capitalista 
seja um “sistema neutro de coordenação” para o qual, em sã consciência, não há 
alternativa. (MÉSZÁROS, 2002, p. 910).   

A crise estrutural do sistema do capital8 se estabelece entre o mercado e as 

relações de trabalho para o qual, os argumentos em favor do mercado enaltecem seus 

benefícios e destroem a segurança necessária para o equilíbrio da vida social. 

Nesta contraditória relação entre realidade e ilusão do sistema do capital na sua 

injusta forma de concretização como é possível observar alguns aspectos das metamorfoses 

sociais evidenciadas a partir do início da crise estrutural no século XX pode ser demonstrada 

conforme contribui Mészáros (2002, p. 916), a existência de todo tipo de artifício para 

reestruturar a base das relações produtivas e reprodutivas do capital com novos “tentáculos” 

de alcance cada vez mais perverso, a exemplo do sistema educacional transformando o os 

departamentos universitários em “unidades orçamentárias” e no serviço de saúde “o cínico 

artifício escravizador do chamado mercado interno”, de forma que a imposição às condições 

de exploração crescente e disciplina à força de trabalho seja a pedra de toque.  

Ao tratar a sociedade capitalista é preciso entendê-la como um sistema 

contraditório e injusto e segundo Wallerstein (1999, p. 31), “longe de ser um sistema natural o 

capitalismo histórico é um sistema patentemente absurdo. Acumula-se capital para que se 

possa acumular mais capital”. Sem pensar nessas injustiças perde-se a perspectiva no próprio 

homem apenas considerado como a mola mestra da alimentação da lógica do capital. Ainda 

seguindo as idéias do autor, “os capitalistas são como ratos brancos em uma roda de gaiola, 

correndo cada vez mais rápido para poder correr cada vez mais rápido. Nesse processo, 

algumas pessoas vivem bem, mas outras vivem miseravelmente”.  

Entre as infindáveis ações para o fortalecimento e manutenção do capitalismo, 

revestido de suas devidas mutações após a crise e conseqüente impossibilidade de continuar a 

produção e reprodução do capital como lógica de vida sobre as bases anteriores surge o que se 

denomina neoliberalismo entendido como estratégia de criação de novos alicerces para os 

mesmos interesses, manutenção da lógica do capital. Sobre este aspecto decorre a necessidade 

                                                

 

8 Para o aprofundamento sobre a crise estrutural do sistema do capital ver a obra de Istvan Mészáros em sua obra 
Para Além do Capital, para o qual “a crise estrutural profunda do sistema do capital global que exige e impõe 
cortes em uma escala sempre crescente, crise que sinaliza inclusive a necessidade de se destruir até mesmo o 
sistema de aposentadoria [...] neste mundo que coloca de cabeça para baixo os limites e as contradições 
dificilmente administráveis do capital, sua racionalidade é construída com base na falsificação dos efeitos 
indesejáveis como se eles constituíssem a causa original subjacente dos problemas crescentes”. (Mészáros, 2002, 
p. 916). 



20    

de compreender o surgimento do neoliberalismo e suas formas de manifestação, como pode 

ser observado nos estudos de Anderson (1998), no qual destaca a origem do neoliberalismo 

como fenômeno distinto do liberalismo clássico que figura até o período das duas grandes 

guerras mundiais do século XX como referido em Hobsbawn (1995) e que após este período 

há uma reação de fortalecimento do imperativo de mercado nas ações do Estado, reações estas 

marcadas pelo cunho tanto teórico quanto político radicalmente contrário ao modo de Estado 

intervencionista e de Estado de Bem-Estar9, que assumiu por um longo período a questão dos 

direitos sociais e a igualdade democrática (em grande parte teoricamente presente nos 

discursos estatais) numa perspectiva de vigilância e intervenção principalmente sobre os 

conflitos sociais. 

A configuração do neoliberalismo em ascensão e, portanto o entendimento das 

bases de suas mutações, principalmente no que se refere ao papel do Estado, pode ser 

compreendido pela redução das responsabilidades públicas,   

Mas o Estado de Bem-Estar baseava-se (repetimos: ao menos em teoria e entre 
outros fatores) em um princípio subjacente de caráter democratizante em termos 
potenciais: a igualdade e a necessidade de realizar ações de caráter assistencial 
destinadas a mitigar as desigualdades. Este último constitui um dos fatores centrais 
que definem a reação neoliberal e conservadora contra o Welfare State. É aqui que a 
Nova Direita apela sem sutileza alguma ao mercado [...] para a Nova Direita, 
somente a liberdade do mercado pode anular esses efeitos. (GENTILLI, 1998, p. 
239).   

Nesse sentido a mudança substancial da lógica do papel do Estado numa 

sociedade neoliberal repudia a intervenção equalizadora do Estado de Bem-estar que era 

pautado nos direitos sociais e na cidadania. 

Para configurar a manifestação do neoliberalismo no Brasil, Oliveira (1998), 

afirma que fica demarcado no período da Ditadura aquele em que se iniciou um processo de 

dilapidação do Estado brasileiro, que prossegue sem interrupções, e manifesta-se de forma 

que,   

                                                

 

9 O aprofundamento sobre o Estado de bem-estar ver os estudos de PABLO GENTILLI na obra Pedagogia da 
Exclusão (2001) e PERRY ANDERSON na obra Pós-neoliberalismo(1998). 
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Essa dilapidação propiciou o clima para que a ideologia neoliberal, então já 
avassaladora nos países desenvolvidos, encontrasse terreno fértil para uma pregação 
anti-social. Aqui no Brasil, não apenas pelos reclamos anti-estatais(na verdade anti-
sociais) da grande burguesia, mas sobretudo pelos reclamos do povão, para o qual o 
arremedo de social-democracia ou Estado de Bem-Estar, ainda que de cabeça para 
baixo, tinha falhado completamente. (OLIVEIRA, 1998, p. 25)   

E é no contexto contraditório de grandes transformações políticas que o Brasil 

carregado da “necessidade” de adequação ao processo global de desenvolvimento que a 

política se volta a buscar implementar suas cruéis ações. Segundo Oliveira (1998) nesse 

terreno fértil de dilapidação do Estado foram criadas as condições para se instalar o desespero 

da população a respeito do Estado desperdiçador denunciado por Collor de Melo no 

“fenômeno dos marajás” e é neste ponto que se situa o centro das explicações da depredada 

saúde, da educação e de todas as políticas sociais.  

No caso do neoliberalismo “à brasileira” sua forma toma proporções bem 

específicas na qual “a dura realidade de um cotidiano em que o Estado brasileiro não tem 

mais nenhuma capacidade de regular nem o jogo do bicho, nem as brigas de galo, nem os 

créditos do BNDES”. Conforme o autor, em primeiro lugar destrói o princípio de esperança e 

nos constitui um país sem memória e em segundo lugar cria um verdadeiro medo da mudança, 

no qual o povo não quer nem de longe pensar que se pense em tocar nos salários. 

É no contexto de contradições e desigualdades que é formulada a educação e é 

justamente nessa lógica produtiva que os olhares se voltam para a força de trabalho, ou 

melhor, para sua exploração injusta, e como contribui Wallerstein (1999, p. 17), “como é que, 

geralmente, os produtores atuam, de forma a maximizarem a sua capacidade de acumular 

capital? A força de trabalho, que tem sido sempre um elemento central e qualitativamente 

significativo no processo de produção”. Segundo o autor o maior propósito do capitalismo é a 

acumulação e nesse sentido o produtor se preocupa prioritariamente com dois fatores sobre a 

força de trabalho: disponibilidade e preço. É necessário destacar que o ser humano, o 

trabalhador se perde miseravelmente dentre os interesses do capitalismo. 

O sistema do capital em crise estrutural não consegue mais produzir os recursos 

necessários para manter a própria existência, muito menos para expandir, de acordo com a 

necessidade crescente, o Estado de bem-estar social, que não há muito tempo chegou a 

constituir sua finalidade justificadora. Se o capitalismo já não mais consegue responder aos 

propalados resultados como retorno aos sacrifícios sociais de muitos dos que vivem do 
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trabalho, torna-se preponderante a necessidade de buscar a reestruturação social em outros 

moldes. 

Igualmente importante é também destacar as mudanças ocorridas no mundo do 

trabalho, na sua configuração e lógica de existência, acarretados pelos períodos de crise do 

capitalismo, sendo necessário enumerar as transformações ocorridas nos anos 80, como uma 

década de salto tecnológico, de automação, robótica e microeletrônica e que invadem 

sobremaneira o espaço fabril em larga escala, até então ocupado pelo homem, definindo a 

nova forma de produção e reprodução do capital. A partir da década de 80 “o fordismo e o 

taylorismo já não são únicos e mesclam-se com outros processos produtivos (neofordismo, 

neotaylorismo, pós-fordismo)”10, esta forma de manifestação da produção em massa e em 

série tão presente no espaço fabril. (ANTUNES, p. 23-24, 2006). 

Nos estudos de Antunes (p. 24, 2006), ele destaca a existência de novos processos 

de trabalho em substituição ao modelo citado anteriormente, no qual o “cronômetro e a 

produção em série e de massa são ‘substituídos’ pela flexibilização da produção pela 

‘especialização flexível’, por novos padrões de busca de produtividade, por novas formas de 

adequação da produção à lógica do mercado”. Neste aspecto, afirma que o toyotismo penetra, 

mescla-se ou até substitui o padrão fordista, recaindo ao trabalhador não apenas a sua forma 

de manifestar o trabalho, mas também a sua condição de ser humano no mundo do trabalho, 

“vivem-se formas transitórias de produção, cujos desdobramentos são também agudos, no que 

diz respeito aos direitos do trabalho. Estes são desregulamentados, são flexibilizados, de 

modo a dotar o capital do instrumental necessário para adequar-se a sua nova fase”. 

(ANTUNES, p. 24, 2006). 

Como pensar educação e trabalho do ser humano, se o objetivo se volta para a 

acumulação e para a propriedade privada? O que se sobressai nesta análise são as seguintes 

perguntas: - A quem atinge a relação educação e trabalho? Aos detentores dos meios de 

produção? Ou aos trabalhadores? 

Nestes antagonismos é necessário situar as transformações que sofrem as relações 

de trabalho, nas quais o padrão de desemprego em massa torna-se uma tendência marcante e 

um indicador do aprofundamento da crise do capitalismo nas últimas décadas, que não apenas 

ataca os trabalhadores desqualificados, mas também uma grande leva de trabalhadores 

                                                

 

10 A respeito do Fordismo, Taylorismo e Toyotismo buscar maiores esclarecimentos sobre a metamorfose do 
mundo do trabalho especificamente sobre os processos de produção e reprodução do capital presentes na obra Os 
sentidos do trabalho de Ricardo Antunes. 
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altamente qualificados, congelados em subdesenvolvimento crônico, para o qual não há 

alternativa.   

Na medida em que a transformação predominante se dava na substituição do 
trabalho não-qualificado pelo qualificado, envolvendo grandes dispêndios de capital 
para o desenvolvimento industrial, o assunto podia ser ignorado com relativa 
segurança, dada a atmosfera de euforia provocada pela “expansão”. Em tais 
circunstâncias, a miséria necessariamente associada a todos os tipos de desemprego 
– inclusive aquele produzido no interesse da “modernização” – podia ser 
capitalisticamente justificada em nome de um brilhante futuro de consumo para 
todos. Naqueles dias, as milhões de pessoas desafortunadas, patéticas e 
“desprivilegiadas” podiam ser facilmente relegadas à periferia da sociedade. 
Isoladas, como um fenômeno social da “Grande Sociedade” afluente, elas deveriam 
responsabilizar exclusivamente a sua própria “inutilidade” (falta de qualificação 
profissional, “preguiça” etc.) pelos seus apuros e resignar-se a consumir os restos do 
farto banquete neocapitalista, magnanimamente servidos sob a forma de 
“benefícios” – desemprego e de cupons para o consumo dos excedentes  invendáveis 
de alimentos. (MÉSZÁROS, p. 1004, 2002).     

Ao tratar da caracterização do mundo do trabalho, Ricardo Antunes (p. 139, 

2005), traz a análise da teoria de Lukács sobre a configuração do trabalho, no sentido de 

discutir o desenvolvimento do trabalho como uma busca de caminhos alternativos da práxis 

humana apoiada no eixo das decisões como importante foco de realizações do ser humano. 

Para o qual, o trabalho situa-se na esfera conflituosa entre necessidade e realização, no qual há 

“uma vitória do comportamento consciente sobre a mera espontaneidade do instinto biológico 

quando o trabalho intervém como mediação entre necessidade e satisfação imediata”. 

Na lógica do capital o trabalho humano é subjugado em função do enaltecimento 

da propriedade privada e do grande acúmulo de capital em uma pequena parcela da população 

os donos do poder econômico e o que baliza a tomada de decisões não leva em consideração a 

necessidade do ser social, mas sim a predominância do individualismo. 

No tocante ao sistema econômico que rege as relações sociais marcado pela 

imposição permanente de regras metamorfoseadas para responder à lógica da produção, do 

acúmulo e da propriedade privada, cujo padrão de comportamento no processo produtivo 

desconsidera o ser humano como importante nas relações interpessoais, parte da premissa da 

alienação sobre os benefícios reais do sistema do capital no qual ocorre “uma imposição 

permanente de uma estrutura de comando autoritária – tanto nos locais de trabalho como na 

sociedade em geral – por meio do qual a extração contínua de trabalho excedente é assegurada 
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com a finalidade de reprodução ampliada de capital”. (MÉSZÁROS, 2002, p. 938). O que 

significa uma legislação sempre voltada a assegurar as suas próprias bases de manutenção e 

continuidade. 

Pela teoria Lukacsiana tratada em Antunes (p. 136, 2005), afirma-se a 

centralidade do trabalho na vida societal e sua importância na aquisição de autonomia, na 

qual, “o fato de buscar a produção e a reprodução da sua vida societal por meio do trabalho e 

luta por sua existência, o ser social cria e renova as próprias condições de reprodução”, para 

tanto a discussão sobre o trabalho em que o “por teleológico” é idealizado na consciência e no 

qual só se fala em ser social a partir do trabalho, “na realização contínua de posições 

teleológicas”. 

Considerando o trabalho enquanto centralidade da vida humana e capaz de 

contribuir para os avanços e retrocessos nas relações sociais, Frigotto (p. 29, 1998), traz 

algumas contribuições para se pensar o resultado dos processos históricos, e nesse sentido, “o 

ser humano se contrapõe e se afirma como sujeito num movimento e ação teleológica sobre a 

realidade objetiva. Modificando a realidade que o circunda, modifica-se a si mesmo”. E neste 

processo contraditório e complexo constroem as relações entre as pessoas em que,   

Pensar um sujeito humano fora das relações sociais ou separar o mundo da 
necessidade do mundo da liberdade , do trabalho e do não-trabalho, é inscrever-se 
numa compreensão idealista de sujeito humano. Por outro lado, a subjetividade 
produz-se dentro de processos históricos e não pode ser, portanto, entendida como 
algo naturalmente emanado dos sujeitos (supra-históricos). A subjetividade que se 
materializa nas decisões históricas é ela própria um produto histórico-social. 
(FRIGOTTO, p. 30, 1998).   

A partir destas questões vamos situar os trabalhadores e a lógica do capital 

pautada em novas exigências sociais, na qual a “classe trabalhadora que sempre lutou pela 

redução da jornada de trabalho e liberação do tempo livre empenha-se, hoje, 

desesperadamente para manter-se empregada mesmo às custas da perda de direitos duramente 

conquistados” (FRIGOTTO, 1998, p. 14). Isso implica uma completa mudança à idéia de que 

costumeiramente circula na sociedade, de educação para o trabalho. 

No tocante à base das relações sociais na sociedade do capital, especificamente na 

sua mais recente versão, o neoliberalismo destaca-se como modelo sócioeconômico e político 

que busca a metamorfose da estrutura social para a reconfiguração da produção e reprodução 
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do capital. Sobre este aspecto, as mutações que marcam o neoliberalismo, adentra o sistema 

educacional marcado pela desigualdade e discriminação,   

Em matéria educacional (e não somente nela), isto tem um efeito interessante. A 
desigualdade e a discriminação educacional, assim como a ausência de políticas 
democráticas voltadas para garantir o que aqui chamaríamos de justiça distributiva 
do bem “educação”, formam parte de uma esfera de ação que a sociedade (isto é, o 
mercado) deve resolver sem interferência externa de nenhum tipo: a esfera da 
caridade. Para isso existem a Igreja, as organizações comunitárias, as associações de 
moradores e todo o conjunto de instituições descentralizadas (algumas delas de 
caráter especificamente educacional) que devem funcionar sem a ingerência 
perniciosa dos governos. A caridade quando é realizada pelo Estado, denomina-se 
assistência social. E, na perspectiva neoconservadora e neoliberal, esse tipo de ação 
gera maior desigualdade. (GENTILLI, 2001, p. 242). 

    

Partindo da idéia de que a educação nacional somente será justa quando forem 

superadas as relações sociais, econômicas capitalistas é, portanto, latente a necessidade da 

implantação de um projeto de sociedade – para além do capital. É preciso superar a relação 

antagônica/conflitante, representada pela submissão do produto do trabalho à acumulação e à 

propriedade privada, na qual o trabalho ocorre sob a dominação estrutural hierárquica do 

capital em todas as suas formas conhecidas e possíveis em que condenamos a maioria da 

população – os trabalhadores a uma educação assistencialista e provisória. 

Nos estudos de Frigotto (1998), “a educação e a qualificação transitam, assim, da 

política pública para a assistência ou filantropia ou, como situa o Banco Mundial, uma 

estratégia de alívio da pobreza (LEHER, 1998)”. Já os aspectos do ideário social se 

encaminham no sentido de deslocar a responsabilidade social para o plano individual na qual 

os indivíduos devem adquirir competências ou habilidades para se tornarem competitivos e 

empregáveis. O autor aponta inclusive que “os desempregados devem buscar ‘requalificação’ 

e ‘reconversão profissional’ para se tornarem empregáveis ou criarem o auto-emprego no 

mercado informal ou na economia de sobrevivência” (FRIGOTTO, 1998, p.15). 

No cerne das ações de políticas públicas para a educação brasileira vê-se 

permeada pela crise estrutural do capitalismo no qual “os governos neoliberais propõem 

noções de mercados abertos e tratados de livre comércio, redução do setor público e 

diminuição do intervencionismo estatal na economia e na regulação do mercado”.(TORRES, 

2001, p. 114). 
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Na aplicação das políticas públicas no Brasil no sistema educacional a escola 

pública recebe em grande proporção, as mazelas destinadas à educação da classe popular. A 

política neoliberal carregada de estratégias privatizantes, conforme Gentili (2001, p. 244), 

“[...] aplicação de uma política de descentralização autoritária e, ao mesmo tempo, mediante a 

aplicação de uma política de reforma cultural que pretende apagar do horizonte ideológico de 

nossas sociedades a possibilidade mesma de uma educação democrática, pública e de 

qualidade para as maiorias”. 

Em meio às agruras da submissão da educação da maioria da população brasileira 

há uma política de injustiça que coloca em primeiro plano a lógica do acúmulo do capital em 

detrimento do ser humano, torna-se necessário entender que o discurso neoliberal da 

ampliação do direito não caminha passo a passo com a ampliação da estrutura do conjunto de 

instituições públicas que garantam a concretização e materialização do direito. 

No tocante à necessidade de pensar o projeto histórico de sociedade no qual a 

educação pública é pautada sobre outras bases para a superação do que se observa nos meios 

de comunicação e na realidade concreta, é, portanto ter a consciência da necessidade de 

reestruturar a sociedade para reestruturar a condição de existência dos que vivem do trabalho 

e sua educação, apontamos para o fato de que, Mészáros (2002, p. 1032), destaca a 

dificuldade de transpor o véu ideológico de conservação do “status quo, em que até as 

desigualdades mais patentes já estão estruturalmente entrincheiradas e salvaguardadas”. É 

nesse sentido que os discursos dirigem-se para proclamar as virtudes dos arranjos 

“consensuais”, de “unidade orgânica” e “participação” enquanto expressões que evidenciam a 

“moderação” (dominante), contribuindo para a veiculação da idéia de “comunidade orgânica” 

e “interesses mútuos e comuns” proclamando com isso a “não existência de alternativas”. 

Ao tratar da base estrutural para uma sociedade alternativa para além da lógica do 

capital em detrimento do ser humano, Mészáros (2002), apresenta a partir de Marx a 

necessidade de estabelecer o que ele chama de “totalização coletiva”, porém suscita sérias 

interrogações no que se refere à “interação coletiva consciente”, baseada na participação 

individual autônoma em qualquer sociedade de classes, inclusive em várias sociedades de 

transição para o socialismo sendo, portanto, as críticas direcionadas para a relação entre: 

Classe versus indivíduo – é a necessidade de eliminar a dominação dos indivíduos por sua 

classe e da libertação da divisão social do trabalho e a abolição da propriedade privada; 

Classe versus classe – a luta pela hegemonia requer a mobilização coordenada e disciplinada 

dos recursos totais das classes rivais; Estratificação e unidade – Os interesses de classe só 

serão abolidos quando desenvolvermos uma classe que não tenha mais qualquer interesse de 
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classe a defender contra uma classe dominante; Interesse de classe e inércia institucional – 

As instituições de classe tendem a subordinar seus próprios membros que só será superado 

pela garantia institucional realmente democrática envolvendo os membros individuais e 

hierarquia, dominação e representação participativa – hierarquia e dominação são 

imperativos materiais necessários a qualquer estrutura social, “[...] por isso, o proletariado 

pode – e sob certas circunstâncias deve – ‘dirigir sua ditadura contra si mesmo’” (LUKÁCS 

apud MÉSZÁROS, 2002, p. 1040). 

Para a estruturação de outro projeto histórico para a nossa sociedade Marx elege 

dois pontos cruciais: a emancipação do indivíduo social e a formação de uma consciência de 

massa socialista para avançar ao socialismo em uma estruturação fundamental da sociedade 

em seu conjunto e isto não será possível enquanto existir a base social da divisão sistemática e 

hierárquica do trabalho que é capaz de renovar e fortalecer sempre a base do capital. 

Apresenta também, a possibilidade a partir do “trabalho livre associado” sob a forma de 

“sociedades cooperativas unidas” para regulamentar a produção nacional para um plano 

comum, e como afirma Mészáros (2002, p. 1053),   

Por isso a conclusão Marxiana é inevitável: o proletariado “só é vitorioso abolindo a 
si mesmo e ao seu oponente”, e a auto-emancipação do trabalho só pode ser 
realizada na medida em que a sociedade como um todo for emancipada. Por isso, a 
questão em jogo diz respeito simultaneamente à divisão do trabalho como tal e à 
posição do proletariado (ou do trabalho) dentro dela. Em outras palavras, a questão é 
como romper o estrangulamento que a divisão social do trabalho impõe ao trabalho, 
sem pôr em risco ao mesmo tempo as funções vitais do próprio sociometabolismo.   

Nas proposições apontadas por Mészáros (2002), a partir de Marx a primeira 

função interna do Estado proletário é a arbitragem de uma multiplicidade de interesses 

parciais complexos e até contraditórios, o que poderia fazer o proletariado “voltar sua ditadura 

contra si mesmo” e no que diz respeito ao controle sobre a divisão social do trabalho destaca 

que o “Estado dos trabalhadores” jamais poderá abolir a divisão social tradicional do trabalho 

exceto no que diz respeito diretamente à propriedade dos meios de produção. 

Na perspectiva de estruturação para o socialismo Mészáros (2002, p. 1066), 

atribui a necessidade de elaboração de uma teoria geral de transição de um Projeto Histórico 

de sociedade cujo elemento é a radical transcendência do próprio capital no qual, “é possível 

visualizar a negação e a superação do capitalismo numa estrutura sócio-histórica particular, 
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dado que as próprias condições específicas favorecem tal intervenção histórica. Ao mesmo 

tempo, a estratégia muito debatida do ‘socialismo num só país’ é apenas um projeto pós-

capitalista”. 

Com base nas argumentações de Mészáros (2002, p. 1076), a tarefa de 

“reestruturar a economia” para os moldes socialistas torna-se primariamente político-social e 

não econômica. Nesse sentido, pode-se enfatizar o seguinte:   

Se, então, “reestruturar a economia” significa igualmente “reestruturar a sociedade” 
como um todo – “de cima a baixo”, como Marx uma vez sugeriu – não pode haver 
nenhum desacordo com esse propósito. Mas é sempre bom acentuar que as 
resistências e os obstáculos a serem superados, no curso da realização de tal 
objetivo, estão limitados a permanecerem primariamente político-sociais por todo o 
período histórico de transição, cujo objetivo é ir para além do capital a fim de criar 
as estruturas socioeconômicas da “nova forma histórica”.     

Logo, esta análise aponta para o fato de que nenhuma conquista econômica imediata pode oferecer uma saída para os 
dilemas de uma política revolucionária já que tal conquista foi feita sobre os limites das velhas premissas que conseqüentemente atuarão 
em direção oposta reforçando assim o velho mecanismo reprodutivo abalado pela crise em curso para o socialismo. Sendo dessa forma 
que “[...] uma ‘reestruturação da economia’ socialista só pode processar-se na mais estreita conjugação com uma reestruturação política, 
orientada pela massa, como sua necessária precondição” (MÉSZÁROS, 2002, p. 1078). Esta afirmativa baseia-se no fato de que,   

quando a própria existência da humanidade está em jogo, como de fato está neste 
ponto de uma crise sem precedentes na história humana, o único programa realmente 
praticável – em agudo contraste com a praticabilidade contraproducente de medidas 
manipulatórias que apenas agravam a crise – é o programa marxiano  de 
reestruturação radical, “de cima a baixo”, da  totalidade das instituições sociais, das 
condições industriais, políticas e ideológicas da existência atual, de “toda a maneira 
de ser” de homem reprimidos pelas condições  alienadas e reificadas da sociedade de 
mercado. Excetuada a realização de tal “impraticabilidade” não há saída para a crise 
cada vez mais profunda da existência humana” (p.1008).   

É no contexto das contradições e injustiças sociais que Mészáros (2005) contribui 

com uma educação para além do capital, no sentido de que se deve pensar a sociedade tendo 

como parâmetro o ser humano, na qual,   
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Educar não é mera transferência de conhecimentos, mas sim, conscientização e 
testemunho de vida. É construir, libertar o ser humano das cadeias do determinismo 
neoliberal, reconhecendo que a história é um campo aberto de possibilidades. Esse é 
o sentido de se falar de uma educação para além do capital: educar para além do 
capital implica pensar uma sociedade para além do capital (idem, 13).   

Segundo o autor o sistema do capital é irreformável e por isso todas as alternativas 

de grandes mudanças na sociedade por meio de reformas educacionais lúcidas não vigorou e, 

portanto, é preciso romper com a lógica do capital para podermos contemplar uma alternativa 

educacional significativamente diferente para os trabalhadores, na perspectiva de não solapar 

ainda mais o próprio ser humano. Segundo Frigotto (2007, p. 8),    

O campo da educação teve um ciclo de reformas completo para adaptar-se ao projeto 
do golpe civil-militar.  sob a égide do economicismo e do pragmatismo, adotou-se a 
ideologia do capital humano, reiterando nossa vocação de cópia e mimetismo. A 
Pedagogia do Oprimido, ícone de uma concepção de educação emancipadora de 
jovens e adultos, foi substituída pelo Movimento de Alfabetização de Adultos 
(MOBRAL) sob a pedagogia do mercado. A profissionalização compulsória do 
ensino médio e a formação técnico-profissional, por outro lado, efetivou-se dentro 
da perspectiva de adestrar para o mercado. A pedagogia do Sistema S, em especial 
do SENAI, como pedagogia do capital, foi incorporada como política dos governos 
militares para o campo da educação.    

A partir das discussões que identificam os nexos e as determinações do complexo 

político-econômico sobre o projeto histórico de sociedade sob a lógica do capital 

encaminharemos as próximas discussões na configuração da trajetória histórica da Educação 

de Jovens e Adultos na perspectiva de construir os encadeamentos entre as situações mais 

amplas e as ações mais específicas voltadas à elaboração do trabalho pedagógico.   

3  EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: O ORDENAMENTO LEGAL DA 

EDUCAÇÃO DO ESTUDANTE TRABALHADOR     
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Visando delinear a realidade da Educação de Jovens e Adultos11, foco deste 

estudo, identificando o projeto histórico a que responde, torna-se necessário demarcá-la 

enquanto modalidade educacional destinada a atender a parcela da população em processo de 

aceleração educacional em sua grande maioria constituída de trabalhadores, cuja defasagem 

idade/série é a característica prioritária, de modo que constitui o princípio teórico de uma 

educação para o estudante trabalhador cujo marco referencial tem sido o de uma educação 

aligeirada e reparadora como tentativa de reconfigurar os índices de analfabetismo no País 

muitas vezes permeado de inconstâncias nas ações públicas voltadas à educação do povo. 

Na perspectiva de investigar a realidade concreta do ponto de vista da herança 

histórica como campo aberto de possibilidades torna-se pertinente no sentido de encontrarmos 

os elementos para a construção do presente e do futuro e como afirma Paulo Freire (2001, p. 

35), “pensar a História como possibilidade é reconhecer a educação também como 

possibilidade [...] é descobrir o que historicamente pode ser feito no sentido de contribuir para 

a transformação do mundo, de que resulte um mundo mais ‘redondo’, menos arestoso, mais 

humano[...]. E nesse sentido trazemos a contribuição de Paulo Freire (2001, p. 35), que diz,   

para mim, a história é um tempo de possibilidades e não de determinações. E se é 
tempo de possibilidades, a primeira conseqüência que vem à tona é a de que a 
História não apenas é, mas também demanda liberdade. Lutar por ela é uma forma 
possível de, inserindo-nos na História possível, nos fazer igualmente possíveis. Em 
lugar de ser perseguição constante ao pecado em que me inscrevo para me salvar, a 
História é a possibilidade que criamos ao longo dela, para nos libertar e assim nos 
salvar.   

É nesse sentido que buscamos identificar na trajetória histórica da Educação de 

Jovens e Adultos o emaranhado de contradições entre as políticas educacionais e as 

necessidades concretas de formação do trabalhador precário e semi-inserido no mercado de 

trabalho.  

                                                

 

11 O significado da Educação de Jovens e Adultos – EJA, segundo consta no Parecer nº 11\2000 elaborado por 
Carlos Roberto Jamil Cury, é que essa modalidade de ensino “[...] representa uma dívida social não reparada 
para com os que não tiveram acesso e nem o domínio da escrita e leitura com bens sociais, na escola ou fora 
dela, e tenham sido força de trabalho empregada na constituição de riquezas e na elevação de obras públicas. Ser 
privado deste acesso é, de fato, a perda imprescindível para uma presença significativa na convivência social 
reparadora”(Cury, 2000, p. 05). 
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Nesta perspectiva, compreendemos a Educação de Jovens e Adultos como uma 

modalidade de ensino constituída por um contingente de alunos que enquanto não logrou 

êxito na qualificação educacional para a inserção no mundo do trabalho teve que se manter 

precariamente trabalhando para a sua sobrevivência e de seus familiares acarretando um ciclo 

de manutenção das dificuldades de qualificação para o trabalho e conseqüentemente de 

sobrevivência.  

Na Educação brasileira o espaço da Educação de Jovens e Adultos em relação ao 

Ensino Regular é demarcado pela urgência formativa, como pode ser observado nos estudos 

de Gomes e Carnielli (2003, p. 52-53), no qual apresenta a localização e representação 

estatística que mostra o crescente nível de matrícula nesta modalidade,   

as estatísticas educacionais dos últimos anos parecem corroborar a velha tese do 
esvaziamento do ensino regular pela educação de jovens e adultos, em que pesem as 
grandes mazelas apontadas pelo corpo de pesquisas mencionado. Com efeito, de 
1997 a 2001, o ensino médio regular teve aumento de 31,1% a matrícula; os cursos 
presenciais de nível médio com avaliação no processo, educação de jovens e 
adultos, 152,6%, e os cursos preparatórios para exames, 618%. [grifos nossos] 
(GOMES, CARNIELLI, ASSUNÇÃO, 2002, p. 52-53).      

Estes dados demonstram a crescente urgência de acesso ao trabalho e o seu lugar 

predominante na vida de jovens e adultos em defasagem de estudos e/ou apenas certificação 

de estudos como possibilidade de ampliar os critérios e exigências de entrada e permanência 

no mundo do trabalho e uma desestruturação da educação dos trabalhadores como projeto 

histórico de sociedade que pretende superar a atual situação educacional do país. 

Configurando a modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

apresentamos a referência do Parecer nº 11\2000, elaborado por Carlos Roberto Jamil Cury 

no ano 2000, que trata das definições, características, princípios norteadores, entre outros 

fatores que contribuem para a elaboração de caminhos educacionais para os educandos da 

EJA. Conforme o parecer citado, o primeiro ponto de definição são os educandos atendidos 

por esta modalidade de ensino, definidos assim em dois subgrupos:   

Os alunos do EJA são jovens ou adultos, muitos deles trabalhadores, maduros, 
com larga experiência profissional ou com expectativa de (re)inserção no mercado 
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de trabalho e com um olhar diferenciado sobre as coisas da existência [...].  Outros 
são jovens provindos de estratos privilegiados e que, mesmo tendo condições 
financeiras, não lograram sucesso estudos, em geral por razões de caráter sócio-
cultural. [grifos nossos] (CURY, 2000, p. 30).   

Com a elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394 

promulgada em dezembro de 1996, a Educação de Jovens e Adultos recebe tratamento 

diferenciado e se apresenta enquanto modalidade de ensino com suas especificidades 

considerando o que versa no “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” e destacando que os sistemas de ensino ofereçam “oportunidades educacionais 

apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e 

de trabalho” e sugere que o Poder Público, “viabilizará e estimulará o acesso e a 

permanência do trabalhador na escola” [grifos nossos] (BRASIL, 1996). 

Neste dispositivo legal a temática do trabalho aparece como eixo central da 

modalidade de ensino da Educação de Jovens e Adultos, o que caracteriza o direcionamento 

educacional diferenciado tendo o cuidado de situar as questões intervenientes sobre o âmbito 

pedagógico dado a sua especificidade, digam-se dificuldades e complexidades no que se 

refere à continuidade dos estudos do trabalhador precarizado que acaba por agravar o acesso e 

permanência no mundo do trabalho já tão marcado pela flexibilização, precarização e insegura 

relação de trabalho. 

Na educação do estudante/trabalhador temos historicamente a marca tatuada dos 

“mais fracos”, sendo aqueles que não lograram êxito na vida estudantil e no mundo do 

trabalho, na qual são marginalizados, como podemos observar nos estudos de Gomes e 

Carnielli (2003, p. 50),   

Não só os componentes curriculares têm status diferenciado, conforme já referido, 
como também as opções, a exemplo do ensino acadêmico e profissionalizante, ou, 
ainda, modalidades como, na legislação nacional, de ensino regular e educação de 
jovens e adultos. Esta última, como educação de segunda oportunidade, destina-se 
aos alunos considerados “mais fracos”, defasados e menos privilegiados dos pontos 
de vista social e educacional. Não é de surpreender, portanto, que aos seus 
certificados possa ser atribuído estigma de inferioridade, pressupondo que o portador 
não se deu bem no ensino regular.  
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Para uma elucidação dos entraves na educação conforme Gomes e Carnielli 

(2003, p. 49), “[...] os sistemas escolares são burocracias, nas quais, como numa arena, se 

desenrola continuamente o drama da luta entre grupos e indivíduos pela riqueza, prestígio 

social e poder (WEBER, 1968; COLLINS, 1979)”. A educação marcada pela luta de classes 

traz em si o estigma de contribuir ou romper com a estrutural dicotomia social. Nesse aspecto, 

a educação dos trabalhadores ainda é aquela do ensino noturno e a Educação de Jovens e 

Adultos enquanto educação periférica e marginalizada na qual se agravam ainda mais as 

mazelas do ensino diurno.   

Trata-se de um sistema paralelo, independente e inferior ao sistema regular, que 
reproduz os mesmos elementos denunciados em outros sistemas de ensino, isto é, a 
seletividade, a exclusão, o autoritarismo e o ensino precário, mnemônico e centrado 
na subordinação do educando como objeto passivo. Ainda assim, ampliaram-se no 
período as oportunidades educacionais para jovens e adultos, conquanto, segundo 
algumas pesquisas, isso não modifique a hierarquia social pré-existente. (GOMES 
e CARNIELLI, 2003, p. 52)   

Com o intuito de compreender a Educação de Jovens e Adultos no Brasil e suas 

raízes ramificadas até os dias atuais iremos considerar o traçado histórico desta modalidade de 

ensino considerando os referenciais teóricos que contribuem para o entendimento das políticas 

públicas implantadas no país com vistas a identificar os meandros contraditórios que cercam a 

educação do trabalhador.  

Para tanto, inicialmente, destacamos algumas ações que representam as lutas 

sociais dos trabalhadores sobre a Educação de Adultos através das pressões sociais e citamos 

algumas influências mundiais a partir dos estudos de Gadotti (2007), nos quais identifica a I 

Conferência Internacional sobre Educação de Adultos realizada na Dinamarca em 1949 cujo 

intuito era oferecer educação moral no pós-guerra do “homem para a paz”, pensada em 

alternativa para além da escola, aqui vemos o início da educação de adultos. Em seguida cita a 

II Conferência Internacional sobre Educação de Adultos em Montreal em 1963 que assume 

dois aspectos educação como continuação da educação formal e educação comunitária. 

Posteriormente realiza-se a III Conferência Internacional sobre Educação de Adultos em 

Tókio em 1972 que por sua vez volta a ser suplência do ensino formal e reintrodução dos 

analfabetos no sistema de ensino.  
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Já em 1985 ocorre a IV Conferência Internacional sobre Educação de Adultos em 

Paris com a existência da pluralidade de conceitos e temas (alfabetização de adultos, pós-

alfabetização, educação rural, educação familiar, educação da mulher, educação em saúde e 

nutrição, educação cooperativa, educação vocacional, educação técnica) e como se refere 

Gadotti (2007, p. 34), “a Conferência de Paris implodiu o conceito da educação de adultos”. E 

por fim ocorre em 1990 a Conferência Mundial sobre Educação para Todos em Jomtien na 

Tailândia que consagra que a “Alfabetização de Jovens e Adultos seria uma primeira etapa da 

educação básica. Ela consagrou, assim, a idéia de que a alfabetização não pode ser separada 

da pós-alfabetização, isto é, separada das necessidades básicas de aprendizagem” (GADOTTI, 

2007, p. 35). 

No que concerne à análise da trajetória histórica da Educação de Jovens e Adultos 

no Brasil adotaremos a classificação proposta por Moacir Gadotti (2007, p. 35-36), na qual a 

história da EJA é divide-se em três períodos: de 1946 a 1958;  de 1958 a 1964 e Governo 

Militar. O primeiro período é analisado pela predominância de grandes campanhas nacionais 

chamadas de “cruzadas” para erradicar o analfabetismo o qual era compreendido como uma 

doença social inclusive ficou marcada pela denominação “zonas negras de analfabetismo”. 

O segundo período nota-se a presença de Paulo freire12 como referência da 

educação popular e, portanto, envolvendo grandes influências na EJA desencadeado no 2º 

Congresso Nacional de Educação de Adultos a concepção de Educação de Base buscando as 

causas do analfabetismo e que foi extinto um ano após com o Golpe Militar de 1964 restando 

o MEB (Movimento de Educação de Base) apoiado pela Igreja e que resistiu até 1969.  

O terceiro período do Governo Militar iniciou com a “Cruzada do ABC (Ação 

Básica Cristã)” e posteriormente com o MOBRAL que foi extinto em 1985 com a “Nova 

República” criando assim a Fundação Educar que não conserva os recursos financeiros do 

antigo MOBRAL. Gadotti (2007, p. 36) afirma que, “A Educação de Jovens e Adultos foi 

assim enterrada pela “Nova República” e o auto-denominado “Brasil Novo” (1990) do 

primeiro presidente eleito depois de 1961, criou o PNAC (Plano Nacional de Alfabetização e 

Cidadania) e que apesar da grande pompa publicitária é extinto um ano depois sem 

explicações à sociedade. 
                                                

 

12 A presença de Paulo Freire pode ser melhor compreendida a partir do Movimento de Cultura Popular que tinha 
por princípio a concepção de que educar era libertar o homem e não apenas torná-lo doméstico, com a 
experiência de alfabetização de trabalhadores a partir do próprio trabalho. Esta iniciativa foi apoiada pelos 
Centros de Cultura Popular do Movimento Estudantil (CPC) e do Movimento de Educação de Base da Igreja 
Católica (MEB) que obteve como resultado a alfabetização de 300 trabalhadores em 45 dias causando uma 
comoção da opinião pública repercutindo nacionalmente e estendendo a todo país no Governo de João Goulart 
em 1963 através da Comissão de Cultura popular. Para maiores esclarecimentos ver estudos de Casério (2003) e 
Brandão (1986).   
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Podemos destacar a tendência do desenvolvimento da Educação de Jovens e 

Adultos no Brasil sempre regida pela lógica de programas esporádicos e não de uma proposta 

educacional permanente. A política educacional da EJA deveria ao mesmo tempo em que 

realiza a reparação histórica do contingente de analfabetos jovens e adultos criados a partir da 

exploração dos trabalhadores na construção da riqueza do país, deveria cuidar para que não se 

criem novos contingentes capazes de realimentar as estatísticas das mazelas que representam 

a formação humana de jovens e adultos em nosso país. 

A respeito do desenvolvimento desta modalidade de ensino citamos as campanhas 

que a seguem e identificamos nos estudos de Casério (2003), alguns exemplos que mostram o 

início em 1947 a Campanha Nacional de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA) com a 

finalidade de integração das camadas populares analfabetas e preparação da força de trabalho 

utilizada na produção do país. Em 1952 ocorreu a Campanha Nacional de Educação Rural 

(CNER) que pretendeu desenvolver o ‘espírito de comunidade’ do homem do campo. Aqui 

podemos entender a tentativa de transformá-los em homens da cidade e da produção com a 

venda da força de trabalho. Em 1958 surge a Campanha Nacional de Erradicação do 

Analfabetismo (CNEA) e tinha como pressuposto a idéia de que o desenvolvimento 

econômico dependia da formação do homem. Em 1962 com o Programa da Mobilização 

Nacional contra o Analfabetismo (MNCA) que tinha o objetivo de incorporar todas as 

campanhas e serviços federais contra o analfabetismo e que estavam estagnados e em 1963 

lança o Programa de Emergência que visava ampliar e melhorar o ensino primário e a 

educação popular de adultos.  

Segundo Casério (2003, p. 44), estas Campanhas e Programas ao longo de alguns 

anos no Brasil foram marcados pelo fracasso e “os motivos do fracasso das campanhas foram 

diversos, como, por exemplo, pouco investimento financeiro, falta de professor qualificado, 

programas desvinculados da realidade, material didático e pedagógico impróprio para a 

clientela”. Isto posto, é possível perceber o caráter provisório de muitas Políticas Públicas 

implantadas no país que iniciam e terminam sem que haja uma participação efetiva da 

sociedade civil.  

No tocante a esta provisoriedade é necessário distinguir a iniciativa de cunho 

Nacional com o MOBRAL que chegou a durar 15 anos sendo amparado pela Lei nº 5.379 de 

1967 que “determina a alfabetização funcional e a educação continuada como prioridades do 

Ministério de Educação e Cultura” (CASÉRIO, 2003, p. 45). Neste aspecto a lei previa a 

distribuição de tarefas complementares ficando para o Governo Federal definir normas, 

fiscalizar, avaliar e fornecer os recursos financeiros e distribuição do material didático, para o 
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âmbito Estadual a coordenação da execução e avaliação dos resultados do convênio, 

treinamento de pessoal e contratação e para o âmbito Municipal a elaboração do programa 

com objetivos, metodologia e sistema operacional. Aqui percebemos a necessidade de 

articulação concreta entre as instâncias governamentais como grande possibilidade, porém 

vetada pela ausência da voz da sociedade civil. Como afirma Casério (2003, p. 46-47),   

Uma característica marcante no material didático oferecido pelo MOBRAL é a 
presença da ideologia da educação como investimento, combinada à ideologização 
política, moral e cívica [...] o MOBRAL já nasce comprometido com os interesses 
da Ditadura Militar e colaborava com ela, dando uma educação para adultos e 
adolescentes desligada da realidade do povo. Ao mesmo tempo, não admitia, de 
maneira alguma, que fosse feito um trabalho que levasse a população a enxergar e 
discutir questões que poderiam colocar em risco a ditadura.  

Assim, configurado este momento histórico na sociedade brasileira é que 

percebemos a contraditoriedade da realidade concreta ao tempo em que aparentemente se 

apresenta com altos investimentos para a erradicação do analfabetismo com a bandeira do  

método de libertação de Paulo Freire o escamoteia enquanto instrumento de inculcação 

ideológica e aprisionamento do operariado ao capitalismo. Conforme Freitag (1980, p. 83), “a 

primeira vez que a alfabetização assume o caráter tão evidentemente ideológico e visa de 

forma tão explícita a inculcar no operariado os valores do capitalismo autoritário”. 

Sobre o encerramento do MOBRAL, nos estudos de Casério (2003, p. 48) 

apontam que o programa “[...] não cumpriu a finalidade à que foi fundado: erradicar o 

analfabetismo no Brasil. Pelo menos milhões de brasileiros não conseguiram ler a notícia do 

fim do MOBRAL nos jornais do dia seguinte”. Porém, já não podemos afirmar que o objetivo 

implícito na essência do MOBRAL que diz respeito à inculcação ideológica e a conformação 

dos trabalhadores aos preceitos do capitalismo a partir dos ditames do Governo Militar não foi 

atendido, o que representa uma estreita consonância à indefinição da Educação de Adultos 

após a IV Conferência Internacional realizada em Paris e que implode o conceito de Educação 

de Adultos. 

Com o término do MOBRAL os mais diversos problemas emergem na educação e 

no que diz respeito à educação de adultos e conforme Casério (2003, p. 48), citando o 

presidente do MOBRAL em 1985 em matéria na Folha de São Paulo que diz, 
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Se ainda assim o MOBRAL tivesse ensinado a ler e escrever os brasileiros que 
passaram por suas classes, o saldo com certeza teria sido positivo, mas segundo 
Vicente Paula Barreto, Presidente do MOBRAL, em 1985, [...] ‘além de cerca de 26 
milhões de analfabetos do País, temos ainda um número difícil de qualificar 
chamados analfabetos funcionais, que são aqueles que passaram pelo MOBRAL ou 
pelas escolas de rede oficial e simplesmente não foram alfabetizados. No máximo 
aprenderam a desenhar o nome ou ler sem compreender o significado das palavras. 
(MOBRAL pretende melhorar o nível de seus professores, 1985, p. 12).   

É premente a necessidade de entender que as ações políticas não carregam em sua 

essência o teor da qualidade envolvendo assim, competência técnica e compromisso, pois 

estes aspectos dizem respeito à luta política pela democratização da sociedade e no que diz 

respeito à lacuna entre a ação política e sua implantação. O MOBRAL efetiva-se com o 

trabalho de monitores voluntários (sub-remunerados e sem vínculo empregatício) engrossa as 

estatísticas de alfabetização e configura-se pela composição de 120 mil monitores em todo o 

País sendo que nem metade tinha o ensino fundamental e eram semi-alfabetizados e os outros 

50% eram constituídos de 23% com as quatro primeiras séries; 13,5% com 2º grau incompleto 

e 10% com curso superior. Neste quadro, perguntamos como unir vontade política sem 

competência técnica?. 

Para entender o traçado histórico das políticas públicas no século XX no Brasil e 

que representa as estratégias políticas de configuração da concepção de Educação de Jovens e 

Adultos iremos tomar como parâmetro o Parecer nº 11/200013, no qual é feita uma 

reconstituição histórica da legislação sobre a Educação de Jovens e Adultos, durante o século 

XX, identificando a característica e os indicadores para o desenvolvimento educacional do 

país. 

A reconstituição histórica realizada por Jamil Cury no Parecer 11/2000, destaca 

que no início do novo século XX, como conseqüência do contexto de mudanças da 

instauração da República brasileira os atos políticos incidem sobre a educação como 

pressuposto para o tão propalado progresso nacional teor dos discursos políticos da época, e 

necessários para o “novo” século. 

                                                

 

13 O Parecer 11/2000 traça uma retrospectiva histórica da legislação da Educação de Jovens e Adultos e aponta 
como avanço as Diretrizes Educacionais para serem implantadas no Brasil 
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Sendo assim é desencadeado o encaminhamento no Congresso Interestadual de 

1921 para a necessidade de escolas noturnas para os adultos. Seguindo a análise dos estudos 

de Cury (2000, p. 13), é identificado outro fato na Constituição de 1934 no seu Art. 150 que 

dispõe sobre o Plano Nacional de Educação no qual o “ensino primário gratuito e obrigatório 

é extensivo aos adultos (ensino supletivo)” e na Constituição de 1937 surge o Curso supletivo 

amparado pelo Fundo Nacional de Ensino Primário. 

Após esse período, com a Constituição de 1946 a Educação de Jovens e Adultos 

recebe novas ações políticas que versa sobre o “ensino primário gratuito para todos” é criado 

o lastro em 13 anos para a elaboração da Primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – Lei nº 4.024 de 1961, que traz no Art. 27, “O ensino primário é obrigatório a partir 

dos 7 anos e só será ministrado na língua nacional. Para os que iniciarem depois dessa idade 

poderão ser formadas classes especiais ou cursos supletivos correspondentes ao seu nível de 

desenvolvimento”. [grifos nossos]. (CURY, 2000, p. 17). O que possível observar neste 

dispositivo é que a palavra ‘poderão’ representa o abrandamento da responsabilidade de o 

Estado prover meios para uma educação de qualidade. 

Após o golpe militar de 1964, é formulada a Constituição de 1967, que mantém a 

educação como direito de todos e estende a obrigatoriedade da escola até 14 anos. Aranha 

(1989 p. 257) aponta que as preocupações com essa modalidade de ensino surgem com o 

lançamento do MOBRAL (Movimento Brasileiro de Alfabetização) em 1967, mas apenas 

implantado três anos depois em 1970 e desvirtuado na essência teórica da educação popular 

sobre a qual foi gerado. 

Convém frisar que até esse período não foram encontradas referências legais que 

tenham relacionado a temática do trabalho à educação de característica aligeirada, supletiva 

sendo apenas a partir de 1971 com a lei citada a seguir que iniciam-se as referências sobre a 

educação do trabalhador. 

Sobre o aspecto da elaboração das diretrizes educacionais voltadas para a 

Educação de Jovens e Adultos pode-se destacar a influência da Lei nº 5.692 de 1971, 

promulgada em meio a um período político-educacional de grande recrudescência de 

intervenção do poder político sobre a sociedade civil, pode-se identificar com destaque o “Art. 

1º O ensino de 1º e 2º graus tem por objetivo14 geral proporcionar ao educando a formação 

necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de auto-realização, 

                                                

 

14 Sobre os objetivos da EJA destaca-se a necessidade de que os direcionamentos pedagógicos se encaminhem 
para a emancipação consciente do trabalhador na perspectiva de formar tanto a competência técnica quanto a 
consciência política e relacioná-las ao mundo concreto. 
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qualificação para o trabalho e preparo para o exercício consciente da cidadania” [grifos 

nossos] (ARANHA, 1989, p. 256), observando-se a relação cada vez mais próxima entre 

educação e o mundo do trabalho, agora confirmada na última Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional a Lei nº 9.394/96, que traz no seu propósito a educação do trabalhador, 

porém não significa que se implanta uma educação para a liberdade, mas sim para a 

adequação do homem aos preceitos do capital concebendo a formação humana apenas pelo 

domínio técnico ao manejo do labor industrial.   

Na elucidação das contradições imbricadas na política educacional do País torna-

se necessário analisarmos a trajetória histórica de construção da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei 9.394/96), para entendermos a essência dos determinantes legais e os 

sujeitos responsáveis por sua determinação trazendo a marca histórica da concepção de 

homem e sociedade através das políticas públicas. Esta análise ocorre sobre a base dos 

estudos de José Eustáquio Romão que empreende questionamentos envolvendo a elaboração 

dos primeiros projetos de lei; as emendas e os aditivos; os autores e suas concepções de 

homem e sociedade. 

A elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394 de 

1996, segundo Romão (2007, p. 42), “constitui uma verdadeira ameaça à Educação de Jovens 

e Adultos”. E refere-se a Darcy Ribeiro autor do Projeto de Lei que resulta na LDB 9.394/96, 

com grande preocupação, uma vez que em pronunciamento na 29ª reunião da SBPC em São 

Paulo que foi publicado na revista Encontros com a Civilização Brasileira, cujo título era 

“Sobre o Óbvio” fala sobre a Educação de Jovens e Adultos e considera,   

Quem pensar um minuto que seja sobre o tema, verá que é óbvio que quem acaba 
com o analfabetismo adulto é a morte. Esta é a solução natural. Não se precisa matar 
ninguém, não se assustem! Quem mata é a própria vida, que traz em si o germe da 
morte. Todos sabem que a maior parte dos analfabetos está concentrada nas 
camadas mais velhas e mais pobres da população. Sabe-se também, que esse 
pessoal vive pouco, porque come pouco. Sendo assim, basta esperar alguns anos 
e se acaba com o analfabetismo. Mas só se acaba com a condição de que não se 
produzem novos analfabetos. Para tanto, tem-se que dar prioridade total, federal, à 
não produção de analfabetos. Pegar, caçar (com c cedilha) todos os meninos de 7 
anos para matricular na escola primária, aos cuidados de professores capazes e 
devotados, afim de não mais produzir analfabetos. Porém, se se escolarizasse a 
criançada toda, e se o sistema continuasse matando os velhinhos analfabetos 
com que contamos [sic], aí pelo ano 2000 não teríamos mais um só analfabeto. 
Percebe agora onde está o nó da questão? [grifos nossos]  
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O desafio de olhar pelo avesso deste pronunciamento é exatamente identificar a 

relação entre a aparência e essência e notar que as soluções sociais se naturalizam e o que é 

mais cruel é a aceitação da morte em vida e uma vida marcada pela degradante situação de 

pessoas que foram utilizadas para desenvolver o próprio País com o seu sacrifício em que as 

políticas públicas não se constituem na reposição da dívida social. O óbvio é que a 

escolarização na idade própria deve ser esmerada de qualidade, mas não podemos esquecer o 

projeto histórico de sociedade que foi responsável pela degradação da vida humana foi 

assegurado durante todo o tempo pelos dispositivos das nossas políticas públicas na educação. 

E como contribui Azevedo (2004, p. 11), referindo-se às políticas públicas diz, “[...] o 

neoliberalismo questiona e, põe em xeque o próprio modo de organização social e política 

gestado com o aprofundamento da intervenção estatal”. 

‘Menos Estado e mais mercado’ é a máxima que sintetiza suas postulações, que 

tem como princípio chave a noção de liberdade individual, tal como concebida pelo 

liberalismo clássico”. Nesse sentido os defensores do Estado-mínimo consideram que as 

políticas públicas são responsáveis pela crise que perpassa a sociedade justificando a sua 

anuência social e o protecionismo da classe popular como responsável pela acomodação. 

A partir das discussões encontramos nos estudos de Romão (2007) uma análise da 

trajetória das políticas educacionais no País questionadas a partir das contradições imbricadas 

na concepção de educação do próprio autor da lei conforme citado anteriormente, no sentido 

de deixar claro que esta trajetória é conflituosa e muitas vezes injusta. Na análise é importante 

nos reportarmos ao momento das décadas de 70 e 80 como sendo o período de grande 

movimento em busca da constituição da educação popular com Paulo Freire em experiências 

em Recife no Estado de Pernambuco e posteriormente através do MOBRAL em todo o país e 

sua conseqüente desvirtuação política15.  

As análises sobre a trajetória histórica das políticas públicas educacionais em 

geral e da Educação de Jovens e Adultos em específico trazem os caminhos traçados pelos 

encaminhamentos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 realizadas 

por Romão (2007) destaca a necessidade de nos reportarmos ao momento da promulgação da 

Constituição de 1988 no mesmo período em que também é apresentado um projeto de Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (nº 1.258/88) pelo Deputado Octávio Elísio Alves de 

Brito e que foi posto em discussão em diversos fóruns educacionais com ampla mobilização 
                                                

 

15 Sobre este aspecto ver o capítulo 2 quando tratamos da influência de Paulo Freire na luta pela educação 
popular e as influências das Políticas Públicas da educação.  
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social constituindo o “Fórum Nacional de Defesa da Escola Pública”, sobre a trajetória de 

amadurecimento do projeto de lei,  

Outros projetos surgiram e a ele foram anexados: dos Deputados Osvaldo Sobrinho 
(nº 2.150/89), Adhemar de Barros Filho (nº 2.380/89), Fausto Rocha (nº 2.403/89), 
Lídice da Mata (nº 2.784/89), Santinho Furtado (nº 2.848/89), Alnold Fioravante (nº 
2.880/89), Paulo Delgado (nº 2.926/89), Agripino de Oliveira Lima (nº 2.812/89), 
Francisco Amaral (nº 2.201/89), Samir Achôa (nº 2.448/89) e Uldurico Pinto (nº 
3.001/89). A quantidade de projetos e a variedade de seus conteúdos, de 
parlamentares dos mais diversos partidos e matizes políticos, reflete o jogo de 
interesses que a educação desperta.   

E é, nesse emaranhado de “contribuições” políticas que se discute educação, 

configurando, no entanto, um aspecto positivo, uma vez que suscita a participação da 

sociedade civil organizada através das entidades representativas. Conforme Romão (2007), 

realizam-se trinta audiências públicas na Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo 

da Câmara dos Deputados e tem como relator o Deputado Jorge Hage que realiza uma 

“consolidação conciliatória” resultando no substitutivo publicado em agosto de 1989, tendo 

no Capítulo XI – “Da Educação Básica de Jovens e Adultos Trabalhadores e do Ensino 

Noturno”, traz na íntegra o artigo 208 (caput e incisos I, VI e VII),   

Art. 208 – O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 
I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não 
tiveram acesso na idade própria; 
VI – oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 
VII – atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas 
suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à 
saúde.   

Conforme Romão (2007, p. 44), “significa dizer que a Carta Magna, pela primeira 

vez na História da Educação Brasileira, consagra a obrigatoriedade e gratuidade do ensino 
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fundamental para todos os brasileiros, transformando-o em ‘direito público subjetivo’ (§ 1º do 

mesmo artigo), independente da idade do candidato”.  

Até então a configuração da Educação de Jovens e Adultos está imbricada pela 

voz da sociedade civil a partir dos Fóruns de Discussão desde 1988 com especial destaque aos 

Fóruns Nacionais em Defesa da Escola Pública sendo o Projeto de Lei denominado 

“Substitutivo Jorge Haje” que entra em uma nova fase de discussões e em 1990 gerando o 

segundo substitutivo recebendo da Comissão de Justiça e Finanças 1.266 emendas 

consolidadas pela Deputada Ângela Amin, resultando no terceiro substitutivo em 1993 (3 

anos após). Na seqüência o Projeto é enviado ao Senado para a Comissão de Educação onde 

sofre novas alterações e é aprovado como Projeto de Lei nº 101 - substitutivo Cid Sabóia em 

1994, porém ainda resguardando a ampla discussão e participação democrática através do 

Fórum Nacional de Defesa da Escola Pública. 

A trajetória do Projeto de Lei nº 101, formulado pela voz da sociedade civil 

organizada dura cerca de 6 anos e segundo Romão (2007, p. 44-45), “enquanto  tramitava o 

projeto originário da câmara, pela via democrática – isto é, com transparência e discussão 

com toda a comunidade educacional brasileira e incorporando todas as sugestões de emenda 

consistentes e que atendiam aos anseios da maioria -, o Senador Darcy Ribeiro apresenta o 

projeto de Lei nº 67/92, negando, in limine, o processo participativo gerador dos demais 

substitutivos ” assim ocorrendo, escamoteando do direito social de participação democrática 

na elaboração de uma política educacional voltada à restituição da dívida social às maiorias, 

muitos deles trabalhadores ou vítimas da ordem sócio-política de um país que não volta suas 

ações para a igualdade e justiça social. 

Lembrando que Darcy Ribeiro foi aquele que em 1977, disse que “analfabetismo 

de adultos só se acaba com a morte” e que também mantém firme o propósito de não 

considerar a voz das representações sociais a quem de direito a educação deve ser ofertada, 

negando o processo democrático para a construção de políticas públicas torna-se relator do 

Projeto nº 10116 sem explicações plausíveis do ponto de vista legal, um relator do Projeto que 

é oposição ao que o próprio Darcy Ribeiro (Projeto de lei da Câmara nº 45 de 1991), elabora e 

no qual só se ouve a sua voz. E como contribui Romão (2007, p. 45), “entendemos que, com a 

aceitação da incumbência, o Senador escorregou numa situação, no mínimo, de duvidosa 

ética”. E que julga o Projeto nº 101 como inconstitucional emitindo o seguinte parecer: 

                                                

 

16 Convém destacar que se trata do Substitutivo Cid Sabóia - projeto que resulta dos vários processos de 
discussão e reconstrução democrática, inclusive com a grande participação do Fórum Nacional de Defesa da 
Escola Pública. 
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No que se refere ao Projeto de Lei nº 101, de 1993, incumbe-nos alertar para as 
dificuldades intransponíveis que encontramos no campo da inconstitucionalidade. 
Com efeito, encontramos não apenas um ou outro artigo inconstitucional, o que 
poderia ser sanado por emendas do Relator, mas constatamos estar o Projeto, em 
inúmeros dispositivos de quase todos os capítulos, totalmente eivado de 
inconstitucionalidades. (ROMÃO, 2007, p. 45).  

Cabe aqui o questionamento sobre a inconstitucionalidade da sociedade civil, de 

suas necessidades, anseios e até, por que não dizer da inconstitucionalidade da existência das 

maiorias de marginalizados da sociedade que não tem direito a “voz nem vez” nas definições 

das políticas públicas da educação, tornando a “necessidade social” inconstitucional. Sendo 

assim Darcy Ribeiro em seu parecer declara que o Projeto de Lei nº 101 (substitutivo Cid 

Sabóia) é em suas palavras “[...] assim, diante das incontroláveis (sic) inconstitucionalidades 

que atingem a estrutura do projeto e tendo em vista os problemas que agridem a boa técnica 

legislativa, não vemos outra alternativa que não a rejeição do PLC 101/93” em completa em 

momento posterior do mesmo parecer referindo-se ao seu projeto (Projeto de lei nº 45 de 

1991) e colocando-o como favorável e substituindo o projeto de lei em análise  indicando o 

em seu benefício, assim refere-se Romão (2007, p. 46),   

e o Senador, com um golpe de relatoria, elimina o projeto construído na discussão 
democrática e resgata seu projeto de lei, dando-lhe primazia na tramitação [...] 
posteriormente, diante das resistências democráticas, o Senador tenha alterado seu 
projeto original – que já está na quinta versão - , não há como justificá-lo, nem 
muito menos legitimá-lo, face a esse processo legislativo personalista, arrogante e 
anti-democrático.  

No que se refere à Educação de Jovens e Adultos a partir da analogia entre os dois 

projetos: o Projeto de Lei 101 / 9317 e o Projeto de lei de Darcy Ribeiro que destrói o caminho 

da participação democrática a partir de uma concepção de sociedade discriminatória na qual o 

                                                

 

17 Convém destacar que este projeto é resultado de um longo período de construção e amadurecimento do Projeto 
de lei desde 1988 e que democraticamente se reformula nas discussões na sociedade com a voz da maioria a 
partir de suas entidades representativas, principalmente do Fórum Nacional de Defesa da Escola Pública e 
mesmo com todo o processo de discussão por quem de direito um projeto de lei que nega o processo democrático 
é lançado e esmaga a necessidade da maioria de trabalhadores. 
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sacrifício dos trabalhadores pela riqueza do país tem que ser conformada pela lógica do 

“interesse pessoal”. Os aspectos que destacamos nesta análise dizem respeito aos dois projetos 

e suas respectivas essências que mostram, o quanto é velado e controlado o Projeto Histórico 

de sociedade do capital. Para uma análise mais detalhada sobre a Educação de Jovens e 

Adultos apresentaremos os dois Projetos na íntegra dado a sua riqueza de detalhes, 

A apresentação na integra do Cap. XI do Substitutivo Cid Sabóia: “Da 

educação básica de jovens e adultos trabalhadores”   

Art. 47 – A educação básica pública oferecerá alternativas adequadas às 
necessidades da população trabalhadora jovem e adulta, que serão reguladas pelo 
respectivo sistema de ensino. 

Parágrafo único – As alternativas referidas neste artigo incluirão, no mínimo: 

I – disponibilidade de aparelhagem e demais condições para recepção de programas 
de tele-educação no local de trabalho, em empresas e órgãos públicos com mais de 
100 (cem) empregados. 

II – Oferta regular de ensino noturno, entendendo como tal oferecido a partir das 
dezoito horas, nos mesmos padrões de qualidade do diurno, e em escola próxima do 
local de trabalho ou residência. 

III – Alternativas de acesso a qualquer série ou nível, independente de escolaridade 
anterior, sem restrições de idade máxima, mediante avaliação dos conhecimentos e 
experiências, admitida, quando necessária, a prescrição de programas de estudos 
complementares em paralelo. 

IV – conteúdos curriculares centrados na prática social e no trabalho e metodologia 
de ensino-aprendizagem adequada ao amadurecimento e experiência do aluno. 

V – matrícula facultativa em educação física, no período noturno. 

VI – organização escolar flexível, inclusive quanto à matrícula por disciplina e a 
outras variações envolvendo os períodos letivos, a carga horária anual e o número de 
anos letivos dos cursos. 

VII – professores especializados. 

VIII – Programas sociais de alimentação, saúde, material escolar e transporte, 
independente do horário e da modalidade de ensino, financiados com recursos 
específicos. 

IX – Outras formas e modalidades de ensino que atendam à demandas dessa 
clientela, nas diferentes regiões do país. 

Art. 48 – O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do 
trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si, que 
incluirão:  
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I – ações junto aos empregadores, mediando processos de negociação com os 
trabalhadores, fiscalizando o cumprimento das normas legais, e criando incentivos e 
estímulos, inclusive de natureza fiscal e creditícia, para as empresas que facilitem a 
educação básica de seus empregados. 

II – ações diretas do Estado, na condição de empregador, por si e por suas entidades 
vinculadas e empresas públicas. 

Parágrafo único – O valor das bolsas de estudo e outros benefícios educacionais, 
concedidos pelos empregadores a seus empregados, não será considerado, para 
nenhum efeito, como utilidade e parcela salarial, não integrando a remuneração do 
empregado para fins trabalhistas, previdenciários ou tributários.    

A apresentação da Seção IV do Substitutivo Darcy Ribeiro - “Da educação de 

jovens e adultos” na integra,  

Art. 32 – 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. 

Parágrafo único - Os sistemas de ensino assegurarão aos jovens e aos adultos, que 
não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais 
apropriadas, levando em conta as características do alunado, seus interesses, 
condições de vida e de trabalho mediante cursos e exames. 

Art. 33 – Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos que 
compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento 
de estudos em caráter regular. 

§ 1º - Os exames a que se refere o caput deste artigo se realizarão: 

a) ao nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; 
b) ao nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. 

§ 2º - Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios 
informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames.  

Exposto o que diz respeito à Educação de Jovens e Adultos dos dois projetos de 

lei e destacando a riqueza de detalhes do Substitutivo Cid Sabóia no que concerne ao apoio 

necessário à permanência do estudante trabalhador, dado as dificuldades que enfrenta no seu 

cotidiano e traz logo no título a concepção da educação básica a jovens e adultos 

trabalhadores, isso diz respeito principalmente ao não incentivo de sistema paralelo de 
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educação e completa com outros termos e fatores como a exemplo do Artigo 47 no Inciso I 

que se refere a tele-educação no local de trabalho como complemento da educação escolar 

buscando as extensões ao conhecimento sem, contudo, dispensar o sistema oficial propondo 

em essência unir educação e trabalho.  

Outro fator que representa a perspectiva da educação do trabalhador consta no 

inciso II que propõe a oferta de educação em local próximo ao trabalho ou residência para 

amenizar as dificuldades de deslocamento.  

Ao analisar os efeitos históricos de uma educação aligeirada percebemos o 

abandono constante do estudante/trabalhador a sua educação dificultando, assim, o caráter de 

continuidade dos estudos, sendo por isso proposto no Substitutivo Cid Sabóia no inciso III 

que o acesso a qualquer série é independente de escolaridade anterior nem máximo de idade o 

que representa para o estudante trabalhador a possibilidade de enfrentar o que lhe põe em 

desafio e o que de fato pode-se adequar ao interesse e necessidade formativa. Destacamos 

também o inciso IV que consideramos bastante incentivador é que os conteúdos curriculares 

devem ser centrados na prática social e no trabalho configurando uma associação entre 

educação concreta e a prática de vida. 

Outro fator que é pertinente destacar também refere-se a organização escolar 

flexível, inclusive quanto à matrícula por disciplina e a outras variações permitindo a 

aproximação do conhecimento no momento apropriado para cada estudante prevista no inciso 

VI associado ao inciso VIII que prevê Programas sociais de alimentação, saúde, material 

escolar e transporte como grande suporte necessário à compensação das desigualdades sociais 

entre outros fatores que constam na referida lei. Porém também devemos destacar que no 

substitutivo Cid Sabóia a Educação Física tem matrícula facultativa o que não ocorre com o 

diurno.  

No que diz respeito à educação do trabalhador concordamos que há um incentivo 

no Substitutivo Cid Sabóia que não consta em outros dispositivos de lei buscando toda a 

espécie de apoio para a continuidade da educação básica àqueles que não tiveram 

oportunidades ou que foram oportunidades extremamente difíceis de manter sem o acréscimo 

das compensações necessárias.  

Na análise do Substitutivo Cid Sabóia vamos trazer especial destaque a uma 

política pública que aponta no sentido da aproximação entre educação e o mundo do trabalho 

como co-responsável pela melhoria da educação do país uma vez que é exatamente o mundo 

do trabalho perverso na supervalorização do capital em detrimento do ser humano, que se 

constitui um dos grandes responsáveis pela degradação da sociedade em sua forma desigual e 
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injusta. Sendo dessa forma previsto no projeto de lei no Artigo 48 nos incisos I e II que 

concede alguns incentivos a empresas que facilitem aos seus empregados a continuidade dos 

estudos. Inclusive prevê no parágrafo único a concessão de bolsas de estudo e outros 

benefícios educacionais a seus empregados e que não será considerado, para nenhum efeito, 

como utilidade e parcela salarial, não integrando a remuneração do empregado para fins 

trabalhistas, previdenciários ou tributários, assim amarrando uma série de fatores realmente 

facilitadores da continuidade dos estudos à grande maioria de excluídos do ensino regular. 

Nas contribuições de Romão (2007, p. 52), a compreensão sobre a natureza da 

Educação de Jovens e Adultos precisa negar as uniformizações, situações-modelo e 

estereotipias, pois conta com estudantes que constroem conhecimento fundamentados “na 

organização de informações e experiências assistematicamente adquiridas, na discussão 

organizada de vivências na escassez, no ensejo de valorização da autodidaxia, que é a base de 

qualquer processo científico e político de apreensão da realidade”. Numa sociedade de classes 

cada grupo social tem sua forma própria de estar no mundo e de agir e segundo Romão (2007, 

p. 52),  

Numa sociedade de classes, toda comunidade ou camada social tem seus recursos, 
limites, formas e ritmos próprios de produção de bens para a satisfação de suas 
necessidades, processos específicos de organização social para esta produção e para 
a distribuição dos bens produzidos e expressões ou formas de representações – mais 
ou menos alienadas – de toda essa realidade inserida em um contexto mais amplo.   

Em análise ao projeto de lei Darcy Ribeiro vemos primeiro que ele toma como 

forma da Educação de Jovens e Adultos, primeiro completamente diverso do substitutivo Cid 

Sabóia e retira “educação básica” e “trabalhadores” dos termos da lei, configurando na 

continuidade do Artigo 32 com um quadro de pessoas que não logrou êxito na idade própria 

chegando, assim, a deixar subentendidos os fatores de interesse pessoal no êxito social sendo 

que em nenhum momento do projeto de lei toca nas desigualdades sociais e na condição de 

classe social dos que vivem do próprio trabalho e não do trabalho de outrem. 

Embora o Projeto de lei Darcy Ribeiro traga no texto a necessidade de adequação 

da modalidade de ensino à população, não põem a termo as especificidades como fez no 
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Substitutivo Cid Sabóia, que destaca quais são os pontos de fragilidade social que necessitam 

de compensação social. 

O Projeto de lei Darcy Ribeiro traz ênfase aos dispositivos supletivos e paralelos 

ao sistema de ensino e conforme Romão (2007, p. 52) “confrontando com a legislação dos 

períodos de exceção, percebemos que dela conservou a pior parte. Primeiramente enfatiza o 

caráter compensatório (supletivo e paralelo) [...] sem prevê a incorporação de sua cultura 

auferida nas vivências e experiências específicas”. Cria a partir do destaque aos exames 

supletivos a idéia de que credencialismo é o mesmo que aquisição de conhecimentos, 

habilidades e posturas. Segundo Romão (2007), Darcy Ribeiro determina a idade mínima para 

ingresso e a questão é se estes mínimos serão considerados também para a terminalidade, para 

tanto passa a não fazer sentido. 

Quanto aos conhecimentos socialmente adquiridos no espaço da informalidade, 

fica a lacuna neste Projeto de lei em que as medidas referidas propõem o reconhecimento 

através de exames e não coloca sequer uma palavra no que diz respeito à de que forma isto 

será feito para incorporar o saber popular ao currículo, já o Substitutivo Cid Sabóia prevê 

inclusive a eliminação do sistema paralelo e traz os detalhes de envolvimento a partir do 

mundo do trabalho no qual indica a eliminação das restrições ao estudante trabalhador 

inclusive amarrando a responsabilidade do empregador e da instância pública. 

Nos estudos de Romão (2007, p. 55-56), os interesses socialmente necessários 

numa sociedade de classes são intrinsecamente antagônicos nas relações de trabalho, muito 

embora, a lei em análise carrega em sua essência uma contradição na qual os interesses da 

classe trabalhadora de certa forma coincidem com os interesses dos empregadores que é o de 

educação geral para todos e o óbvio é que esses interesses não convergem para a libertação do 

trabalho, mas,  

As modificações aceleradas no sistema produtivo, com a reconversão tecnológica, os 
novos materiais e a informatização estão a exigir novo tipo de “treinamento” dos 
trabalhadores. Eles necessitarão cada vez mais, flexibilidade no comportamento 
produtivo, capacidade de aprender, comunicabilidade. É claro também que 
circunscrever as finalidades da educação básica dos trabalhadores aos reclamos do 
sistema produtivo significa restringi-la e empobrecê-la. [...] Os interesses últimos 
dos trabalhadores não estarão objetivados apenas no caráter “adestrativo” e 
instrumentalizador que a educação geral possa ter, mas nas perspectivas que ela abre 
para a visão de mundo crítica. Esta possibilidade é uma das contradições a que os 
detentores do capital têm de incorrer, se quiserem manter a acumulação e expandi-la  
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E a tarefa dos nossos legisladores então passa a ser a de consolidar, sem 

contradições, nos textos legais, anseios, aspirações, projetos e ideais tão diversificados dos 

diferentes grupos sociais resguardando o direito da maioria e quando isto se torne impossível 

de superar pelos dispositivos constitucionais que nos rege, que estes sejam modificados 

zelando pela construção de um país no qual os seus cidadãos participem conscientemente das 

decisões políticas e contribuam para o sistema produtivo para que possam usufruir dos 

produtos sociais. 

Uma análise das políticas públicas voltadas à educação do trabalhador na 

Educação de Jovens e Adultos acompanhamos uma referência teórica nos estudos de Nosella 

(1998, p. 173), que define no Brasil a partir da década de 30 do século XX como um período 

de instauração de uma política populista, na qual ocorre uma “conciliação conservadora como 

se dissesse: o país é grande, nele podem conviver os antigos coronéis e os modernos 

empresários, os escravos e os operários” criando uma espécie de convivência pacífica na qual 

se deflagra a dicotomia social injusta, mas sem a devida propositura de mudança. “[...] 

Paralelamente no âmbito educacional, o populismo fez uma conciliação conservadora entre as 

pobres escolas do faz-de-conta e as que adotam modelos pedagógicos arrojados, entre 

instituições universitárias de beira de estrada e universidades de excelência” o que caracteriza 

uma construção social marcada pela conformação das contradições da vida em sociedade no 

qual o populismo educacional,   

abre as portas da escola ao mundo do trabalho: se o populismo político ensinou às 
massas trabalhadoras a freqüentar os espaços públicos, onde se faz política, através 
de manifestações, de eleições, discussões, de sindicatos, de partidos, etc., o 
populismo educacional ensinou ao povo o caminho da escola, onde se faz cultura. 
Entretanto, ensinar o caminho da escola não é ainda oferecer uma boa escola. 
(NOSELLA, 1998, p. 173-4).  

Nesta análise Nosella (1998, p. 174-6), apresenta cinco questões que qualificam a 

presença de uma educação populista a ser enfrentada em final do século XX. Esta análise tem 

como primeiro ponto, o fato de que o estudo perde o sentido de trabalho no qual ter um 

emprego durante o dia e estudar à noite não significa uma dupla jornada de trabalho e para o 

autor quando o mundo do trabalho entra na escola o rigor científico se afasta e que o currículo 

“oculto” ensina que se pode estudar sem muito esforço. Nesta configuração faz da escola um 
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prolongamento dos cuidados familiares de proteção aos mais fracos numa assistência social 

ao invés de produção científico-tecnológica. 

O segundo ponto em discussão diz respeito ao planejamento didático, à regência 

de aulas e à avaliação acusados de autoritários passando a contestar a autoridade da escola e 

dos professores deformando o método de ensino em apenas trabalhos em grupo “que se 

tornam cópias mal feitas de livros didáticos” (NOSELLA, 1998, p. 175), assim contribuindo 

para a democratização da clientela, mas deformando o método e a qualidade do conhecimento 

científico-tecnológico em nome da convivência em grupos. 

O terceiro ponto em análise refere-se ao disfarce da dicotomia entre ensino 

profissionalizante e ensino secundário no qual o “mundo do trabalho se aproxima do mundo 

da escola, mas os dois mundos não se integram; os dirigentes e os dirigidos continuam em 

escolas diferentes, mesmo recebendo diplomas ‘iguais’” (NOSELLA, 1998, p. 175), porém 

agravando-se com turnos e horários incompatíveis com a qualidade do trabalho intelectual. 

O quarto ponto apresentado neste estudo é o grande índice de pacotes escolares 

noturnos e de baixa qualidade inclusive o questionamento sobre os critérios de expansão e os 

métodos de funcionamento que marcam a grande maioria dos cursos noturnos e inicia com 

grandes campanhas populistas de combate ao analfabetismo, embora isto não representasse 

um avanço do ponto de vista social agravando-se pelo fato de representar uma permanente 

concepção de educação para os trabalhadores e/ou para os seus filhos e não apenas como 

artifício temporário para organizar a população estudantil, a educação brasileira continua 

excludente criando a reserva para posterior inserção na Educação de Jovens e Adultos.  

E o quinto e último ponto que marca uma educação populista refere-se à 

formação de professores que cria a democratização da clientela escolar e deforma os métodos 

de qualidade a partir do incentivo crescente a,    

cursos supletivos, cursos noturnos, de “faz-de-conta”, faculdades de beira de 
estrada, quatro ou até cinco turnos diários, superlotação da salas, sobrecarga de 
jornada de trabalho dos professores, má formação profissional, ridícula remuneração 
dos docente, grande confusão na avaliação dos resultados, redução da hora/aula, etc., 
tudo para “cicatrizar” a dolorosíssima ferida de uma sociedade desigual, que para 
uns oferece a escola, para outros “faz-de-conta” que oferece. (NOSELLA, 1998, p. 
179)   



51    

O desafio constitui-se na instauração de políticas públicas educacionais que 

desmontem os prejuízos de uma educação populista o que segundo Nosella (1998), custará a 

renúncia de certas ilusões idealistas e admitir que, de fato, uma educação escolar séria e de 

qualidade entre nós é superconcentrada. 

Nesta perspectiva a construção de um novo projeto histórico para a superação de 

uma política pública populista apresenta-se como possibilidade concreta conforme Nosella 

(1998), apresenta-se em seis linhas gerais de mudança: primeiro

 

propõe uma articulação entre 

uma educação de qualidade, universal e um sistema industrial difuso, orgânico e moderno; 

segundo

 

requer a instauração de uma escola obrigatória até os 14 anos (onde não há a 

possibilidade de um cidadão não freqüentá-la) e a organização de uma escola pós-obrigatória, 

pré-profissional e profissional (2º, 3º e 4º graus) pois a cidadania não é opção é condição 

necessária e universal; terceiro

 

aponta a criação de uma escola unitária que não significa um 

sistema escolar único e rígido com escolas exatamente iguais, mas sim, que ofereça ao 

indivíduo a sua unitariedade com escolas com garantia de qualidade e flexibilidade 

permitindo ao aluno mudar para outro ramo com a compensação de eventuais carências;  

quarto

 

o ensino noturno precisa ser repensado sem tabus ideológicos onde não é mais possível 

fingir que o dia e a noite se equivalem e que estudo não é trabalho, ignorando assim, o 

somatório de trabalho em 12/13 horas diárias, considerando portanto, a necessidade de ajuste 

social e segundo Nosella (1998, p. 182), “oportunizando exames supletivos sérios para quem 

“perdeu o trem” da escolarização regular [...] o Governo não pode ceder à tentação de ‘ajudar’ 

as estatísticas da escolarização nacional[...]; quinto

 

investimento na qualidade da formação do 

profissional da educação que numa política populista aprendeu que a escola deve ser o espaço 

de um assistente social confundindo com um abrigo de crianças ou jovens abandonados, com 

escolas que investem em melancólicos cursos noturnos para distribuir diplomas e 

alfabetização com o uso técnico do alfabeto, para essa superação os professores precisam ser 

formados em comunhão com a realidade de implantação de centros de formação (antiga 

Escola Normal em articulação com o ensino superior) e sexto

 

a implantação de processos 

avaliativos para regular os avanços e os entraves na formação do cidadão que articule a 

avaliação externa (Governo) e a avaliação interna institucional e neste diálogo produzir a 

educação necessária.  

No tocante à necessidade de elaboração de uma educação que avance nos aspectos 

de qualidade devemos pensá-la a partir da superação de suas bases e segundo Casério (2003, 

p. 50),  
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pode-se perceber que todos os programas que existiram no Brasil tinham por 
objetivo a erradicação do analfabetismo. Isso na verdade só poderá acontecer 
realmente no momento em que sua causa principal for atacada, por meio da garantia 
da escola fundamental para todos. A continuidade da escola discriminatória garantirá 
a clientela para os cursos de educação de adultos   

Em análise contextual da educação do período e fazendo sobre o aspecto da 

educação popular como projeto histórico e construção de uma sociedade como contribui 

Paulo Freire (2001, p. 100),    

isto significa reconhecer a capacidade humana de decidir, de optar, submetida 
embora a condicionamentos, que não permitem a sua absolutização. Significa ir mais 
além de uma explicação mecanicista da História. Significa assumir uma posição 
criticamente otimista que recusa, de um lado, os otimismos ingênuos, de outro, os 
pessimismos fatalistas. Significa a inteligência da História como possibilidade, em 
que a responsabilidade individual e social dos seres humanos, “programados para 
aprender” mas não determinados, os configura como sujeitos e não como objetos.   

Refletindo a Educação de Jovens e Adultos e considerando-a como educação 

popular no sentido de estar educando os trabalhadores da classe popular torna-se 

imprescindível demarcá-la no bojo da luta de classes como formação política e organização de 

classes numa sociedade intrinsecamente constituída pela contradição entre os que detêm o 

poder econômico e, portanto imprime grande influência nas ações políticas no país. Neste 

sentido Paulo freire como educador e militante político se posiciona sobre a educação de 

Adultos ou educação popular como,   

[...] o processo permanente de refletir a militância; refletir, portanto, a sua 
capacidade de mobilizar em direção a objetivos próprios. A prática educativa, 
reconhecendo-se como prática política, se recusa a deixar-se aprisionar na estreiteza 
burocrática de procedimentos escolarizantes. Lidando com o processo de 
conhecer, a prática educativa é tão interessada em possibilitar o ensino de 
conteúdos às pessoas quanto à sua conscientização. [grifos nossos] (FREIRE, 
2001, p. 28) 
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Uma sociedade sem vez e sem voz de influenciar a elaboração de suas próprias 

políticas sociais não é capaz de ter a sua realidade para si mesma, no sentido de que para a 

efetiva participação na construção de políticas públicas de natureza social, cujos problemas 

devem ser aflorados de forma que os diversos setores da sociedade os tomem por bandeira de 

luta. E conforme Romão (2007, p. 47),    

[...] uma das responsabilidades dos legisladores em uma verdadeira democracia: 
consolidar, sem contradições, nos textos legais, anseios, aspirações, projeções e 
ideais variados, por vezes, colidentes, dos diversos grupos sociais de uma sociedade 
tão ampla e tão diversificada, sem porém, contrapor-se nunca aos direitos e 
interesses da maioria. E quando estes interesses contrariarem dispositivos 
constitucionais em vigor, a missão da representação parlamentar é modificar a 
Constituição.      

É na perspectiva de um projeto histórico de sociedade que avance no sentido de 

governo de um país que precisa mudar a condição de existência propondo a superação do 

quadro de analfabetismo no Brasil diz respeito principalmente à elaboração de Políticas 

Públicas voltadas à necessidade concreta e ao zelo pela qualidade educacional o que 

pressupõe competência técnica para respaldar o compromisso político para a superação das 

desigualdades sociais através de um Projeto Histórico de sociedade que visa a superação das 

desigualdades sociais. E como contribui Marx e Engels (1998, p. 16), “a burguesia coloca 

obstáculos cada vez maiores á dispersão da população, dos meios de produção e da 

propriedade. Aglomerou populações, centralizou meios de produção e concentrou a 

propriedade em algumas poucas mãos. A conseqüência necessária disto foi a centralização 

política”.  

É nesse sentido que refletir sobre a elaboração de políticas públicas para a 

Educação de Jovens e Adultos, o que só é possível com a elaboração de ações 

verdadeiramente libertadoras e que representem a educação popular com a minuciosidade de 

zelar para que mais uma vez não estejamos construindo ações políticas de manutenção da 

lógica do capital como identificado na trajetória histórica da educação do trabalhador e que 
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Azevedo (2004, p. 60), alerta para que sejam políticas públicas de natureza social, “para se ter 

uma aproximação dos determinantes que envolvem a política educacional, deve-se considerar 

que a mesma articula-se ao projeto de sociedade que se pretende implantar [...] tal projeto de 

sociedade, por sua vez, é construído pelas forças sociais que têm poder de voz e de decisão e 

que, por isto, fazem chegar seus interesses até ao Estado”. 

É, portanto, imprescindível discutir e apontar possibilidades educacionais para a 

educação do trabalhador, foco do nosso estudo no Estado de Sergipe, marcado pelo 

desfavorecimento e por estar localizado socialmente e territorialmente em situação de 

agravamento como demonstrado pelos dados do Plano de Desenvolvimento da Educação – 

PDE, “[...] se tomarmos as taxas médias de analfabetismo na faixa de população de 15 a 29 

anos, ela é de 2,6% nas regiões Centro-Oeste, Sul, Sudeste e Norte, enquanto na região 

Nordeste ela alcança 12,5%. Ou seja, quase cinco vezes a média das demais regiões” (PDE, 

2008). A desvantagem que nos referimos é histórica e traz ranços de desigualdade que 

precisam ser superados para acabar com os bolsões de pobreza existentes no País. Outro fator 

que corrobora com a necessidade deste estudo diz respeito ao contingente de analfabetismo no 

Nordeste, onde,   

cerca de 30% da população analfabeta com mais de 15 anos está localizada no 
Nordeste”. Dentre os mil municípios com os menores IDEB, 80,7% estão no 
Nordeste e, destes, 86% têm taxa de analfabetismo superior a 30%. Aqui, a questão 
territorial assume contornos críticos e talvez seja possível dizer que nenhum outro 
aspecto da educação brasileira é tão marcado pelos traços característicos da nossa 
formação nacional quanto este. No Nordeste, particularmente no Semi-Árido, os 
efeitos do nosso fardo histórico – escravidão, patrimonialismo estatal e 
reacionarismo religioso – são mais visíveis do que em qualquer outra região, embora 
ainda presentes, em diferentes medidas, em todas elas. As cifras e as estatísticas, 
porém, não bastam para fundamentar o que está em jogo aqui. O Estado brasileiro 
tem o dever moral de explorar todas as possibilidades de superação do problema do 
analfabetismo (PDE, 2008).  

Ao localizar a situação do Nordeste brasileiro o fazemos na perspectiva de firmar 

um compromisso social de superação na qual envolvemos o Estado de Sergipe em meio a este 

quadro desolador da educação pública para o trabalhador, mas não esquecendo de que apenas 

o avanço quantitativo da matrícula não representa efetivo avanço social na educação do 

trabalhador.  

Para identificar a configuração das políticas públicas para a Educação de Jovens e 

Adultos, enquanto educação para o trabalhador buscamos identificar na Lei de Diretrizes e 
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Bases da Educação Nacional nº 9.394 de 1996 a presença da perspectiva de influências do 

mundo do trabalho, na qual a LDB traz no Art. 1º o conceito de educação como “Art. 1º 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”, como podemos 

observar o processo formativo relacionado também ao trabalho. A partir deste pressuposto 

imaginamos ser de grande relevância ao país depositar investimentos na formação do 

trabalhador, conforme a lei no § 2º “A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do 

trabalho e à prática social”, isto implica, portanto, a confirmação da formação do 

trabalhador como eixo importante na educação não apenas ao reforço da lógica do capital, 

mas, do trabalho como libertação humana, porém marcado em grande escala pela 

desqualificação de uma educação aligeirada e pormenorizada. 

Na identificação do que propõe a educação nacional serão tratados aqui o Plano 

Nacional de Educação na perspectiva de identificar a articulação coletiva no amadurecimento 

das necessidades concretas de educação do país e a que projeto histórico de sociedade 

corresponde a tônica do trabalho como eixo do desenvolvimento pedagógico. 

Para efeito da definição política da educação nacional foi elaborado em 1997 o 

Plano Nacional de Educação: proposta da Sociedade Brasileira18 como documento que é 

resultado de discussões com a participação da sociedade civil a partir dos Fóruns de Defesa da 

Escola Pública e em 2001 é lançado o Plano Nacional de Educação19 modificado a aprovado 

pelo MEC como versão oficial negando o documento anterior construído pela sociedade civil 

organizada. Para identificar este quadro de aparências sociais analisamos as contradições 

entre as propostas apresentadas nos dois documentos.   

Para configurar a educação nacional é preciso mediar as discussões entre os 

documentos oficiais e as reais necessidades humanas. Na certeza de que a tomada de decisões 

tem como pressuposto fundamental a condição de classe social. Nesse sentido, reiteramos a 

idéia de que as necessidades humanas estão resguardadas na dualidade de interesses 

conflituosos e contraditórios. Não obstante, a realidade da educação do país convive com a 

perspectiva de que o poder público mantém e conserva as condições reais de existência em 

                                                

 

18 O Plano Nacional da Sociedade Civil elaborado a partir das Conferências de Educação como resultado das 
discussões das mesas-redondas, apresentação de trabalhos e comunicações nas plenárias temáticas do Plano de 
Educação organizados pelo CONED com a colaboração e participação de representantes de entidades como: 
Associações de educadores; Confederações e Federações de trabalhadores; Associações sindicais; União 
estudantil; Fórum de defesa da escola pública; entre outros setores afins. 
19 O Plano Nacional de Educação é um documento elaborado pelos representantes do governo com o intuito de 
estabelecer os encaminhamentos nacionais de organização e efetivação da educação do país. 
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torno do mundo do trabalho e suas relações de opressão e da educação na formação para a 

imutabilidade. 

O PNE – SOCIEDADE CIVIL20 é um documento que se apresenta com uma 

introdução onde destaca claramente a origem e o porquê das discussões sobre a educação 

nacional que justifica as diretrizes que propõem, diagnóstico da educação nacional com dados 

e análises bastante elucidativos, organização da educação nacional reservando especial 

atenção ao financiamento da educação e sua forma de gestão, Níveis e modalidades de 

educação com suas respectivas concepções e metas e formação de profissionais do magistério. 

E esclarece que,  

Este Plano Nacional de Educação é um documento-referência que 
contempla d imensões e problemas sociais, culturais, políticos e educacionais 
brasileiros, embasado nas lu tas e proposições daqueles que defendem uma 
sociedade mais justa e igualitária e, por decorrência, uma educação pública, 
gratuita, democrática, laica e de qualidade, para todos, em todos os níveis. 
Assim, princípios, d iretrizes, prioridades, metas e estratégias de ação 
contidas neste Plano consideram tanto as questões estru turais como as 
conjunturais, definindo objetivos de longo, médio e curto prazos a serem 
assumidos pelo conjunto da sociedade enquanto referenciais claros de 
atuação. (PNE, 1997).  

O PNE - MEC21 é um documento oficial do governo que se apresenta organizado 

em alguns temas prioritários com uma introdução com histórico e prioridades da educação; 

em seguida Níveis e modalidades de ensino; Formação de professores e financiamento e 

gestão da educação. Neste documento há uma referência ao PNE – SOCIEDADE CIVIL 

(1997), porém não destaca claramente aquilo que foi preservado enquanto necessidade da 

sociedade para construir e viabilizar como governo e administração educacional as 

possibilidades reais do país. No documento fica bastante explícita a necessidade de associar o 

PNE – MEC (2001) com o respaldo da sociedade citando a relação com o documento oriundo 

das discussões sociais o que aparentemente cria a idéia de acordo e na essência do documento 

final encontram-se divergências significativas como iremos destacar na análise. 

                                                

 

20 PNE – SOCIEDADE CIVIL será a sigla com a qual iremos nos referir ao documento elaborado pela 
Sociedade civil organizada. 
21 PNE-MEC será a sigla com a qual iremos nos referir ao Plano Nacional de Educação aprovado pelo governo.  
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Em análise ao PNE-MEC (2001), identificamos no que se refere a Educação de 

Jovens e Adultos como educação do trabalhador na qual a concepção presente nesta 

modalidade diz respeito não apenas à decodificação de letras e sim,   

Mas não basta ensinar a ler e a escrever. Para inserir a população no exercício pleno 
da cidadania, melhorar sua qualidade de vida e de fruição do tempo livre, e ampliar 
suas oportunidades no mercado de trabalho, a educação de jovens e adultos deve 
compreender no mínimo, a oferta de uma formação equivalente às oito séries iniciais 
do ensino fundamental. (PNE-MEC, 2001)   

Embora o PNE-MEC (2001), destaque a concepção ampliada de alfabetização não 

define claramente quais pressupostos que justificam sua relevância como prevê a Constituição 

Federal nem define as obrigações previstas juridicamente. As definições necessárias a que nos 

referimos dizem respeito ao amparo das ações específicas que carecem de respaldo financeiro 

e que “asseguram ou garantem” a execução fim das intenções previstas na LDB, pois, apenas 

isto não representa elementos suficientes para a consecução das ações político-educacionais 

propostas como concessões sociais de uma política populista que realiza grandes esforços pela 

população sem, contudo, viabilizar os meios necessários.  

Em contrapartida analisamos o Plano Nacional de Educação: proposta da 

Sociedade Brasileira22 como documento que é resultado de discussões com a participação da 

sociedade civil, assim definem,  

Este Plano Nacional de Educação é um documento-referência que 
contempla d imensões e problemas sociais, culturais, políticos e educacionais 
brasileiros, embasado nas lu tas e proposições daqueles que defendem uma 
sociedade mais justa e igualitária e, por decorrência, uma educação pública, 
gratuita, democrática, laica e de qualidade, para todos, em todos os níveis. 
Assim, princípios, d iretrizes, prioridades, metas e estratégias de ação 
contidas neste Plano consideram tanto as questões estru turais como as 
conjunturais, definindo objetivos de longo, médio e curto prazos a serem 

                                                

 

22 O Plano Nacional da Sociedade Civil elaborado a partir das Conferências de Educação como resultado das 
discussões das mesas-redondas, apresentação de trabalhos e comunicações nas plenárias temáticas do Plano de 
Educação organizados pelo CONED com a colaboração e participação de representantes de entidades como: 
Associações de educadores; Confederações e Federações de trabalhadores; Associações sindicais; União 
estudantil; Fórum de defesa da escola pública; entre outros setores afins. 
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assumidos pelo conjunto da sociedade enquanto referenciais claros de 
atuação. (PNE- SOCIEDADE CIVIL, 1997).    

O PNE – SOCIEDADE CIVIL (1997), aponta alguns elementos significativos 

quanto à finalização das políticas educacionais com o financiamento da educação e destaca 

como fator prioritário da crítica o fato de que a LDB incorpora a perda de direitos de 

educação para todos, e diz,  

a LDB incorporou a filosofia da Emenda Constitucional n° 14, que criou o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério, ainda que, nem sempre, as disposições ali contidas (em especial as 
referentes à perda de direitos de educação para todos) tenham sido incorporadas, 
entretanto foram mantidas as disposições que se referem à substituição de direitos 
certos por “possibilidades” de direitos, através da substituição, não casual, do termo 
“assegurar” por “oferecer”, quando se refere a obrigações de garantia de oferta dos 
diferentes níveis de ensino pelos poderes públicos [grifos nossos]. (PNE- 
SOCIEDADE CIVIL, 1997)   

Sobre este aspecto destacamos que os direitos assegurados passam a ser 

abrandados pelo texto da LDB como referido na citação e na lei maior da educação nacional 

não é contemplado a oferta como direito, e como denuncia a Sociedade a substituição do 

direito certo por “possibilidades” de direitos. Deixando bastante claro que o fato de oferecer já 

automaticamente viabiliza meios e mais uma vez percebemos a distorção entre aparência e 

essência da totalidade da realidade educacional quando não destaca a essência dos problemas 

que cercam e sufocam a prática pedagógica escolar, aqui compreendida como dimensão 

essencial da formação humana. 

Uma das análises bastante claras na elaboração do PNE-SOCIEADE CIVIL 

(1997) é a referência constante à Constituição Federal considerada ponto fundamental apara o 

desenvolvimento da sociedade. Neste documento da Sociedade Civil há uma imbricação 

permanente da educação como direito e como dívida social e atribui especial destaque ao que 

propõe o Art. 214 da Constituição Federal no qual, define que, 
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A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração plurianual, visando à 
articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e à integração 
das ações do Poder Público que conduzam à: 

I -  erradicação do analfabetismo; 
II-   universalização do atendimento escolar; 
III-  melhoria da qualidade de ensino;  
IV- formação para o trabalho; 
V-  promoção humanística, científica e tecnológica do País.   

Assim, propõe as prioridades nacionais e em destaque temos exatamente a 

erradicação do analfabetismo ponto central da Educação de jovens e adultos bem como traz 

em seguida a formação para o trabalho e fecha a idéia de que há uma correspondente 

responsabilidade financeira para a efetivação do que é previsto textualmente. Nesse sentido, 

torna-se um documento de denúncia, pois ressalta no Art. 212, § 3º a responsabilidade 

financeira do governo que não pode mais apenas ter intenções, mas, deve transformá-las 

efetivamente em ações, cujo texto diz,  

os recursos públicos aqui referidos dizem respeito à aplicação constitucional de, no 
mínimo, dezoito por cento (18%) pela União e vinte e cinco por cento (25%) pelos 
Estados, Distrito Federal e Municípios, da receita resultante de impostos, 
compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do 
ensino (PNE-SOCIEDADE CIVIL, 1997).   

Em contraposição ao exposto encontramos no PNE-MEC (2001) uma referência à 

Constituição federal em que propõe,  

A Constituição Federal determina como um dos objetivos do Plano Nacional de 
Educação a integração de ações do poder público que conduzam à erradicação do 
analfabetismo (art. 214, I). Trata-se de tarefa que exige uma ampla mobilização de 
recursos humanos e financeiros por parte dos governos e da sociedade (PNE-MEC, 
2001).  
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Temos que analisar que o PNE oficializado pelo MEC escamoteia realmente a luta 

da sociedade civil pelos seus direitos, inclusive aparentemente dando efetivo destaque ao 

diagnóstico de uma realidade, mas, enfraquecendo a cota de ações necessárias à efetivação de 

uma educação que não é apenas pensada, mas realizada.  

No tocante às desculpas sociais sobre recursos públicos e os enigmas do dinheiro 

para uma sociedade em sua maioria sem escolarização, muito menos conhecimento das leis 

que a ampara. E por aí continuam as desculpas governamentais, “embora o financiamento das 

ações pelos poderes públicos seja decisivo na formulação e condução de estratégias 

necessárias para enfrentar o problema dos déficits educacionais, é importante ressaltar que, 

sem uma efetiva contribuição da sociedade civil, dificilmente o analfabetismo será 

erradicado e, muito menos, lograr-se-á universalizar uma formação equivalente às oito séries 

iniciais do ensino fundamental. (PNE-MEC, 2001). Entenda-se “déficits” como afastamento 

do termo dívida social prevista pela sociedade civil. Outro ponto em análise é o Art. 208 sobre 

o fato de que o Estado não garante o ensino gratuito a idade regular muito menos aos que não 

tiveram acesso na idade própria, como a Educação de Jovens e Adultos. No que se refere ao 

Art. 209 sobre à qualidade da educação diz que o “ensino é tão livre à iniciativa privada que 

nem lhe é exigido cumprir as normas gerais da educação nacional e, menos ainda, ser 

avaliado, pelo Poder Público, em sua qualidade”. E para completar a denuncia diz,   

Desde a aprovação do Art. 214, os educadores buscam construir o Plano Nacional 
de Educação e em diferentes instâncias têm discutido e concretizado experiências 
visando a erradicação do analfabetismo, a melhoria da qualidade de ensino, a 
formação emancipatória para o trabalho e a promoção humanística, científica e 
tecnológica do país. Porém tais iniciativas e as de alguns governos municipais 
populares têm sido insuficientes face à magnitude dos problemas brasileiros e ao 
descompromisso dos governantes quanto ao cumprimento da Constituição Federal 
promulgada em 1988. 

Tem sido mais fácil mudá-la...(PNE-SOCIEDADE CIVIL, 1997).  

Outro aspecto previsto na Constituição Federal e escamoteado pela administração 

pública, cuja denúncia consta no PNE-SOCIEDADE CIVIL (1997), refere-se à 

responsabilidade social dos recursos com a Educação de Jovens e Adultos afirma a Carta 

Magna que nos 10 primeiros anos da Constituição Federal o “Poder Público deveria aplicar, pelo 

menos, 50% (cinqüenta por cento) dos recursos destinados constitucionalmente à educação, para 
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eliminar o analfabetismo e universalizar o ensino fundamental”, o que faz então o Governo escamoteia 

a lei e destinando os 50% dos Estados e municípios que se torna quantia irrisória. Nesse aspecto o 

Governo Federal justifica que a lei não define qual a instância a que se refere o cálculo de 50% da 

arrecadação, portanto,  

Conforme levantamento efetuado, a União deixava de aplicar, em média, 1 bilhão de 
dólares/ano para os fins definidos no art. 60 das DT23. O argumento que era usado 
pelo governo federal para fugir do dever constitucional era o seguinte: o artigo 60 
falava de poderes públicos e, portanto, a responsabilidade da União só poderia ser 
aferida após a apuração dos gastos dos outros níveis de governo. Como este 
levantamento não existe, o art. 60 das DT virou letra morta, pois 50% para Estados e 
Municípios é pouco e o único alento adviria de novos recursos da União. (PNE-
SOCIEDADE CIVIL, 1997).   

Neste abrandamento dos direitos socialmente construídos o que mais afeta é o 

desvirtuamento da Constituição Federal de 1988 cuja perspectiva é zelar pelos direitos 

humanos como respostas à contribuição dos impostos pagos pelos cidadãos. Da mesma forma 

quando o PNE-SOCIEDADE CIVIL(1998), propõe um financiamento de R$ 1.000,00 por aluno/ano 

no sentido de erradicar o analfabetismo cujos valores foram completamente esquecidos no PNE-MEC 

(2001), deixando em aberto a responsabilidade financeira pela via da “possibilidade”. 

As críticas encontradas no PNE-SOCIEDADE CIVIL (1997), inclusive bastante 

significativas, tratam do não cumprimento da Constituição Federal de 1988, negando os 

preceitos fundamentais. Nas questões em discussão pela sociedade civil sobressai a referencia 

ao Art. 205 sobre o “dever com a educação, inverte a responsabilidade do Estado, colocando a família 

em primeiro lugar” o que significa o arrefecimento do dever; outro ponto em destaque está no Art. 206 

no qual afirmam que não foram criadas as condições para o acesso e a permanência na escola, que a 

gestão democrática do ensino está restrita à delegação de poderes e decisões ao governo, a valorização 

dos profissionais da educação sequer comporta condições dignas de trabalho e salário e, muito menos, 

algum espaço de decisão quanto à qualidade do ensino a ser garantido em todos os níveis. 

Um ponto importante suscitado pelo PNE-MEC (2001), é relação entre o mundo do 

trabalho e a Educação de Jovens e Adultos como pode ser observado no texto,  

                                                

 

23Disposições Transitórias da Constituição Federal de 1988.      
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A integração dos programas de educação de jovens e adultos com a educação 
profissional aumenta sua eficácia, tornando-os mais atrativos. É importante o apoio 
dos empregadores, no sentido de considerar a necessidade de formação permanente 
– o que pode dar-se de diversas formas: organização de jornadas de trabalho 
compatíveis com o horário escolar; concessão de licenças para freqüência em cursos 
de atualização; implantação de cursos de formação de jovens e adultos no próprio 
local de trabalho. Também é oportuno observar que há milhões de trabalhadores 
inseridos no amplo mercado informal, ou à procura de emprego, ou ainda – 
sobretudo as mulheres – envolvidos com tarefas domésticas. Daí a importância da 
associação das políticas de emprego e proteção contra o desemprego à 
formação de jovens e adultos, além de políticas dirigidas para as mulheres, cuja 
escolarização têm, ademais, um grande impacto na próxima geração, 
auxiliando na diminuição do surgimento de "novos analfabetos". (PNE-MEC, 
2001)   

Embora a seqüência do texto do PNE-MEC (2001) seja complementada com uma política 

educacional da qual discordamos que é “expandir a oferta de programas de educação à distância 

na modalidade de educação de jovens e adultos, incentivando seu aproveitamento nos cursos 

presenciais”, para o qual o afastamento das discussões e construção de um conhecimento 

concreto, a interação e a troca de experiências humanas na perspectiva de construção do 

sentimento de pertença a uma classe de trabalhadores na busca da conquista de seus direitos é 

ponto fundamental para uma outra lógica de sociedade.   

Este projeto de sociedade e de desenvolvimento demandará um gigantesco 
investimento em ciência e tecnologia como condição necessária à efetiva 
universalização democrática da educação básica. Não basta a democratização do 
acesso, há necessidade de qualificar as condições objetivas de vida das famílias e 
das pessoas e aparelhar o sistema educacional com infra-estrutura de laboratórios, 
professores qualificados, com salários dignos, trabalhando numa única escola etc. 
Para isso, não é suficiente a aprovação do FUNDEB. No contexto do que estamos 
aqui sinalizando, os fundos se pautam na lógica da “eqüidade mínima” e não na 
qualidade necessária. Essa implica previsão de recursos constitucionais que, em 
médio prazo, dilatem por três ou quatro vezes os investimentos atuais em educação 
básica e superior. (FRIGOTTO, 2007, p. 16).  

A partir das contradições no diálogo permanente entre os determinantes político 

econômicos e a Educação de Jovens e Adultos inseridos num projeto histórico de sociedade, 

voltada efetivamente ao estudante trabalhador encaminhamos as discussões teóricas do 

próximo capítulo na perspectiva de identificar a prática pedagógica da Educação Física no 

sentido da libertação humana. 
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4  A PRÁTICA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA PARA O ESTUDANTE 
TRABALHADOR   
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No tocante à educação do trabalhador como foco maior de análise e considerando 

a manifestação da Educação Física, tomaremos como intenção investigativa, a identificação 

das diretrizes do trabalho pedagógico no sentido de quebrar a hipótese de que os programas e 

projetos voltados a esta modalidade de ensino não correspondem à perspectiva de educação 

enquanto alternativa de formação da classe trabalhadora, para a construção de uma outra 

lógica social elaborada a partir das condições de existência da população brasileira. 

Podemos afirmar a partir dos capítulos anteriores que as determinações político-

econômicas orientam todo processo de ordenamento legal para a educação como possibilidade 

de materializar oficialmente a concepção de educação defendida pelos interesses dominantes, 

ou seja, a prática pedagógica.  

As determinações sócio-econômicas que cada vez mais tem aprofundado as 

contradições de uma sociedade capitalista, sendo, portanto, necessário que se coloquem na 

pauta do dia as problemáticas da prática pedagógica, considerando a disputa referente ao 

projeto histórico, de escolarização e formação e, especificamente, a questão do método na 

perspectiva de implementar uma prática pedagógica qualificada em seus aspectos político, 

científico e pedagógico, tendo como primeiro aspecto a construção da possibilidade do projeto 

histórico para além do capital.    

Freitas (1987) afirma que o projeto histórico enuncia o tipo de organização social que 

se pretende para a atual sociedade e os meios a serem colocados em prática para sua 

consecução. Esses meios são concretos e, como os fins, vinculam-se às condições existentes.  

O tipo de sociedade anunciado pode ser reconhecido nos princípios que são referentes 

ao socialismo, conforme apresentados por Mészáros:     

a) a regulação pelos produtores associados, do processo de trabalho orientado para a 
qualidade em lugar da superposição política ou econômica de metas de produção e 
consumo pré-determinadas e mecanicamente quantificadas; b) a instituição da 
contabilidade socialista e do legitimo planejamento de baixo para cima, em vez de 
pseudoplanos, fictícios, impostos à sociedade de cima para baixo, condenados a 
permanecer irrealizáveis por causa do caráter insuperavelmente conflitante deste tipo 
de sistema; c) a mediação dos membros da sociedade por meio da troca planejada de 
atividades, em vez da direção e distribuição políticas arbitrárias tanto da força de 
trabalho, como de bens no sistema de capital pós-capitalista do tipo soviético ou da 
fetichista troca de mercadoria do capitalismo; d) a motivação de cada produtor por 
intermédio de um sistema autodeterminado de incentivos morais e materiais, em vez 
de sua regulação pela cruel imposição de norma ou pela tirania do mercado; e) 
tornar significativa e realmente possível, a responsabilidade voluntariamente 
assumida pelos membros da sociedade por meio do exercício de seus poderes de 
tomada de decisão, em vez da irresponsabilidade institucionalizada que marca e 
vicia toda as variedades do sistema do capital (MÉSZÁROS, 2002, p. 50). 
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O autor afirma, também, que a necessidade de implementação desses princípios 

resulta, não de ponderações teóricas, abstratas, mas da crise estrutural do sistema do capital 

global. Parte-se, portanto, dos dados da realidade concreta, a crise estrutural do sistema 

capitalista e das possibilidades históricas de discutir a formação humana. 

Nessa perspectiva, reconhece-se a possibilidade do projeto histórico socialista24, 

pois a meta do socialismo é o homem, mas um homem não alienado. O socialismo, segundo 

Marx, tem como objetivo:   

[...] criar uma forma de produção e uma organização da sociedade onde o homem 
possa superar a alienação de seu produto, de seu trabalho, de seu semelhante, de si 
mesmo e da natureza; na qual ele possa regressar a si mesmo e apreender o mundo 
com suas próprias forças, tornando-se, unido ao mundo (MARX, apud FROMM, 
1983, p. 62).       

A educação, nesse contexto, tem como tarefa estratégica contribuir para a 

formação humana pelas vias da produção, da apropriação crítica e da socialização do 

conhecimento científico. Essa tarefa exige uma compreensão do homem como ser ativo e 

criativo, prático, que se transforma na medida em que transforma o mundo por sua ação 

material e social. Une-se, aí, a compreensão teórica à ação real com vista à transformação 

radical da sociedade25. A prática do professor necessita orientar-se no conhecimento 

aprofundado da luta ideológica da realidade atual (LACKS, 2004 p. 16).  

A luta ideológica exige clareza da disputa político-filosófica, envolvendo projetos 

de educação, de escolarização, de formação humana, enfim disputa entre capital e trabalho e 

que materializa uma das dimensões mais importantes da luta de classes. 

A relação capital / trabalho na educação se materializa na organização do trabalho 

pedagógico. No entanto, a categoria trabalho deve ser explicitada, pois pode tornar princípio 

educativo, tanto na perspectiva do capital como do trabalhador. O que vai definir a 

                                                

 

24 Vamos ater-nos à consideração da possibilidade de essência da construção histórica do projeto de superação 
das relações pré-históricas próprias ao modo capitalista de produzir e reproduzir a vida. 
25 O conceito básico de formação humana é aqui elaborado a partir da noção de “filosofia da práxis”, conforme 
desenvolvido, também, por Adolfo Vazquez (1977). 



66    

perspectiva é a caracterização do trabalho humano, pois, por meio do trabalho, “o homem 

transforma a natureza e se relaciona com os outros homens para a produção de sua própria 

existência” (MARX, 1984, p. 15), portanto como categoria ontológica da práxis humana. 

Todavia, também se evidencia a perspectiva do trabalho assalariado, a forma específica da 

existência humana sob o capitalismo como categoria econômica da práxis produtiva. 

A clareza das duas formas em que pode ser materializada a categoria trabalho é 

tarefa imprescindível para materializar a prática pedagógica. As novas possibilidades da 

prática devem forjar novas mentalidades, novas subjetividades, para o confronto, para a luta, 

por conseguinte, para a organização do trabalho pedagógico como prática qualificável 

(LACKS, 2004 p. 22).  

Portanto, é preciso adotar como projeto histórico para além do capital e entender 

a relação trabalho-educação em seu sentido amplo, ou seja, como articulação, historicamente 

concreta, do processo educativo do homem com o processo de organização e valorização das 

forças produtivas.  

A Educação Física tem assumido ao longo da história algumas determinações 

político-econômicas que respaldam sobremaneira a lógica do capital como é possível 

identificar nos aparatos legais sobre a Educação Física e a Educação de Jovens e Adultos em 

que a tônica é sempre cercada pela supressão das responsabilidades estatais, na perspectiva de 

Estado mínimo. 

Nesse sentido, traçamos a localização histórica da Educação Física e sua relação 

com o trabalhador na perspectiva de compreender a marca social no âmbito da cultura 

corporal e, portanto, identificar os nexos explicativos entre os determinantes históricos e a 

prática pedagógica que se apresenta desde a Constituição de 1937 que aparece nos seguintes 

termos,   

Art. 131

 

- A Educação Física, o ensino Cívico e o de trabalhos manuais serão 
obrigatórios em todas escolas primárias, normais e secundárias, não podendo 
nenhuma escola de qualquer desses graus ser autorizada ou reconhecida sem que 
satisfaça àquela exigência. 
Art. 132

 

- O Estado fundará instituições ou dará o seu auxílio e proteção às fundadas 
por associações civis, tendo umas e outras por fim organizar para a juventude 
períodos de trabalho anual nos campos e oficinas, assim como promover-lhe a 
disciplina moral e o adestramento físico, de maneira a prepará-la ao cumprimento 
de seus deveres para com a economia e a defesa da nação. [grifos nossos] 
(LUCENA, 1994, p. 37).   
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É pertinente afirmar que as diretrizes legais tratam da Educação Física como 

importante elemento, não do ponto de vista do fortalecimento teórico, mas sim como 

alternativa objetivamente útil aos propósitos do Estado que guardava sérios acordos em nível 

mundial de subserviência à lógica do capital como bem afirma Gustavo Capanema (Ministro 

da Educação no Estado Novo), “Quando dizemos que a Educação Física ficará a serviço da 

nação, queremos significar que ela, longe de ser neutra, deve tomar partido, ou melhor... deve 

reger-se por diretrizes morais, políticas e econômicas, que formam a base ideológica da 

nação”. 

No Brasil e com estes propósitos outras ações políticas vão sendo somadas, não 

desarticuladamente, para efetivar a adequação social ao crescente capitalismo. Posto que em 

1939 é criada no país a Universidade do Brasil, com o Decreto-Lei nº 1.212 e que traz junto a 

Escola Nacional de Educação Física e Desportos somando-se à proliferação de uma 

reconfiguração do ser social a partir da organização do mundo do trabalho não como 

possibilidade de emancipação do trabalhador, mas como artifício regulador da exploração da 

força de trabalho e escravização do homem e corroborado pelo Decreto-Lei nº 1.713 ainda no 

mesmo ano que Prevê a criação de Centros de Educação Física e Cultura para recreio, 

aperfeiçoamento moral e intelectual dos funcionários e das suas famílias, fora das horas de 

trabalho, aqui se percebe a articulação educação e trabalho como propositura política e que a 

partir da ‘pedagogia do corpo’ “[...] procuravam controlar as energias corporais e carreá-las 

para o mundo do trabalho, uma vez que o processo de industrialização nascente e a ideologia 

da segurança nacional o exigiam” (FERREIRA NETO, 1999, p. 62). 

No tocante a esse aspecto podemos citar o discurso do então Presidente Getulio 

Vargas em Berlim no ano de 1938, quando questionado sobre a Educação Nacional como 

instrumento de luta contra o comunismo, conforme Castellani Filho (1988, p. 84), diz:   

Não sendo uma simples fornecedora de noções técnicas, mas um instrumento de 
integração da infância e da juventude na Pátria una e nos interesses sociais que lhes 
são incorporados, a educação da mocidade nos preceitos básicos estabelecidos pelo 
novo Estado, será um elemento não só eficaz, como até decisivo na luta contra o 
comunismo e outras ideologias que pretendam contrariar e subverter o ideal de 
nacionalidade e nossas inspirações cívicas, segundo as quais, a juventude, agora 
mais do que nunca, será formada[...]     
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E neste mesmo ano é lançada a Portaria nº 13 de fevereiro de 1938 que proíbe 

matrícula nos estabelecimentos de ensino secundário “[...] de alunos cujo estado patológico os 

impeçam permanentemente da frequência às aulas de Educação Física”, aqui fica explícita a 

concepção de utilidade do corpo ao mundo produtivo e a educação como elemento efetivador 

do caráter ideológico.  

Assim sendo, o mundo do trabalho mais uma vez traz a Educação Física como 

elemento formador e em 1942 é lançado o Decreto-lei nº 4.073 que põe a Educação Física no 

ensino industrial e em 1943 com o Decreto-lei nº 6.141 torna-a obrigatória também nos cursos 

comerciais e em 1946 amplia ao ensino agrícola com o Decreto-lei nº 9.613. Note-se que as 

atividades físicas neste momento abrangem os espaços para além da escola e cercam a 

formação do trabalhador, entendendo a formação como modelamento social, embora 

tenhamos que considerar o campo empírico com uma certa autonomia de construção e 

resistência aos determinantes legais embora fortemente influenciados pelas concepções 

propagadas. 

No mesmo período em que a Educação de Jovens e Adultos define como pedra de 

toque o trabalho como eixo pedagógico, a Educação Física enquanto componente curricular 

assume cada vez mais o caráter tecnicista com as Leis nº 5.540 de 1968 e 5.692 de 1971, período 

que coincide com a implantação do MOBRAL, entremeado pela proposta do método de 

Educação Popular de Paulo Freire, surgindo assim a discrepância conceitual da relação entre a 

cultura corporal, se contrapondo ao sentido de uma educação para a rentabilidade do trabalho. 

Como pode ser observado nos estudos de Castelanni Filho (1994, p. 107), a 

Educação Física foi responsável pela “[...] preparação, a recuperação e manutenção da força de 

trabalho, buscando com esse proceder, assegurar ao ímpeto desenvolvimentista então em voga, 

mão-de-obra fisicamente adestrada e capacitada [...]”. Essa característica de instrumento torna-se 

mais evidente, segundo Castellani Filho (1994, p. 107), a partir do Decreto nº 69.450 de 1971, 

em seu Art. 1º no qual se refere à Educação Física como: “[...] ATIVIDADE que por seus meios, 

processos e técnicas, desperta, desenvolve e aprimora forças físicas, morais, cívicas, psíquicas e 

sociais do educando (constituindo-se em) um dos fatores básicos para as conquistas das 

finalidades da Educação Nacional [...]”. 

Neste período fortalecem-se as bases teóricas e as discussões políticas sobre a 

educação do trabalhador, mas não se materializa no mesmo sentido a organização sócio-

política do País. A Educação Física incorporada como forte contributo à organização do país 

sob os preceitos do capital apresenta segundo Lucena (1994), movimentos de proliferação das 

atividades físicas em todos os cantos do país, tanto que em 1955 temos a Portaria nº 104 que 
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propõe a criação de Centros de Educação Física para todos os jovens matriculados em 

qualquer estabelecimento de ensino e sobre este aspecto podemos perceber a aproximação das 

ações de ampliação de controle dos jovens com a realização das campanhas, a exemplo do 

que foi previsto no Decreto nº 43.177 em 1958 para a implantação dos Centros de Educação 

Física no país.  

Nos estudos de Lucena (1994), as ações das políticas educacionais com a LDB 

4.024 promulgada em 1961 na qual torna-se obrigatória a prática da Educação Física no 

ensino primário e médio até a idade de 18 anos não tendo sequer referência à Educação de 

Jovens e Adultos. É importante analisar que as políticas públicas assim desconsideram a voz 

da sociedade civil através dos Congressos e Conferências que naquela época bradavam por 

qualidade na Educação do país especificamente referindo-se à EJA. Posteriormente em 1969 

com o Decreto-lei nº 705 implanta a Educação Física como obrigatória no Ensino Superior e 

destaca que seu objetivo era colaborar com o esvaziamento de qualquer rearticulação política 

do movimento estudantil através do seu caráter lúdico-esportivo.  

No que se refere à década de 70 a Educação Física também, assim como o 

MOBRAL, contorna-se com a presença de grandes Campanhas Nacionais, citando, por 

exemplo, o EPT (Movimento Esporte para Todos), o JEB’s (Jogos Escolares Brasileiros), O 

“Mexa-se” que tinham o propósito de envolver também o universo não escolar, 

especificamente o mundo do trabalho, no qual percebemos a forte associação do SENAI, 

SENAC e SESI. Estas alternativas enquanto Projeto Histórico também foram associadas à 

promulgação de mais leis da educação como a Lei nº 5.692 de 1971, segundo Castellani Filho 

(1988), direcionadas quase que mecanicamente à educação profissional e a Educação Física 

assumida como instrumento de preparação, manutenção e recuperação da força de trabalho, 

pretendendo com estas tentativas adequar o país à produção da grande “Era de Ouro” mundial 

como resultado do “benéfico” ao Projeto Histórico do capitalismo. 

Outras mudanças ocorrem com a LDB nº 9.393 de 1996 que aponta no Art. 26 no 

§ 3º “A Educação Física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular 

obrigatório da Educação Básica, ajustando-se às faixas etárias e as condições da população 

escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos” [grifos nossos] (BRASIL, 1996). Sobre esse 

aspecto é importante frisar que atinge sobremaneira a exclusão quase que completa da Educação 

de Jovens e Adultos e, portanto, dificultando a tematização sobre a cultura corporal e suas 

nuances relacionadas com o mundo do trabalho. 

Nos dispositivos de lei é possível perceber as contradições nas concepções de 

homem e sociedade, que por sua vez definem os encaminhamentos da educação do país. É 
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também importante destacar a concepção distorcida na relação entre teoria e prática que 

consta nessa lei e no qual o conhecimento seja de qual cultura for, torna-se fragmentado. 

Analisando o dispositivo da lei nº 10.793/2003 e a relação com o trabalhador 

como sendo o foco central da existência da Educação de Jovens e Adultos, no qual, ao mesmo 

tempo em que concede, faculta e, portanto, cria uma segunda forma de exclusão, velada pela 

permissão do “não é preciso fazer esforço”, acompanhada da desvalorização da pessoa 

humana culminando com a elaboração no estado de Sergipe da Portaria Estadual nº 0401/04 

que propõe as diretrizes organizacionais para a inserção da educação Física na EJA no ensino 

noturno e acompanhada das definições propostas pelo Conselho Estadual de educação com a 

Resolução 160/05 que reafirma a lei 10.793/03 e sua correspondente efetivação no Estado 

ficando reiteradamente confirmada a necessidade de organização da Educação Física na EJA. 

Assim, a Educação Física enquanto área de conhecimento e como parte da 

educação congrega nesse momento histórico a necessidade de contribuir para a superação 

dessa marca histórica com a qual envolveu-se contribuindo para o fortalecimento da relação 

capital / trabalho. A distinção da manifestação do trabalho como princípio educativo deve 

reger-se pela formação humana, na qual o trabalho responde à emancipação do homem e não 

sua subserviência ao capital. 

Historicamente para manter-se vivo, o homem teve que produzir seus meios de 

vida, meios esses que foram sendo modificados no curso da história por ele próprio, através 

de suas ações em contato com a natureza, com os outros homens e perante si mesmo. Essa 

produção dos meios de vida que tanto gera bens materiais quanto espirituais se deu, evidente e 

unicamente, com base em seu trabalho e valor humano26. 

O trabalho é uma condição da existência humana, independentemente de qual seja a 

forma de sociedade. Ainda, segundo Marx (1984), o trabalho é uma necessidade que medeia o 

metabolismo que conjuga o homem e a natureza e, portanto, o da própria vida humana. O 

processo de trabalho se é uma condição da existência humana e é comum a todas as formas de 

sociedade, no entanto, se diferencia pelas relações sociais estabelecidas. 

O processo de trabalho é aquele em que o trabalho é materializado em valor de uso 

resultante da interação entre as pessoas e a natureza, ocorrendo, aí, modificações com base em 

propósitos humanos. Constituem elementos do processo de trabalho: o trabalho em si como 

atividade produtiva com um objetivo, os objetos ou processos sob os quais o trabalho é realizado 

e os meios que facilitam o processo de trabalho. 

                                                

 

26Explicações sobre o processo de "hominização", nessa perspectiva, são tecidas por Engels em escrito de 1876, 
com o título “O papel do trabalho na transformação do macaco em homem” (1990). 
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Todo o produto do trabalho que entra no processo de troca se converte em 

mercadoria. Tudo o que o homem produz, inclusive sua própria força de trabalho para gerar algo, 

é mercantilizado, pois, no processo de trabalho, passa a ser trocado por outras mercadorias. 

Portanto, a mercadoria é a forma que os produtos, resultantes do trabalho humano, 

assumem quando a produção é organizada por meio da troca. A mercadoria tem valor de uso por 

satisfazer alguma necessidade humana e tem valor de troca porque, por seu intermédio, é 

possível obter outra mercadoria com valor de uso. 

Em inúmeras sociedades, o trabalho converte-se em valor de troca, tornando-se a 

única "mercadoria" de uma grande parcela dos homens, a qual é vendida por salários. Entre os 

produtos que o trabalho do homem é capaz de gerar, se, de um lado, existem aqueles que são 

materiais e integram a lógica do valor de troca, transformando-se em mercadoria nas relações 

sociais capitalistas, de outro, existem aqueles que, por serem imateriais, não se conformam 

facilmente à lógica capitalista de valor de troca (MARX, 1989a, p. 41-93). Esses últimos são, 

sem dúvidas, os produtos que são consumidos no ato da produção, como é o caso das aulas de 

um professor. 

No presente estudo, estaremos privilegiando esse tipo de produto imaterial que se 

consome no ato de produção e que, apesar das resistências, está sujeito ao processo de 

mercantilização. 

A vida humana é uma produção social que ocorre através das relações necessárias 

entre as pessoas, independentes de suas próprias vontades, do querer. Essas relações se 

caracterizam segundo as fases de desenvolvimento das forças produtivas. A partir desse 

pressuposto, levantamos a questão das relações sociais em todos os âmbitos da vida humana, 

especialmente ao nível de instituições educacionais e do que lhes compete como instâncias, que 

são, de produção e apropriação do conhecimento historicamente acumulado. 

Para delinear um quadro de referência, vamos valer-nos das contribuições de Marx 

(1984) em que o trabalho e o mundo da produção são colocados como pontos centrais para a 

compreensão da realidade, pois é através dessa atividade prática, o trabalho, que o homem 

produz a sociedade e produz a si mesmo. O trabalho é, portanto, a categoria de análise, da 

educação e da escola, que rompe a falsa disputa entre nominalismo e realismo, entre essência e 

existência. 

Marx (1978), quanto à relação ensino-produção, ressalta: 

a. na educação do porvir, será combinado o trabalho produtivo com o ensino e a 

ginástica como único método de produzir homens plenamente desenvolvidos; 
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b. sendo a infância uma vida em si mesma, não deve haver cisão entre criança e 

adulto, não devendo ocorrer a autonomização da escola em relação à sociedade, 

pois isso assegura a divisão da sociedade em classes; 

c. não se deve privar a criança do trabalho, pois é no mundo da produção, o sistema 

de relações em que se configuram as classes, que se viabilizam a consciência 

social e a possibilidade de transformar a atual sociedade; 

d. o homem polivalente, ou seja, o homem da sociedade comunista, sem classes, 

corresponde ao que ele deve ser no final de um processo de contínuo 

aperfeiçoamento de sua natureza, considerando-se, no caso, o que ele é agora e o 

que poderá vir a ser; 

e. o desenvolvimento da indústria (artesanato, oficina manufatureira, oficina 

mecanizada, oficina automatizada) tem marcado a divisão do trabalho; a 

indústria, portanto, deve ser compreendida e transformada, principalmente quanto 

àqueles elementos que vêm assegurando a desqualificação e dependência do 

trabalhador – essa transformação servirá de base para o desenvolvimento da 

tendência à abolição da divisão do trabalho, à união entre ensino e produção e à 

formação do homem polivalente; 

f. frente à alienação da pessoa humana está a exigência da “omnilateralidade”, de 

um desenvolvimento total, completo, multilateral, em todos os sentidos das 

faculdades e das forças produtivas, das necessidades e capacidades da sua 

satisfação.  

Evidencia-se que uma das funções primordiais da escola capitalista é a socialização 

para o trabalho. É imprescindível, portanto, que se conheça o mundo do trabalho para que se 

entenda a educação. Levando-se em conta essa premissa básica, é possível indicar as conexões 

entre o processo de organização do trabalho pedagógico e as relações sociais em sua amplitude. 

Nessa complexa e, certamente, contraditória relação, os avanços científicos e suas 

aplicações à produção exercem papel decisivo, com as marcas que possuem das relações sociais 

em que são concebidos e aplicados. Esses avanços são produtos das estratégias do capital para o 

controle e a manutenção de seu poder de classe.  

A desqualificação também é parte dessas estratégias, constitui-se de políticas de 

enfraquecimento dos trabalhadores, devido, principalmente, à divisão entre trabalho manual e 

intelectual. A função da Ciência e da técnica incorporadas à produção desqualifica o trabalhador, 

degradando-o, alienando-o, porque o deixa desprovido do que há de mais nobre e mais humano, 
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o saber (SILVA, 1991, p. 174). A história da qualificação e desqualificação dos trabalhadores é a 

história da Ciência e da técnica que têm uma mesma função social e ideológica, a de garantir o 

controle do trabalho pelo capital. 

O trabalho investigativo de Escobar (1992) acerca da construção da teoria 

pedagógica como categorias da prática pedagógica nos indica que para superar o processo de 

desqualificação na formação precisa-se de uma nova qualidade da prática pedagógica do 

professor modelada pela teoria educacional emergente do trabalho revolucionário e quotidiano 

da classe trabalhadora e seus aliados. Em outros termos, a superação das contradições da 

organização do trabalho pedagógico depende da prática concreta da auto-organização do coletivo 

como formas de se sobrepor à alienação e ao individualismo, tendo como fonte de alimentação 

dos objetivos de um projeto histórico transformador, oposto a essência conservadora do projeto 

capitalista. 

As transformações no trabalho e no cotidiano, nos vários espaços sociais que 

parecem ser resultados de ações e reações, de conflitos entre dominantes e dominados, fortes e 

fracos, sábios e ignorantes, qualificados e desqualificados, precisam ser vistas, segundo Arroyo 

(1991, p. 195) para além de análises funcionalistas, incorporando a defesa da atividade humana 

frente às estruturas, a defesa da cultura, da reação e da resistência dos diversos sujeitos sociais 

implicados nos processos de trabalho. 

A resistência crítica e cultural, como manifestação consciente da luta material, 

compõe a história dos trabalhadores, mostrando como eles vêm se formando e se constituindo na 

medida em que lutam coletivamente para transformar, no cotidiano, a atual organização do 

trabalho, na medida em que redefinem práticas, ou seja, a materialidade da produção e das 

relações sociais em que operam.  Este é nosso foco investigativo: as práticas redefinidas como 

aponta Freitas (1996) em sua tese de doutorado. 

O trabalho pertence exclusivamente ao homem, independentemente das 

contingências históricas em que se dá. Ele é o modo com que o ser humano transforma a 

natureza e transforma a si mesmo. Portanto, há uma objetividade, há circunstâncias produzidas 

histórica e socialmente que formam e deformam, e que devem “ser educadas” justamente porque 

educam e deseducam. O homem é formado pelas circunstâncias na mesma medida em que ele 

elabora as circunstâncias. Nesse sentido, a resistência é entendida como fator educativo na 

perspectiva de práxis social (VAZQUEZ, 1977). 

O que se busca é captar a formação de classe chamada a revolucionar a sociedade na 

produção capitalista. E isso não será possível por um mero ato de resistência, mas, sim, mediante 

o desenvolvimento racional, político e consciente das contradições existentes nas formas de 
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produção. O estudo da contradição no processo de trabalho pedagógico reveste-se de 

fundamental relevância social. Para realizá-lo, é necessário reconhecer a essência historicamente 

construída que caracteriza o trabalho pedagógico.  

       O segundo aspecto a destacar para implementar uma prática pedagógica 

qualificada em seus aspectos político, científico e pedagógico é o projeto de escolarização ou 

de formação. 

O discurso de valorização da educação, como elemento fundamental na formação 

de uma cidadania plena, e a idéia de modernização, como possibilidade de um avanço 

histórico, têm sido usados com muita ênfase pela política educacional neoliberal. No entanto, 

o que se materializa concretamente é a perspectiva da escola produtiva, no sentido da 

recomposição do processo de acumulação capitalista, e a perpetuação dos esquemas de 

exclusão que permeiam as relações sociais. 

    A falta de aprofundamento teórico e, conseqüentemente, de compreensão histórica 

da complexa relação entre estrutura e conjuntura levam grande parte dos intelectuais a 

substituir a análise dialética capaz de apreender os conflitos e contradições por posturas 

moralistas, escatológicas e dogmáticas27 (FRIGOTTO, 1996, p. 185). 

Assim, apresentam-se dois projetos de educação e formação.  De um lado, estão os 

que privilegiam o controle do desempenho com vistas à competência e competitividade, de 

outro, em contraposição, aqueles fundamentados em uma concepção de educação que é a 

formação “omnilateral”, a autonomia e o aprimoramento pessoal do ser humano (FREITAS, 

2002).  

A escola pautada no projeto de formação “omnilateral” deve propiciar 

conhecimentos necessários à compreensão do homem em todas as suas dimensões, da 

produção material à espiritual; deve mostrar que o mundo que se conhece é produto do 

trabalho humano ao longo da história e também desvendar os segredos da Ciência aplicáveis à 

produção. A escola também precisa articular teoria e prática de forma que o jovem possa ter 

contato direto com o trabalho produtivo. Com isso, dá-se um passo essencial para acabar com 

a divisão entre o homem que pensa e o que faz, entre humanismo e técnica (LACKS, 2004 p. 

109). 

Para ter uma escola que tenha como eixo orientador o trabalho, ou seja, a 

capacidade exclusivamente do homem para transformar a natureza, de produzir suas próprias 

                                                

 

27 Moralistas, porque baseadas na moral burguesa individualista; escatológicas, porque baseadas no argumento 
escolástico; dogmáticas, porque assentadas em dogmas, no sentido de verdades forjadas em função de interesses 
de indivíduos ou de minorias privilegiadas.  
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condições de vida e, também, modificá-las é preciso antes de tudo, universalizar a educação 

básica pública, equipar as escolas com laboratórios, oficinas de produção e biblioteca. 

Precisariam novos currículos e professores formados nesta concepção de ensino. Mas, mesmo 

assim, esta escola só acontecerá quando for sentida como necessidade social e reivindicada 

por professores e estudantes organizados. 

O embate entre projetos que se dá no plano teórico e político – prático exige uma 

análise da realidade mais aprimorada, vontade política e organização. Para realizar esta 

imprescindível tarefa é “necessária a interpretação do mundo, que caracteriza a dialética na 

dimensão cognitiva e a transformação do mundo, que caracteriza a dialética na dimensão 

política. A integração destes dois momentos, o marxismo denomina de práxis” 

(SCHAEFER,1989, p. 2). 

Schaefer (1989) nos explica porque é rejeitada a perspectiva de educação e 

formação omnilateral, ou seja, a partir de duas dimensões: a cognitiva e político-econômica. 

Do ponto de vista cognitivo, a rejeição à formação humana está ligada a uma 

visão de realidade. No caso, a realidade é vista como sendo composta de “essências” 

imutáveis e independentes entre si. Esse tipo de entendimento aceita a existência de mudanças 

e de relações, mas só superficiais, e nunca essenciais.  

A crença nas essências imutáveis e independentes produz indivíduos resistentes a 

mudanças que, de uma ou outra forma, tenham que mexer naquilo que é considerado essencial 

num determinado momento histórico ou numa determinada formação social ou, enfim, no 

modo de produção. A dialética demonstra-a como equívoco. Além de explicá-la, deu ao 

homem as bases lógico-cognitivas para pensar a realidade como uma totalidade constituída de 

partes inter-relacionadas e em constante mudança (SCHAEFER, 1989, p. 3). 

Do ponto de vista político-econômico, a rejeição à formação humana está ligada à 

preservação de interesses políticos e econômicos. No entanto, não basta querer preservar para 

sempre os interesses dominantes, é preciso justificar racionalmente a “eternidade” desses 

interesses. A crença nas essências imutáveis e independentes contribuiu e ainda contribui para 

essa pretensão. Historicamente, a classe dominante tem manipulado os diversos recursos 

ideológicos, envolvendo a Filosofia, a Ciência, o Direito, valendo-se para tanto, 

principalmente da religião, da literatura, dos meios de comunicação e da escola. 

Portanto, segundo Schaefer (1989, p. 4), trata-se de universalizar e dar foros de 

credibilidade ao seguinte: que o modo de produção em vigor possui várias essências imutáveis 

no tempo e que, entre si, não têm qualquer relação; que não adianta lutar para mudá-las, pois 
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essências são essências e não podem, por princípio, sofrer alterações radicais. O núcleo do 

sistema político-econômico, por conseguinte, nunca será atingido. Mas os dominantes são 

uma minoria, por isso é necessário universalizar a visão das essências imutáveis e conseguir 

que pelo menos parte dos dominados continue a desenvolver essa visão. 

O projeto de educação e formação que implica em mudança estrutural leva grande 

parte dos professores a retraírem-se e fecharem-se na segurança do já existente. A primeira 

iniciativa é atacar a crença nas essências imutáveis e independentes da realidade, ou seja, 

enfrentar a dimensão cognitiva e política dessa crença. A arma que possuímos é o método 

dialético. 

A dimensão cognitiva desse método se fundamenta na mobilidade dos processos 

pensantes e cognitivos. Assim, ocorrerá a formalização do que, nesses processos, é 

característico, o relacionamento: a abordagem, a consideração e a interpretação da realidade 

dar-se-ão, procurando-se captar as relações existentes na própria realidade. A pesquisa das 

relações é o centro do método dialético. Conforme Schaefer (1989, p. 5-6), é essa pesquisa 

que vai mostrar a historicidade dos fenômenos, das circunstâncias reais, suas contradições e 

seu movimento como luta e unidade dos contrários, como desenvolvimento quantitativo e 

qualitativo.    

A dimensão cognitiva da dialética tem fundamental importância na luta contra a 

dimensão cognitiva da crença nas essências. Nos projetos de educação e formação dos 

professores através da pedagogia das competências, procura-se incentivar a crença nas 

essências ao enfocar-se o mundo como constituído de coisas estanques, cada coisa possuindo 

um ser próprio e independente. Assim, é possível formar professores que defendam a 

imobilidade do real e, do modo especial, seus aspectos político-econômicos, o que interessa à 

classe dominante. 

A dimensão política desse método se fundamenta quando compreendemos que a 

escola é um aparelho ideológico nas mãos da classe dominante. A escola, portanto, justifica 

racionalmente aquilo que é essencial para preservação dos privilégios econômicos e políticos, 

universaliza a “teoria da essencialidade”, faz com que seja ela pacificamente aceita pelos 

dominados (Ibid, p. 6). 

A dimensão política da dialética, ao ser aplicada nos projetos de educação e  

formação, deverá levar em conta a ação política dos dominantes. Não basta desenvolver e 

incentivar a pesquisa das relações e desfazer o equívoco cognitivo (crença nas essências 

independentes e imutáveis), necessita-se de uma atitude pedagógica acompanhada de um 
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posicionamento político consciente, claramente proletário. Caso contrário, os resultados 

obtidos no momento cognitivo serão facilmente anulados pela força política.  

Em síntese, o projeto de educação e formação direciona-se, hoje, para um 

professor que seja capaz de perceber as relações existentes entre o trabalho pedagógico e a 

totalidade das relações sociais, econômicas, políticas e culturais da sociedade brasileira, que 

seja capaz de implementar, coletivamente, uma proposta de educação que possa mudar a 

escola, contribuindo com a transformação da sociedade. 

Em contraposição à perspectiva de formação da pedagogia das competências, no 

embate entre projetos, o movimento dos trabalhadores em educação vem defendendo a 

formação dos professores a partir da perspectiva da formação humana “omnilateral”. Essa 

perspectiva é substancial, pois pressupõe o desenvolvimento do indivíduo tanto como 

particularidade quanto como generalidade, ou seja, como ser sócio - individual que reúne em 

si “o modo de existência subjetivo da sociedade pensada e sentida para si, do mesmo modo 

que também na efetividade ele existe tanto como intuição e gozo efetivo do modo de 

existência social, quanto como uma totalidade de exteriorização de vida humana” (MARX, 

1978, p. 10). 

O terceiro aspecto a destacar para implementar uma prática pedagógica 

qualificada em seus aspectos político, científico e pedagógico como conseqüência do projeto 

histórico e de escolarização é o método. 

A educação concretiza-se no ensino construído em condições objetivas e 

contraditórias, segundo as possibilidades históricas em que estão em jogo interesses de classes 

antagônicas. Essas possibilidades é que determinam os rumos do processo educativo, 

consolidando-se em projetos político - pedagógicos que se revelam, sem dúvida, numa 

construção contraditória necessária, porque envolvem a humanização e a alienação do indivíduo. 

A educação, portanto, está envolvida nas várias fases da manipulação do 

conhecimento, envolvendo tanto a qualificação como a desqualificação do indivíduo. Nesse 

sentido, cabe aos educadores ter uma compreensão apropriada, da relação entre educação e 

trabalho, que o auxilie em sua interferência política para romper com os padrões de 

desigualdade existentes no processo de produção e distribuição do conhecimento. 

Uma alternativa aos educadores é a de buscar novas bases de organização do 

trabalho pedagógico em sala-de-aula que elimine a divisão do trabalho, que elimine a gestão e a 

avaliação autoritária, que ultrapasse os métodos tradicionais (FREITAS, 1987). Isso é um desafio 

que exige a verificação, na prática, da materialidade da proposta de Pistrak (2000), referente à 
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aplicação do "princípio da pesquisa" ao trabalho escolar, o que significa que o conteúdo do 

ensino consiste em preparar o educando para a luta por uma nova sociedade, envolvendo, para 

tanto, o entendimento de questões tais como o que é preciso construir e de que maneira se deve 

construir. 

Outro enunciado é a valorização do trabalho coletivo e das formas organizacionais 

tidas como eficazes, sendo o conhecimento do real (a opção pela unidade metodológica) e a 

auto-organização do coletivo escolar os elementos fundamentais de uma escola inserida na luta 

por novas relações sociais. Isso pressupõe que a ciência deve ser ensinada como meio para 

conhecer e transformar a realidade, permitindo-se aos alunos as apropriações sólidas dos 

métodos científicos fundamentais não só para conhecê-la e avaliá-la, porque se acrescentam as 

manifestações da vida e o existir tanto social como individual. 

Esse enunciado implica a compreensão de que "sem teoria pedagógica 

revolucionária, não poderá haver prática pedagógica revolucionária" (PISTRAK, 2000, p. 24), ou 

seja, implica a compreensão de que a teoria marxista deve guiar a prática escolar que se exprime 

numa sólida pedagogia social, devendo o professor assumir os valores de um militante social 

ativo que resiste a reprodução28, e não de um mero ser esmagado pelo peso de noções 

escolásticas que anulam a aptidão para a criatividade pedagógica.  

     Como afirma Kuenzer (1998 p.57) o conhecimento a ser produzido no processo 

pedagógico terá caráter práxico, fornecendo os necessários elementos para a compreensão e 

intervenção da realidade, se a metodologia utilizada para sua produção desde o início articular 

os momentos de reflexão teórica e inserção empírica.  

     Marx e Engels é que dão fundamento a esta conclusão, pois afirmam ser a práxis o 

fundamento do conhecimento, posto que o homem só conhece aquilo que é objeto ou produto 

de sua atividade e porque atua praticamente, o que conferirá materialidade ao pensamento 

(KUENZER, 1998 p. 58).  

     A prática pedagógica qualificada exige, portanto, a articulação entre teoria e 

prática, através de um caminho metodológico que permita que o concreto se torne 

compreensível pela mediação do abstrato, e o todo através da mediação da parte, sem o que 

nossa produção será pouco útil para dar suporte às intervenções no sentido de transformação 

da realidade. 

                                                

 

28 Sobre as teorias da reprodução e da resistência podemos mencionar as contribuições de BOURDIEU, Pierre e 
PASSERON, Jean Claude. A reprodução: elementos para uma teoria do sistema de ensino. 2 ed. Rio de Janeiro, 
Francisco Alves Editora, 1982; BAUDELOT, Christian e ESTABLET, Roger. A escola capitalista na França. 
Paris, Maspero, 1971; ALTHUSSER, Louis. Aparelhos ideológicos de estado. Rio de Janeiro, Edições Graal, 
1983; GIROUX, Henry. Teoria crítica e resistência em educação. Petrópolis, RJ, 1986. 
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      Segundo Wachowicz (1989 p.12) enquanto meio de apropriação do conhecimento, 

o método é uma questão filosófica; colocada no contexto da questão educacional, essa questão 

deve considerar a educação escolar na sua relação com as classes sociais.  O método consiste 

em elevar-se o pensamento do abstrato para o concreto, e é a maneira que tem o pensamento 

para apropriar-se do concreto, de o reproduzir como concreto espiritual.  

     O processo pedagógico pode ser uma prática social progressista ou conservadora. O 

que vai determinar uma ou outra direção é o método. Neste sentido, para se tornar um método 

progressista deve ser capaz de fazer o aluno ler criticamente a prática social em que vive. Este 

processo é coletivo pelo qual um grupo de pessoas se defronta com o conhecimento, e no qual 

não se pede a perspectiva individual (WACHOWICZ, 1989).  

Ainda segundo Wachowicz (1989 p. 15-16) para materializar uma prática 

qualificada é necessário articular o método à produção do conhecimento.  No entanto, é 

preciso estabelecer uma diferença entre o método científico de apreensão da realidade e o 

método de ensino pelo qual a população escolar se apropria daquele conhecimento. Para se 

apropriar do conhecimento, a lógica deve estar na base de ambos os métodos, porque trata do 

método do pensamento. Portanto, não é a psicologia do desenvolvimento humano que revela a 

forma pela qual o aluno aprende, mas a filosofia entendida como base para um método de 

pensamento.     

       A realidade da escola como conteúdo do processo didático exige a busca de 

método didático capaz de efetivar na sala de aula o processo de apropriação do conhecimento. 

Neste sentido, o método que possibilita esta apropriação é o método da prática social 

apresentada por Saviani (1985) e adotado como referência nos estudos de Wachowicz (1989) 

e Gasparin (2002).  

     O método da prática social tem cinco momentos, a saber: a prática social, a 

problematização, a instrumentalização, a catarse e o retorno à prática social. A PRÁTICA 

SOCIAL é sempre o ponto de partida e o ponto de chegada. A Prática Social será alvo da 

PROBLEMATIZAÇÃO, e este é o segundo momento do método, onde os problemas da 

realidade são evidenciados e as questões que precisam de solução serão consideradas em 

relação à prática social, sendo identificados os conhecimentos que serão necessários para 

resolvê-los.  

A apropriação de instrumentos teóricos e práticos necessários à solução dos problemas 

que têm referência na prática social é o terceiro momento do método, o da 

INSTRUMENTALIZAÇÃO. Neste momento, os conhecimentos produzidos e preservados 
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historicamente são objeto de apropriação seja pela transmissão direta ou pela indicação de 

meios de investigação. Trata-se da aquisição de ferramentas culturais necessárias à 

transformação social no sentido da emancipação humana.  

A expressão elaborada da nova forma de entendimento da prática social que se 

ascendeu a partir da problematização e instrumentalização é realizada como CATARSE, 

sendo este o quarto passo do método. É o momento da criatividade, onde se efetiva a 

incorporação dos instrumentos culturais em elementos ativos de transformação social.  

O retorno do pensamento à PRÁTICA SOCIAL seria o quinto momento. Ou seja, é a 

construção do conhecimento sintético sobre a realidade, reduzindo-se a precariedade da 

parcela de síntese existente anteriormente, transformando-a em algo mais rico e orgânico. A 

prática social é transformada num espaço pedagógico pautado pelo diálogo entre os 

participantes, e, sobretudo, entre os níveis e tipos de pensamentos. Este diálogo que acontece 

o tempo todo deve contribuir para que o pensamento persiga o seguinte caminho: “primeiro, 

perceber e denotar; segundo, intuir e conotar; terceiro, raciocinar e criticar; e quarto, sentir e 

criar”. A prática social referida no primeiro e no último momento do método didático é e não 

é a mesma, pois a compreensão desta passa por uma alteração qualitativa. Esta é nossa 

intenção política alterar significativamente o trabalho pedagógico na perspectiva da educação 

emancipatória.  

A síntese deste capítulo buscamos em LACKS (2004), onde defendeu que a 

prática, qualificada como política, pedagógica e científica, deve ser articuladora do 

conhecimento no processo de educação. Investigando-se as coerências e especificidades em 

que ela se determina, verifica-se que essa prática é articulada à totalidade, inclusive ao 

movimento geral do capital. Em função disso, ela envolve contradições que se revelam nos 

nexos entre teoria e prática, qualificação e desqualificação, coletividade e individualidade, 

alienação e auto-organização. Essa prática, em determinadas condições, objetivamente 

construídas, apresenta possibilidades de converter o real no que é almejado.  

Ao qualificar o conteúdo da afirmação de que o trabalho é princípio educativo e 

que a prática é a articuladora do conhecimento no projeto de educação, reconhecemos que não 

é qualquer prática, mas, sim, a prática qualificada científica, pedagógica e política. Portanto, é 

a prática científica que tenha como base o método materialista histórico-dialético; a prática 

pedagógica que tenha como referência a articulação teoria-prática e o trabalho como princípio 

educativo; a prática política que tenha no horizonte um projeto histórico para além do capital, 
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o projeto histórico socialista. Essa continua sendo a possibilidade histórica para a qual estão 

sendo reunidas as condições objetivas, para concretizá-la no decorrer do século XXI.  

Na perspectiva de repensar a educação dos trabalhadores com base nas 

contribuições teóricas destacadas neste estudo encaminharemos com o desafio de enfrentar o 

diálogo entre as construções teóricas e a realidade concreta a partir dos dados da pesquisa de 

campo que estão tratados no próximo capítulo como possibilidade de aproximação das 

alternativas para a educação dos trabalhadores.                     

5 A REALIDADE E AS POSSIBILIDADES EM ANÁLISE  

Na perspectiva de tratar as questões pertinentes ao nosso objeto de estudo 

tratamos inicialmente da investigação teórica que identifica os nexos e determinações político 

– econômicas na educação do trabalhador marcada pela lógica do capital nas relações com o 
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mundo do trabalho com a subserviência da educação. Destacamos também, a localização, do 

sentido e significado da Educação de Jovens e Adultos, como educação do trabalhador e a 

marca das contradições entre realidade e possibilidades ao longo da história. Para fechar as 

investigações teóricas finalizamos a discussão sobre a prática pedagógica da Educação Física 

na perspectiva da emancipação humana. Assim, a pertinência deste capítulo centra-se na 

construção da idéia de totalidade concreta, pois, aproxima as discussões teóricas do contexto 

da realidade como campo aberto de possibilidade. 

A realidade e as possibilidades demarcadas como categorias de teóricas de 

investigação no desenvolvimento desse estudo definem sobremaneira a perspectiva de 

contribuir com a elaboração do trabalho pedagógico que corresponda com o contexto das 

escolas públicas, em especial, do Estado de Sergipe configurado como universo da pesquisa. 

Ao priorizar a Educação de Jovens e Adultos como foco de observação da manifestação da 

Educação Física, o fizemos no sentido de investigar a presença da cultura corporal dentro do 

trabalho pedagógico, com o intuito de apontar possíveis caminhos educacionais voltados para 

uma população que hoje configura no mundo inteiro cerca de 781 milhões de analfabetos 

(UNESCO, 2008).  

No Brasil a taxa de analfabetismo chega a 10,4% entre os maiores de 15 anos. 

Assim mostramos um quadro em que “o contingente de analfabetos no Brasil acima de 15 

anos, 14 milhões de pessoas, coloca o país no grupo das 11 nações com mais de 10 milhões de 

não-alfabetizados” ( IBGE 2006). 

Em Sergipe com uma população urbana de 1.140.675 pessoas e uma população 

rural de 447.046 pessoas apresenta 13,43% de analfabetos com idade entre 10 e 15 anos e 

chega a 25,16% de analfabetos de 15 anos acima. Em Aracaju a situação é menos alarmante 

porém, não longe das preocupações reais tem uma população urbana de 420.277 e ainda 

mantém uma taxa de analfabetismo de 5,7% na faixa etária de 10 a 15 anos e 10,0%  na faixa 

etária de 15 anos acima. (INEP, 2008). 

Ainda em Sergipe em análise dos dados do IBGE (2008), sobre as condições de 

vida da população, foi possível identificar um índice de 16,8% de analfabetismo das pessoas 

de 15 anos ou mais de idade, chegando a um analfabetismo funcional (pessoas com apenas as 

04 primeiras séries e capaz de assinar o nome e identificar palavras sem, contudo, 

compreender e interpretar textos) que perfaz um total de 30,6% da população sergipana com 

15 anos ou mais. Nota-se assim, algumas distorções de informações estatísticas.  
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A partir do exposto reafirmamos a educação pública como espaço de pesquisa, 

pois, representa uma necessidade social justificada pelo grande contingente da população 

brasileira atendida por este segmento. Segundo dados do MEC o “educancenso, mostrou que, 

no Brasil, estão matriculados 52.969.456 estudantes na Educação Básica, sendo que 

46.610.710 em escolas públicas e 6.358.746 em escolas privadas”. (INEP, 2008). O que 

configura em essência uma distribuição desigual de educação privada à pequena parcela da 

população brasileira privilegiada pelo aspecto econômico e a grande maioria relegada à 

educação pública quase sempre marcada pela negligência, descuido, aligeiramento, entre 

outros termos que indicam o descaso social da educação da grande maioria da população 

brasileira que recai na constituição de um contingente de “expulsos da educação”, por evasão 

ou repetência, configurando o quadro de analfabetismo que identificamos no país.   

5.1 A Educação de Jovens e Adultos em Sergipe  

O sistema educacional no Estado de Sergipe, especificamente gerenciado pela 

Secretaria de Estado da Educação, apresenta-se distribuído por regiões que demarcam 

territórios de jurisdição melhor demonstrado no mapa educacional no ANEXO 1, o qual 

aponta a distribuição geográfica de jurisdição dos municípios de todo o Estado. A 

configuração da Educação de Jovens e Adultos, denominada de EJA é uma modalidade de 

ensino e tem a característica de oferta de educação àqueles que não tiveram acesso ou 

prosseguimento de estudos na idade própria.  A Educação de Jovens e Adultos é subdividida 

em EJAEF29 e EJAEM30 e segue o critério idade para o acesso a esta modalidade de ensino. 

Na EJAEF de 5ª a 8ª série com duração de 02 (dois) anos o que equivale a 1 ano por semestre 

com a idade mínima para matrícula de 15 anos completos e na EJAEM a duração é de 1,5 ano 

e a idade mínima é de 18 anos completos e deve cumprir uma carga horária de 1.200 horas em 

20 meses.  

Para entendermos a dimensão da Educação de Jovens e Adultos no Estado de Sergipe 

se faz necessário apresentarmos o total de matrícula em todos os níveis e modalidades de 

                                                

 

29 Educação de Jovens e Adultos no Ensino Fundamental 
30 Educação de Jovens e Adultos no Ensino Médio 
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ensino da Educação Básica que chega a 243.361 alunos31 distribuídos em 10 Regionais que 

coordenam 401 Unidades Escolares conforme ANEXO 2. Relacionando assim a matrícula da 

EJA com 37.238 configurando a dimensão da educação (em defasagem idade/série) que chega 

a perfazer 15,3% dos estudantes do Estado de Sergipe que ainda não têm a Educação Básica e 

já encontram-se além da idade indicada para o término dos estudos. 

Convém destacar que existe uma predominância de matrícula em determinadas 

localidades como a capital do Estado que chega a concentrar 14.277 estudantes jovens ou 

adultos dos 37.238 alunos na EJA de todo o Estado o que equivale a de 5,9 % dos estudantes 

no Estado de Sergipe aqui destacado que estes estudantes em sua grande maioria estão 

precariamente inseridos no mercado de trabalho sem a devida qualificação para o digno 

exercício profissional. É necessário salientar que a zona rural não foi considerado nesses 

dados por não constar nas estatísticas. 

Sendo o foco do nosso estudo a EJAEM32 modalidade de ensino coordenada pela 

Secretaria de Estado da Educação em todo o Estado apresenta a matrícula confirmada em 

relatório anual construído pelo setor responsável na referida secretaria resultante dos dados do 

ano letivo 2006 que no 1º Semestre foi de 12.884 alunos na rede estadual e 813 em convênios 

com empresas, totalizando 13. 697 alunos e no 2º Semestre foi de 11.649 alunos na rede 

estadual e 543 em convênios com empresas, totalizando 12.192 alunos (tornando-se o 

segundo semestre a nossa referência para análise) com uma matrícula equivalente à 4,8% do 

total de estudantes da Educação Básica na Rede Estadual de Ensino. Outra forma desta 

modalidade de ensino são as Empresas conveniadas33 com a Secretaria de Estado da 

Educação, porém destacamos que não farão parte da amostra do nosso estudo, mas que 

também ofertam a modalidade de Educação de Jovens e Adultos no setor de trabalho através 

do SENAI – Aracaju e a SSP – Polícia Militar – Aracaju, referente ao ano letivo 2006 no 1º 

Semestre a matrícula foi de 71 alunos e no 2º Semestre a matrícula foi de 107 alunos. 

Para efeito deste estudo os dados nos quais focaremos maior atenção refere-se à 

EJAEM - Educação de Jovens e Adultos Ensino Médio, por ser caracterizado pelo grupo de 

                                                

 

31 Neste quantitativo estão todos os níveis e modalidades de ensino da Educação Básica (Creche: 91; Pré-escolar: 
5.833; Ensino Fundamental: 125.295;  Ensino Médio: 73.705; EJA: 37.238; Educação Especial: 824; Técnicos: 
375).  
32 Abreviatura utilizada pelos órgãos oficiais da educação para referir-se à Educação de Jovens e Adultos no 
Ensino Médio. 
33 Este sistema de EJA não será considerado para análise uma vez que em nosso foco de estudo consideramos o 
mundo do trabalho apenas como relação de trabalho e não educacional de formação básica, mas não poderíamos 
deixar de registrar a inversão de valores entre trabalho e educação, na qual as instituições educacionais não 
suprem a formação básica e transferem para o espaço de trabalho que por sua vez deixa de realizar o 
aperfeiçoamento profissional. 
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alunos que encontram-se na fase de terminalidade da Educação Básica, ou seja, concluírem a 

formação mínima para a inserção no mundo do trabalho. Neste sentido identificamos a 

quantidade de jovens e adultos atendidos no Estado de Sergipe com referência o ano letivo 

2006 distribuídos por Diretoria Regional e por Unidade de Ensino (ANEXO 6) e dessa forma 

podermos configurar um percentual de 4,8% na EJAEM conforme referência anterior será o 

nosso foco de investigação.   

Para a compreensão do demonstrativo de matrícula na EJAEM em relação ao total de 

estudantes de cada regional apresentamos o mapeamento da matricula relativa com o intuito 

de entendermos a dimensão da Educação de Jovens e Adultos no total na Rede Estadual de 

Ensino distribuídos nas 10 Diretorias Regionais incluindo a quantidade de escolas que 

oferecem esta modalidade. 

QUADRO 01: Demonstrativo da matrícula na Educação de Jovens e Adultos no Ensino Médio distribuídos por 
Diretoria Regional.  

DIRETORIA REGIONAL 
– CIDADE SEDE  

MATRÍCULA GERAL  UNIDADES DE 
ENSINO DE EJAEM  

MATRÍCULA NA 
EJAEM 

DEA – Aracaju 72.967 alunos 21 escolas 5.100 alunos 

DRE’01 - Estância 17.589 alunos 25 escolas 703 alunos 

DRE’02 - Lagarto 28.107 alunos 08 escolas 1.344 alunos 

DRE’03 – Itabaiana 25.404 alunos 12 escolas 1.125 alunos 

DRE’04 - Capela 12.030 alunos 06 escolas 934 alunos 

DRE’05 – N. Srª das Dores 5.342 alunos 05 escolas 225 alunos 

DRE’06 - Propriá 19.905 alunos 13 escolas  651 alunos 

DRE’07 - Gararu 5.301 alunos 05 escolas 300 alunos 

DRE’08 – N. Srª do Socorro 45.808 alunos 07 escolas 802 alunos 

DRE’09 – N. Srª da Glória 10.898 alunos 05 escolas 465 alunos 

 

O demonstrativo de matrícula na DEA (Aracaju) como regional de maior matrícula no 

Estado e no qual será concentrada a nossa investigação apresenta um total de 72.967 

estudantes matriculados e coordena 98 Unidades de ensino tem na EJAEM 5.100 alunos em 

21 unidades que a ofertam. Para efeito de investigação de campo tomamos como foco de 

pesquisa 07 unidades de ensino que contabilizam as maiores matrículas. Nesse Sentido 

buscamos identificar e analisar o trabalho pedagógico construído e realizado nas unidades de 

ensino que ofertam o EJAEM. 
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É nesse contexto da Educação de Jovens e Adultos em Sergipe que procedemos a 

análise da realidade atrelando-se alguns caminhos investigativos no intuito de compreender a 

dinâmica educacional de forma dialética marcada pelas contradições entre os discursos da 

sociedade e a realidade educacional brasileira. Entre a realidade e as possibilidades da 

educação do trabalhador, sem a qual não temos fidedignidade. 

As circunstâncias políticas e sociais dos determinantes econômicos do país, cujo 

aspecto específico trata da identificação do projeto histórico de sociedade e a organização do 

trabalho pedagógico voltado à educação do estudante trabalhador segue rastreando as 

possibilidades de avanço da condição humana.   

5.2  A Educação Física para o estudante trabalhador em Sergipe  

Na perspectiva de compreendermos a que referência de Projeto Histórico temos 

correspondido no Estado de Sergipe e sua relação com as discussões sobre educação do 

estudante trabalhador bem como identificar quais as alternativas para a Prática Pedagógica na 

modalidade de ensino da EJA procedemos dois focos de análise realizados 

concomitantemente: uma investigação que dialoga com a realidade a partir do contexto da 

escola no qual procuramos encontrar os elementos do trabalho pedagógico propostos pela 

própria escola, ao tempo em que cruzamos este primeiro foco com um segundo, que 

perspectiva as possibilidades por entre esses nexos nas elaborações teóricas realizadas pelas 

unidades de ensino ou pelos setores de organização da Educação Física nas escolas estaduais 

para encontrarmos assim a totalidade concreta. 

Na análise das escolas públicas em Sergipe tomamos como referência a capital do 

estado Aracaju. Aqui identificamos 21 unidades que ofertam o EJAEM e por entendermos 

que somente ofertam esta modalidade as unidades que já ofertem anteriormente o EJAEF e, 

portanto, a grande possibilidade de apresentar uma experiência maior que as unidades que só 

têm o EJAEF foram tomadas para análise. Nesse sentido das 21 unidades pesquisamos as 07 

de maior matrícula equivalendo estatisticamente a 2.958 alunos sendo 58% do total de 

matrícula em Aracaju que é de 5.100 alunos. 

Os elementos de análise da pesquisa priorizam inicialmente diagnosticar qual a 

situação geral da Educação Física no contexto das escolas, e posteriormente, adentrar na 

questão do trabalho pedagógico.  
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Na investigação empírica consideramos um roteiro de quatro perguntas iniciais: A 

unidade de Ensino tem professor de Educação Física na EJA? Qual a proposta 

pedagógica para a Educação Física na EJA? Utiliza a Proposta curricular da Educação 

Física da SEED? Quais as condições materiais que auxiliam ou dificultam o trabalho 

pedagógico da Educação Física na EJA? 

Outro procedimento que utilizamos na pesquisa empírica foi a identificação dos 

espaços pedagógicos que pudessem responder a relação teoria prática do trabalho pedagógico. 

Das Unidades pesquisadas todas têm professores de Educação Física, mas, cada 

unidade tem uma situação diferenciada quanto ao espaço físico, bem como a forma pela qual 

descrevem o trabalho pedagógico conforme o exposto no QUADRO 02.  

QUADRO 02: Demonstrativo da investigação empírica nas unidades de ensino da Diretoria Regional de 
Aracaju com a descrição sobre a estrutura para o trabalho pedagógico e o desenvolvimento da Educação Física.  

UNIDADE 
DE ENSINO  

MATRÍCULA 
EJAEM  

ESTRUTURA FÍSICA  DESCRIÇÃO PEDAGÓGICA 

ESCOLA 01 898 alunos 

- Salas de aula e demais 
dependências em bom estado de 
conservação; 

- Sem quadra esportiva; 

- Pátio em frente à escola sem muita 
iluminação; 

- Sem projeto pedagógico para a 
Educação Física na EJA; 

- “Aulas teóricas” (em sala); 

- Faz um trabalho de lazer com os 
alunos em clubes, praias, e no 
bairro; 

- Não tem conhecimento da 
Proposta curricular da SEED. 

  

ESCOLA 02   469 alunos 

- Prédio da escola está em reforma há 
06 meses; 

- Escola funcionando em prédio 
alugado e que possui salas de aula e 
demais estruturas bastante 
precárias; 

- Sem quadra ou espaços livres. 

- Sem projeto pedagógico para a 
Educação Física na EJA; 

- “Aulas teóricas” (em sala); 

- Realiza competições de jogos de 
mesa (xadrez, dominó, dama...); 

- Não tem conhecimento da 
Proposta curricular da SEED.

 

Continua...  

Continuação.   

ESCOLA 03   409 alunos 

- Prédio da escola com quadra, sala 
de ginástica e piscina está em 
reforma há 02 anos; 

- Escola funcionando em prédio 
alugado e que possui salas de aula e 
demais estruturas bastante 

- Sem projeto pedagógico para a 
Educação Física na EJA; 

- “Aulas teóricas” (em sala); 

- Realiza competições de jogos de 
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precárias; 

- Sem quadra ou espaços livres. 

mesa (xadrez, dominó, dama...); 

- Não tem conhecimento da 
Proposta curricular da SEED. 

 
ESCOLA 04  331 alunos 

- A escola possui salas de aula 
bastante espaçosas e iluminadas; 

- Possui quadra esportiva sem 
iluminação; 

- Sem projeto pedagógico para a 
Educação Física na EJA; 

- “Aulas teóricas” (em sala); 

- Não tem conhecimento da 
Proposta curricular da SEED. 

 

ESCOLA 05  317 alunos 

- A escola possui salas de aula 
bastante espaçosas, arejadas e 
iluminadas; 

- Possui auditório; 

- Possui quadra poli-desportiva 
coberta mas sem iluminação; 

- Sem projeto pedagógico para a 
Educação Física na EJA; 

- “Aulas teóricas” (em sala); 

- Não tem conhecimento da 
Proposta curricular da SEED. 

  

ESCOLA 06   309 alunos 

- A escola possui salas de aula 
bastante espaçosas, mas a 
iluminação de todo o prédio é 
precária; 

- Possui auditório; 

- Possui quadra poli-desportiva, 
coberta e iluminada; 

- Sem projeto pedagógico para a 
Educação Física na EJA; 

- “Aulas teóricas” (em sala); 

- Não tem conhecimento da 
Proposta curricular da SEED. 

 

ESCOLA 07  225 alunos 

- A escola possui salas de aula 
bastante espaçosas e todo o prédio 
é bem iluminado; 

- Não possui quadra esportiva porém 
dispõe de um galpão bem 
iluminado, mas que não é utilizado 
para as aulas de Educação Física à 
noite; 

- Sem projeto pedagógico para a 
Educação Física na EJA; 

- “Aulas teóricas” (em sala); 

- Não tem conhecimento da 
Proposta curricular da SEED. 

  

  A partir do quadro contextual que se apresenta nas unidades de ensino é possível 

afirmar que, após dois anos de validade e acontecimento da Educação Física na EJA no 

ensino noturno inclusive, com a definição legal no Estado de Sergipe com a Portaria Estadual 

nº 0401/04 e a Resolução nº 160/05 do Conselho Estadual de Educação, que define e orienta a 

sua execução no Estado a partir de 2006, ficando assim o início da adaptação da determinação 

legal na realidade concreta. Passados dois anos de “novidade” as unidades de ensino ainda 

não apresentam as possibilidades pedagógicas para a Educação Física na EJA já que nenhuma 

unidade pesquisada elaborou ou discutiu as questões pedagógicas a partir das necessidades 

concretas do seu cotidiano escolar/comunitário.  
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Muito embora as unidades de ensino disponham de professores, não há uma 

elaboração intencional do trabalho pedagógico nas especificidades da Educação Física na 

EJA, o que significa uma ausência de iniciativa das unidades de ensino que de forma 

autônoma poderiam estar definindo os elementos que representam a necessidade concreta da 

comunidade estudantil a que atende. Outro ponto também questionado é a ausência de nexos 

de ligação entre as unidades de ensino e os setores de organização/administração da Educação 

Física da rede pública estadual. Destacamos que das 07 escolas pesquisadas todas afirmaram 

não haver uma articulação da Secretaria de Estado da Educação com as unidades de ensino 

com o intuito de elaboração do trabalho pedagógico.   

5.3  O projeto histórico e a prática pedagógica na análise documental   

Para definir o outro foco de investigação que denominamos de elaborações 

teóricas e assim poder dialogar com o contexto das escolas procedemos a uma busca de 

referências que apontem as diretrizes do Projeto Histórico e do Trabalho Pedagógico primeiro 

em âmbito nacional a partir das definições do MEC como espaço que representa a 

organização/administração da educação nacional no qual encontramos definições pedagógicas 

para a Educação de Jovens e Adultos em geral que serão consideradas nos momentos iniciais 

como elementos de orientação pedagógica, pois, definem as diretrizes educacionais da EJA 

em âmbito nacional e que influenciam a Educação Física. 

Os documentos específicos com os quais tratamos a Educação Física na EJA 

foram definidos a partir de três origens: a) O documento do Ministério de Educação 

denominado EDUCAÇÃO FÍSICA NA EJA – MEC (2007), construído por um grupo de 

professores; b) A PROPOSTA CURRICULAR DO PARANÁ (2008) como uma experiência 

concreta implantada e reconstruída em nível estadual e c) A PROPOSTA CURRICULAR DE 

SERGIPE (2007) como referência dos encaminhamentos específicos do nosso estado. 

Ressaltamos que os três documentos em análise encontram-se disponibilizados em meio 

eletrônico (Internet).  

Adentrando na análise da prática pedagógica vamos tratar das diretrizes 

pedagógicas gerais propostas em documento oficial do MEC após a promulgação da LDB 

9.394/96 cuja Proposta Curricular é voltada para o 1º Ciclo da Educação de Jovens e Adultos, 

destacando que não contempla a presença da Educação Física, mas propõe diretrizes gerais 
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sobre educação com as quais é necessário dialogar. Nesse sentido identificamos alguns pontos 

que marcam a característica desta modalidade e destacamos:  

Que os educandos sejam capazes de:  

 

Dominar instrumentos básicos da cultura letrada, que lhes permitam melhor 
compreender e atuar no mundo em que vivem. 

 

Ter acesso a outros graus ou modalidades de ensino básico e 
profissionalizante, assim como a outras oportunidades de desenvolvimento cultural. 

 

Incorporar-se ao mundo do trabalho com melhores condições de desempenho 
e participação na distribuição da riqueza produzida. 

 

Valorizar a democracia, desenvolvendo atitudes participativas, conhecer direitos 
e deveres da cidadania. 

 

Desempenhar de modo consciente e responsável seu papel no cuidado e na 
educação das crianças, no âmbito da família e da comunidade. 

 

Conhecer e valorizar a diversidade cultural brasileira, respeitar diferenças de 
gênero, geração, raça e credo, fomentando atitudes de não-discriminação. 

 

Aumentar a auto-estima, fortalecer a confiança na sua capacidade de 
aprendizagem, valorizar a educação como meio de desenvolvimento pessoal e 
social. 

 

Reconhecer e valorizar os conhecimentos científicos e históricos, assim como a 
produção literária e artística como patrimônios culturais da humanidade. 

 

Exercitar sua autonomia pessoal com responsabilidade, aperfeiçoando a 
convivência em diferentes espaços sociais. [grifos nossos] (EDUCAÇÃO PARA 
JOVENS E ADULTOS, 2001, p.47-48).  

Muito claramente é possível identificar que a maior parte das definições sobre 

educação de Jovens e Adultos refere-se aos determinantes de acomodação, respeito e 

valorização do contexto social nos moldes em que se encontram, como podem ser observados 

nos termos destacados no texto: “Incorporar-se”; “Valorizar a democracia”; “Desempenhar de 

modo consciente e responsável seu papel”; “conhecer e valorizar”; respeitar as diferenças”; 

“auto-estima”; “autonomia pessoal”; entre tantos termos que suscitam a responsabilidade de 

que cada indivíduo conheça e valorize o meio social e continue respeitando um contexto que 

sequer o tem como importante, neste sentido não se percebe termos que indiquem a 

necessidade de se pensar outra lógica social como possibilidade real de construir a igualdade 

de direitos por dentro do processo educacional e do trabalho como temática de libertação e 

não de acomodação. 

Outro fator que chama a atenção na análise do documento que se apresenta como 

proposta curricular para a Educação de Jovens e Adultos é a confirmação de que a 

aprendizagem de “atitudes e valores” é muito mais importante no processo educacional, 
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É importante também ter em vista que o valor que a escola pode ter para esses jovens e 
adultos transcende em muito a mera aquisição de conhecimentos ou essas conquistas 
intelectuais a que nos referimos. Ao avaliarem sua passagem por programas de 
educação fundamental, muitos jovens e adultos tematizam conquistas que dizem respeito 
à sua auto-imagem e à sua sociabilidade: “agora eu me sinto mais seguro, não tenho 
vergonha de falar”; “a escola era o lugar onde eu podia encontrar amigos e 
conversar”; “na escola a gente aprende a conviver com gente diferente” etc. 
(EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS,, 2001, p. 45).    

Nos perguntamos se a “mera aquisição de conhecimentos” apresenta-se como 

possibilidade de superação humana ou a auto-imagem e não a ação humana na conquista de 

direitos efetivos na vida social e questionamos se encontrar amigos e conversar e aprender a 

conviver com gente diferente são motes de mudança na essência da vida social e individual e 

contribui para uma vida repleta de sentido.  

A Proposta Curricular da EJA traz três dimensões contextuais para o trabalho 

pedagógico que são: a Dimensão Econômica, a Dimensão Política e a Dimensão Cultural. No 

tocante às concepções circundantes sobre o tema da economia afirmam categoricamente que 

os estudantes trabalhadores devem “buscar formas alternativas de se inserir na economia[...] 

por meio do auto-emprego, organização de microempresas ou atuação no mercado informal”, 

de forma que o processo educacional deve ter como lógica a constituição da “autonomia, 

capacidade de iniciativa, de comunicação e reciclagem constante”. (EDUCAÇÃO PARA 

JOVENS E ADULTOS, 2001, p. 38 e 39). Isto implica que o ser humano precisa se preparar 

para a inserção numa sociedade que em essência não te pertence. 

Na EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS (2001, p. 40) o aspecto da 

Dimensão Política se apresenta respaldando o “regime político democrático” e propõe que “as 

pessoas assumam valores e atitudes democráticas: a consciência de direitos e deveres, a 

disposição para a participação, para o debate de idéias e o reconhecimento de posições 

diferentes das suas” e que isto daria conta da formação humana na perspectiva de 

compreender o seu pertencimento a uma determinada sociedade. 

E no tocante à Dimensão Cultural o documento referido propõe que as exigências 

educacionais devem responder ao que a vida cotidiana impõe, o que se apresenta nesse 

ínterim é como se vida não fosse o próprio ser ou dele não resultasse. Completa o texto 

afirmando que, 
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para se ter acesso a muitos dos benefícios da sociedade moderna, é preciso ter 
domínio dos instrumentos da cultura letrada: para se locomover nas grandes cidades 
ou de uma localidade para outra, para tirar os documentos ou para cumprir um sem 
número de procedimentos burocráticos, para mover-se no mercado de consumo e, 
finalmente, para poder usufruir de muitas modalidades de lazer e cultura. 
(EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS, 2001, p. 40-41).    

Reafirmamos que no documento da Educação de Jovens e Adultos não há 

referencias que indiquem a necessidade de pensar a reformulação de um modelo de sociedade 

injusta e indigna. A partir destas identificações focaremos o olhar investigativo sobre as 

propostas de organização do trabalho pedagógico para a Educação Física na EJA. 

Definidos os três documentos específicos para a investigação sobre as Propostas 

Curriculares sobre a Educação Física, também é necessário deixar claro os 02 pontos de 

referência sobre os quais empreendemos nossa análise e que dizem respeito às categorias de 

conteúdos com as quais seguimos o desenvolvimento do nosso estudo: a) Definição do 

Projeto Histórico e b) Organização do Trabalho Pedagógico.   

5.3.1 Definição do Projeto Histórico  

No tocante à construção da Proposta Curricular é necessário entender que isto diz 

respeito a uma tomada de decisões que representa a organização do trabalho pedagógico 

marcado pelas concepções de homem e sociedade e para a qual são definidas prioridades 

educacionais que respondam as pretensas metas vislumbradas por quem define.  

Nesse sentido, saber quais são os sujeitos envolvidos no processo de construção, 

como ocorreram as discussões e elaborações teóricas, quais os elementos da realidade 

concreta foram considerados relevantes para a base do trabalho, são questões que marcam 

sobremaneira, o teor de cada proposta e, inclusive, a aceitação coletiva e sua possibilidade de 

materialização no contexto da escola. 

Na Proposta Curricular do MEC o processo de construção não fica evidente 

uma, vez que, também não traz a participação em um projeto histórico de sociedade que tem 
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uma trajetória clara sobre o passado e o presente para construir o futuro. A localização dos 

sujeitos históricos no processo de organização do trabalho pedagógico é tarefa precípua do 

envolvimento coletivo e das discussões necessárias ao amadurecimento pedagógico. 

No que se refere aos envolvimentos coletivos não há referência da participação 

dos sujeitos envolvidos na realidade concreta do contexto escolar e apresenta alguns indícios 

para identificação que é a lista de 26 profissionais como elaboradores da proposta 

coordenados por 04 profissionais. Para entender quem são os sujeitos da elaboração teórica, 

uma vez que não fazem referência aos lugares de onde falam e quais os envolvimentos no 

contexto social educacional constando apenas a lista de nomes da equipe de elaboração, 

realizamos uma busca a partir do currículo da Plataforma Lattes, procurando identificar suas 

características. Dentre os 04 coordenadores do processo temos uma professora doutora em 

Ciências exatas e da terra na área de matemática e 03 professores sem registro na Plataforma 

Lattes o que significa o não envolvimento no âmbito acadêmico em nível de pós-graduação. 

No que se refere aos 26 elaboradores da proposta curricular de EDUCAÇÃO FÍSICA NA 

EJA – MEC (2007), temos 14 sem inscrição na Plataforma Lattes e 01 que está registrada 

desde 2006, porém, sem nenhuma referencia além de endereço o que significa que não 

pudemos identificar a área de atuação já que não fazem parte de nenhum núcleo de pós-

graduação nem possuem referência à área de formação e nem se têm envolvimento com a 

escola Fundamental e Média.  

O restante da equipe de elaboração fica dividida em: 02 doutoras na área de 

Ciências exatas e da terra com ênfase em matemática; 03 com pós-graduação em história e 

atuando nas áreas de pedagogia, geografia, livro didático e um dos sujeitos atua em estudos 

sobre história na EJA; 02 com formação em lingüística abrangendo a área de artes e letras e 

01 com mestrado em Educação Física e doutora em psicologia escolar e do desenvolvimento 

humano. 

A partir destas informações podemos até inferir um certo distanciamento entre a 

formação e a área de atuação destes profissionais e a temática de elaboração, pois, dos 11 que 

foram identificados apenas 01 tem formação na área Educação Física e 01 também na área de 

EJA o que significa que os demais entram no processo de discussão sem aprofundamentos ou 

experiências concretas do contexto da Educação Física escolar para contribuir efetivamente 

com a organização do trabalho pedagógico realmente voltado á temática e à realidade 

concreta. Dos sujeitos não identificados supomos não terem envolvimento com o âmbito da 

pós-graduação, pois o requisito básico é a inscrição na Plataforma Lattes o que não ocorre 

ficando uma lacuna sobre quem são os sujeitos envolvidos e como ocorreram as discussões e 
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elaboração coletiva uma vez constando 30 sujeitos não os visualizamos com clareza e sequer 

sabemos de onde falam configurando um aspecto obscuro no que se refere à concepção de 

homem e sociedade que defendem. 

Quando em análise do documento também identificamos uma concepção de 

envolvimento profissional em que destacam,   

É necessário um esforço significativo de todos os profissionais envolvidos com a 
educação de jovens e adultos a fim de que sejam criadas as condições de valorização 
desse universo, de modo que se tenha mais um núcleo de difusão dessa área cultural 
que, além de ser regida pela obrigatoriedade legal, tem seu valor na construção da 
cidadania. (EDUCAÇÃO FÍSICA NA EJA – MEC, 2007, p. 4-5).     

Dessa forma é definida a idéia de que o envolvimento é posterior à elaboração 

ficando apenas com a responsabilidade de implementar algo que inclusive desconhece e com 

o qual não lhe foi permitido dialogar e opinar. Também convém destacar que foram citados 

agradecimentos a Secretarias de Educação Estaduais e Municipais, pela resposta a 

questionários e pelo parecer sobre o documento já construído ficando assim evidente o 

processo de negação da realidade concreta nas discussões de elaboração. 

Na PROPOSTA CURRICULAR DO PARANÁ (2008) a referência ao processo 

de construção e aos sujeitos envolvidos mantém uma clareza intermediária, mas, um pouco 

mais clara que o documento do MEC uma vez que registra o tempo e o espaço em que se 

iniciam as primeiras elaborações localizando em princípio a inserção no projeto histórico de 

trajetória da Educação Física no país e o momento histórico de abrandamento político de país 

em processo de redemocratização. Nesse sentido a concepção de homem e sociedade no qual 

inserem-se tem o propósito de elaborar o trabalho pedagógico voltado à busca de conquistas 

para a educação do trabalhador no período do final da década de 80 e início de 90 e diz que 

estiveram envolvidos professores comprometidos com a Educação pública do Paraná na 

tentativa de responder às demandas sociais e históricas. 

No texto da proposta do Paraná deixam explicito que os professores envolvidos 

fundamentaram-se na pedagogia histórico-crítica, porém não explicitam quem são estes 

sujeitos da primeira elaboração. O processo de construção tem uma proposta preliminar 

elaborada a partir da construção coletiva sendo,  
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[...] O documento foi aprovado pelo Conselho Estadual de Educação do Paraná, 
através da Deliberação nº 02/90 de 18 de dezembro de 1990, do processo 384/90. 
Conforme consta no Currículo Básico, sua primeira edição teve uma tiragem de 
noventa mil exemplares, que foram distribuídos para maior parte das escolas 
públicas do Estado do Paraná. Isso demonstra a extensão que atingiu este 
documento, que passou a legislar em todas as escolas públicas do Paraná, com 
grande influência sobre as práticas escolares (NAVARRO, 2007, p. 48 apud 
PROPOSTA CURRICULAR DO PARANÁ, 2008, p. 12).  

Após este iniciativa apontam que no ano de 2003 e 2004 construíram um 

documento intitulado Reestruturação da Proposta Curricular do Ensino de Segundo Grau 

também fundamentada na pedagogia histórico-crítica com o envolvimento de 1.300 

professores de todo o Estado do Paraná. Este documento manteve uma forte crítica à forma de 

estruturação curricular de conteúdos, conforme afirmam,   

No entanto, o Currículo Básico apresentava uma rígida listagem de conteúdos, 
denominados pressupostos do movimento (condutas motoras de base ou formas 
básicas de movimento; condutas neuro-motoras; esquema corporal; ritmo; 
aprendizagem objeto-motora), que enfraquecia os pressupostos Teórico 
metodológicos da pedagogia crítica, pois o enfoque permaneceu privilegiando 
abordagens como a desenvolvimentista, cosntrutivista e psicomotora (FRATTI, 
2001; NAVARRO, 2007 apud PROPOSTA CURRICULAR DO PARANÁ, 2008, 
p. 13).   

Outro ponto de crítica foi a influência dos Parâmetros Curriculares Nacionais que 

invadiram as escolas após no início dos anos 2000 e sobre os quais destacam   

[...] proporem um ecletismo teórico, os PCN não apresentaram uma coerência 
interna de proposta curricular. Ou seja, continham elementos da pedagogia 
construtivista piagetiana, da abordagem tecnicista, sob a idéia de eficiência e 
eficácia, e também, defendiam o conceito de saúde e qualidade de vida do aluno 
pautados na perspectiva da aptidão física. (PROPOSTA CURRICULAR DO 
PARANÁ, 2008, p. 15). 

Isto confirma que a elaboração da Proposta curricular do Paraná mantém uma 

trajetória interligada de construção e reconstrução do trabalho pedagógico que não 

desconsidera o passado histórico, mas, não o faz apenas na perspectiva de conservação e sim 

de aperfeiçoamento continuado em que as elaborações anteriores são constantemente 
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reformuladas porque em 2008 já lançam uma versão modificada a partir das lacunas da versão 

anterior. 

A PROPOSTA CURRICULAR DE SERGIPE (2007) quando se refere aos 

sujeitos envolvidos dizem que houve uma construção coletiva com os professores de todas as 

regionais do Estado de Sergipe com a intencionalidade de fornecer uma proposta unificada 

para todo o Estado. Porém somente a Coordenadora de Educação Física do Departamento de 

Educação Física da SEED assina a proposta disponibilizada no site da Secretaria de Estado da 

Educação, sem, contudo explicitar o grupo de professores envolvidos.  

No texto não definem o período de construção nem a forma como procederam 

como identificamos, ficando obscuro, portanto o processo de construção da proposta, sendo 

assim, colocam que  

Foi desenvolvido a partir da construção coletiva entre os professores da DEA e de 
todas as DRE’s de Sergipe com a intenção de nortear a atuação e a importância da 
Educação Física no processo educacional na instituição escolar, sendo a mesma 
oferecida de forma unificada para todo o Estado. Como já citado este representa um 
referencial cujas atividades serão metodologicamente planejadas e aplicadas pelos 
professores de forma independente[...]. (PROPOSTA CURRICULAR DE 
SERGIPE, 2007, p. 1).   

Como é uma proposta construída em 2007 e na qual não foram consideradas 

construções anteriores ficam as questões sobre a concepção de elaboração do trabalho 

pedagógico e sua reestruturação permanente no qual também perguntamos o que foi feito 

enquanto processo histórico em Sergipe para fundamentar os professores nas discussões 

coletivas e quais as prioridades eleitas para a elaboração da proposta.  

Na apresentação do documento citam a LDB e os Parâmetros Curriculares 

Nacionais como desencadeadores do trabalho, mas, não se referem a nenhuma outra estratégia 

de formação de professores e a localização histórica da Educação Física no Estado, assim 

como também não fazem referência ao contexto da escola como necessidade real de 

elaboração do trabalho pedagógico ficando indefinida a concepção de homem e sociedade 

que defendem.  

O que supomos pela ausência de respostas se configuram duas possibilidades: os 

professores que atuam na escola não sentem a necessidade e não reivindicam formação e 
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organização da Educação Física como responsabilidade pública ou os setores da Secretaria de 

Educação do Estado desenvolvem trabalhos com o conjunto de professores de Educação 

Física ainda não articulados já que não mostram uma solução de continuidade, uma vez que, 

não há registros históricos que os envolva na perspectiva de diálogo entre passado e presente 

para a construção da proposta curricular. 

No tocante à definição do Projeto Histórico como primeiro ponto de referência da 

análise que marca cada proposta, encontramos no documento do MEC a EDUCAÇÃO 

FÍSICA NA EJA – MEC (2007, p. 3), alguns elementos históricos que colocam a idéia de 

aperfeiçoamento, assim define sobre a Educação Física ao longo do tempo dizendo que “esse 

conhecimento foi construído pela humanidade ao longo do tempo, aperfeiçoando as diversas 

possibilidades de uso do corpo com a intenção de solucionar as mais variadas necessidades, 

para os mais diversos fins”. O que significa atribuir um curso natural de acontecimentos que 

só evoluem e nos quais não é necessário repensar e reconstruir a realidade a partir de um 

Projeto Histórico no qual se colocam as bases para a reestruturação social.  

Outro ponto em destaque na definição histórica do documento do MEC é que trata 

o contexto contemporâneo marcando a problemática social pela responsabilidade individual 

confundindo a esfera do descaso publico com a falta de interesse de cada ser humano. Como 

podemos perceber, tratam o comportamento moderno com superficialidade como se não 

houvesse um projeto de sociedade implantado. No qual,   

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 conseqüências imediatas são uma diminuição do trabalho corporal, 
advindo do sedentarismo, e o aparecimento de males típicos da sociedade 
contemporânea, como obesidade, elevada incidência de problemas posturais e 
doenças hipocinéticas. (EDUCAÇÃO FÍSICA NA EJA – MEC, 2007, p.4)  

Assim marca o principal problema da modernidade como sendo referente ao 

aspecto biológico e sem nenhuma correlação com a lógica social da exploração de uns sobre 

os outros. 

A Proposta Curricular do Estado do Paraná, como documento produzido pelo 

grupo de pesquisa que carrega a responsabilidade e o compromisso de reestruturação da 

lógica social a partir do mundo do trabalho e nessa perspectiva seria coerente com o que 
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propõe a LDB nº 9.394/96, na qual no Art. 1º “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” e no § 2º “A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do 

trabalho e à prática social”, isto implica, portanto, a confirmação da formação do 

trabalhador como eixo importante na educação coadunando com a Proposta do Paraná que 

situa a base educacional na escola pública a partir de uma referência de classe inclusive, 

destaca os antagonismos sociais nos interesses públicos. 

A perspectiva histórica que marca a PROPOSTA CURRICULAR DO PARANÁ 

(2008) é pautada na idéia de que há um projeto de sociedade que tem definido o ser humano 

que quer ver formado no seio social e que muda conforme a idéia de quem está no poder no 

momento e o que define por sociedade.  

É possível identificar no documento uma exposição histórica da Educação Física 

no Brasil iniciada pela influência européia através dos métodos ginásticos e com os quais 

formaria o seu povo no século XIX na mesma lógica social que assola a Europa que é a 

instauração e fortalecimento do capitalismo no contexto mundial em que segundo Wallerstein 

(1999, p. 31), “longe de ser um sistema natural o capitalismo histórico é um sistema 

patentemente absurdo. Acumula-se capital para que se possa acumular mais capital” e no qual 

a perde-se a perspectiva de que a sociedade é composta por seres humanos que em sua 

totalidade devem estruturar o meio social para esse todo na certeza de não alimentar a 

barbárie no mundo moderno no qual, “os capitalistas são como ratos brancos em uma roda de 

gaiola, correndo cada vez mais rápido para poder correr cada vez mais rápido. Nesse 

processo, algumas pessoas vivem bem, mas outras vivem miseravelmente”. 

É nesse contexto de configuração que o Estado do Paraná situa historicamente a 

Educação Física no século XIX no Brasil com a predominância do aspecto biológico no qual 

os problemas sociais circunscrevem os aspectos da saúde individual e coletiva com um 

conceito de saúde que se refere apenas a ausência de doenças marcada pela possibilidade de 

exercer bem e cada vez mais produtivo o seu labor. Sendo assim, a Educação Física tinha o 

propósito de restaurar a força produtiva para corresponder à lógica social do grande acumulo 

de capital em pouquíssimas mãos. Como podemos perceber no trecho da PROPOSTA 

CURRICULAR DO PARANÁ (2008, p. 4),  
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As primeiras sistematizações que o conhecimento sobre as práticas corporais recebe 
em solo nacional, ocorrem a partir de teorias oriundas da Europa. Sob a égide de 
conhecimentos médicos e da instrução física militar, a então denominada Ginástica 
surgiu, principalmente, a partir de uma preocupação com o desenvolvimento da 
saúde e a formação moral dos cidadãos brasileiros. Esse modelo de prática corporal 
pautava-se em prescrições de exercícios visando o aprimoramento de capacidades e 
habilidades físicas como a força, a destreza, a agilidade e a resistência, além de visar 
a formação do caráter, da auto-disciplina, de hábitos higiênicos, do respeito à 
hierarquia e do sentimento patriótico. (SOARES, 2004)  

Este demarcar histórico situa a relação entre Educação Física e o projeto histórico 

em um dado momento histórico e comenta que a “Educação física ganha espaço na escola, 

uma vez que o físico disciplinado era exigência da nova ordem em formação. Essa Educação 

Física confundia-se com a prática da Ginástica, pois incluía exercícios físicos baseados nos 

moldes médico-higiênicos” (idem, p. 4).  

Na seqüência, propõe uma grande influência militar na Educação Física em 

decorrência da força política militar que marca o país no início do século XX. São destacados 

os preceitos da moralização, da ordem e da disciplina e como a Educação Física corresponde 

ao projeto de sociedade da época e citam que “esse período histórico foi marcado pelo esforço 

de construção de uma unidade nacional, o que contribuiu sobremaneira para intensificar o 

forte componente militar nos métodos de ensino da Educação Física nas escolas brasileiras”. 

PROPOSTA CURRICULAR DO PARANÁ (2008, p. 5). Justificam este aspecto com que a 

Educação Física tinha “a tarefa de formar corpos saudáveis e disciplinados, possibilitando a 

formação de seres humanos aptos para adaptarem-se ao processo de industrialização que se 

iniciava no Brasil”. 

Assim situam mais uma tarefa para a Educação Física que muda quando mudam 

os interesses políticos e econômicos. Outra fase destacada na Proposta do Paraná são os 

investimentos em nova forma de manifestação corporal no país e afirma a predominância 

agora do esporte em âmbito nacional,  

com o intuito de promover políticas nacionalistas, houve um incentivo às práticas 
desportivas como a criação de grandes centros esportivos, a importação de 
especialistas que dominavam as técnicas de algumas modalidades esportivas e a 
criação do Conselho Nacional dos Desportos, em 1941. [...] No final da década de 
30 e início da década de 40 ocorreu o que o Conselho denomina como um processo 
de “desmilitarização” da Educação Física brasileira, isto é, a predominância da 
instrução física militar começou a ser sobreposta por outras formas de conhecimento 
sobre o corpo e, com o fim da II Guerra Mundial, tem início um intenso processo de 
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difusão do esporte na sociedade e, conseqüentemente, nas escolas brasileiras. 
(PROPOSTA CURRICULAR DO PARANÁ, 2008, p. 5).   

Segue a análise histórica da influência do esporte na Educação Física sob os 

preceitos da produtividade no setor industrial e atribuem ainda que a prática de exercícios 

físicos têm como conseqüência o desenvolvimento de aptidão física dos alunos o que também 

possibilita melhores resultados nas competições esportivas nacionais e internacionais capaz de 

consolidar o país como uma potência olímpica e, portanto, elevando o seu status político e 

econômicos perante outras nações. 

Aponta então os interesses político-econômicos sobre a manifestação da Educação 

Física na escola como fator de grande relevância e destaca que da mesma forma nos anos 80 

no Brasil, final do século XX, a Educação Física acompanha a lógica política no momento de 

redemocratização social e fim da Ditadura Militar e afirmam que a Educação Física 

influenciada pela área das ciências humanas e não apenas das ciências naturais como a ênfase 

no corpo sob a perspectiva biológica, destacando que,  

Houve um movimento de renovação do pensamento pedagógico da Educação Física 
que trouxe várias proposições e interrogações acerca da legitimidade dessa 
disciplina como campo de conhecimento escolar. Tais propostas dirigiram críticas 
aos paradigmas da aptidão física e da esportivização. (PROPOSTA CURRICULAR 
DO PARANÁ, 2008, p. 10).  

Situando historicamente a Educação Física no projeto de sociedade localiza agora 

no início do século XXI a perspectiva de repensar a lógica da Educação e da Educação Física 

na escola pública como educação do trabalhador no qual se refere à dualidade estrutural da 

sociedade de classes que nesta proposta aponta seus marcos referenciais de educação. 

É nesse sentido, que as discussões da proposta sobre a educação dos 

trabalhadores, passam a demandar novas bases a partir desse universo complexo das 

metamorfoses que ocorrem no mundo do trabalho e que invade o cotidiano escolar através dos 

anseios inseguros, marcados pelas incertezas e flexibilidades da relação dos trabalhadores 

ainda precariamente inseridos no mercado de trabalho ou com imensa necessidade de inserção 

para sua própria sobrevivência como necessidade maior. Porque as contradições dos 
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interesses sociais das definições de educação no nosso país são marcadas pelos interesses de 

classe social.    

[...]Porque a contradição em jogo é um antagonismo objetivo da base 
socioeconômica, estruturada de acordo com uma divisão social do trabalho 
hierarquizada, embora, é certo, também se manifeste no plano político. Sob qualquer 
(assim chamada) “ditadura eleita de ministros” (ou, do mesmo modo, sob qualquer 
outra forma de democracia liberal) se encontra a “ditadura não eleita” da divisão 
hierárquico-social do trabalho, que estruturalmente subordina uma classe a outra e, 
ao mesmo tempo, também subjuga os indivíduos da própria classe, destinando-os a 
uma posição e a um papel estreitamente definidos na sociedade, de acordo com os 
ditames materiais do sistema socioeconômico prevalescente[...].(MÉSZÁROS, p. 
1025, 2002).    

No tocante ao projeto histórico do Estado do Paraná inserem-se na trajetória das 

construções educacionais centradas na base de uma educação pautada na tensão permanente 

nos antagonismos sociais. Sobre esse aspecto localizam na década de 90 o início da 

elaboração da Proposta do Paraná inseridos num determinado tempo e espaço político-social, 

e para os quais afirmam a importância destas definições que,   

Os embates educacionais oriundos desse período, posterior ao Regime Militar, 
consolidaram, nos documentos oficiais em educação no Brasil, dentre eles o próprio 
Currículo Básico do estado do Paraná, um viés critico, isto é, um discurso 
preocupado com a formação de seres humanos capazes de questionar e transformar a 
realidade social em que vivem.    

No que se refere à PROPOSTA CURRICULAR DE SERGIPE (2007) e sua 

localização no Projeto Histórico não apontam uma trajetória de localização, construção e 

sedimentação da forma de manifestar a Educação Física escolar como resultado de 

intencionalidades políticas de cada período o que pressupõe uma desarticulação quanto aos 

marcos históricos suas significações e conseqüências para, a partir dessa identificação, então, 

colocar-se no Projeto Histórico de sociedade necessário para o estudante oriundo das classes 

trabalhadoras que envolve uma concepção de lógica social e portanto de contribuir para que a 
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Educação Física no estado de Sergipe possa compor alternativas para a Educação do 

trabalhador. Apenas um trecho aproxima a noção de marcos referenciais da necessidade de 

construção de uma proposta curricular que é o aspecto legal, no qual,   

Desafio cerrado desde 1996, quando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB - lei n.º 9394/96), estabelece em seu artigo 26.º, os rumos que a 
Educação Física deve seguir, promulgada na tentativa de transformar o ensino 
brasileiro. Com o lançamento dos Parâmetros Curriculares Nacionais em 1997 temos 
a possibilidade de elaborar uma proposta pedagógica integrada à proposta 
pedagógica da escola, visando ampliar o conhecimento do aluno justificando a 
Educação Física enquanto componente curricular da Educação Básica e EJA.     

Como podemos observar a “necessidade” de elaboração do trabalho pedagógico 

na história se justifica apenas pelo aspecto legal. Não foi identificada no documento de 

Sergipe a localização histórica da disciplina Educação Física no contexto e dessa forma 

também não desenvolve a perspectiva de situar o passado e o presente para construir o futuro 

no sentido da mudança significativa da sociedade a partir das proposições de uma educação 

para a classe trabalhadora que pretenda defender a estruturação das mudanças decorrentes dos 

antagonismos sociais e das relações de poder que reproduz o domínio da lógica sobre o 

mundo do trabalho e especificamente sobre o trabalhador.  

É necessário pensar que a educação pública que hoje atinge 87,9% de matrícula da 

população estudantil de todo o país na escola pública deve ser pensada claramente como 

educação da maioria, para que não contribua para a inutilidade do trabalhador que hoje ganha 

precedentes no aniquilamento do homem que tem o seu direito a uma vida digna e cheia de 

sentido.   

5.3.2 Organização da prática pedagógica  

O documento do MEC entende a elaboração da Proposta Curricular somente para 

a Educação de Jovens e Adultos, separando o ensino fundamental e médio da EJA e 

considerando que apenas esta modalidade configura-se em educação dos trabalhadores, a 
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Proposta Curricular do Paraná entende que toda a educação pública é educação do trabalhador 

e a Proposta de Sergipe entende a EJA também separado para tratamento específico. 

Na Proposta Curricular EDUCAÇÃO FÍSICA NA EJA – MEC (2007), não há 

uma concepção de educação definida e já inicia fazendo afirmativas sobre a concepção de 

Educação Física em suas especificidades no qual propõe que,  

A inclusão da Educação Física na Educação de Jovens e Adultos representa a 
possibilidade para os alunos do contato com a cultura corporal de movimento. O 
acesso a esse universo de informações, vivências e valores é compreendido aqui 
como um direito do cidadão, uma perspectiva de construção e usufruto de 
instrumentos para promover a saúde, utilizar criativamente o tempo de lazer e 
expressar afetos e sentimentos em diversos contextos de convivência. (EDUCAÇÃO 
FÍSICA NA EJA – MEC, 2007, p. 3).  

Na seqüência explicitam os problemas sociais referentes as “inovações 

tecnológicas” e “conforto moderno” configuradas como implicações na esfera do trabalho e 

do lazer e que repercutem na ociosidade e no sedentarismo levando a problemas como 

obesidade, problemas posturais e doenças hipocinéticas aos jovens e adultos da sociedade 

contemporânea e que este deve ser o principal elemento para a elaboração do trabalho 

pedagógico da concepção de Educação Física. Os questionamentos que nos apresentam são 

marcados pelo quadro de pessoas que não usufruem os benefícios do trabalho nem do lazer 

porque não tem acesso, onde estão estas pessoas. A proposta então pressupõe que todos os 

adultos têm trabalho e lazer e que apenas não mantêm hábitos saudáveis porque não são 

informados ou preparados. E o que dizer das inúmeras famílias que não têm trabalho, 

portanto, não têm lazer já que não podem comprá-lo, e o pior não tem sequer a alimentação 

diária. 

Na Proposta definem que o papel da escola e da Educação Física é colaborar para 

que os alunos compreendam os “benefícios da prática regular de atividade física” e, portanto, 

a organização da prática pedagógica propõe o acesso a “experimentação de atividades 

prazerosas”. Nesse sentido configuram a concepção de questões imediatas como prioridades, 

mas, não situam um projeto histórico que a educação tem que responder como articulação 

com o projeto de sociedade necessária à superação das desigualdades com as quais 

convivemos e que são negligenciadas na proposta do MEC para a educação nacional. 

Confirma-se assim a consonância com os propósitos educacionais marcados no Plano 
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Nacional de Educação que não se refere aos problemas sociais como base para a elaboração 

do trabalho pedagógico. 

Outro ponto que chama a atenção é que a Educação Física na EJA deve 

problematizar os conceitos e representações criadas a partir da mídia sobre o esporte e o 

consumo desenfreado de produtos e a construção de uma imagem corporal ideal que não tem 

sustentação na realidade concreta. E também apontam sobre as manifestações culturais 

populares e a necessidade de uma ação “determinante na manutenção da identidade, um 

conhecimento da própria história que nunca pára de se transformar”. (EDUCAÇÃO FÍSICA 

NA EJA – MEC, 2007, p. 8). 

Com relação à PROPOSTA CURRICULAR DO PARANÁ (2008), a concepção 

de Educação e Educação Física se interligam de forma que destacam a necessidade de que o 

trabalho pedagógico contribua para a superação das contradições que assolam a vida social e 

para valorização da educação. Nesse mesmo sentido afirmam que a Educação Física deve 

estar articulada ao projeto político-pedagógico que trata de conhecimentos relevantes em 

favor da formação humana e no qual ressaltam “[...] esses pressupostos se expressam no trato 

com os conteúdos específicos, tendo como objetivo formar a atitude crítica perante a Cultura 

Corporal, exigindo domínio do conhecimento e a possibilidade de sua construção a partir da 

escola.” (idem, p. 17). 

A essência da proposta curricular do Paraná acrescenta que é necessário “[...] 

reconhecer a gênese da cultura corporal, que reside na atividade humana para garantir a 

existência da espécie. Destacam-se daí os elementos lúdicos e agonísticos que, sistematizados, 

estão presentes na escola como conteúdos de ensino[...]” e para os quais temos que considerar 

seus elementos históricos para a formação humana. No tocante a este aspecto referem-se aos 

pressupostos em destaque, e afirmam que “a gênese da cultura corporal, referida acima, está 

relacionada à vida em sociedade, desenvolvendo-se, inicialmente, nas relações Homem-

Natureza e Homem-Homem, isto é, pelas relações para a produção de bens e pelas relações de 

troca.” (PROPOSTA CURRICULAR DO PARANÁ, 2008, p. 18). 

Estes aspectos definem sobremaneira os princípios da organização da prática 

pedagógica em que destacam o trabalho como constitutivo da experiência humana através da 

materialidade corporal como ato humano, social e histórico com a qual situam a Educação 

Física, que deve considerar,   
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O aprofundamento na história leva a compreender que a atividade prática do 
homem, motivada pelos desafios da natureza, desde o erguer-se da posição 
quadrúpede até o refinamento do uso da sua mão, foi motor da construção da sua 
materialidade corpórea e das habilidades que lhe permitiram transformar a natureza. 
Este agir sobre a natureza, para extrair dela sua subsistência, deu início à construção 
do mundo humano, do mundo da cultura. Por isso, ‘cultura’ implica apreender o 
processo de transformação do mundo natural a partir dos modos históricos da 
existência real dos homens nas suas relações na sociedade e com a natureza 
(ESCOBAR, 1995, p. 93 apud PROPOSTA CURRICULAR DO PARANÁ, 2008, p. 
19).   

Definem como prioridade a Cultura Corporal como objeto de estudo e ensino da 

Educação Física, evidenciando a relação estreita entre a formação histórica do ser humano por 

meio do trabalho e as práticas corporais que daí decorreram para serem tratadas criticamente 

pela Educação Física como possibilidade de compreender o movimento humano como 

elemento de novas conquistas, pois, é através da materialidade corporal que se constroem as 

relações humanas. Dessa forma,   

A ação pedagógica da Educação Física deve estimular a reflexão sobre o acervo de 
formas e representações do mundo que o ser humano tem produzido, exteriorizadas 
pela expressão corporal em jogos, brinquedos e brincadeiras, danças, lutas, 
ginásticas e esportes. Essas expressões podem ser identificadas como formas de 
representação simbólica de realidades vividas pelo homem (COLETIVO DE 
AUTORES, 1992 apud PROPOSTA CURRICULAR DO PARANÁ, 2008, p. 20).     

Em se tratando da PROPOSTA CURRICULAR DE SERGIPE (2007), a 

concepção de Educação não tem tratamento específico e, a concepção de Educação Física é 

configurada por algumas contradições conceituais, uma delas refere-se à definição da 

concepção de homem e sociedade que não situa a escola pública como espaço que atende a 

uma população de trabalhadores, entendendo aqui trabalhadores incluindo aqueles que mesmo 

na fase de inserção neste universo não dispõe de condições de formação ou de espaços sociais 

de trabalho para todos e, portanto, são excluídos do processo, encontrando-se na perspectiva 

de inserção. 

Com o intuito de marcar algumas questões de diálogo com a proposta destacamos,  
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A inclusão da Educação Física na Educação de Jovens e Adultos representa o direito 
do cidadão de construir e usufruir deste instrumento de promoção da saúde, e 
poder utilizar seu tempo livre de forma criativa. Cabe a Educação Física formar o 
cidadão que vai produzir, reproduzir e transformar, os conteúdos referentes à cultura 
corporal (dança, jogos, esportes, lutas e ginásticas), de forma crítica para a 
melhoria da qualidade de vida. A escola de maneira geral e a Educação física 
em particular podem colaborar, na medida 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 escola. [grifos nossos]. (PROPOSTA 
CURRICULAR DE SERGIPE (2007, p. 23).     

No que se refere à organização da prática pedagógica, de forma explícita 

conformam duas bases teóricas que apresentam diferenças conceituais a “Cultura Corporal” e 

a “Atividade Física Relacionada à Saúde e à Qualidade de Vida” denominada de diretriz 

curricular e não articula os eixos de diálogo conceitual que justifica a interação. Fica assim 

uma compreensão, um tanto contraditória, pois, relacionam a cultura corporal afastada da base 

teórica que a sustenta referindo-se apenas aos conteúdos por ela sistematizados e na diretriz 

da  Atividade Física Relacionada à Saúde e à Qualidade de Vida    

se justifica ao analisar o cotidiano de nossa sociedade, aonde muitas pessoas vêm 
substituindo a atividade pela passividade, ou seja, aumento da prevalência de um 
estilo de vida sedentário, trazendo como conseqüências a diminuição do trabalho 
corporal, o aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis e/ou doenças 
hipocinéticas. (PROPOSTA CURRICULAR DE SERGIPE (2007, p. 23).   

No tocante à estrutura de construção dos documentos no que se refere às diretrizes 

para a organização da prática pedagógica aparecem de modos diversos. O documento do 

MEC perfaz um total de 50 páginas e organiza suas proposições da seguinte forma: 1. 

Educação Física na EJA (que situa concepção de base); 2. Mídia e Educação Física na EJA; 3. 

Síntese dos princípios norteadores (onde tratam o quê deve ser ensinado, a quem se ensina e 

como ensinar); 4. Objetivos da Educação Física na EJA; 5. Conteúdos de ensino; 6. Relação 

ensino aprendizagem; 7. Orientações didáticas (no qual constam as atitudes/ações dos 

professores); 8. Relações entre atividade física e saúde (no qual definem o passo a passo dos 

professores no contexto escolar) e 9. Avaliação. 
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A Proposta Curricular EDUCAÇÃO FÍSICA NA EJA – MEC (2007), estruturou 

o trabalho em 9 itens, porém, apenas 5 referem-se à organização da prática pedagógica e para 

efeito desta análise, consideramos a temática dos objetivos, conteúdos, relação ensino-

aprendizagem, orientações didáticas e avaliação.  

No que diz respeito aos objetivos de ensino eleitos como prioritários para que,  

A prática concreta de aula significa que o aluno deve, por exemplo, aprender a 
elaborar uma coreografia, jogar capoeira, futebol de casais ou basquetebol, mas, 
juntamente com esses conhecimentos, saber quais os benefícios dessas práticas, por 
que se realizam atualmente tais manifestações corporais, qual a relação dessas 
atividades com a mídia televisiva, e assim por diante. (EDUCAÇÃO FÍSICA NA 
EJA – MEC, 2007, p. 12).  

Para a materialização do trabalho pedagógico definem como objetivos as 

seguintes proposições: 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 e Compreender e ser capaz de analisar criticamente 

valores sociais como padrões de beleza, relações entre os sexos e preconceitos. 

Não encontramos na proposta do MEC o que propõe a legislação específica cuja 

temática do mundo do trabalho deve confrontar-se no contexto escolar como possibilidade de 

formação humana, já que não identificamos nenhuma referência a estas questões sendo, 

portanto, contraditório com a caracterização da população atendida pela EJA em sua maioria 

trabalhador.  

No que diz respeito aos conteúdos de ensino organiza em blocos de conhecimento 

que são: Esportes, jogos, lutas e ginásticas; Atividades rítmicas e expressivas e  

Conhecimentos sobre o corpo e propõem a teoria tridimensional no qual, “os conteúdos são 

apresentados segundo categorias: conceitual (fatos, conceitos e princípios), procedimental 

(ligados ao fazer) e atitudinal (normas, valores e atitudes). Assim, definidos os enfoques 

afirmam que o aspecto conceitual e procedimental têm grande proximidade com “o objeto 

central da cultura corporal de movimento gira em torno do fazer, do compreender e do sentir 

com o corpo” relacionando-os à relevância da cultura de movimento que tem por base a 
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interação social, o usufruto das possibilidades de lazer e a promoção da saúde pessoal  e 

coletiva. (EDUCAÇÃO FÍSICA NA EJA – MEC, 2007, p. 17).  

No que diz respeito a relação ensino aprendizagem a proposta do MEC entende a 

EJA com uma diversidade de idades e, portanto, potencializa a característica diversidade de 

interesses e formas de aprendizagem, qualidade de interação social e conhecimentos prévios 

entre alunos de uma mesma turma ou classe. A partir dessa definição elege a construção da 

auto-imagem e da auto-estima como ponto fundamental do trabalho pedagógico no qual 

também valorizam temas transversais como a sexualidade, a questão de gênero e questões 

sobre o corpo. Então o processo ensino aprendizagem considere simultaneamente três 

elementos: diversidade, autonomia e aprendizagem específica.  

A esse respeito consideram diversidade de práticas, manifestações e modalidades 

e é fundamental que seja garantido o acesso a informação variada e aos inúmeros 

procedimentos e recursos para obtê-la; sobre a autonomia a entendem a partir de estímulos 

como escolha de times, distribuição em grupos, construção e adequação de materiais, 

discussão e elaboração de regras, distribuição em filas, círculos, debates sobre táticas, técnicas 

e estratégias e apreciações e observações e a aprendizagem específica refere-se “a aula de 

Educação Física, além de ser um momento de fruição, pode configurar-se num momento de 

reflexão sobre o corpo, a sociedade, a ética, a estética e as relações inter e intrapessoais”.  

(EDUCAÇÃO FÍSICA NA EJA – MEC, 2007, p. 30-32). 

Mesmo definindo as questões de ensino aprendizagem parece não oferecer uma 

tomada de decisões na perspectiva de situar a sociedade em sua essência com a marca 

histórica da dualidade estrutural a partir da lógica produtiva e não fazem nenhuma correlação 

sobre a possibilidade de prover a formação humana dos estudantes trabalhadores do ensino 

noturno para a ocupação de trabalho e a conquista de mudanças substantivas na sociedade que 

possa responder a problemas concretos e entravam verdadeiramente a vida social, parecem 

priorizar no trabalho pedagógico problemas sociais de ordem superficial, como se o conceito 

de corpo e beleza, por exemplo, não nascesse efetivamente nas relações de classe social 

regida pela lógica do capital.  

No tocante às orientações didáticas, a Proposta de EDUCAÇÃO FÍSICA NA EJA 

– MEC (2007, p. 33-34), destacam ações a serem realizadas pelos professores, entre as quais 

destacam: o reconhecimento da história pessoal do aluno como possuidor de práticas 

corporais; Incentivar a autonomia do aluno; Refletir criticamente os valores impostos pela 

mídia; Variar o quanto possível os espaços e os materiais para as aulas; Favorecer 

oportunidades para os alunos assistirem espetáculos de dança, jogos e esportes; Relatos de 
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experiências da comunidade (ex-atletas de futebol, pessoas que conhecem danças locais etc.); 

Considerar o erro como parte do processo de aprendizagem; Considerar o aluno como 

detentor de conhecimento; Rever a prática pedagógica indo ao encontro ao aluno e valorizar a 

formação continuada do profissional e, por fim, propõem um projeto interdisciplinar de 

Atividade Física e saúde no qual os alunos devem aprender a fazer um programa básico de 

atividades física relacionadas á saúde em diferentes contextos. As atitudes pedagógicas 

elencadas mostram o afastamento dos problemas sócio-econômicos e as temáticas do que 

chamam de cultura corporal de movimento negando a possibilidade de articular o trabalho 

pedagógico pautado na relação de classe social. 

No item sobre a Avaliação mantêm a compreensão de que esta “deve auxiliar o 

professor, oferecendo elementos para uma reflexão contínua sobre a sua prática no que se 

refere a escolha de objetivos, conteúdos e estratégias. E do ponto de vista do alunos, é o 

“instrumento de tomada de consciência de suas conquistas, dificuldades e possibilidades”. 

Nesse sentido, buscam situar a avaliação como elemento que possibilita “um 

autoconhecimento e uma análise possível das etapas já vencidas no sentido de alcançar os 

objetivos previamente traçados”. (EDUCAÇÃO FÍSICA NA EJA – MEC (2007, p. 42-43). 

A PROPOSTA CURRICULAR DO PARANÁ (2008), tem o trabalho distribuído 

em 54 páginas e organiza o documento em: 1. Dimensão Histórica da disciplina Educação 

Física; 2. Fundamentos teórico-metodológicos (no qual definem elementos articuladores dos 

conteúdos estruturantes da educação básica; 3.  Conteúdos Estruturantes; 4. Encaminhamento 

Metodológico e 5. Avaliação. 

No que se refere à organização da prática pedagógica na proposta do Paraná será 

tomado para análise os itens sobre fundamentos teórico-metodológico, conteúdos 

estruturantes, encaminhamento metodológico e avaliação como aspectos que oferecem 

indícios de orientação ao trabalho dos professores. Em princípio estabelecem que é preciso 

avançar no sentido de compreender que noção histórica da Educação Física,  

representa uma mudança na forma de pensar o tratamento teórico metodológico 
dado às aulas de Educação Física. Significa, ainda, repensar a noção de corpo e de 
movimento historicamente dicotomizados pelas ciências positivistas, isto é, ir além 
da idéia de que o movimento é predominantemente um comportamento motor, mas 
também histórico e social. (PROPOSTA CURRICULAR DO PARANÁ, 2008, p. 
18).  
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Sobre o aspecto do conteúdo, destacam ser o principal ponto das críticas à 

primeira versão pela visão rígida com que elaboraram a listagem de conteúdos e apontam no 

sentido de repensar essa lógica da Educação Física,  

Propõe-se então, a discussão a respeito da disciplina de Educação Física levando-se 
em conta que o trabalho é categoria fundante da relação ser humano natureza e ser 
humano - ser humano, pois dá sentido à existência humana e à materialidade 
corporal que constitui “um acervo de atividades comunicativas com significados e 
sentidos lúdicos, estéticos, artísticos, místicos, agonistas” (ESCOBAR, 1995, p. 93). 
Dessa forma, a materialidade corporal se constitui num longo caminho, de milhares 
de anos, no qual o ser humano construiu suas formas de relação com a natureza, 
dentre elas as práticas corporais. (PROPOSTA CURRICULAR DO PARANÁ, 
2008, p. 19).     

Para a abordagem dos conteúdos de ensino a proposta do Paraná elege a estratégia 

de elementos articuladores dos conteúdos que são capazes de alargar a compreensão das 

práticas corporais e indicam múltiplas possibilidades de intervenção pedagógica em situações 

que surgem no cotidiano escolar. Os elementos estruturantes são complexos temáticos que 

envolvem a cultura corporal com diversos temas como: corpo; ludicidade; saúde; mundo do 

trabalho; desportivização; técnica e tática; lazer; diversidade e mídia. Adotando a perspectiva 

teórica de Pistrak (2000) em que denomina de Sistemas de Complexos Temáticos e que 

permite ampliar o conhecimento da realidade estabelecendo relações e nexos entre os 

fenômenos sociais e culturais. Esta perspectiva compreende que além da percepção crítica 

real, requer uma intervenção ativa na sociedade, com seus problemas, interesses, objetivos e 

ideais. (PROPOSTA CURRICULAR DO PARANÁ, 2008, p. 21). 

Os conteúdos estruturantes propostos para a Educação Física na educação básica 

são os esportes, jogos e brincadeiras, ginástica, lutas e dança na perspectiva de que,  

[...] cada um dos conteúdos estruturantes será tratado sob uma abordagem que 
contempla os fundamentos da disciplina, em articulação com aspectos políticos, 
históricos, sociais, econômicos, culturais, bem como elementos da subjetividade 
representados na valorização do trabalho coletivo, na convivência com as diferenças, 
na formação social, crítica e autônoma. (PROPOSTA CURRICULAR DO 
PARANÁ, 2008, p. 32).   
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No tocante a abordagem dos conteúdos, a cultura corporal deve ampliar a 

dimensão meramente motriz e enriquecendo com experiências corporais das mais diferentes 

culturas priorizando as particularidades de cada comunidade. 

PROPOSTA CURRICULAR DE SERGIPE (2007) tem o trabalho organizado em 

26 páginas e estrutura da seguinte forma: 1. Apresentação (onde define a importância do 

documento e os desencadeadores legais; 2. Proposta Curricular para os Conteúdos da 

Educação Física no Ensino Fundamental; 3. Proposta Curricular para os conteúdos da 

Educação Física no Ensino Médio e 4. Proposta Curricular para os conteúdos da Educação 

Física na EJA. 

A PROPOSTA CURRICULAR DE SERGIPE (2007), apresenta uma estrutura 

textual de uma página para reflexões teóricas e as demais com predominância na estruturação 

de conteúdos de forma rígida por série. Dos elementos para a organização do trabalho 

pedagógico são definidos os objetivos e conteúdos em separado para o Ensino Fundamental, 

Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos. 

As definições de objetivos educacionais para a Educação Física no Ensino 

Fundamental, são:  

objetivos das séries iniciais estão centrados no desenvolvimento e na consolidação 
das habilidades motoras básicas. As primeiras séries de atuação da Educação Física 
trás uma grande contribuição através das atividades motoras da cultura corporal 
juntamente com a reflexão de sua prática e não apenas vivenciá-la [...] os conteúdos 
são organizados de forma crescente do simples para o complexo, conforme as 
capacidades motoras, cognitivas e afetivo-sociais dos alunos. (PROPOSTA 
CURRICULAR DE SERGIPE, 2007, p. 6).  

E complementam a idéia de que os objetivos da Educação Física é identificar a 

finalidade e justificar a necessidade do movimento, classificar os jogos, os desportos, a 

ginástica, as lutas, transmitir noções de técnicas e regras das modalidades ensinadas, 

proporcionando um desenvolvimento integral do aluno; conhecer e cuidar do próprio corpo, 

valorizando e adotando hábitos saudáveis como um aspecto básico da qualidade de vida; 

adotar atitude de respeito mútuo, dignidade e solidariedade na prática dos jogos, lutas e 

esporte e conhecer, investigar e vivenciar os movimentos rítmicos que originam-se nas danças 

em seus diversos aspectos. (PROPOSTA CURRICULAR DE SERGIPE, 2007, p. 6). 
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O que podemos analisar da proposta inicial em Sergipe é que ainda mantém a 

ênfase na estruturação de conteúdos e uma compreensão dos objetivos que prioriza o aspecto 

motor diferindo das propostas do MEC e do Paraná, pois ambas não apresentam a 

estruturação de conteúdos por série, sendo que a proposta do MEC apresenta alguns indícios 

do método de ensino como ação do professor e a proposta do Paraná é elaborada na 

perspectiva de que os conteúdos sejam considerados numa relação dialética com a realidade 

concreta e que o método tenha uma definição a partir da perspectiva dialética. 

Quando tratam do Ensino Médio valorizam a retomada dos conhecimentos do 

Ensino Fundamental relacionando-os ao preparo para o trabalho, cidadania, formação ética e 

pensamento crítico. Referem-se à necessidade de estimular o aluno compreender “a 

importância e a necessidade de recorrer a outras disciplinas para subsidiar o conhecimento e a 

compreensão do funcionamento do corpo humano e a relação do ser enquanto participante e 

agente transformador da sociedade” (PROPOSTA CURRICULAR DE SERGIPE, 2007, p. 

16). Assim fica ainda obscuro o que querem dizer quanto a “ser participante” e “agente 

transformador” da sociedade se não explicitam que sociedade estão precisando transformar e 

que ser é este a que se referem. 

Quanto à proposição pedagógica tem a idéia de que para “atingir os interesses dos 

alunos utilizaremos as abordagens pedagógicas que contemplem uma diversidade de 

objetivos, conteúdos e processos de ensino aprendizagem que compõe a Educação Física 

escolar na atualidade”. [grifos nossos] (PROPOSTA CURRICULAR DE SERGIPE, 2007, p. 

23). A compreensão dos elementos pedagógicos não tem sustentação teórica, apenas intenções 

e carregam contraditoriamente a perspectiva de que o diverso em essência oferece a melhor 

opção pedagógica. As questões sobre a organização do trabalho pedagógico precisam ser mais 

bem definidas de forma a elencar os meios mais coerentes para o que se pretende. 

A PROPOSTA CURRICULAR DE SERGIPE (2007), adota a definição de “eixo 

norteador” do trabalho pedagógico na EJA o tema “Educação Física Relacionada à Saúde e 

Qualidade de Vida” e apresentam as os conteúdos para a EJAEF 2º Segmento:    

1ª ETAPA - GINÁSTICA:  

 

A importância da educação física; 

 

Apontamentos históricos da educação física; 

 

O movimento humano; 

 

Atividade física nos dias atuais; 

 

Classificação da ginástica informal (aeróbica, localizada, etc); 

 

Capacidades físicas (resistência cardiorrespiratória, força/RML e 
flexibilidade); 
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Desvios posturais; 

 
Indicadores de obesidade (índice de massa corporal – IMC, relação 
cintura/quadril, etc); 

 
Freqüência cardíaca.  

2ª ETAPA - JOGOS/LUTAS:  

 
Conceitos e classificação; 

 
Jogo x Esporte; 

 

Conceito de lazer; 

 

O jogo e a luta enquanto atividade física e de lazer; 

 

A origem da capoeira; 

 

Capoeira x Dança; 

 

Movimentos básicos da capoeira.    

3ª ETAPA - DANÇA:  

 

A origem da dança; 

 

Dança enquanto atividade física e de lazer; 

 

Danças folclóricas de Sergipe; 

 

Danças regionais.   

4ª ETAPA - ESPORTE:  

 

Esporte x Saúde x Lazer; 

 

Classificação; 

 

Histórico, fundamentos e regras básicas; 

 

Atletismo; 

 

Handebol; 

 

Voleibol; 

 

Basquetebol; 

 

Futebol/Futsal.  

A partir desses elementos de organização do trabalho pedagógico em Sergipe 

torna-se evidente repensar e reconstruir a elaboração voltada à realidade concreta a partir de 

articulação entre bases teóricas, efetivamente pensadas para a educação pública e articulada à 

formação humana, necessária à condição de classe. Também é pertinente demarcar os campos 

de compreensão da Educação Física já que citam a Cultura Corporal como produto da 

sociedade e como processo que constitui e transforma o meio em que se vive perde o sentido, 

pois, não o fazem em referencia concreta a sociedade dual chegando a substituir os nexos que 

representam a perspectiva de transformação social como conquista humana por questões 

imediatistas e superficiais configurando a aparência de uma sociedade marcada 

essencialmente pela luta de classes e configurada pela propriedade privada e o domínio dos 

meios de produção. 
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O resultado da pesquisa nas unidades de ensino em Sergipe mostra que nenhuma 

das unidades (07 unidades de maior matrícula no Estado), conhece a proposta do MEC como 

proposta nacional para a Educação de Jovens e Adultos e nem conhece a proposta do Estado 

de Sergipe, aqui devemos destacar que dialogamos com coordenadores e professores das 

escolas. Nesse sentido além da indefinição e afastamento do projeto histórico de educação 

para os estudantes trabalhadores e dos equívocos na organização do trabalho pedagógico 

incluindo as ausências de articulação teórica com a proposta de educação há um 

desconhecimento da existência deste documento, como referência pedagógica e segundo 

Freitas (1987), o projeto histórico enuncia o tipo de organização social que se pretende para a 

atual sociedade e os meios a serem colocados em prática para sua consecução. Esses meios 

são concretos e, como os fins, vinculam-se às condições existentes, então qual a perspectiva 

de sociedade? E quais são os meios concretos de organização do trabalho pedagógico 

vinculados às condições de existência? para que direção caminha humanidade?. 

Demarcamos assim, em primeira ordem, a concepção de sociedade e educação 

que acompanha as construções desenvolvidas neste estudo e em segunda ordem a tarefa 

histórica de assumir e defender enquanto educadores marcados pela plena crença no ser 

humano e na necessidade de construirmos uma lógica para a vida permeada pela referência no 

ser humano para o crescimento coletivo igualitário e universal na perspectiva de que (a 

exploração de uns sobre os outros se dá através da relação de trabalho) no qual defendemos a 

configuração de educação como direito social inalienável, a discussão da formação humana 

dos trabalhadores, relacionado às exigências do mundo do trabalho e por fim a concepção de 

educação para além do capital. 

Estamos diante de algumas avaliações que não identificam em essência quais os 

problemas entre escola e família ficando nesse jogo de culpa e mantêm-se no senso comum 

sem nenhum estudo longitudinal que possa responder quais as reais entraves nesta relação no 

centro da educação. Ou seja, a responsabilidade social pela educação fica difusa e portanto 

emperra a criação das possibilidades concretas de superação, uma vez que os problemas reais 

existem mais são falseados pela aparente idéia de progresso e avanço quantitativos no qual 

apenas os índices de matricula têm justificado uma educação de qualidade. 

No que se refere à Educação de Jovens e Adultos, imediatamente nos remete ao 

letramento, que aqui será considerado a partir da análise de Taffarel (2008a, p. 01), em que “a 

conseqüência social da negação de conteúdos e espaços educativos para as crianças e jovens, 

no campo da cultura corporal, a partir da escola pública é, de imediato, o não ‘letramento’”. 

Isto posto, define o letramento, como a,  
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amplitude dos conhecimentos, habilidades e competências globais dos estudantes 
que podem ser avaliadas. Isto implica na verificação da operacionalização de 
esquemas cognitivos que se expressam em todas as possibilidades de ação humanas, 
de atividade humana, de trabalho humano, em termos de:  

- conteúdos ou estruturas do conhecimento que os alunos precisam adquirir em cada 
domínio, por exemplo as estruturas de conhecimento – dados do real, 
aprofundamento, ampliação de conhecimentos sobre cultura corporal;  

- processos a serem executados – para domínio de técnicas, controles e plasticidade 
corporal e de idéias;  

- contextos em que esses conhecimentos e habilidades são aplicados – nas condições 
das classes sociais, a educação, saúde, lazer, turismo, treino de alto rendimento, 
entre outros.   

A partir da configuração da realidade concreta construída na análise dos dados 

temos que pensar a perspectiva de Educação Física dentro de uma escola com tarefas 

explícitas de emancipação humana a partir do letramento em essência, em que,   

[...] Essa escola deve propiciar conhecimentos necessários à compreensão do homem 
em todas as suas dimensões, da produção material à espiritual; deve mostrar que o 
mundo que se conhece é produto do trabalho humano ao longo da história e também 
desvendar os segredos da Ciência aplicáveis à produção. [...] A escola precisa 
articular teoria e prática de forma que o jovem possa ter contato direto com o 
trabalho produtivo. Com isso, dá-se um passo essencial para acabar com a divisão 
entre o homem que pensa e o que faz, entre humanismo e técnica. (LACKS, 2004, p. 
110).  

Sendo, portanto, necessário constituir uma escola unitária na qual a formação 

humana não responde a dualidades estruturais, mas, a essência de vida. Aqui propomos a 

formação politécnica numa perspectiva de “união entre trabalho produtivo remunerado, 

instrução intelectual, exercícios físicos e treinamento politécnico”. Sobre esse aspecto o 

projeto histórico de sociedade deve coadunar-se ás condições de existência para a 

materialização de uma outra lógica social, defendendo, assim, “[...] uma proposta de educação 

única, para toda a sociedade[...]”. Segundo Lacks (2004, p. 111), o ensino politécnico mostra 

o funcionamento de todas as profissões, o funcionamento do mundo produtivo e os 
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condicionantes históricos e sociais e então teremos o aluno que não saberia tudo, mas que 

teria o conhecimento do todo, “[...] Seria filósofo, artista e técnico – um ser ‘omnilateral’” e 

que teria uma educação cujo “eixo orientador seria o trabalho, a capacidade exclusivamente 

do homem para transformar a natureza, de produzir suas próprias condições de vida e, 

também, modificá-las”. (LACKS, 2004, p. 111). 

No tocante à formação do estudante trabalhador e considerando a sociedade 

cindida em classes antagônicas, apontamos a perspectiva de uma formação omnilateral, no 

sentido de superar a “especialização” e a “profissionalização” que a classe dominante reserva 

para as classes trabalhadoras. 

A superação das condições de existência caminha de mãos dadas com a 

estruturação político-social e de educação que também superem a lógica do capital. O 

vislumbre de uma sociedade em outras bases sociais afastadas da propriedade privada dos 

meios de produção e, portanto, do acumulo de capital, deve superar a dominação de homens 

sobre homens. 

Assim, consideramos pertinente pensar no que propõem para a Educação de 

Jovens e Adultos enquanto educação para uma vida repleta de sentido, de forma que 

precisamos superar também a condição de aligeiramento e superficialidade desta modalidade 

de educação que não se constitui como uma proposta de educação permanente nas bases da 

formação humana em uma perspectiva omnilateral para a educação de uma sociedade de 

classes e como educação do trabalhador como projeto histórico que têm na organização do 

trabalho pedagógico as condições materiais de construção das possibilidades reais de um 

projeto verdadeiramente humano.     

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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Ao reconhecer os imensos problemas sociais com os quais convivemos 

cotidianamente e que foram explicitados no decorrer do nosso estudo marcamos, sobretudo, o 

envolvimento e a tarefa histórica de engajar-se numa constante e insistente luta pela educação 

dos estudantes trabalhadores, envoltos em uma vida claramente marcada de contradições e 

complexidades para as quais a sociedade contemporânea tem que se voltar num profundo 

processo de mudança e reposição da dívida social ao trabalhador que muito contribuiu e 

contribui para o crescimento do País. 

Nesse sentido, as discussões sobre as quais nos debruçamos iluminam as trilhas 

do nosso percurso histórico como projeto coletivo e articulado à formação humana que 

sinaliza para a superação das desigualdades sociais geradas pela lógica do capital numa 

maciça ordem excludente da grande maioria de jovens e adultos do nosso país expulsos do 

mundo do trabalho pelo mote da “desqualificação profissional”. Isto pode ser compreendido 

pela exposição realizada no capítulo 2, no qual tratamos da lógica do capital suas bases 

históricas, seus preceitos, interesses e ações no sentido de mostrar a dinâmica do jogo 

antagônico de interesses e como se materializa na realidade concreta. 

No capítulo 3 destacamos a trajetória histórica da Educação de Jovens e Adultos 

no sentido de mostrar os processos de lutas e conformações e o aniquilamento das ações 

coletivas da sociedade organizada calada pela lei de um país que prima pela miséria da 

humanidade, quando retira discussões da educação dos trabalhadores analfabetos hoje num 

total de 781 milhões, conforme dados da UNESCO em 2008 e os substitui por amenizações 

fantasiosas das escolhas precoces e no Brasil com um contingente de 14 milhões de pessoas 

não alfabetizadas. 

E no capítulo 4 temos uma busca teórica que discute a questão da prática 

pedagógica da Educação Física numa perspectiva de superação das contradições da 

organização do trabalho pedagógico e para o qual depende da prática concreta da auto-

organização do coletivo como formas de se sobrepor à alienação e ao individualismo, tendo 

como fonte de alimentação dos objetivos de um projeto histórico transformador, oposto a 

essência conservadora do projeto capitalista. 

Para ter uma escola que tenha como eixo orientador o trabalho, ou seja, a 

capacidade exclusivamente do homem para transformar a natureza, de produzir suas próprias 

condições de vida e, também, modificá-las é preciso antes de tudo, universalizar a educação 

básica pública, equipar as escolas com laboratórios, oficinas de produção e biblioteca. 

Precisariam novos currículos e professores formados nesta concepção de ensino. Mas, mesmo 
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assim, esta escola só acontecerá quando for sentida como necessidade social e reivindicada 

por professores e estudantes organizados. 

Reiteramos assim alguns pontos significativos resultado do estudo que se 

manifesta pela certeza de que não é possível mais aceitar a lógica do capital como base da 

educação e conseqüentemente formar os trabalhadores para contribuir para a acumulação e a 

propriedade de outrem. Assim, segundo Kuenzer (2001, p. 08), a formação humana,  

Compreendida para a vida social e produtiva não mais repousa sobre a aquisição de 
modos de pensar e fazer bem definidos, individuais e diferenciados de acordo com o 
lugar a ser ocupado na hierarquia do trabalhador coletivo, deixando de ser 
concebida, como o faz o taylorismo/fordismo, como conjunto de atributos 
individuais, psicofísicos, comportamentais e teóricos, prévia e socialmente 
definidos.    

Assim, trata-se da educação pública dos trabalhadores voltando-se para a 

superação da lógica do capital como definição para os meandros educacionais. Na qual, 

segundo Mészáros (2005, p. 65), “o papel da educação é soberano, tanto para a elaboração de 

estratégias apropriadas e adequadas para mudar as condições objetivas de reprodução, como 

para a automudança consciente dos indivíduos chamados a concretizar a criação de uma 

ordem social metabólica radicalmente diferente” e sendo assim “portanto, não é surpreendente 

que na concepção marxista a ‘efetiva transcendência da auto-alienação do trabalho’ seja 

caracterizada como uma tarefa inevitavelmente educacional”.  

A partir das premissas alçadas apontamos para a necessidade de pensar a formação do 

homem Omnilateral, cujo pressuposto, segundo Manacorda (1991, p. 81),   

É a chegada histórica do homem a uma totalidade de capacidades produtivas e, ao 
mesmo tempo, a uma totalidade de consumo e prazeres, em que se deve considerar 
sobretudo o gozo daqueles bens espirituais, além dos materiais, e dos quais o 
trabalhador tem estado excluído em conseqüência da divisão do trabalho.   

Para a educação dos trabalhadores requer, antes de tudo, compreender 

inicialmente as diferenças de acesso cultural o que define sobremaneira a inserção no 

trabalho. Neste sentido, se configura como um círculo vicioso, temos sempre a limitação 

gritante de uma educação negligenciada para a classe popular justificada pela dificuldade 
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contextual de suas vidas e conseqüentemente a grande dificuldade de encontrar meios para 

redefinir sua condição de existência e, portanto, de trabalho. 

Nesse sentido, a educação que perspectiva para além do capital não pode pautar-se 

nas ‘vocações’, mais numa interminável e contínua caminhada, de forma que possa 

transcender à lógica do capital como eixo maior da estruturação social, que só responderá a 

verdadeira necessidade social quando universalizar a concepção de homem capaz de assumir 

a auto-educação de iguais e a autogestão da ordem social reprodutiva como modo de vida e 

realização. 

Há que pensar, contudo, que o imperativo marcado pelas condições de existência 

precisa ser considerado como base para a organização do trabalho pedagógico como elemento 

que possibilita a articulação da prática com a totalidade de uma sociedade desigual e,   

é sempre necessário reafirmar que a escola pública será, para muitos jovens, o 
espaço por excelência da sua relação com o conhecimento científico em todas as 
áreas. Portanto, a base de educação geral deverá ter por meta a universalização dos 
conhecimentos minimamente necessários à sua inserção na vida social, política e 
produtiva nas condições mais igualitárias possíveis, para o que a escola deverá 
propiciar situações de aprendizagem que permitam enfrentar, se não superar, as 
condições de pauperização cultural presentes na maioria dos jovens oriundos das 
camadas populares. (KUENZER, 2001, p. 60).   

Sobre os processos educativos, Kuenzer (2001, p. 66), diz, “é o próprio capital 

que passa a demandar uma nova pedagogia para formar o produtor e o consumidor, ‘o homem 

da polis’ globalizada [...]”.  

No que se refere à oferta da Educação Física para a Educação de Jovens e 

Adultos, conforme destacamos no estudo, é marcado pela possibilidade de que o estudante 

trabalhador escolha se quer ou não ter acesso à cultura corporal sobre a qual está alheio 

apresentando-se na dualidade entre direito e obrigação. Convém destacar, que em nenhum 

momento a legislação ou as proposições pedagógicas analisadas na pesquisa apontam a 

perspectiva de escolha de como seria o acesso a este conhecimento e não no conflito de 

escolhas sem o propósito de formação humana, mas de abrandamento de direitos camuflados 

pela esperança de redução das obrigações já tão duramente presentes na vida do trabalhador. 

Sendo assim, as exigências do mundo do trabalho e da vida social requerem no 

final do século XX, de forma cada vez mais crescente, investimentos para unificar ciência, 



120    

cultura e trabalho constituindo uma escola unitária, mas, isto não se dá efetivamente para a 

grande maioria, pois, a condição de existência do ser humano tem definido as suas supostas 

“escolhas”, como pode ser observado nos estudos de Kuenzer (2001, p. 47), no qual destaca, 

que o “aluno pode preferir mecânica à arte, porque essa é a realidade do trabalho que conhece 

e exerce precocemente como estratégia de sobrevivência”. 

O que ficou patente na nossa pesquisa é a perspectiva de que a Proposta de 

Educação Física na Educação de Jovens e Adultos em Sergipe não corresponde aos estudos 

que apontam a educação para a emancipação humana como superação da lógica do capital. 

Essa dimensão já afirmada anteriormente influenciada pela lógica do capitalismo 

contemporâneo precisa ser pensada para a educação dos estudantes trabalhadores, sabendo 

que a educação é uma necessidade para a vida e na Educação de Jovens e Adultos, 

consideramos que,   

ao mesmo tempo, a vida individual e social vai sendo invadida pela ciência e pela 
tecnologia, que perpassam todas as suas esferas, da cozinha ao lazer [...] A 
participação social e política exige conhecimentos e atitudes que abrangem 
economia, administração, ecologia, saúde, comunicação, informática, contabilidade, 
história, sociologia, línguas e outras áreas que comporiam uma interminável lista, 
sem o que o homem comum já não consegue discernir, compreender, decidir, 
escolher, julgar, participar, participar, usufruir. (KUENZER, 2001, p. 66).   

A possibilidade de ampliação da participação social consciente capaz de realizar 

suas escolhas pautadas numa visão não alienada da realidade só é possível se o conhecimento 

diverso e aprofundado de forma dialética for condição preponderante da formação do ser 

humano e que o real exercício da sua liberdade de escolhas seja justo e límpido. 

O fim precípuo do processo educativo é a tarefa estratégica de contribuir para a 

formação humana pelas vias da produção, da apropriação crítica e da socialização do 

conhecimento científico. Essa tarefa exige uma compreensão do homem como ser ativo e 

criativo, prático, que se transforma na medida em que transforma o mundo por sua ação 

material e social. A prática do professor necessita orientar-se no conhecimento aprofundado 

da luta ideológica da realidade atual (LACKS, 2004 p. 16).  

Destaca-se na análise do ordenamento legal para a educação do estudante 

trabalhador a confirmação da formação voltada ao trabalho, porém não na perspectiva de 

formação omnilateral como propomos, mas de um ser subserviente aos preceitos do capital. É 
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possível identificar que a sociedade não é um todo coeso e que os interesses não são coletivos, 

mas, de classes que ou compram ou vendem a força de trabalho.  

A relação capital / trabalho na educação se materializa na organização do trabalho 

pedagógico. No entanto, a categoria trabalho deve ser explicitada, pois pode tornar princípio 

educativo, tanto na perspectiva do capital como do trabalhador. O que vai definir a 

perspectiva é a caracterização do trabalho humano, pois, por meio do trabalho, “o homem 

transforma a natureza e se relaciona com os outros homens para a produção de sua própria 

existência” (MARX, 1984, p. 15), portanto como categoria ontológica da práxis humana. 

Todavia, também se evidencia a perspectiva do trabalho assalariado, a forma específica da 

existência humana sob o capitalismo, como categoria econômica da práxis produtiva. 

A clareza das duas formas em que pode ser materializada a categoria trabalho é 

tarefa imprescindível para materializar a prática pedagógica. As novas possibilidades da 

prática devem forjar novas mentalidades, novas subjetividades, para o confronto, para a luta, 

por conseguinte, para a organização do trabalho pedagógico como prática qualificável 

(LACKS, 2004 p. 22).  

Portanto, é preciso adotar como projeto histórico para além do capital e entender 

a relação trabalho-educação em seu sentido amplo, ou seja, como articulação, historicamente 

concreta, do processo educativo do homem com o processo de organização e valorização das 

forças produtivas.  

Nessa teia contraditória foi ressaltada a existência de coletivos que organizam na 

luta pela reestruturação social e o fazem propondo a estruturação e organização da educação, 

como puderam confirmar, com a elaboração do Plano Nacional de Educação da Sociedade 

Civil (resultado de órgãos representativos através de debates públicos com compromisso 

social).  

Não obstante também temos o jogo de forças políticas no país que cala a voz da 

sociedade civil como o fizeram historicamente com a Educação de Jovens e Adultos e a 

Educação Física, inclusive na aprovação de um Plano Nacional de Educação para o Brasil que 

em princípio demonstra interesse de diálogo com a sociedade apenas aparentemente para no 

momento seguinte esvaziar todas as metas previstas pelos Fóruns Nacionais em Defesa da 

Escola Pública que representam as necessidades concretas. Os principais pontos de 

esvaziamento dizem respeito às metas históricas, contextuais e que representam dívidas 

sociais; no que se refere ao financiamento da educação, previstos em moeda nacional; e no 

que se pretende para a educação que seja capaz de criar as bases de uma outra lógica social, 

que não a lógica do capital. 
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Na análise sobre a relação da Educação Física na Educação de Jovens e Adultos 

foi possível identificar uma trajetória sempre coerente tanto em uma como na outra e que 

marcam a subserviência à formação superficial do homem para o mundo de trabalho como 

opressão e alienação. 

Outro ponto confirmado através da análise da proposta pedagógica para a EJA 

explica a importância do espaço pedagógico, afirmando que a “escola é um espaço 

especialmente propício para a educação da cidadania: um espaço para se aprender a cuidar 

dos bens coletivos, discutir e participar democraticamente, desenvolver a responsabilidade 

pessoal pelo bem-estar comum” (EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS, 2001, p. 46). 

Ora há que se pensar onde estão os seres humanos? Nos bens coletivos? No bem estar 

comum? É esta a essência da educação?. 

O resultado da pesquisa desenvolvida nas escolas públicas estaduais de Aracaju 

mostra uma desarticulação entre os setores administrativos da SEED e sua prática cotidiana, 

cuja organização do trabalho pedagógico é anulada pelo isolamento profissional em que se 

encontram nas unidades de ensino.  

É necessário compreender a força coletiva nas elaborações pedagógicas que se 

manifestam como projetos historicamente situados na realidade concreta e imbricados pela 

totalidade social. Convém ressaltar que em nenhuma unidade de ensino pesquisada possui 

projeto pedagógico e nem conhecem as proposições do MEC e da SEED, menos ainda a 

proposta do Paraná como referencia de um debate coletivo e resultado de construções e 

reconstruções pedagógicas voltados a um projeto de sociedade. 

No que se refere às construções teóricas das propostas pedagógicas para a 

Educação Física na EJA foi focalizado inicialmente a identificação do Projeto histórico de 

cada elaboração. Sobre esse aspecto explicitamos na análise que apenas a Proposta do Paraná 

configura e envolve-se no projeto histórico de sociedade e o faz na perspectiva de 

reestruturação social, a Proposta do MEC traz de forma sutil alguns dos problemas sociais, 

mas, não os situa historicamente na necessidade de superação e a Proposta de Sergipe sequer 

relaciona problemas sociais com a educação e a Educação Física. 

Com relação a Educação Física na EJA a concepção que se sobressai na Proposta 

do MEC refere-se ao aspecto biológico e ao usufruto dos bens de lazer. A proposta de Sergipe 

em princípio segue a mesma lógica do documento do MEC e referem-se como ponto central 

da proposta a promoção da saúde e a utilização do tempo livre de forma criativa. Isto significa 

considerar o eixo da educação em apenas um aspecto da vida humana, saúde, sem considerar 

que para isto é necessário ter trabalho como possibilidade real de inserção no mundo para 
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usufruto dos bens materiais e sociais e a educação como possibilidade de conquistas. 

Realizam uma cópia do trecho da Proposta do MEC e se referem à Educação Física deve 

proporcionar atividades prazerosas para que os alunos continuem após a escola. 

A Proposta do Paraná defende a Educação Física como possibilidade de 

compreender o movimento humano como elemento de novas conquistas, pois, é através da 

materialidade corporal que se constroem as relações humanas. 

Na proposta do MEC e de Sergipe não há correlação com o mundo do trabalho na 

perspectiva que temos destacando sobremaneira a educação enquanto liberdade como  

educação enquanto houver vida, e uma vida repleta de sentido para os estudantes 

trabalhadores impelindo-os para além do capital através de uma digna consciência de classe, 

na qual não é mais possível fingir que a educação da classe privilegiada seja a mesma que a 

da classe popular, como também não é mais possível fingir que o ensino diurno tem que ser 

igual ao ensino noturno destinado aos que vivem do próprio trabalho. 

A Proposta do Paraná circunscreve a abrangência da elaboração do trabalho 

pedagógico a partir de relações no mundo de trabalho como pressuposto para compreender 

um corpo utilizado pelo mundo produtivo, e avançam na elaboração de elementos 

articuladores do conhecimento que possibilita a aquisição do conhecimento contextualizado e 

não apenas a lista de conteúdos sem relação com os condicionantes sociais como ocorre com a 

Proposta de Sergipe. 

Como afirmamos na introdução desse trabalho o objeto de estudo sobre o qual nos 

debruçamos apresenta-se ainda sutil nas construções acadêmicas, o que foi possível confirmar 

a partir da realidade concreta, pois, as escolas pesquisadas não são influenciadas pelas 

elaborações teóricas alheias a ela. Considerando assim, por um lado positivo, pois, ignoram as 

elaborações teóricas que não nascem do “chão da escola”, ou seja, no diálogo com os sujeitos 

envolvidos, e por outro negativo, assim como ignoram as elaborações teóricas vazias de 

projeto histórico ignoram também as contribuições que fomentariam as discussões com o 

coletivo de professores possibilitando novos diálogos e elaborações pertinentes. 

São essas respostas que nos permitem apontar no sentido de que cada professor 

deve entender e superar a contradição entre uma formação humana na perspectiva omnilateral 

em que está presente a auto-organização gerando a consciência de classe e a formação 

humana, ainda em voga, voltada ao individualismo, a opressão e a acomodação. E 

coletivamente envolver-se em estratégias de luta, na qual,  
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Num grupo, é possível perceber diferentes níveis de envolvimento, de expectativa e 
de compreensão do trabalho coletivo, que é a síntese das relações que os 
trabalhadores estabelecem entre si. Para o coletivo constituir-se como “estratégia de 
vida”, deve ser compreendido em sua complexidade, considerando-se a diversidade 
de significados econômicos, políticos e ideológicos entre os trabalhadores.(LACKS, 
2004, p. 261).   

Portanto como contraponto às elaborações teóricas da Educação Física na escola 

pública, especificamente para a EJA, como educação do trabalhador deve considerar o 

contexto contraditório e complexo do “chão da escola” como elemento prioritário das 

discussões coletivas para o enfrentamento de novas bases educacionais sobre a cultura 

corporal na formação humana omnilateral, cuja essência está formação de um homem 

histórico que tem consciência de sua condição de existência, dos elementos de opressão e da 

lógica do capital e os nega historicamente através da superação articulada na realidade 

concreta com a organização do trabalho pedagógico articulada também ao projeto histórico. 

Nesse caminho, propomos em consonância com os estudos de Lacks (2004, p. 

204), no qual os professores de Educação Física devem,   

Além de dominar os processos de construção do conhecimento científico que 
fundamentam e orientam sua ação, é imperioso que o profissional saiba direcionar 
esse conhecimento, transformando-o em ação política, ética, moral, libertadora, na 
perspectiva da superação da sociedade de classes. [...] O professor de Educação 
Física, além do domínio dos conhecimentos específicos para sua ação profissional, 
deve, necessariamente, compreender e enfrentar as questões referentes ao trabalho 
capitalista, seu caráter e organização. É preciso demonstrar capacidade de trabalhar 
solidário, em grupo, com autonomia e auto-organização, para tomar decisões, bem 
como se responsabilizar por suas opções. É preciso, também, que saiba avaliar 
criticamente sua própria atuação, e o contexto em que atua, e que saiba interagir, 
cooperativamente, tanto com sua comunidade profissional quanto com a sociedade.    

A partir das análises realizadas no nosso estudo apontamos alguns caminhos de 

superação, de modo que, reafirmamos a contribuição de Nosella (1998), que traz como 

primeiro

 

ponto a excessiva proteção aos mais fracos tendo a EJA como assistência social a 

invés de produção científico-tecnológica. A segunda

 

contribuição diz respeito ao trabalho 

pedagógico com método definido para a produção do conhecimento voltado para a liberdade 

no qual não basta a convivência em grupo, hoje um dos motes da propaganda da EJA. O 

terceiro

 

ponto refere-se ao disfarce da dicotomia entre ensino profissionalizante e ensino 
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secundário no qual o “mundo do trabalho se aproxima do mundo da escola mais os dois 

mundos não se integram; os dirigentes e os dirigidos continuam em escolas diferentes, mesmo 

recebendo diplomas ‘iguais’” (NOSELLA, 1998, p. 175), porém agravando-se com turnos e 

horários incompatíveis com a qualidade do trabalho intelectual.  

O quarto

 

ponto apresentado neste estudo é o grande índice de pacotes escolares 

noturnos e de baixa qualidade inclusive o questionamento sobre os critérios de expansão e os 

métodos de funcionamento que marcam a grande maioria dos cursos noturnos que muitas 

vezes dificulta o trabalho pedagógico em alguns casos substituídos pelo que é secundário, 

porém de visibilidade social sem o propósito da formação humana e o quinto

 

e último ponto 

reforça a necessidade da formação de professores, cuja trajetória em muitos casos são 

formações em,  

faculdades de beira de estrada, quatro ou até cinco turnos diários, superlotação da 
salas, sobrecarga de jornada de trabalho dos professores, má formação profissional, 
ridícula remuneração dos docente, grande confusão na avaliação dos resultados, 
redução da hora/aula, etc., tudo para “cicatrizar” a dolorosíssima ferida de uma 
sociedade desigual, que para uns oferece a escola, para outros “faz-de-conta” que 
oferece. (NOSELLA, 1998, p. 179)   

Nesta perspectiva a construção de um novo projeto histórico para a superação de 

uma política pública fantasiosa apresenta-se como possibilidade concreta, Nosella (1998), 

propõe uma articulação entre uma educação de qualidade, universal e um sistema industrial 

difuso, orgânico e moderno; somada a instauração de uma escola obrigatória até os 14 anos 

(onde não há a possibilidade de um cidadão não freqüentá-la) e a organização de uma escola 

pós-obrigatória, pré-profissional e profissional (2º, 3º e 4º graus), pois a cidadania não é opção 

é condição necessária e universal; também respaldada pela criação de uma escola unitária que 

não significa um sistema escolar único e rígido com escolas exatamente iguais, mas sim, que 

ofereça ao indivíduo a sua unitariedade com escolas de qualidade e flexibilidade permitindo 

ao aluno mudar para outro ramo com a compensação de eventuais carências; a superação de 

que o ensino noturno precisa ser repensado sem tabus ideológicos onde não é mais possível 

fingir que o dia a noite se equivalem e que estudo não é trabalho, ignorando assim, o 

somatório de trabalho em 12/13 horas diárias, considerando portanto, a necessidade de ajuste 

social e segundo Nosella (1998, p. 182), “oportunizando exames supletivos sérios para quem 
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“perdeu o trem” da escolarização regular [...] o Governo não pode ceder à tentação de ‘ajudar’ 

as estatísticas da escolarização nacional[...]”. 

Outro ponto destacado por Nosella (1998), é o investimento na qualidade da 

formação do profissional da educação em consonância com os centros de formação (antiga 

Escola Normal em articulação com o ensino superior) e por fim sugere a implantação de 

processos avaliativos para regular os avanços e os entraves na formação do cidadão que 

articule a avaliação externa (Governo) e a avaliação interna institucional e neste diálogo 

produza a educação necessária à libertação humana da lógica do capital sobre a educação.  

Assim, contribuímos com alguns pontos indicativos de superação das mazelas da 

educação pública brasileira destinada aos estudantes trabalhadores, centrando esforços na 

nossa tarefa enquanto defensores de uma educação pública de qualidade que represente a 

possibilidade de emancipação humana das condições atuais de existência, pela via da 

eliminação da desigualdade social, pelo direito aos bens sociais, pela conquista de um mundo 

justo e digno. Encerramos provisoriamente este trabalho com as palavras de Taffarel (2008, p. 

03),    

Portanto, não basta a discussão da inclusão na escola e nas praticas da educação 
física & esporte. Temos que nos perguntar sobre a escola capitalista. A critica 
radical a esta escola que sociabiliza para o mundo do trabalho capitalista é o ponto 
de partida. Da mesma forma com relação à educação física & esporte. Esta escola 
que ensina relações sociais submissas aos trabalhadores que aceitarão mais 
facilmente a sociedade atual, e não farão nada para alterá-la, se vale da educação 
física para fazê-lo. As crianças aprendem muito pouco na escola, para além da 
submissão e isto é um ganho para o capital. Continuar explorando trabalhadores 
alienados que não conseguem se identificar com suas produções, com suas relações, 
consigo mesmo, instruindo os que mandam, tem sido o papel estratégico assumido 
pela escola capitalista.   
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ANEXO 1  

O SISTEMA EDUCACIONAL NO ESTADO DE SERGIPE - (Regiões de jurisdição)                          

O SISTEMA EDUCACIONAL NO ESTADO DE SERGIPE - (Regiões de jurisdição)   
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Fonte: Site da Secretaria de Estado da Educação de Sergipe     

Diretorias Regionais: 10 
Municípios: 75 

Escolas: 401  

NUMERO DE MATRÍCULA: 
Creche: 91  
Pré: 5.833  
Ens. Fund.: 125.295  
Ens. Médio: 73.705  
EJA: 37.238  
Educação Especial: 824  
Técnicos: 375    

Total: 243.361 ALUNOS 
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ANEXO 2  

MAPA DEMONSTRATIVO DA MATRICULA E CONCENTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO 
DE JOVENS E ADULTOS EM SERGIPE                    
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MAPA DEMONSTRATIVO DA MATRICULA E CONCENTRAÇÃO DA 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM SERGIPE    

DEA – Diretoria de Educação de Aracaju (Sede em Aracaju)   

 

                  Fonte: Site da Secretaria de Estado da Educação de Sergipe    

DRE’01 – Diretoria Regional de Educação (Sede em Estância)   

 

                         Fonte: Site da Secretaria de Estado da Educação de Sergipe       

Municípios: 01  

Escolas: 98 unidades  

Total de alunos: 72.967   

Alunos EJA: 14.277  

Alunos EJAEM: 5.100 

Municípios: 07  

Escolas: 25 unidades  

Total de alunos: 17.589   

Alunos EJA: 1.877  

Alunos EJAEM: 703 
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DRE’02 – Diretoria Regional de Educação (Sede em Lagarto) 

               Fonte: Site da Secretaria de Estado da Educação de Sergipe  

DRE’03 – Diretoria Regional de Educação (Sede em Itabaiana) 

 

Fonte: Site da Secretaria de Estado da Educação de Sergipe  

DRE’04 – Diretoria Regional de Educação (Sede em Capela) 

            Fonte: Site da Secretaria de Estado da Educação de Sergipe  

Municípios: 07  

Escolas: 54 unidades  

Total de alunos: 28.107  

Alunos EJA: 3.311  

Alunos EJAEM: 1.344 

 

Municípios: 14  

Escolas: 53 unidades  

Total de alunos: 25.414  

Alunos EJA: 4.138  

Alunos EJAEM: 1.125 

 

Municípios: 08  

Escolas: 19 unidades  

Total de alunos: 12.030  

Alunos EJA: 2.493  

Alunos EJAEM: 934 
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DRE’05 – Diretoria Regional de Educação (Sede em Nossa Senhora das Dores)  

 

Fonte: Site da Secretaria de Estado da Educação de Sergipe  

DRE’06 – Diretoria Regional de Educação (Sede em Propriá) 

                 Fonte: Site da Secretaria de Estado da Educação de Sergipe  

DRE’07 – Diretoria Regional de Educação (Sede em Gararu) 

 

Fonte: Site da Secretaria de Estado da Educação de Sergipe  

Municípios: 05  

Escolas: 07 unidades  

Total de alunos: 5.342  

Alunos EJA: 2.493  

Alunos EJAEM: 225 

 

Municípios: 14  

Escolas: 45 unidades  

Total de alunos: 19. 905  

Alunos na EJA: 2.661  

Alunos EJAEM: 651 

 

Municípios: 4  

Escolas: 15 unidades  

Total de alunos: 5.301  

Alunos EJA: 693  

Alunos

 

EJAEM:

 

300
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DRE’08 – Diretoria Regional de Educação (Sede em Aracaju)  

 

Fonte: Site da Secretaria de Estado da Educação de Sergipe    

DRE’09 – Diretoria Regional de Educação (Sede em Nossa Senhora da Glória) 

 

Fonte: Site da Secretaria de Estado da Educação de Sergipe       

Municípios: 8  

Escolas: 69 unidades  

Total de alunos: 45. 808  

Alunos na EJA: 5.608  

Alunos EJAEM: 802 

 

Municípios: 5  

Escolas: 16 unidades  

Total de alunos: 10.898  

Alunos na EJA: 1.361  

Alunos EJAEM: 465 
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ANEXO 3  

PORTARIA ESTADUAL Nº 0401             
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ANEXO 4 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO Nº 160                 
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ANEXO 5 

MATRICULA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS POR UNIDADE DE 
ENSINO               
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QUADRO 1 – Referente à matrícula da EJAEM na DEA –Diretoria Regional de Educação 
(1º semestre) 

MUNICÍPIO UNIDADE ESCOLAR Nº DE 
TURMAS 

Nº DE 
ALUNOS 
EJAEM 

    

Aracaju 

CE GOV. ALBANO FRANCO 04 156 
E.E  PROFª AUREA MELO 07 231 
E.E  PROFº BENEDITO OLIVEIRA 05 116 
E.E MIN. GERALDO BARRETO SOBRAL - CAIC 07 321 
E.E DES. JOÃO BOSCO DE ANDRADE LIMA 04 133 
CES. PROFº SEVERINO UCHÕA 24 977 
E.E PROFª JUDITE OLIVEIRA 06 225 
E.E. MARIA DO CARMO ALVES 08 253 
E.E. JORNALISTA PAULO COSTA 02 84 
C.E. GOV. DJENAL TAVARES QUEIROZ 13 578 
E.E. PROFª JOAQUIM VIEIRA SOBRAL 07 297 
E.E. LEONOR TELES DE MENEZES 02 98 
E.E. ALCEU AMOROSO LIMA 04 138 
E.E. GENERAL SIQUEIRA 13 543 
E.E MONS. CARLOS CAMÉLIO COSTA 09 438 
E.E. PROFª ALBA MOREIRA 05 117 
E.E. PROFº ACRÍSIO CRUZ

 

05

 

174

 

E.E. JOSÉ AUGUSTO FERRAZ

 

04

 

144

 

E.E. 24 DE OUTUBRO 09 425 
C.E. SENADOR JOSÉ ALVES NASCIMENTO 03 153 
E.E. PROFº OFENÍSIA FREIRE 07 272 

TOTAL 148 5.864 

   

QUADRO 2 – Referente à matrícula da EJAEM na DEA –Diretoria Regional de Educação 
(2º semestre) 

MUNICÍPIO UNIDADE ESCOLAR 
Nº DE 

TURMAS 

Nº DE 
ALUNOS 
EJAEM 

    

Aracaju 

CE GOV. ALBANO FRANCO 04 163 
E.E  PROFª AUREA MELO 07 223 
E.E  PROFº BENEDITO OLIVEIRA 05 115 
E.E MIN. GERALDO BARRETO SOBRAL - CAIC 08 317 
E.E DES. JOÃO BOSCO DE ANDRADE LIMA 04 141 
CES. PROFº SEVERINO UCHÕA 22 898 
E.E PROFª JUDITE OLIVEIRA 06 202 
E.E. MARIA DO CARMO ALVES 08 198 
E.E. JORNALISTA PAULO COSTA 03 111 
C.E. GOV. DJENAL TAVARES QUEIROZ 13 409 
E.E. PROFº JOAQUIM VIEIRA SOBRAL 07 225 
E.E. LEONOR TELES DE MENEZES 01 49 
E.E. ALCEU AMOROSO LIMA 04 127 
E.E. GENERAL SIQUEIRA 13 469 
E.E MONS. CARLOS CAMÉLIO COSTA 11 309 
E.E. PROFª ALBA MOREIRA 06 108 
E.E. PROFº ACRÍSIO CRUZ 04 172 
E.E. JOSÉ AUGUSTO FERRAZ 05 135 
E.E. 24 DE OUTUBRO 09 331 
C.E. SENADOR JOSÉ ALVES NASCIMENTO 04 176 
E.E. PROFª OFENÍSIA FREIRE 08 222 

TOTAL 151 5.100 
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QUADRO 3 – Referente à matrícula da EJAEM na DRE’1 –Diretoria Regional de Educação 
de Estância (1º semestre) 

MUNICÍPIO UNIDADE ESCOLAR Nº DE 
TURMAS 

Nº DE 
ALUNOS 
EJAEM 

Estância E.E. JORGE AMADO - CAIC 09 402 
Estância

 
C.E. GUMERCINDO BESSA 02 83 

Tomar do Geru E.E. D. JOSÉ VICENTE TÁVORA 02 119 
TOTAL 13 604 

   

QUADRO 4 – Referente à matrícula da EJAEM na DRE’1 –Diretoria Regional de Educação 
de Estância (2º semestre) 

MUNICÍPIO UNIDADE ESCOLAR 
Nº DE 

TURMAS 

Nº DE 
ALUNOS 
EJAEM 

Estância E.E. JORGE AMADO - CAIC 10 501 
Estância

 

C.E. GUMERCINDO BESSA

 

02

 

83

 

Tomar do Geru E.E. D. JOSÉ VICENTE TÁVORA 02 119 
TOTAL 14 703 

   

QUADRO 5 – Referente à matrícula da EJAEM na DRE’2 –Diretoria Regional de Educação 
de Lagarto (1º semestre) 

MUNICÍPIO UNIDADE ESCOLAR Nº DE 
TURMAS 

Nº DE 
ALUNOS 
EJAEM 

Salgado E.E. ALENCAR CARDOSO 02 127 
Salgado

 

E.E. JOSÉ CONRADO DE ARAUJO 04 150 
Salgado (pov. Água Fria) E.E. RAIMUNDO ARAUJO 02 150 

Lagarto C.E. PROFº ABELARDO ROMERO DE ARAUJO 09 431 
Lagarto E.E. MONS. JUAREZ SANTOS PRADO 01 37 

Simão Dias CES. MARCOS FERREIRA 10 335 
TOTAL 28 1.230 

   

QUADRO 6 – Referente à matrícula da EJAEM na DRE’2 –Diretoria Regional de Educação 
de Lagarto (2º semestre) 

MUNICÍPIO UNIDADE ESCOLAR Nº DE 
TURMAS 

Nº DE 
ALUNOS 
EJAEM 

Salgado E.E. ALENCAR CARDOSO 03 163 
Salgado

 

E.E. JOSÉ CONRADO DE ARAUJO 04 145 
Salgado (pov. Água Fria) E.E. RAIMUNDO ARAUJO 02 75 

Lagarto C.E. PROFº ABELARDO ROMERO DE ARAUJO 09 382 
Lagarto E.E. MONS. JUAREZ SANTOS PRADO 01 35 
Lagarto E.E DOM MÁRIO RINO SIVIERI 01 45 

Simão Dias CES. MARCOS FERREIRA 11 448 
Riachão do Dantas E.E. LOURIVAL FONTES 01 49 

TOTAL 32 1.344 
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QUADRO 7 – Referente à matrícula da EJAEM na DRE’3 –Diretoria Regional de Educação 
de Itabaiana (1º semestre) 

MUNICÍPIO UNIDADE ESCOLAR Nº DE 
TURMAS 

Nº DE 
ALUNOS 
EJAEM 

Areia Branca E.E PEDRO DINIZ GONÇALVES 03 72 
Itabaiana E.E DR. AUGUSTO CÉSAR LEITE 05 190 
Itabaiana E.E PROFº NESTOR CARVALHO DE LIMA 05 182 
Itabaiana E.E EDUARDO SILVEIRA 07 295 
Frei Paulo E.E MARTINHO GARCEZ 02 112 

Campo do Brito E.E. DEP. FRANCISCO PAIXÃO 03 118 
Campo do Brito E.E. GUILHERME CAMPOS 02 76 

Moita Bonita E.E. ENG. ELIAS ANDRADE 03 60 
Macambira C.E. MARCOLINO CRUZ SANTOS 01 20 

São Domingos C.E. EMELIANO RIBEIRO 01 35 
Ribeirópolis E.E. ABDIAS BEZERRA 01 45 
Ribeirópolis C.E. JOÃO XXIII 04 125 
Malhador C.E. JOSÉ JOAQUIM CARDOSO 03 131 

TOTAL 40 1.461 

   

QUADRO 8 – Referente à matrícula da EJAEM na DRE’3 –Diretoria Regional de Educação 
de Itabaiana (2º semestre) 

MUNICÍPIO UNIDADE ESCOLAR Nº DE 
TURMAS 

Nº DE 
ALUNOS 
EJAEM 

Areia Branca E.E PEDRO DINIZ GONÇALVES 02 43 
Itabaiana E.E DR. AUGUSTO CÉSAR LEITE 05 172 
Itabaiana E.E PROFº NESTOR CARVALHO DE LIMA 05 163 
Itabaiana E.E EDUARDO SILVEIRA 06 220 
Frei Paulo E.E MARTINHO GARCEZ 02 138 

Campo do Brito E.E. DEP. FRANCISCO PAIXÃO 02 67 
Campo do Brito E.E. GUILHERME CAMPOS 02 37 

Moita Bonita E.E. ENG. ELIAS ANDRADE 03 44 
São Domingos C.E. EMELIANO RIBEIRO 01 31 
Ribeirópolis E.E. ABDIAS BEZERRA 01 20 
Ribeirópolis C.E. JOÃO XXIII 03 107 
Malhador C.E. JOSÉ JOAQUIM CARDOSO 02 83 

TOTAL 34 1.125 

   

QUADRO 9 – Referente à matrícula da EJAEM na DRE’4 –Diretoria Regional de Educação 
de Capela (1º semestre) 

MUNICÍPIO UNIDADE ESCOLAR Nº DE 
TURMAS 

Nº DE 
ALUNOS 
EJAEM 

Capela E.E. COELHO E CAMPOS 02 65 
Japaratuba E.E. GONÇALO ROLLEMBERG 10 406 
Muribeca

 

C.E. ALMIRANTE BARROSO

 

02

 

71

 

Rosário do Catete C.E. LEANDRO MACIEL 04 139 
Maruim C.E. FELIPE TIAGO GOMES 01 53 

Carmópolis C.E. POETA JOSÉ SAMPAIO 05 302 
TOTAL 24 1.036 
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QUADRO 10 – Referente à matrícula da EJAEM na DRE’4 –Diretoria Regional de Educação 
de Capela (2º semestre) 

MUNICÍPIO UNIDADE ESCOLAR Nº DE 
TURMAS 

Nº DE 
ALUNOS 
EJAEM 

Capela E.E. COELHO E CAMPOS 02 65 
Japaratuba E.E. GONÇALO ROLLEMBERG 10 406 
Muribeca C.E. ALMIRANTE BARROSO 03 79 

Rosário do Catete C.E. LEANDRO MACIEL 04 126 
Maruim C.E. FELIPE TIAGO GOMES 01 53 

Carmópolis C.E. POETA JOSÉ SAMPAIO 04 305 
TOTAL 24 934 

      

QUADRO 11 – Referente à matrícula da EJAEM na DRE’5 –Diretoria Regional de Educação 
de Nossa Senhora das Dores (1º semestre) 

MUNICÍPIO UNIDADE ESCOLAR Nº DE 
TURMAS 

Nº DE 
ALUNOS 
EJAEM 

Nossa Senhora das Dores C.E GENERAL CALAZANS 02 93 
Nossa Senhora das Dores C.E PROFº FERNANDO AZEVEDO 01 33 

Siriri C.E Cel. JOSÉ JOAQUIM BARBOSA 02 84 
Graccho Cardoso C.E. MANOEL ALCINO DO NASCIMENTO 02 48 

Divina Pastora E.E DR. JOÃO DE MELO PRADO 01 37 
TOTAL 08 295 

      

QUADRO 12 – Referente à matrícula da EJAEM na DRE’5 –Diretoria Regional de Educação 
de Nossa Senhora das Dores (2º semestre) 

MUNICÍPIO UNIDADE ESCOLAR Nº DE 
TURMAS 

Nº DE 
ALUNOS 
EJAEM 

Nossa Senhora das Dores C.E GENERAL CALAZANS 02 76 
Nossa Senhora das Dores C.E PROFº FERNANDO AZEVEDO

 

01

 

30

 

Siriri

 

C.E Cel. JOSÉ JOAQUIM BARBOSA

 

02

 

68

 

Graccho Cardoso C.E. MANOEL ALCINO DO NASCIMENTO 01 25 
Divina Pastora E.E DR. JOÃO DE MELO PRADO 01 26 

TOTAL 07 225 
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QUADRO 13 – Referente à matrícula da EJAEM na DRE’6 –Diretoria Regional de Educação 
de Própria (1º semestre) 

MUNICÍPIO UNIDADE ESCOLAR Nº DE 
TURMAS 

Nº DE 
ALUNOS 
EJAEM 

Neópolis E.E. AMINTHAS DINIZ DE A. DANTAS 06 115 
Neópolis E.E. SAGRADA FAMÍLIA 04 136 
Neópolis E.E. CALDAS JÚNIOR 03 91 
Neópolis E.E. GOV. GERAL M. DE MIRANDA 01 32 
Japoatã E.E. PROFª ROBERTA R. DE SOUZA 01 22 
Propriá E.E. PROFº CESÁRIO SIQUEIRA 02 79 
Propriá E.E. DOM ANTÔNIO CABRAL 01 46 

Amparo do São Francisco E.E. MANOEL JOAQUIM OLIVEIRA CAMPOS 01 13 
Aquidabã E.E. NAÇÕES UNIDAS 01 33 
Aquidabã E.E MILTON AZEVEDO 02 55 

São Francisco E.E. JOÃO DIAS GUIMARÂES 01 23 
Canhoba E.E. ERONILDES DE CARVALHO 01 42 

Santana do São Francisco E.E. GOMES NETO 01 38 
TOTAL 25 722 

   

QUADRO 14 – Referente à matrícula da EJAEM na DRE’6 –Diretoria Regional de Educação 
de Própria (2º semestre) 

MUNICÍPIO UNIDADE ESCOLAR Nº DE 
TURMAS 

Nº DE 
ALUNOS 
EJAEM 

Neópolis E.E. AMINTHAS DINIZ DE A. DANTAS 04 67 
Neópolis E.E. SAGRADA FAMÍLIA 04 97 
Neópolis E.E. CALDAS JÚNIOR 04 91 
Neópolis E.E. GOV. GERAL M. DE MIRANDA 02 35 
Japoatã E.E. PROFª ROBERTA R. DE SOUZA 01 22 
Própria E.E. PROFº CESÁRIO SIQUEIRA 02 82 
Propriá E.E. DOM ANTÔNIO CABRAL 02 40 

Amparo do São Francisco E.E. MANOEL JOAQUIM OLIVEIRA CAMPOS 01 18 
Aquidabã E.E. NAÇÕES UNIDAS 01 30 
Aquidabã E.E MILTON AZEVEDO 02 69 

São Francisco E.E. JOÃO DIAS GUIMARÂES 01 21 
Canhoba E.E. ERONILDES DE CARVALHO 01 38 

Santana do São Francisco E.E. GOMES NETO 01 41 
TOTAL 26 651 

   

QUADRO 15 – Referente à matrícula da EJAEM na DRE’7 –Diretoria Regional de Educação 
de Gararu (1º semestre) 

MUNICÍPIO UNIDADE ESCOLAR 
Nº DE 

TURMAS 

Nº DE 
ALUNOS 
EJAEM 

Porto da Folha E.E. QUILOMBOLA 27 DE MAIO 01 16 
Porto da Folha

 

E.E. CEL. MAYNARD GOMES

 

02

 

67

 

Itabi C.E. MARIA DAS GRAÇAS MENEZES MOURA 04 117 
Nossa Senhora de Lourdes C.E ALMIRANTE TAMANDARÉ 02 55 

Gararu C.E. PROFº JOSÉ AUGUSTO DA ROCHA LIMA 02 64 
TOTAL 11 319 
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QUADRO 16 – Referente à matrícula da EJAEM na DRE’7 –Diretoria Regional de Educação 
de Gararu (2º semestre) 

MUNICÍPIO UNIDADE ESCOLAR Nº DE 
TURMAS 

Nº DE 
ALUNOS 
EJAEM 

Porto da Folha E.E. QUILOMBOLA 27 DE MAIO 01 10 
Porto da Folha E.E. CEL. MAYNARD GOMES 02 64 

Itabi C.E. MARIA DAS GRAÇAS MENEZES MOURA 04 117 
Nossa Senhora de Lourdes C.E ALMIRANTE TAMANDARÉ 02 55 

Gararu C.E. PROFº JOSÉ AUGUSTO DA ROCHA LIMA 02 54 
TOTAL 11 300 

  

QUADRO 17 – Referente à matrícula da EJAEM na DRE’8 –Diretoria Regional de Educação 
de Grande Aracaju (1º semestre) 

MUNICÍPIO UNIDADE ESCOLAR 
Nº DE 

TURMAS 

Nº DE 
ALUNOS 
EJAEM 

São Cristóvão E.E. ARMINDO GUARANÁ 05 209 
São Cristóvão C.E. Pe. GASPAR LOURENÇO

 

02

 

93

 

São Cristóvão C.E. DEP. ELÍSIO CARMELO 01 55 
São Cristóvão C.E. PROFª OLGA BARRETO 03 124 
Laranjeiras C.E. PROFª ZIZINHA GUIMARÃES 06 223 

Itaporanga D’ajuda C.E. FELISBELO FREIRE 02 57 
TOTAL 19 758 

   

QUADRO 18 – Referente à matrícula da EJAEM na DRE’8 –Diretoria Regional de Educação 
de Grande Aracaju (2º semestre) 

MUNICÍPIO UNIDADE ESCOLAR 
Nº DE 

TURMAS 

Nº DE 
ALUNOS 
EJAEM 

São Cristóvão E.E. ARMINDO GUARANÁ 06 234 
São Cristóvão C.E. Pe. GASPAR LOURENÇO 02 71 
São Cristóvão C.E. DEP. ELÍSIO CARMELO 01 33 
São Cristóvão C.E. PROFª OLGA BARRETO 05 178 
Laranjeiras C.E. PROFª ZIZINHA GUIMARÃES 05 185 

Itaporanga D’ajuda C.E. FELISBELO FREIRE 02 54 
Nossa Senhora do Socorro C.E. POETA JOSÉ SAMPAIO

 

01

 

47

 

TOTAL

 

22

 

802

    

QUADRO 19 – Referente à matrícula da EJAEM na DRE’9 –Diretoria Regional de Educação 
de Nossa Senhora da Glória (1º semestre) 

MUNICÍPIO UNIDADE ESCOLAR Nº DE 
TURMAS 

Nº DE 
ALUNOS 
EJAEM 

Canindé do São Francisco E.E. DOM JUVENCIO DE BRITO 03 124 
Poço Redondo E.E. TEOTÔNIO ALVES CHINA 03 131 

Nossa Senhora da Glória E.E. CÍCERO BEZERRA 03 169 
Monte Alegre E.E. JOSÉ INÁCIO DE FARIAS 03 111 

Feira Nova C.E. MARIA MONTESSORI 02 60 
TOTAL 14 595 
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QUADRO 20 – Referente à matrícula da EJAEM na DRE’9 –Diretoria Regional de Educação 
de Nossa Senhora da Glória (2º semestre) 

MUNICÍPIO UNIDADE ESCOLAR Nº DE 
TURMAS 

Nº DE 
ALUNOS 
EJAEM 

Canindé do São Francisco E.E. DOM JUVENCIO DE BRITO 03 108 
Poço Redondo E.E. TEOTÔNIO ALVES CHINA 02 81 

Nossa Senhora da Glória E.E. CÍCERO BEZERRA 03 136 
Monte Alegre E.E. JOSÉ INÁCIO DE FARIAS 02 91 

Feira Nova C.E. MARIA MONTESSORI 02 49 
TOTAL 12 465 

     



This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

http://www.win2pdf.com

