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RESUMO 
 
A sociedade é fruto das relações entre seus participantes e destes com o mundo em 
que habitam. As demandas sociais enquanto fenômeno em constante ressignificação, 
exigem um olhar reflexivo que responda as exigências que se apresentam. A 
educação não se distancia dessa prerrogativa, pelo contrário, tornou-se o principal 
instrumento de conscientização do homem. Visando discutir a proposta de Educação 
Integral aos alunos da EJA, esta pesquisa buscou responder a seguinte questão 
norteadora: em que consistem os desafios e as possibilidades do desenvolvimento de 
uma educação Integral na Educação de Jovens e Adultos (EJA)? Com a intenção de 
responder à questão norteadora desta pesquisa, foi formulado o seguinte objetivo 
geral: analisar desafios e possibilidades do desenvolvimento de uma Educação 
Integral na EJA. Este estudo foi realizado por meio de uma pesquisa empírica de 
abordagem qualitativa. Como instrumento de coleta de dados na pesquisa de campo, 
foram aplicados questionários. Os sujeitos da pesquisa foram três gestores escolares 
e três professores do quadro efetivo da prefeitura do município de Porto Velho-RO. O 
lócus da pesquisa de campo foi uma escola municipal de ensino fundamental de Porto 
Velho-RO. Diante dos dados levantados, na visão dos sujeitos participantes, o maior 
desafio para o desenvolvimento de uma educação integral aos jovens e adultos, 
consiste na falta de disponibilidade de tempo por parte dos alunos. Quanto às 
possibilidades, se destaca a necessidade de ampliação das oportunidades educativas 
aos alunos da EJA, além de melhoria na estrutura física, ampliação dos espaços 
educativos e qualificação profissional. Percebe-se uma demanda por informação e 
discussões sobre a temática, além de uma visão ainda distanciada quanto a 
implementação da proposta levantada pelo problema de pesquisa. Com isso, conclui-
se que os alunos da EJA, para além de ações que exprimem o caráter assistencialista, 
são cidadãos de direito à uma educação integral de qualidade que os permitam ser 
sujeitos no meio social e que cumpra as funções estabelecidas para essa modalidade 
de ensino, quais sejam: reparadora, equalizadora e qualificadora. 
 
Palavras-chave: Educação. Educação de Jovens e Adultos. Educacão Integral. 
Cidadania. 
  



 
 

ABSTRACT 
 
Society is the fruit of the relations between its participants and of these with the world 
in which they inhabit. Social demands as a phenomenon in constant resignification 
require a reflexive look that responds to the demands that are presented. Education 
does not distance itself from this prerogative, on the contrary, it has become the main 
instrument of human awareness. In order to discuss the proposal of Integral Education 
to the students of the EJA, this research sought to answer the following guiding 
question: what are the challenges and the possibilities of the development of an 
integral education in the Education of Youth and Adults (EJA)? With the intention of 
answering the guiding question of this research, the following general objective was 
formulated: to analyze the challenges and the possibilities of the development of an 
Integral Education in the EJA. In order to carry out this work an exploratory research 
with qualitative approach was developed. For this we used bibliographical research 
and field research. As an instrument of data collection in field research, questionnaires 
were applied. The research subjects are school administrators and teachers of the 
effective staff of the municipality of Porto Velho-RO. The locus of the field research 
was in a municipal elementary school in Porto Velho-RO. In view of the data collected, 
the discussion showed that the availability of time by the students was more 
challenging. Regarding the possibilities, there is a need to expand educational 
opportunities for EJA students, however, there demand for information and discussions 
on the subject, as well as a still distant view on the implementation of the proposal 
raised by the problem of this research. With this, it is concluded that the students of 
the EJA, besides actions that express the character of assistance, are citizens with the 
right to a quality integral education that allow them to be subjects in the social 
environment and that fulfills the functions established for this modality of Teaching, 
which are: restorative, equalizing and qualifying. 
 
Keywords: Education. Youth and Adult Education. Integral Education. Citizenship. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A sociedade é fruto das relações entre seus participantes e destes com o 

mundo em que habitam. As demandas sociais enquanto fenômeno em constante 

ressignificação, exigem um olhar reflexivo que responda as exigências que se 

apresentam. A educação não se distancia dessa prerrogativa, pelo contrário, tornou-

se o principal instrumento de conscientização do homem. 

Segundo UNICEF (2011, p. 18): 

 

Como toda política social, a educação é igualmente moldada pelas tensões e 
pressões da sociedade em que se insere. Quando suas práticas não mais 
respondem às demandas e necessidades daquela sociedade, surgem 
teorias, concepções e experiências de inovação educacional de que as novas 
gerações necessitam. 

 

Este trabalho coloca em discussão dois fenômenos educacionais buscando 

relacioná-los de forma a qualificar o processo educativo. 

No Brasil a Educação Integral desponta no cenário educativo contemporâneo 

por meio de discussões e ações que visam dar respostas aos reclames de uma 

sociedade mais exigente e consciente, ou pelo menos esperançosa, de se colocar em 

uma posição horizontal em relação às distancias sociais que regem as relações em 

nosso país. 

Dessa forma a Educação de Jovens e Adultos (EJA), pensada para sujeitos 

que não puderam estudar na idade assegurada pelos documentos legais, busca ser 

tratada de forma horizontal com as demais modalidades educativas e inserida nas 

discussões que visão aprimorar as práticas educacionais. 

Nesta pesquisa, buscamos tratar o jovem e o adulto, como cidadãos de direito 

a uma educação de qualidade. Para isso apresentamos elementos legais e teóricos 

que tipificam a educação integral e a EJA, visando conhecer as principais 

características conceituais e históricas de cada fenômeno. Além disso, buscamos nas 

vozes de profissionais que atuam na escola, elementos que contribuam com a 

discussão. 

Para delimitar nossa pesquisa formulamos o seguinte problema a ser 

respondido. Em que consistem os desafios e as possibilidades do desenvolvimento 

de uma educação Integral na Educação de Jovens e Adultos (EJA)? 

Com o propósito de responder à questão levantada, estabelecemos o seguinte 

objetivo geral: analisar os desafios e as possibilidades do desenvolvimento de uma 
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Educação Integral na EJA. Para alcançarmos este objetivo geral traçamos os 

seguintes objetivos específicos: a. Identificar o entendimento dos gestores e 

professores que atuam na EJA quanto à concepção de educação integral; b. 

Relacionar as possibilidades que os gestores e professores apontam para a 

implantação de uma proposta pedagógica na perspectiva da educação integral junto 

a EJA; c. Verificar na concepção dos gestores e professores quais os desafios para a 

implementação da educação integral na EJA. 

Neste trabalho desenvolvemos uma pesquisa empírica com abordagem 

qualitativa. Para construção da fundamentação teórica procedeu-se a análise 

documental e bibliográfica. Como instrumento de coleta de dados foram aplicados 

questionários. Os procedimentos metodológicos foram pautados por Bogdan & Biklen 

(1994), que explicam os aspectos da pesquisa qualitativa, além de Bardin (2002), que 

demonstra os princípios da análise de conteúdo. Para apresentar o desenho da 

pesquisa, utilizamos a estrutura a seguir. 

Na Seção 1, fizemos a introdução do trabalho ressaltando a relevância e 

descrevendo o processo de construção. 

Na Seção 2, construímos um quadro teórico para conhecer o que já foi escrito 

sobre os fenômenos estudados. Para isso iniciamos nosso estudo com uma discussão 

sobre as bases legais da educação integral no Brasil trazendo como referência alguns 

documentos como a Constituição Federal de 1988 (EC 91); Lei 9394/96 (LDB); Série 

Mais Educação - Texto Referência Para o Debate Nacional - (2009), estes textos nos 

mostraram que a educação integral em nosso país é uma concepção que possui 

caráter jurídico balizador. 

Em seguida, traçamos um apanhado histórico sobre a educação integral no 

Brasil a partir do século XX. Para dar sustentação às discussões, recorremos a 

autores como: Azevedo (1932); Vidal (2000); Cavaliere (2002, 2010); Brasil (2007); Tenório 

(2007); Bevilaqua (2014). 

Para discutir a concepção de educação integral utilizamos como base teórica 

os seguintes autores: Gadotti (2009); UNICEF (2011); Cavaliere (2010); Arroyo 

(2012). 

Em seguida descrevemos alguns documentos que legislam sobre a EJA no 

Brasil, quais sejam: Constituição Federal de 1988 (EC 91); Lei 9394/96 (LDB); Parecer 

CEB/CNE11/2000. Na sequência, apresentamos alguns fatores históricos a respeito 
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da EJA no Brasil, orientamo-nos pelos seguintes autores: Hobsbawm (1995); Haddad 

& Dipierro (2000); Di Pierro (2001); Faria (2009); Strelhow (2010). 

Finalizamos nosso quadro teórico trazendo uma discussão sobre a EJA na 

perspectiva da educação integral, para qual, utilizamos como fundamentação teórica 

os textos de: Santos (2014); UNICEF (2011); Brandão (2012). 

Na seção 3, descrevemos a motivação do estudo, além disso, são 

apresentados os preceitos que orientaram a investigação, quais sejam: a questão 

norteadora, objetivo geral e objetivos específicos. Ainda nesta seção apresentamos 

os procedimentos metodológicos que coordenam a pesquisa. 

Na seção 4 os dados obtidos foram analisados e os resultados confrontados 

com a teoria levantada. 

Por fim, nas considerações finais apresentamos os resultados da pesquisa, 

assentando nossas ponderações sobre os resultados. Após a análise das concepções 

dos sujeitos participantes, diante dos dados levantados, podemos inferir que a 

discussão despontou como maior desafio, a disponibilidade de tempo por parte dos 

alunos. Essas questões são discutidas ao longo do trabalho, que pretende esclarecer 

alguns pontos, por meio da revisão teórica levantada. 

Quanto às possibilidades destaca-se a necessidade de se ampliar as 

oportunidades educativas aos alunos da EJA, porém percebe-se uma demanda por 

informação e discussão dos profissionais envolvidos no processo educativo a respeito 

da temática. Denota-se uma visão de distância à implementação da proposta 

levantada pela questão que norteia este trabalho. Isso aponta a relevância da 

pesquisa e principalmente a necessidade de sua difusão nos ambientes sociais, 

acadêmicos e governamentais. 

Diante disso trataremos na sequência da exposição do quadro teórico deste 

trabalho, que visa apresentar teorias relacionadas à temática levantada. 
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2 EDUCAÇÃO INTEGRAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: DA BASE     
LEGAL AOS DESDOBRAMENTOS CONCEITUAIS E HISTÓRICOS 

 

Esta seção irá discorrer sobre alguns documentos oficiais, caracterização 

histórica e conceitos relacionados à Educação Integral e à EJA. Estes textos dão as 

diretrizes que norteiam e orientam as discussões sobre o tema 

 

 

2.1 Considerações sobre a Educação Integral 

 

Discorreremos, a seguir, sobre a educação integral no Brasil, a intenção é 

conhecer as bases legais, a contextualização histórica a partir do século XX, além de 

discussões sobre o conceito desta perspectiva educacional. 

 

 

2.1.1 Base legal da Educação Integral 

 

Em se tratando de legislação, o conjunto de normas que abrange os direitos e 

obrigações, em nosso país, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 

(EC 91), no seu capítulo III (Da educação, da Cultura e do Desporto), seção I (Da 

Educação), artigo 205, caput, determina que: 

 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. 

 

O enunciado específico à educação de que trata a Constituição Federal de 

1988, aponta traços que sinalizam o desenvolvimento humano integral, e determina 

estes princípios como direção ao aprimoramento do sistema educacional brasileiro. 

Trilhando os caminhos legais, a lei que rege especificamente as questões 

relacionadas ao campo educacional brasileiro, Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), lei 9394 de 20 de dezembro de 1996, anuncia no caput do artigo 2º,  

os princípios e fins da educação nacional, onde se observam concepções de 

desenvolvimento pautadas no aprimoramento humano e no atendimento às 

demandas sociais: 
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A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. 

 

Seguindo a linha dos documentos oficiais, O Ministério da Educação (MEC), 

por meio das Secretarias de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade 

(SECAD) e de Educação Básica (SEB), desenvolveu a série Mais Educação que trata 

da Educação Integral e apresenta o – Texto Referência Para o Debate Nacional –, 

sistematizando a questão em três cadernos. 

De acordo com Brasil (2009, p. 07): 

 

Esta trilogia inicial pretende desencadear um amplo diálogo nacional, que 
envolva atores diretos da cena escolar – estudantes, trabalhadores e 
trabalhadoras da educação, pais, mães, gestor, gestora –  e demais 
profissionais e instituições que possam colaborar para a construção de novas 
configurações educativas que nos ajudem a superar os desafios históricos da 
educação pública.  Além disso, esta trilogia, no contexto das políticas 
educacionais brasileiras, propõe-se a animar o debate e a construção de um 
paradigma contemporâneo de Educação Integral, que possa constituir-se 
como legado qualificado e sustentável. 

 

O Texto Referência é uma provocação dos órgãos educacionais à discussão 

sobre a educação integral visando contribuições que atendam os anseios da 

comunidade educativa, e propõe questões que podem fomentar a implantação desta 

concepção de educação, se concretizando, inclusive, em novas regulamentações.  

Os documentos que enfatizam as políticas públicas educacionais no Brasil 

orientam o que e como deve ser feito, todavia, embasados em teorias científicas que 

lhes dão suporte. 

Na sequência, discutiremos o percurso histórico da educação integral no Brasil 

destacando alguns pontos que consideramos relevantes ao entendimento da 

problemática. 

 

 

2.1.1 Percurso histórico da educação integral no Brasil 

  

A concepção de Educação Integral empregada neste trabalho considera como 

principais referências autores clássicos e contemporâneos, que desde o início do 

século XX atuam de forma veemente na construção de um ideal de educação mais 
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humano, que abarque o desenvolvimento das múltiplas dimensões, e que vem se 

construindo e reconstruindo historicamente. 

O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932, é o documento que 

acende este diálogo histórico-conceitual e que serve como ponto de partida à intensão 

de explicar como esta concepção de educação foi tratada em nosso país a partir do 

século XX. Escrito por um grupo de intelectuais com sede de mudanças significativas 

no sistema educacional brasileiro, o texto compila o desejo de transformação social 

por meio da ampliação de oportunidades educativas. 

Segundo o manifesto “toda a educação varia sempre em função de uma 

“concepção de vida”, refletindo, em cada época, a filosofia predominante que é 

determinada, a seu turno, pela estrutura da sociedade” (AZEVEDO, 1932, p. 39). 

Dessa forma, as relações em uma coletividade determinam o norte que conduz 

a sociedade na constante construção do seu meio, neste sentido isso importaria em 

menor grau os interesses individuais em favor aos interesses coletivos. 

Goergen (2013, p. 728) nos explica que: 

 

Este ser coletivo, também chamado de Estado ou de soberano por Rousseau, 
é formado pelas pessoas que, individualmente, se denominam cidadãos e, 
coletivamente, povo. É nessa condição que, de certo modo, o indivíduo abre 
mão de parte de sua liberdade particular ou natural, da qual não pode fruir 
isoladamente, em favor da liberdade coletiva que o Estado, ou seja, o contrato 
lhe garante. 

 

Pensando a sociedade como um organismo em movimento, que suscita 

constantes mudanças, nem sempre estas mobilizações são sinônimas de avanço na 

melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, haja vista que o peso negativo das 

transformações costuma pender para a grande massa populacional economicamente 

desprovida e socialmente controlada por uma minoria detentora do poder político e 

econômico. 

 Para Goergen (2013, p. 727): 

 

A razão diz ao homem que ele não pode seguir sempre sua própria vontade 
se quiser viver em paz e liberdade. Por isso, retira os homens do estado de 
natureza e os une livremente numa sociedade política, com leis investidas de 
autoridade para decidir sobre as controvérsias e castigar os infratores. 

 

A influência de bandeiras que pregam a liberdade, a igualdade de 

oportunidades e de direitos, por vezes, levam as massas populacionais, ao atributo 
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de delegarem à máquina pública seu próprio destino, que neste caso entende-se 

como o controle sobre os direitos e deveres de uma pessoa, cabendo a quem estiver 

no comando dessa estrutura de poder e controle, cuidar dos interesses de todos. 

A questão é que para a manutenção do status quo de uma minoria, algumas 

iniciativas aparentemente populares são tomadas, maquiando, por vezes, os reais 

interesses dessas medidas. 

À exemplo para esta discussão, podemos refletir no que expõe Goergen (2013, 

p. 739), sobre o ideário capitalista que tomou corpo no cenário mundial, a partir da 

segunda metade do século XX: 

 

O primeiro e maior interesse do neoliberalismo privatista é que os rumos da 
sociedade sejam submetidos às leis do mercado e o Estado seja reduzido ao 
mínimo necessário ao “bom” funcionamento do sistema. Dessa forma, os 
interesses sistêmico-econômicos se sobrepõem aos genuínos interesses dos 
cidadãos. 

 

No alvorecer dos anos 30 do século passado, o Brasil vivia um período de 

efervescência política em um cenário de incertezas entre golpe militar e um estado 

democrático, o panorama educacional mostrava as marcas de uma tendência 

pedagógica tradicional que estava enraizada nos processos educativos, que eram 

totalmente controladores e controlados. 

 Assim Cavaliere (2002, p. 252), nos explica que: 

 

As novas ideias em educação questionavam o enfoque pedagógico até então 
centrado na tradição, na cultura intelectual e abstrata, na autoridade, na 
obediência, no esforço e na concorrência. Para os reformistas, a educação 
deveria assumir-se como fator constituinte de um mundo moderno e 
democrático, em torno do progresso, da liberdade, da iniciativa, da 
autodisciplina, do interesse e da cooperação. As reformas nas instituições 
escolares visavam à retomada da unidade entre aprendizagem e educação, 
rompida a partir do início da era moderna, pela própria escolarização, e 
buscavam religar a educação à “vida”. 

 

Dessa maneira, a sociedade dividida em classes por padrões econômicos, 

acaba também, se subdividindo em grupos de interesses comuns, reunidos para 

construírem o que cada categoria defende como concepção de vida. 

De acordo com Cavaliere (2010, p. 249): 

 

Nas primeiras décadas do século XX, o entusiasmo pela educação escolar 
era um sentimento difundido e que perpassava diferentes orientações 
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ideológicas, por isso podemos encontrar significados diversos para a 
concepção de educação integral, representando diferentes projetos políticos. 

 

Sendo assim, conjecturas dos grupos que lutaram e ainda lutam por direcionar 

o movimento educacional em nosso país, até mesmo as proposições mais populistas, 

são suscetíveis a um olhar crítico-reflexivo, com intuito de aproximar a compreensão 

dos reais objetivos de cada campanha. 

Sobre isto, Freire (2001, p. 30), nos ajuda entender melhor o sentido da 

percepção de mundo, além do que é aparente: 

 

A conscientização implica, pois que ultrapassemos a esfera espontânea de 
apreensão da realidade, para chegarmos a uma esfera crítica na qual a 
realidade se dá como objeto cognoscível e na qual o homem assume uma 
posição epistemológica. 

 

Ler o mundo por meio da conexão entre o que se vê e o que se pensa, sobre o 

objeto ou fenômeno que observa, procurar possibilidades possíveis no entendimento, 

de acordo com o conhecimento historicamente produzido pelo observador, é uma 

forma de o homem se libertar, que seja, na sua conscientização sobre as questões 

que permeiam as suas relações no mundo e com o mundo. “Por isso mesmo a 

conscientização é o olhar mais crítico possível da realidade, que a des-vela para 

conhecê-la e para conhecer os mitos que enganam e que ajudam a manter a realidade 

da estrutura dominante” (FREIRE, 2001, p. 33). 

Diante destes esclarecimentos, podemos analisar alguns movimentos 

históricos que influenciaram a construção das concepções sobre a educação integral 

que temos hoje. 

“A educação integral, significando uma educação escolar ampliada em suas 

tarefas sociais e culturais, esteve presente nas propostas das diferentes correntes 

políticas que se delinearam naquele período” (CAVALIERE, 2010, p. 249). Segundo a 

autora este conceito de educação transitava desde o início do século passado, 

seguindo o modelo almejado pelas mais variadas classes sociais, cada uma 

almejando impor a sua concepção educacional. 

Diante disto, retornemos aos princípios que os signatários do manifesto 

pretendiam fomentar. Por meio da concepção de Educação Nova almejava-se dar 

oportunidades iguais a todas as pessoas. 

Propunha uma educação que segundo Azevedo (1932, p. 40): 
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Tem, por objetivo, organizar e desenvolver os meios da ação durável, com o 
fim de “dirigir o desenvolvimento natural e integral do ser humano em cada 
uma das etapas de seu crescimento”, de acordo com uma certa concepção 
de mundo. 

 

Para um melhor entendimento a respeito da compreensão do movimento 

escolanovista, e o tipo de educação almejado pelos signatários do manifesto, 

vejamos, brevemente, quais as bases da concepção de Educação Nova. 

 

 

2.1.3 O movimento escolanovista 

 

As variações idealistas na primeira metade do século XX eram de tal sorte 

heterogêneas que dentro de uma mesma corrente ideológica podia-se encontrar 

projetos diferentes. “Historicamente, os ideais e as práticas educacionais 

reformadoras, reunidos sob a denominação de Escola Nova, fizeram uso, com 

variados sentidos, da noção de educação integral” (CAVALIERE, 2002, p. 251). 

No entanto, Cavaliere (2002) explica que, mesmo com experiências em 

diferentes lugares, a base escolanovista mantinha-se no cerne dos movimentos 

educativos, que convergiam quanto à necessidade de uma educação humana integral, 

nesta perspectiva, a educação pretendida beneficiaria o aluno em suas múltiplas 

dimensões, nas relações com o mundo. 

Segundo Vidal (2000), o processo educativo deveria contemplar ações que 

privilegiassem: a leitura; a escrita, recebendo novas características, pautadas na 

mudança da própria estrutura da letra, como forma de atender às novas exigências 

sociais dinâmicas e práticas; o estudante não deveria ser mais levado a apenas 

decorar informações, mas relacionar-se com as coisas concretas e os fenômenos do 

mundo. “Acrescentava a funcionalidade ao experimentalismo, à racionalização e à 

eficiência, compondo as principais características que a escola nova associava ao 

ensino em sua produção como ‘renovado’” (VIDAL, 2000, p. 503). 

Vidal (2000), explica ainda, que os pesquisadores em educação do início do 

século passado buscavam respaldo e inspiração na literatura estrangeira (europeia e 

norte americana). Portanto, o movimento escolanovista possui marcas das revoluções 
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políticas, sociais, filosóficas e educacionais, eclodidas na Europa e nos Estados 

Unidos, principalmente no período que compreende os séculos XVII e XIX. 

Essas mudanças repercutiram, na construção do ideário social capitalista que 

eclode e toma vulto a partir do século XX, trazendo consigo a necessidade de 

adaptação às novas formas de produção por parte da sociedade.  

Sobre isso Bevilaqua (2014, p. 09), relata que: 

 

[...] a industrialização passa a demandar dos governos mão de obra 
qualificada e surgem reformas pontuais, em que se destaca um grupo de 
intelectuais que, em busca de ideias que pudessem resolver o problema da 
educação no país, vão aos Estados Unidos e tomam contato com as ideias 
de John Dewey, em especial Anísio Teixeira e Lourenço Filho. Assim surge o 
movimento escolanovista no Brasil. 

 

Dentre os autores estrangeiros que despontaram como fonte de consulta 

teórica, por parte de estudiosos em educação no Brasil, e que causou impacto nas 

concepções escolanovista, reverberando inclusive, no Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova de 1932, podemos destacar a influência do pedagogo americano 

John Dewey. “Para compreender o pensamento de Dewey e, especialmente, sua 

orientação pragmatista, é preciso partir do significado que atribui à “experiência”. Esta 

é, segundo ele, a própria vida, não existindo separação entre ela e natureza” 

(CAVALIERE, 2002, p. 257). 

A experiência é vista, neste caso, como a possibilidade do desenvolvimento 

humano na sua relação com o mundo em que habita e com o qual se relaciona pelos 

mais variados sentidos, interferindo nele e sendo por ele afetado, assim, o ser humano 

se constrói e reconstrói em um processo educacional constante. 

Este pensamento, segundo Dewey, pode ser traduzido em práticas escolares 

como explica Cavaliere (2002, p. 260): 

 

Voltando ao autor, destacaremos a seguir sua proposição de transformar a 
escola em uma “micro-sociedade”. Isso significa propor uma prática escolar 
onde experiências reais, com fins em si mesmas, e não apenas 
“preparatórias” ocorram; onde relações interpessoais se estabeleçam em 
diversos níveis e onde os aprendizados científicos e para as vidas pública e 
privada aconteçam de maneira integrada. 

 

Dessa forma podemos verificar que o pensamento de Dewey sobre o ser 

humano e sociedade, perpassa por um processo escolar que prioriza a vida e os 

fenômenos reais que a compõe. Ademais, John Dewey impactou a educação 
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brasileira de forma que sua obra refletiu nos princípios adotados pelos signatários do 

Manifesto dos Pioneiros. 

 Bevilaqua (2014, p. 15) relata que: 

 

[...] o que se pode assinalar são as partes do Manifesto onde seu pensamento 
é mais visível, tais como: a noção de vida e ideal que devem conformar-se 
aos educandos, entre ideias abstratas e absolutas e ideias concretas e 
relativas; as ideias sempre variam de acordo com a estrutura e tendências 
sociais da época - a educação e o pensamento pedagógico; a oposição das 
ideias da Escola Nova às ideias da escola tradicional; o critério biológico ao 
econômico para o direito de todos os indivíduos à educação, segundo as 
aptidões e, superando a educação de classe; a hierarquia democrática pela 
hierarquia das capacidades, ou seja, a meritocracia [...]. 

 

Sendo um impulsionador da Educação Nova, com os princípios já descritos 

neste trabalho, o Americano John Dewey promoveu um ideário educacional voltado 

para a vida e sua vastidão de exigências, sua obra ecoou para além das fronteiras de 

seu país, porém, em cada região que se pretendeu seus ideais, o movimento 

escolanovista deparou-se com características políticas, sociais e culturais diversas, 

mas a base conceitual permaneceu latente. 

 Para Cavaliere (2002, p. 253): 

 

Mesmo reconhecendo que o significado do escolanovismo não é unívoco e 
abarca, em sua prática, inúmeras contradições, não se pode deixar de 
enxergá-lo como uma tentativa de resposta à necessidade de reformulação 
da escola para que a mesma pudesse realizar a tarefa democrática de 
acolher, em condições de igualdade, crianças com experiências sociais e 
culturais diversas. 

 

Enquanto um movimento democrático em seu cerne, o escolanovismo também 

recebeu influências locais. No Brasil do início do século passado, havia uma tensão 

entre grupos que pretendiam implementar um novo modelo educacional e ainda outros 

que queriam perpetuar a tendência vigente. 

Sobre isso Vidal (2000, p. 513) relata que: 

 

[...] essas preocupações não se resumiam a apresentar e discutir o 
pensamento exógeno. Adaptar as teorias estrangeiras à realidade racional e 
produzir investigações sobre as características da escola, da criança e do 
adolescente brasileiro eram outros interesses manifestados pelos 
“escolanovistas”. 
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Essa divergência de ideais tomou, em muitos pontos, considerações reflexivas 

que gerou uma convergência e possibilitou mudanças significativas no ainda tímido 

sistema educacional brasileiro. 

A esse respeito, Bevilaqua (2014, p. 05) destaca que: 

 

Do movimento resultaram conquistas históricas, tais como: o ensino laico, 
público e gratuito em todos os níveis, a responsabilidade do Estado e direito 
de todos os brasileiros; o fundo financeiro da educação; a estrutura escolar e 
o programa de ensino, de acordo com o desenvolvimento biopsicológico do 
indivíduo (pré-escolar, primeiro grau, segundo grau, e universidade); a 
diversificação do ensino no segundo grau entre humanas e profissional; o 
desenvolvimento da área de ciências exatas na universidade e a 
diversificação desta última em ensino e pesquisa. 

 

O movimento acabou por impulsionar e ressignificar o pensamento educacional 

em nosso país. É claro que devemos observar que lacunas ainda ficaram por serem 

resolvidas, também, o discurso democrático atendia a visão e o entendimento de um 

grupo de pessoas, mas toda construção significativa exige tempo, exige discussão 

ampla, e mesmo assim não se esvairá, pois, a sociedade é mutante e as discussões 

a seu respeito, em algum momento, pedem por um novo olhar. 

No Brasil alguns nomes despontam nas discussões teóricas sobre a educação, 

destacaremos a seguir um dos grandes atores do cenário educacional brasileiro – 

Anísio Teixeira. 

 

 

2.1.4 As contribuições de Anísio Teixeira 

 

Esse olhar novo em prol de uma educação mais humana e democrática teve 

em nosso país alguns precursores, o movimento escolanovista também recebeu 

influências locais, e dentre as quais iremos destacar a contribuição de Anísio Teixeira. 

Idealizador ativo, estudioso no campo da educação, teve uma formação inicial 

plenamente jesuítica, contudo, a linha do tempo e suas marcas trataram de apagar 

este entusiasmo. 

Foi influenciado pelas concepções filosóficas de John Dewey, porém não se 

contentou em somente difundi-las, mas também procurou ao longo de sua vida 

construir seus próprios ideais a respeito da educação e sua interferência na 

sociedade. 
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Como explica Cavaliere (2010, p.250): 

 

As bases de uma concepção de educação escolar que alcançasse áreas mais 
amplas da cultura, da socialização primária, da preparação para o trabalho e 
para a cidadania estavam presentes desde os primórdios do percurso de 
Anísio Teixeira como pensador e político. Essa concepção foi sendo 
desenvolvida e aperfeiçoada por toda a sua obra e envolveu diversos 
elementos [...]. 

 

As atuações político-educacionais levaram-no por ser perseguido em alguns 

momentos de sua vida, porém isso não o tirou de seu centro, sempre em busca de 

pôr em prática e concretizar o que acreditava ser um qualificado ideário educacional. 

 De acordo com Tenório (2007, p. 04): 

 

Para Anísio Teixeira, a educação escolar deveria voltar-se para a formação 
integral da criança. Neste sentido, deveria romper com todo o modo 
tradicional, livresco e seletivo de se trabalhar e adotar uma prática educativa 
que considerasse os interesses, as aptidões, as habilidades e a realidade 
social de cada aluno”. 

 

Diante desses princípios, Anísio muito além do campo do discurso, teve sólidas 

e concretas participações no desenvolvimento do sistema educacional no Brasil. 

Como signatário, colaborou de forma proeminente com a construção dos conceitos e 

ideais do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, o qual tinha como princípios 

fundamentais a defesa por uma escola pública, laica e obrigatória. 

Com atuação na área pública, foi inspetor geral de ensino no Estado da Bahia, 

sendo sua primeira efetiva experiência no campo educacional, e momento este que o 

inspirou a prosseguir atuando na área Brasil (2007). 

Como secretário de educação e saúde do estado da Bahia Anísio pôde 

concretizar alguns de seus pensamentos. O Centro Educacional Carneiro Ribeiro, foi 

sua grande marca e a prova de que suas expectativas podiam ser concretizadas. 

Sobre isso, Tenório (2007, p. 10) explica que: 
 

Segundo o educador Anísio Teixeira, O Centro Educacional Carneiro Ribeiro, 
ou Escola Parque, como ficou conhecido, seria uma miniatura da 
comunidade. Reuniria em si, todas as atividades de instrução e educação e, 
para tanto, funcionaria em dois turnos de atendimento integral. 

 

Desta forma podemos observar Anísio, além de um grande intelectual revolto 

em publicações densas, mas para além disso, um fazedor, um visionário capaz de 
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realizar o que pauta seu discurso. O Centro Educacional, por ele promovido, 

carregava todos os ingredientes a que propunha sua teoria. 

 Segundo Tenório (2007, p.12): 

 

A educação integral representava para Anísio Teixeira, como já enunciado, o 
modelo de solução para a realidade política e educacional brasileira e todas 
as atividades que se realizavam no Centro estavam permeadas por essa 
concepção de educação. 

 

A Escola Parque era voltada para o fazer, as atividades intelectuais eram 

articuladas com atividades práticas, o trabalho manual foi privilegiado, desta forma os 

alunos, além de aprenderem os conteúdos exigidos, também, se preparavam para o 

trabalho, Brasil (2007). 

O Centro Educacional Carneiro Ribeiro foi um dos maiores legados de Anísio 

Teixeira, sua proposta de educação integral em tempo integral deixou marcas 

positivas nos alunos que tiveram a oportunidade de serem educados na instituição, 

sua estrutura e proposta educacional é ainda hoje fonte de consulta por pesquisadores 

no campo da educação. 

Anísio também atuou como coordenador da Comissão de Aperfeiçoamento de 

Pessoal do Nível Superior (CAPES), cargo que assumiu em 1951, e em 1952 assume, 

também, o cargo de diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), 

passa a acumular as duas funções. Procurou conhecer a realidade educacional do 

país, com o objetivo de formular uma proposta que impactasse em qualidade o modelo 

educacional. Seguindo suas convicções educacionais, de uma escola laica e para 

todos, teve que enfrentar barreiras e oposição aos seus intentos, Brasil (2007). 

Também foi um dos idealizadores da Universidade de Brasília (UNB), nesta 

empreitada tinha como responsabilidade maior, pensar e formular um modelo 

pedagógico inovador, Brasil (2007). 

Anísio teve, e tem, em sua obra, profunda participação na construção do 

sistema educacional brasileiro, muitas de suas obras não foram levadas adiante por 

força de interesses políticos, principalmente. Entretanto sua interferência no campo 

educacional deixou um legado inquestionável. 

É importante ressaltar a instabilidade política pela qual passava o Brasil do 

século passado, isso dificultava e desafiava os pesquisadores em educação a definir 
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os rumos e construir um modelo educacional. Essas questões não puderam deixar de 

interferir diretamente na vida e obra de Anísio Teixeira. 

Desta forma, após uma breve viagem ao longo da vida de Anísio Teixeira, 

podemos ficar, além de outras reflexões, com o entendimento de que a educação 

integral para esse autor implica no fazer, em oportunizar, em democratizar a educação 

em nosso país. 

 

 

2.1.5 O tratamento dado à concepção de educação integral 

 

As certezas em relação a um dado fenômeno não se enceram em si, mas são 

passíveis de modificarem-se ao longo do tempo. Dessa forma os conceitos sobre a 

concepção de educação integral estão sob constante reflexão. 

 Para Gadotti (2009, p. 41): 

 

Há muitas maneiras de pensar a educação integral. Não há um modelo único. 
Ela pode ser entendida como um princípio orientador de todo o currículo, 
como a educação ministrada em tempo integral ou como uma educação que 
leva em conta todas as dimensões do ser humano, formando integralmente 
as pessoas. 

 

A teoria pode nos ajudar a compreender as bases desse conceito educacional, 

as discussões a esse respeito percorrem um longo tempo e deixam a cada momento 

suas contribuições para as gerações futuras. 

De acordo com UNICEF (2011, p. 19): 

 

Os princípios políticos e filosóficos do conceito de educação integral se 
inscrevem no espírito humanista do século XIX e início do século XX, de 
crença no progresso, na regeneração humana e no racionalismo científico, e 
concebem o homem como um “ser total”, preconizando uma educação que 
integre suas múltiplas dimensões (intelectual, afetiva, física e moral). 

 

 Percebemos que diferentes tratamentos podem ser encontrados nos textos 

teóricos, alguns priorizam o tempo, outros priorizam os sujeitos que serão impactados, 

em geral crianças e jovens, também há as discussões sobre os espaços educativos. 

Mas destacamos, uma convergência em considerar como centro do processo o 

humano e sua relação com o mundo. Sendo assim, “[...] educação não é simplesmente 

preparação para a vida, mas a própria vida em permanente desenvolvimento, de sorte 
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que a escola deve-se transformar em um lugar onde se vive e não apenas se prepara 

para viver” (TEIXEIRA, 1997, p. 89 apud CAVALIERE, 2010, p. 254). 

Essa concepção de educação integral também é relatada por autores 

contemporâneos que buscam recuperar discussões já realizadas no passado, porém 

atropeladas por regimes e ações governamentais que causaram descontinuidade nas 

propostas aqui discutidas. 

UNICEF (2011, p. 08), aponta que: 

 

As prioridades contempladas pelas políticas públicas são decididas pelo 
Estado, mas emergem na sociedade civil decorrentes de uma percepção 
coletiva que se generaliza mobilizando grupos societários que se organizam 
em torno dela, focalizam-na e agem sensibilizando diferentes segmentos da 
sociedade. 

 

Essas discussões não se afastam de elementos teóricos que balizem as 

propostas pelas demandas sociais, no que tange à educação as discussões atuais 

também possuem autores contemporâneos que em seus pensamentos resgatam 

concepções já difundidas no passado. 

Para Arroyo (2012, p. 43): 

 

Os conteúdos, as didáticas, as avaliações, terão de ser repensados para 
assegurar o direito primeiro aos educandos de recuperar, ao menos nas salas 
de aula, seu viver, sua condição corporal, espacial, temporal inseparáveis do 
direito ao conhecimento, à cultura, aos valores, à formação plena como 
humanos. 

 

Situações de vivência escolar são pontuadas de forma a esclarecer que não 

podemos dissociar a educação intelectual pautada nos conteúdos, em detrimento do 

desenvolvimento de outras capacidades inatas do ser humano. 

O espaço educacional também toma nova forma e novas utilidades, a escola 

em si, já não comporta uma emergente geração que tem sede por informação, a 

maneira como o conhecimento é repassado se modela e remodela em uma dinâmica 

inquieta, a qual o interior escolar é um local de aprendizagem, mas não o único. 

Nesta perspectiva observamos que segundo UNICEF (2011, p. 09): 

 

A noção de educação integral se renova, agregando novos paradigmas como 
os da cidade educadora e instiga a ação conjunta entre escolas e demais 
espaços e organizações socioculturais e esportivas, entre outras que operam 
no território. 
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Outros espaços e sujeitos emergem como colaboradores na formação dos 

cidadãos, por meio de relações de aprendizagem diversas, sistematizadas ou não, os 

espaços não escolares se ampliam e ressignificam a concepção de educação. 

Gadotti (2009, p. 46) nos explica que: 

 

Na cidade que educa, o cidadão caminha sem medo, observando todos os 
espaços. Temos que aprender a nos locomover na cidade, caminhar muito 
por nossas ruas. Deixar o carro em casa e caminhar. Não ver a cidade apenas 
através de fotos e vídeos ou pela TV. Para isso, uma educação cidadã para 
o trânsito e para a mobilidade é importante. Precisamos de mapas, de guias. 
Precisamos saber onde a gente se encontra. Como sujeito da cidade, 
precisamos nos sentir como cidadãos plenos. 

 

Neste sentido, inferimos que a educação integral é a ponte entre o espaço 

escolar e as inúmeras atividades educativas que se realizam em seu entorno. 

Aliado aos espaços, o tempo educacional, neste sentido nos referimos àquele 

utilizado para os períodos de aula e/ou outras atividades educativas, também é objeto 

de análise deste trabalho, as discussões sobre sua utilização permeiam as reflexões 

teóricas que enunciam diferentes formas de tratamento aos períodos de 

aprendizagem. 

Segundo Teixeira (1994, p. 63 apud Cavaliere, 2010, p. 256): 

 

[...] não se pode conseguir essa formação em uma escola por sessões, com 
os curtos períodos letivos que hoje tem a escola brasileira. Precisamos 
restituir-lhe o dia integral, enriquecer lhe o programa com atividades práticas, 
dar-lhe amplas oportunidades de formação de hábitos de vida real, 
organizando a escola como miniatura da comunidade, com toda a gama de 
suas atividades de trabalho, de estudo, de recreação e de arte. 

 

Algumas discussões sobre a educação integral sugerem a necessidade de 

ampliação do tempo como forma de propiciar novas atividades educativas, algumas 

até relacionam a ampliação do tempo com o próprio conceito de educação integral. 

Diante do que já foi discutido neste trabalho podemos inferir que o conceito de 

educação integral não se aporta, tampouco, se resume à extensão do tempo, más a 

qualidade dele. 

Neste sentido, consideramos como concepção de educação integral o 

desenvolvimento humano pleno, que aprimora as capacidades físicas e cognitivas. 

Dessa forma entendemos a educação integral como descreve Gadotti (2009, p. 98):  
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Não se trata apenas de estar na escola em horário integral, mas de ter a 
possibilidade de desenvolver todas as potencialidades humanas, que 
envolvem o corpo, a mente, a sociabilidade, a arte, a cultura, a dança, a 
música, o esporte, o lazer etc. 

 

Levantar reflexão sobre a concepção de que educação integral não é sinônimo 

de educação em tempo integral, é pontual, pois a jornada ampliada serve para dar 

suporte e potencializar a oferta dos conhecimentos diversos que são necessários para 

o pleno desenvolvimento do aluno.  

Isto não significa, porém, que o segundo turno seja a confirmação do 

desenvolvimento de uma educação integral, pois esta tem corpo próprio 

independendo de ampliação de tempo para sua implementação. 

Neste ponto, cogitamos o provável estranhamento em relação a propor uma 

discussão sobre educação integral no campo da Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

pois a relação entre ampliação da jornada escolar, ou seja, educação em tempo 

integral, e o conceito de educação integral, podem se confundir como anteriormente 

mencionado, provocando questionamentos sobre: como oferecer a educação integral 

na EJA? Já que o tempo, ou a pouca disponibilidade, se apresenta como um dos 

fatores que levam os alunos a essa modalidade de ensino. 

Com intuito de discutir a Educação de Jovens e Adultos veremos em seguida, 

algumas questões e percebemos relevantes à essa modalidade. 

 

 

2.2 Considerações sobre a Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

 

Ao longo dos séculos XX e XXI, a Educação de Jovens e Adultos vem tendo 

avanços com a elaboração de leis que a institui como uma modalidade indispensável 

ao atendimento educacional em nosso país. 

O Brasil sendo um Estado Democrático e de direitos, estes são construídos ou 

destituídos em função das demandas sociais, que por sua vez, estão sempre se 

reinventando por meio das relações entre as pessoas que formam a sociedade, e 

entre a sociedade e o meio em que vivem. 
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2.2.1 Base legal da EJA 

 

Assim, demonstramos alguns documentos que balizam a concepção da EJA 

enquanto uma necessidade de formação social, que depende de uma estrutura legal 

que a afirme e consolide. Neste sentido, o documento que serve como base de 

sustentação legal em nosso país, faz referência direta à oferta gratuita e universal da 

educação. 

Segundo a Constituição Federal de 1988 (EC 91), em seu artigo 208: 

 

O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I 
- educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) 
anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a 
ela não tiveram acesso na idade própria. 

 

A Constituição Federal de 1988, referenda a responsabilidade do estado em 

criar possibilidades para a oferta da EJA, garantindo o direito à educação às pessoas 

que não tiveram, pelos mais variados motivos, oportunidade de concluir, ou até 

mesmo iniciar seus estudos na idade recomendada pela legislação. Um avanço e um 

ganho para a sociedade, principalmente às pessoas em idade produtiva. 

Contribuindo com a discussão a LDB, Lei 9394/96, instrumento que rege a 

educação no Brasil, traz em sua redação, seção V, 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”. Além disso, o mesmo artigo 

complementa que: 

 

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos 
adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades 
educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus 
interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames.  
§ 2º O poder público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do 
trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre 
si. § 3º A educação de jovens e adultos deverá articular-se, 
preferencialmente, com a educação profissional, na forma do regulamento. 

 

Considerando suas especificidades, enquanto uma modalidade de ensino da 

educação básica, além dos documentos que instauram de uma forma mais geral, 

também temos uma legislação específica ao atendimento da EJA, que considera as 

particularidades desta modalidade. 
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Neste sentido, assim como recomenda o Parecer CNE/CEB 11/2000 (p. 02). “A 

EJA, de acordo com a Lei 9.394/96, passando a ser uma modalidade da Educação Básica 

nas etapas do Ensino Fundamental e Médio, usufrui de uma especificidade própria que, 

como tal deveria receber um tratamento consequente”. Formulado a partir de discussões 

prévias com setores da sociedade sobre a concepção e as demandas da educação para 

o jovem e para o adulto, o parecer percorre todas as instancias necessárias ao 

desenvolvimento desta modalidade. 

O Parecer (11/2000) traz as principais funções da EJA levantadas a partir de 

discussões teóricas e empíricas, que primam por conferir a oferta de uma educação de 

qualidade, ordenar a educação como um direito universal e oportunizar a educação à 

tordos considerando que nos educamos por toda a vida. A estes princípios o documento 

denomina funções sociais: reparadora, equalizadora e qualificadora. 

Mas até que obtivéssemos esses avanços sociais o conceito de educação para 

adultos percorreu na linha do tempo um caminho repleto de discussões que envolviam 

a construção do próprio modelo social de cada época. 

 De acordo com o Parecer 11/2000 (p. 12): 

 

Toda a legislação possui atrás de si uma história do ponto de vista social. As 
disposições legais não são apenas um exercício dos legisladores. Estes, 
junto com o caráter próprio da representatividade parlamentar, expressam a 
multiplicidade das forças sociais. Por isso mesmo, as leis são também 
expressão de conflitos histórico-sociais. Nesse sentido, as leis podem fazer 
avançar ou não um estatuto que se dirija ao bem coletivo. 

 

Percebendo esta necessidade discorreremos em seguida sobre alguns marcos 

históricos que delinearam a construção das concepções da modalidade EJA em nosso 

país, pois revisitar o passado nos possibilita refletir o presente. 

 

 

2.2.2 Marco histórico da EJA no Brasil 

 

Ao longo dos tempos os grupos detentores do poder direcionam e controlam à 

sua vontade e necessidade os conhecimentos que as classes inferiores da sociedade 

devam ter acesso. Isso mostra uma das mais remotas formas de controle de um grupo, 

mesmo que em menor número, sobre uma massa populosa. 

No Brasil essa realidade não é diferente, desde a época da colonização iniciada 

no século XVI. Com a chegada dos Jesuítas que vieram com as missões propagar 



32 
 

seus ensinamentos ao povo que aqui vivia, atendendo as crianças, porém, sobretudo 

precisavam “domesticar” os adultos, condicionando-os a um conhecimento voltado 

para os interesses da Igreja, enquadrando-se à prática já mencionada de domínio pelo 

conhecimento. “A Companhia Missionária de Jesus, tinha a função básica de 

catequizar (iniciação à fé) e alfabetizar na língua portuguesa os indígenas que viviam 

na colônia brasileira” (STRELHOW, 2010, p. 51). 

Por estarem em desacordo com os interesses da coroa, no século XVIII sob o 

comando do Marquês de Pombal, os Jesuítas foram obrigados a deixar as terras, hoje 

brasileiras. 

 Strelhow (2010, p. 51) explica que: 

 

Com a saída dos jesuítas do Brasil em 1759, a educação de adultos entra em 
colapso e fica sob a responsabilidade do Império a organização e emprego 
da educação. A identidade da educação brasileira foi sendo marcada então, 
pelo o elitismo que restringia a educação às classes mais abastadas. 

 

A partir daí, durante um longo período o conhecimento e o poder ficaram 

limitados aos nobres, que controlavam e exploravam o país. Mas houveram algumas 

iniciativas em prol de proporcionar educação à população mais desprovida, mesmo 

que de forma restrita. 

Segundo Strelhow (2010, p. 51): 

 

[...] a partir do Ato Constitucional de 1834, ficou sob a responsabilidade das 
províncias a instrução primaria e secundária de todas as pessoas, mas que 
foi designada especialmente para jovens e adultos. É importante ressaltar 
que a educação de jovens e adultos era carregada de um princípio 
missionário e caridoso. O letramento destas pessoas era um ato de caridade 
das pessoas letradas às pessoas perigosas e degeneradas. 

 

Nesse contexto podemos inferir que as iniciativas educacionais tinham cunho 

de salvação ou de reabilitação de pessoas consideradas pela elite da época como 

incapazes de exercer até mesmo seus direitos de cidadão e que precisavam estar 

inseridas como ferramenta de produção. 

 Ainda, segundo Strelhow (2010, p. 52): 

 

O analfabetismo era considerado uma praga que deveria ser exterminada. 
No âmago destas discussões estava presente a ideia de que as pessoas que 
não eram alfabetizadas deveriam procurar se alfabetizar. Era necessário 
tornar a pessoa analfabeta um ser produtivo que contribuísse para o 
desenvolvimento do país. 
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Já no século XIX e parte do século XX, com a promulgação da República, o 

domínio de nosso país oscilou entre as mãos de quem possuía o conhecimento e 

poder militar, e os grupos com interesse econômico agrário. 

O século XX foi um período de grande propulsão no que tange aos avanços da 

humanidade em todas as áreas do conhecimento, a educação no Brasil começou a 

atingir todas as classes sociais, mesmo que sempre em favor de interesses 

minoritários, ao longo do século as transformações sociais tiveram um rápido avanço. 

Conforme esclarece Strelhow (2010, p. 52): 

 

A característica peculiar do momento econômico brasileiro, herdado do 
período imperial, era de uma economia que girava em torno do sistema 
agrário-exportador. A configuração econômica brasileira estava voltada para 
o mercado externo, “tipo exportador”. Assim, com a crise cafeeira de 1929 há 
uma mudança na economia, o capital passa a ser empregado não só no 
sistema agrário, mas também estimula-se o investimento no setor industrial. 

 

Tendo em vista um país capitalista e uma população em que sua ampla maioria 

não teve acesso à educação formal, e que, a industrialização dos meios de produção 

exigia uma qualificação mínima, mesmo que mecânica, houve a necessidade de se 

criar processos educativos que atingissem a população economicamente ativa. 

De acordo com Hobsbawm (1995), as tecnologias que até o século XIX eram 

restritas, a partir do século XX, passaram a se popularizar, ajudando a democratizar 

o acesso aos meios de cultura, isso gerou a necessidade do desenvolvimento 

individual. Houve a demanda por uma formação em massa à distância.  

 Assim, “esse segmento de ensino foi atendido predominantemente por meio de 

modalidades não presenciais, nas quais a baixa interação professor-aluno e a 

flexibilidade de organização se associam a baixos custos de funcionamento” (DI 

PIERRO, 2001, p. 63). 

Mesmo sob qualidade contestada, o conhecimento educacional enquanto 

viabilidade de libertação do indivíduo, transformado em sujeito atuante na sociedade, 

finalmente torna-se uma possibilidade. “Essa inflexão no pensamento político-

pedagógico ao final da Primeira República está associada aos processos de mudança 

social inerentes ao início da industrialização e à aceleração da urbanização no Brasil” 

(HADDAD; DI PIERRO, 2000, p. 110). 
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A partir daí a sociedade também iniciou um novo momento, as reivindicações 

por melhorias na qualidade de vida, em oportunidades nos campos do trabalho e do 

conhecimento fizeram emergir algumas campanhas em prol da educação para 

adultos. 

 Faria (2009, p. 16) aponta que: 

 

Como ponto de referência para um breve histórico das últimas quatro 
décadas da ação do Estado no campo da EJA, podemos mencionar na esfera 
federal, a criação do Movimento Brasileiro de Alfabetização – Fundação 
Mobral (1967 – 1985), da Fundação Nacional para Educação de Jovens e 
Adultos – Fundação Educar (1986 – 1990) e do Programa Brasil Alfabetizado 
(2003 – atual). 

 

A descontinuidade nos programas de fomento à EJA tende a ser um fator 

determinante para a tímida evolução desta modalidade, amarrando um gradativo 

avanço qualitativo e dificultando o progresso deste problema social. 

Visando atender os interesses da classe dominante, que precisava de mão de 

obra qualificada, aliado a necessidade das classes menos favorecidas que 

precisavam do trabalho para sobreviver, o Estado cria iniciativas direcionadas a 

atender tais demandas, mas em geral direcionando a EJA para uma formação 

reprodutiva. 

Esta discussão sobre a qualificação da EJA e as novas demandas sociais 

trataremos em seguida. 

 

 

2.2.3 Educação de Jovens e Adultos na perspectiva de uma Educação Integral  

 

Pelo motivo de que haja um estranhamento inicial, causado pela provocação 

em relacionar a Educação de Jovens e Adultos EJA, com a perspectiva de educação 

integral. Esta seção visa discutir o papel da EJA na sociedade, bem como, relacionar 

os dois conceitos, EJA e Educação Integral de forma a aclarar o tema proposto pela 

pesquisa. 

Encontramos em alguns textos referenciados nesta pesquisa, no debate sobre 

educação integral, uma tendência que prioriza a educação para crianças e jovens.  

Cavaliere (2002), que por meio da corrente filosófica pragmatista, discute as 

demandas educacionais nas escolas públicas; Gadotti (2009) discute experiências no 
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campo da educação integral; UNICEF (2011) apresenta uma reunião de textos que 

discutem a perspectiva de educação integral sob vários aspectos que buscam atender 

as demandas sociais; Moll (2012) escreve sobre a agenda pública para a educação 

integral.  Entretanto, também percebemos nos mesmos textos e em outros como 

Arroyo (2012), que nos apresenta uma reflexão sobre o tempo e os espaços 

educativos; Brandão (2012) discute a ressignificação do processo educativo, 

considerando o ser humano como centro; Santos (2014) discute algumas propostas 

de currículo integrado na perspectiva de uma educação integral aos alunos da EJA.  

Estes textos tencionam as discussões sobre essa concepção educacional uma 

educação universal, que atenda o ser humano e independe a que geração pertença, 

pois vivemos no mesmo mundo, sob as mesmas demandas sociais. 

Percebemos de forma empírica a necessidade de discutir alguns caminhos que 

qualifiquem a EJA, nesse sentido a teoria nos ajuda a levantar alguns desafios e 

possibilidades de um olhar integral também à essa modalidade de educação. 

 Conforme Santos (2014, p. 04): 

 

Nos últimos anos, um dos caminhos para se equacionar essa problemática é 
a aproximação das discussões teórico-metodológicas constitutivas da 
Educação de Jovens e Adultos ao universo do trabalho, o que converge em 
aproximações de abordagens teóricas e práticas pedagógicas à realidade 
social desses estudantes, que de algum modo já estão inseridos no mundo 
do trabalho. 

 

Uma vertente que percebemos tomar corpo é o debate sobre qualificação 

educacional e profissional, no mundo contemporâneo e em se tratando de educação 

para adultos, é uma possibilidade, haja vista que o retorno à escola por parte de muitos 

adultos tem como principais objetivos a busca por melhores cargos ou salários, ter 

acesso a um posto de trabalho, ou até mesmo para manter-se no atual emprego, haja 

vista que as exigências do mercado estão cada vez mais competitivas. 

A questão da formação integral no trabalho abre um o leque de possibilidades 

educacionais para os adultos, elementos teóricos podem nos ajudar a explicitar que o 

conhecimento é algo que transcende as expectativas sociais comuns. Neste sentido, 

“desde os primórdios, a noção de educação integral vem impregnada da aspiração de 

formar homens capazes de compreender e de intervir no mundo em que vivem, 

promovendo o bem comum e a convivência solidária” (UNICEF, 2011, p. 19). 
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A formação para a cidadania, percebemos, deva ser um dos elementos de 

destaque nas abordagens sobre formação educacional, preparar o jovem e/ou o 

adulto para ser sujeito participante em seu meio social é agir e interferir na 

contemporaneidade, pois esses atores sociais já participam ativamente das relações. 

No entanto, o que levantamos aqui é a qualidade dessa participação, pois a 

perspectiva é que o sujeito seja capaz de refletir o mundo a sua volta e tomar decisões 

em prol do bem comum, e não, ser conduzido pelos processos sociais seja qual for a 

vertente ideológica. 

Para melhor esclarecer essa discussão recorremos ao que Brandão (2012, p. 

46) reflete como sendo urgência a um redirecionamento nos processos formativos: 

 

[...] opor-se a uma funcionalização redutora da educação escolar e de outras 
dimensões e alternativas em que ela pode ser culturalmente criada e 
estendida, uma ou algumas propostas de uma educação tão realística e 
utopicamente diversa quanto possível. Uma educação a tal ponto 
assumidamente integral e humanista, a começar por não temer esses dois 
termos aparentemente “fora de moda”, que parta do princípio de que a sua 
vocação (bem mais do que a sua “função social”) é criar sábios solidários em 
lugar de sabedores espertos e individualistas. 

 

Como já relatado nesta pesquisa, a educação integral não se resume à 

ampliação do tempo, a qualidade no processo educativo está em cada momento 

partilhado entre os sujeitos envolvidos. Ressignificar este tempo com base nas 

urgências sociais significa, também, entender que para haver um futuro idealizado 

temos que trabalhar todos os sujeitos de hoje sejam crianças, jovens ou adultos. 

Santos (2014, p. 06) aponta que: 

 

Não há fragmentação na realidade na qual estão inseridos os sujeitos sociais, 
de modo que uma educação fragmentária visa apenas à formação parcial e 
sujeita às divisões sociais. Assim é importante sublinhar que a noção de 
integração remete tanto a questões teóricas acerca da formação integral do 
homem quanto a fatores metodológicos que permeiam a prática pedagógica 
no campo da EJA. 

 

O que entendemos, precisa ser feito em um tempo hábil, é constituir uma 

identidade própria para esta modalidade de ensino, com estrutura física e material 

humano qualificado, não a afastando das discussões que qualificam os processos 

educativos, com planos e metas a médio e longo prazo e que tenham continuidade 

em sua execução, mesmo com as adequações que sempre precisam ser feitas. 
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Na seção seguinte trataremos das questões que motivaram o estudo, bem 

como do seu delineamento. 
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3 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO EMPÍRICO 

 

Esta seção objetiva tratar dos motivos que originaram o interesse pela temática 

levantada na pesquisa, além disso, são apresentadas as estruturas balizadoras da 

pesquisa, quais sejam: questão norteadora, objetivos geral e específicos, 

delineamentos da pesquisa, os sujeitos e o lócus da investigação. 

Seguiremos os procedimentos de pesquisa em ciências humanas, que 

consideramos, como os que possam dar sustentação a realização deste trabalho, 

portanto, esta seção traduz a construção da pesquisa em todas as suas etapas. 

 

 

3.1 Motivação do estudo 

 

A gênese da presente pesquisa tem seus fundamentos construídos por 

experiências empíricas no campo da Educação de Jovens e Adultos (EJA), aliado ao 

percurso acadêmico no curso de licenciatura em pedagogia. 

A primeira base de motivação trata da trajetória de formação deste pesquisador 

que estudou suas quatro últimas séries escolares da educação básica, no ensino 

supletivo. 

A insegurança em optar por uma modalidade educativa fragmentada, a qual, o 

tempo e os conteúdos condensados, provavelmente implicariam em uma formação 

igualmente abreviada, neste caso, foi superada pela necessidade do trabalho, o qual 

foi fator determinante para tal escolha. 

O fato de se objetivar a formação superior ligado ao fato de frequentar ou ter 

frequentado a EJA, causou o sentimento de que este era um sonho distante por esta 

modalidade não oferecer em virtude do tempo, além de outras questões, os 

conhecimentos exigidos comumente pelos processos seletivos das instituições de 

ensino superior. 

Neste percurso os estudos foram de conteúdos sem caracterização prática, 

desprovidos de uma contextualização social. Acredito que isto implicou em inúmeras 

dificuldades de compreensão e de ação como um sujeito capaz, tanto de se realizar 

em vários aspectos da vida, quanto de contribuir com a construção de uma sociedade 

mais igualitária. 
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Outro aspecto que motivou o estudo da temática foi o da experiência acadêmica 

enquanto aluno de graduação no curso de pedagogia da Fundação Universidade 

Federal de Rondônia. Durante este processo pude deparar com um paradoxo. Agora 

sob a perspectiva de um futuro professor tive que desconstruir muitas impressões 

ingênuas, oriundas do empirismo que influenciou, neste caso, a formação do senso 

comum nos conceitos sobre a educação e o sistema educativo de nosso país. 

Deparando com situações de ensino e aprendizagem que envolveram teoria e 

prática, pude confrontar com a minha experiência, isso possibilitou uma reflexão, 

dentro do meu ainda estreito campo de conhecimento sobre o fenômeno educacional. 

Estas experiências serviram para provocar uma reflexão sobre a EJA, o seu 

papel na sociedade e suas possibilidades na vida de um cidadão. 

Não são poucos os textos que discutem a temática da EJA e suas 

singularidades, isto pois, não esgota as lacunas e possibilidades de contribuição 

teórico-reflexiva. 

 

 

3.2 Questão norteadora da pesquisa 

 

Em que consistem os desafios e as possibilidades do desenvolvimento de uma 

educação Integral na Educação de Jovens e Adultos (EJA)? 

Os avanços em pesquisas que caracterizam os alunos da educação de jovens 

adultos, e nas práticas adotadas considerando esta caracterização, são de grande 

contribuição para a qualidade na educação em nosso país. Porém, no curso dos atuais 

estudos sobre a melhoria na qualidade da educação oferecida aos alunos, mais 

especificamente, do sistema público, o conceito de educação integral vem 

constantemente atrelado à educação de crianças e jovens. 

Neste sentido, a questão que norteia este trabalho visa ampliar os horizontes 

da EJA buscando entender sob a perspectiva da realidade vivenciada na escola, 

confrontada à teoria, os desafios e as possibilidades de os cidadãos que não 

concluíram seus estudos na idade estabelecida pelos documentos oficiais, também 

estarem inseridos nas discussões educacionais a respeito de uma educação que 

proporcione uma formação ampla, considerando suas múltiplas dimensões. 
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3.3 Objetivo geral 

 

Com a intenção de responder à questão norteadora desta pesquisa, foi 

formulado o seguinte objetivo geral: analisar os desafios e as possibilidades do 

desenvolvimento de uma Educação Integral na EJA. 

 

 

3.4 Objetivos específicos 

 

Para o alcance do objetivo geral desta pesquisa construímos os seguintes 

objetivos específicos: 

 

a. Identificar o entendimento dos gestores e professores que atuam na EJA 

quanto à concepção de educação integral; 

b. Relacionar as possibilidades que os gestores e professores apontam para 

a implantação de uma proposta pedagógica na perspectiva da educação 

integral junto a EJA; 

c. Verificar na concepção dos gestores e professores quais os desafios para 

a implementação da educação integral na EJA. 

  

 

3.5 Aspectos metodológicos 

 

Trata-se de uma pesquisa empírica com abordagem qualitativa. 

Esta pesquisa aborda dois fenômenos educacionais, quais sejam a educação 

integral e a educação de jovens e adultos. Com vistas à obtenção e tratamento das 

informações, considerando o conhecimento da realidade por meio dos sujeitos que a 

constitui, e confronta-los com a teoria levantada, consideramos que a abordagem 

qualitativa possa dar mais liberdade à atuação e interpretação neste processo. 

A esse respeito, “utilizamos a expressão investigação qualitativa como termo 

genérico que agrupa diversas estratégias de investigação que partilham determinadas 

características” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 16). Nesse movimento pretendemos 

conhecer os fatos sob a ótica de quem os vivencia e a quem é imputada a 

responsabilidade pela sua condução. 
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É relevante ressaltar, conforme explicam Bogdan e Biklen (1994, p. 16): 

 

Os dados recolhidos são designados por qualitativos, o que significa ricos em 
pormenores descritivos relativamente a pessoas, locais e conversas, e de 
complexo tratamento estatístico. As questões a investigar não se 
estabelecem mediante a operacionalização de variáveis, sendo, outrossim, 
formuladas com o objectivo de investigar os fenómenos em toda a sua 
complexidade e em contexto natural. 

 

Como podemos observar pela teoria, esta pesquisa vai ao encontro do que 

pontuam os autores, uma vez que pretende interpretar uma dada realidade a partir 

das percepções dos sujeitos que a conduzem diretamente. Para concretizarmos a 

pesquisa utilizaremos as estratégias seguintes. 

 

 

3.5.1 Tipo de pesquisa 

 

Trata-se de uma pesquisa empírica. 

 

 

3.5.2 Procedimentos para o desenvolvimento do estudo 

 

A partir do projeto de pesquisa, este estudo se desenvolveu seguindo as 

seguintes etapas: 

 

A primeira etapa buscamos realizar um levantamento dos conceitos de 

Educação Integral, bem como as discussões sobre a EJA, no Brasil a partir do século 

XX, para isso, e orientado por especialistas (professores da UNIR) nas áreas 

investigadas, procuramos as informações em publicações, utilizando como fontes de 

informação a internet, livros, documentos, artigos, documentários, participação em 

eventos científicos. Para cumprir esta atividade estabelecemos o período de 23 de 

junho de 2016 à 15 de julho de 2016. Prazo o qual se estendeu até o mês de outubro 

de 2016. A finalidade desta etapa foi a classificação dos conceitos preliminares de 

Educação Integral e da EJA, por meio de leitura e fichamentos. 

Na segunda etapa fizemos um levantamento das Políticas Públicas para 

Educação Integral e para a EJA, buscando informações em publicações, utilizamos 
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como fonte de informação: internet; livros; documentos; artigos; documentários. Para 

cumprir esta atividade foi estabelecido o período de 23 de junho de 2016 à 15 de julho 

de 2016. Prazo o qual se estendeu até o mês de outubro de 2016. Como finalidade, 

esta etapa relacionou as Políticas Públicas por meio de fichamentos. 

Para a terceira etapa utilizamos os fichamentos construídos nas etapas 

anteriores, com a finalidade de produzir listas refinadas, na forma de fichamentos, 

sobre as características da Educação Integral e da EJA, categorizando-as em: 

aquelas que revelam os conceitos; as que revelam desafios; e aquelas que revelam 

as possibilidades. Foi escrito o texto com o quadro teórico da pesquisa. Para tanto, 

foram utilizados como recursos materiais: notebook, impressora, papel A4. Este 

trabalho teve como previsto para execução o período de 16 de julho de 2016 à 23 de 

julho de 2016, sendo que, foi necessária sua extensão até o mês de novembro de 

2016. Foi realizado nas dependências da UNIR campus BR, no município de Porto 

Velho-RO, no espaço da Biblioteca Central, também na sala de aula do oitavo período 

do curso de pedagogia Bloco 1A - Sala 103, além da residência deste pesquisador. 

Na quarta etapa construímos o instrumento de pesquisa de campo, qual seja 

os questionários, um com base no questionamento inicial da pesquisa, além de outro 

questionário individual com o objetivo de traçar o perfil dos participantes. O referido 

instrumento foi direcionado aos gestores escolares (Diretor, Vice-diretor, orientador 

pedagógico), e professores das turmas da EJA, tiveram como reflexão os desafios e 

as possibilidades da Educação Integral na EJA. Esta etapa foi realizada no período 

de 30 de agosto de 2016 à 18 de outubro de 2016. Foram utilizados como recursos 

materiais: equipamentos eletrônicos (notebook e impressora), papel A4, caderno, 

caneta, xerox, impressões, envelopes, clips e grampos. A finalidade desta etapa foi a 

de produzir e aplicar questionários impressos; deslocamentos à escola para aplicação 

e recebimento dos questionários; diário de campo; documentos de formalização da 

pesquisa. 

Na quinta etapa foi realizada a organização, análise, interpretação e 

fundamentação dos dados coletados em campo junto aos gestores e professores da 

escola. Este trabalho foi realizado no período de 19 de outubro de 2016 à 20 de 

novembro de 2016. A finalidade desta etapa foi a construção da análise dos dados e 

posterior elaboração das considerações finais desta pesquisa. 

Por fim, algumas considerações que achamos pertinentes em vista de 

esclarecer e transparecer nosso trabalho. 
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Neste sentido destacamos a princípio os prazos para realização das atividades, 

que apesar de serem previamente estabelecidos, se mostraram elásticos, pois 

inúmeras situações inesperadas ocorreram durante o desenvolvimento do trabalho, 

questões como a readequação dos objetivos da pesquisa, a dificuldade por parte do 

pesquisador em obter o material necessário ao estudo, também de deslocamento por 

motivo de força maior. 

Outro ponto que exigiu um movimento de esforço maior do que o programado 

foi o do recebimento dos questionários. Um prazo para a entrega foi previamente 

estabelecido, porém, foi necessário o deslocamento até à escola em quatro 

oportunidades até que todos os respondentes entregassem o instrumento com suas 

percepções. Observamos em algumas dessas idas, que quando éramos avistados 

pelos participantes, logo percebíamos, por suas reações, que iríamos ter que retornar 

em um outro dia, mas sempre de uma forma cordial reforçávamos a importância da 

pesquisa e solicitávamos a colaboração. 

São situações que apesar de um entrave inicial foram resolvidas, além disso 

valorizam os esforços despendidos com a intensão de realizar um bom trabalho. 

 

 

3.5.3 Instrumentos utilizados para o levantamento dos dados 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa utilizamos como instrumento de coleta 

de dados o questionário. Foram elaborados dois questionários: um com perguntas 

abertas sobre os objetivos da pesquisa, além de outro questionário para levantamento 

do perfil dos participantes. 

 

 

3.5.4 Tratamento dos dados 

 

Quanto à análise dos dados obtidos nesta pesquisa, buscamos inicialmente 

nos aportar no que diz Bardin (2002, p. 09): 

 

Um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais subtis em 
constante aperfeiçoamento, que se aplicam a «discursos» (conteúdos e 
continentes) extremamente diversificados. O factor comum dessas técnicas 
múltiplas e multiplicadas – desde o cálculo de frequências que fornece dados 
cifrados, até à extracção de estruturas traduzíveis em modelos – é uma 
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hermenêutica controlada, baseada na dedução: a inferência. Enquanto 
esforço de interpretação, a análise de conteúdo oscila entre dois polos do 
rigor da objectividade e da fecundidade da subjectividade. Absolve e cauciona 
o investigador por esta atracção pelo escondido, o latente, o não-aparente, o 
potencial de inédito (do não-dito), retido por qualquer mensagem. Tarefa 
paciente de «desocultação», responde a esta atitude de voyeur de que o 
analista não ousa confessar-se e justifica a sua preocupação, honesta, de 
rigor científico. 

 

A percepção que tem o pesquisador frente a um determinado fenômeno deve 

considerar uma série de aspectos técnicos, uns mais diretos, outros mais subjetivos. 

É nesse movimento de olhar para os dados levantados em busca de aproximar ao 

máximo, as percepções dos participantes à resposta para nosso questionamento 

inicial. 

Procuramos nos alinhar às colocações de Bardin (2002, p. 117): 

 

A categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos 
de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento 
segundo o género (analogia), com os critérios previamente definidos. As 
categorias, são rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos 
(unidades de registro, no caso da análise de conteúdo) sob título genérico, 
agrupamento esse efectuado em razão dos caracteres comuns destes 
elementos. 

 

Neste sentido, esta pesquisa categorizou os dados coletados e os dividiu em 

eixos temáticos, seguindo a linha dos objetivos específicos da pesquisa, que foram 

ainda subdivididos em categorias que consideraram a função de cada participante no 

ambiente pesquisado. 

Além disso, no que tange ao tratamento e interpretação das respostas, 

buscamos analisar primeiro de forma particular, em seguida de forma genérica 

entrecruzando as informações. “O analista, tendo à sua disposição resultados 

significativos e fiéis, pode então propor inferências e adiantar interpretações a 

propósito dos objectivos previstos, ou que digam respeito a outras descobertas 

inesperadas” (BARDIN, 2002, p. 101). 

Buscamos por meio de nossas percepções aproximar três fatores que 

consideramos cruciais: as respostas dos participantes, a revisão literária e os objetivos 

da pesquisa. Desta forma construímos as considerações finais pautados em uma 

análise crítica e reflexiva objetivando responder ao questionamento que inspirou este 

trabalho. 
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3.6 Sujeitos 

 

 A presente pesquisa tem como sujeitos participantes dessa investigação, seis 

servidores públicos da rede municipal de educação na cidade de Porto Velho-RO. 

Desses seis, três atuam como gestores escolares e outros três como professores da 

educação básica nos anos iniciais do ensino fundamental, na modalidade EJA. 

Distribui-se os sujeitos nas seguintes funções: diretor, vice-diretor, orientador e 

professor. 

Com o propósito de resguardar a identificação dos sujeitos participantes da 

pesquisa, buscamos identifica-los como: G1, G2 e G3, grupo correspondente aos 

gestores; P1, P2 e P3, grupo correspondente aos professores. Ressaltamos ainda que 

a ordem numérica utilizada é aleatória, para melhor resguardar a identificação dos 

participantes. 

Com base no questionário individual aplicado na quarta etapa desta pesquisa, 

foi possível traçar o perfil de formação profissional e vínculo empregatício dos 

servidores participantes dessa investigação. Conforme as tabelas seguintes. 

 

Tabela 1 - Dados sobre a formação superior (graduação) dos participantes da 
pesquisa. 

FUNÇÃO GRADUAÇÃO 
ANO DE 

CONCLUSÃO 
INSTITUIÇÃO 

DIRETOR PEDAGOGIA 1992 UNIR 

ORIENTADOR PEDAGOGIA 2008 FAEL 

VICE-DIRETOR PEDAGOGIA 2012 UNIR 

PROFESSOR PEDAGOGIA 2011 
FACULDADE PORTO 

VELHO 

PROFESSOR PEDAGOGIA NÃO RESPONDEU NÃO RESPONDEU 

PROFESSOR PEDAGOGIA NÃO RESPONDEU NÃO RESPONDEU 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador, 2016. 

 

A leitura desta Tabela 1 nos revela que todos os profissionais possuem 

formação superior em Pedagogia, observamos a falta das respostas de dois 

professores, verificamos que três estão formados a menos de nove anos e um é 

formado há vinte e quatro anos. 
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Tabela 2 - Dados sobre a formação superior (especialização) dos participantes da 
pesquisa. 

FUNÇÃO ESPECIALIZAÇÃO SITUAÇÃO INSTITUIÇÃO 

DIRETOR Gestão Escolar CONCLUÍDO UNIR 

ORIENTADOR 
Gestão, Orientação com 

ênfase em Psicologia 
CONCLUÍDO FROL 

VICE-DIRETOR 
Educação de Jovens e 
Adultos na Diversidade 

e Inclusão Social 
EM CURSO IFRO 

PROFESSOR GESTÃO ESCOLAR CONCLUÍDO 
FACULDADE 

PORTO VELHO 

PROFESSOR NÃO RESPONDEU 
NÃO 

RESPONDEU 
NÃO 

RESPONDEU 

PROFESSOR NÃO RESPONDEU 
NÃO 

RESPONDEU 
NÃO 

RESPONDEU 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador, 2016. 

 

Analisando a Tabela 2, observando a falta nas respostas de alguns sujeitos, 

verificamos que a maioria dos entrevistados já concluiu ou está concluindo sua 

especialização. 

 

Tabela 3 - Vínculo empregatício e a jornada de trabalho semanal dos participantes da 
pesquisa. 

FUNÇÃO 
VINCULO EMPREGATÍCIO 
(EFETIVO/EMERGENCIAL) 

JORNADA DE TRABALHO 
(HORAS SEMANAIS) 

DIRETOR EFETIVO 40 

ORIENTADOR EFETIVO 25 

VICE-DIRETOR EFETIVO NÃO RESPONDEU 

PROFESSOR EFETIVO 25 

PROFESSOR NÃO RESPONDEU NÃO RESPONDEU 

PROFESSOR NÃO RESPONDEU NÃO RESPONDEU 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador, 2016. 

 

Analisando a Tabela 3, verificamos que a maioria é servidor do quadro efetivo 

do município. Notamos a falta da metade das respostas na última coluna, isso nos 

leva a refletir sobre quais seriam os motivos para esta ausência. 

Por fim, podemos destacar que todos os sujeitos entrevistados possuem nível 

superior em Pedagogia, além disso, considerando os que responderam, a maioria 

possui ou está concluindo uma especialização. Seja por gratificações salariais, seja 

por ampliar o leque de oportunidades profissionais, ou por buscar qualificação em uma 
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área de interesse, verificamos o prosseguimento na formação profissional dos sujeitos 

participantes. 

 

 

3.7 Lócus da investigação  

 

A pesquisa de campo foi realizada em uma escola de educação infantil e ensino 

fundamental do município de Porto Velho-RO. A referida escola funciona nos três 

turnos, quais sejam: matutino, vespertino e noturno. O período noturno é reservado a 

modalidade de EJA. 

O município de Porto Velho é a capital do estado de Rondônia, de acordo com 

a estimativa IBGE, para 2016 o município terá uma população aproximada de 511.219 

habitantes, sendo o mais populoso do estado. 

 

Figura 1 – Mapa do Estado de Rondônia com destaque à capital, Porto Velho. 

 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2016. 

 

O mapa representado pela Figura 1, nos dá a orientação geográfica sobre a 

localização do município de porto velho. O município está localizado na Região Norte 
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do Brasil, faz divisa com os Estados do Acre e Amazonas, além de fazer fronteira com 

outro país, a Bolívia. 

 

Figura 2 – Planta da cidade de Porto Velho. 

 

Fonte: Google Maps, 2016. 

 

Em relação à Figura 2, traz uma vista panorâmica da cidade de Porto Velho, 

podemos visualizar o Rio Madeira, que influenciou na ocupação inicial da cidade, 

também se destacam as vias federais de acesso às entradas e saídas da cidade. 

O lócus da investigação fica em uma escola da periferia do município, a referida 

escola foi selecionada a partir de alguns critérios, quais sejam: localização; oferta da 

modalidade EJA; pré-disposição da direção em colaborar com a pesquisa; por fim, e 

a que consideramos de maior influência em nossa classificação, foi o fato de a equipe 

gestora estar empenhada em manter e expandir o atendimento ao alunos da EJA, 

estão em constante busca por inovações pedagógicas que possam estimular os 

alunos que frequentam no período noturno a permanecerem e continuarem seus 

estudos, investindo no combate à evasão escolar nesta modalidade EJA. 

Diante do exposto a próxima seção objetiva analisar os dados levantados 

durante o processo de investigação. 
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4 DESAFIOS E POSSIBILIDADES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL PARA A EJA NAS 
VOZES DOS GESTORES E PROFESSORES  

 

 Nesta seção, será apresentada a análise dos dados obtidos por meio de 

questionários direcionados ao corpo gestor e docente de uma instituição pública, de 

ensino fundamental, na qual apresentaremos as vozes desses sujeitos investigados a 

respeito dos desafios e possibilidades sobre a educação integral para a EJA. 

 

 

4.1 O que pensam os sujeitos sobre os questionamentos propostos 

 

Com o propósito de responder os objetivos específicos deste trabalho, aos 

sujeitos da pesquisa, foram apresentadas as seguintes questões: 

 

1) Considerando que a concepção de educação integral compreende o ser 

humano em suas múltiplas dimensões e como sujeito de direitos, para você, o 

que efetivamente isso significa? 

2) Na sua compreensão, quais as possibilidades para a implementação de uma 

proposta pedagógica na perspectiva da educação integral? 

3) Analisando as condições objetivas com as quais você trabalha na educação de 

jovens e adultos, quais os desafios para promover o desenvolvimento da 

educação integral nesta modalidade? 

 

Ao questionarmos os sujeitos da pesquisa, professores e gestores, os dados 

nos permitiram formular os seguintes eixos temáticos: Eixo Temático 1: A Concepção 

de Educação Integral; Eixo Temático 2: Possibilidades Para a Implementação de Uma 

Proposta Pedagógica na Perspectiva da Educação Integral; Eixo Temático 3: Desafios 

Para Promover o Desenvolvimento da Educação Integral. 

Trataremos a seguir da análise de cada eixo temático por meio das respostas 

dos sujeitos participantes. 
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4.1.1 Eixo temático 1 –  A concepção de Educação Integral 

 

Este eixo temático foi criado para a realização da análise da seguinte pergunta: 

considerando que a concepção de educação integral compreende o ser humano em 

suas múltiplas dimensões e como sujeito de direitos, para você, o que efetivamente 

isso significa? Aqui estão as respostas na integra, seguidas de nossa análise, 

combinada ao aporte teórico. 

 

Vozes dos gestores 

 

Significa que o ser humano atendido pela educação integral deve ter acesso 
ao conhecimento cognitivo, disciplinar da educação básica, conhecimento 
esportivo, cultural e socioeconômico. Deve permanecer 7 horas integrais no 
ambiente escolar e usufruir das disciplinas especiais exemplos: música, 
teatro, dança, xadrez, futsal, atletismo e etc. (G1, 2016). 

 

Que a educação não se resume em sala de aula, é além o exterior contribui 
para a formação do aluno, ele é o principal agente de sua escolarização (G2, 
2016). 

 

Significa trabalhar com o aluno de forma mais ampla, vai além dos conteúdos 
de sala de aula, desenvolve outros olhares como valores, ética, a saúde, é 
importante para melhorar a qualidade de ensino (G3, 2016). 

 

Considerando a questão posta, observamos que o participante G1 responde à 

pergunta buscando detalhar pontos os quais a concepção educacional pode ser 

trabalhada junto aos alunos, reforça sua assertiva acrescentando atividades que 

englobam as múltiplas dimensões do ser humano. 

O relato do participante G3, denota riqueza de argumentos na busca por 

responder à pergunta, faz apontamentos concretos na direção do que deve ser 

abordado para garantir a formação humana integral, o que vai ao encontro do que foi 

solicitado. 

As inferências de G1 e G3, vão ao encontro do que nos explica Gadotti (2009, 

p. 98), “não se trata apenas de estar na escola em horário integral, mas de ter a 

possibilidade de desenvolver todas as potencialidades humanas, que envolvem o 

corpo, a mente, a sociabilidade, a arte, a cultura, a dança, a música, o esporte, o lazer 

etc.”. 

Entrecruzando os apontamentos de G1 e G3, e considerando a teoria, podemos 

inferir que a amplitude das possibilidades que traz essa concepção de educação 
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integral, mostra sua contribuição no sentido de que oportuniza ao aluno, potencializar 

suas capacidades múltiplas e inatas do ser humano. 

O respondente G2, tem uma percepção que amplia o contexto das vivencias 

educacionais, isso leva-nos a inferir que o mesmo considera os espaços de vivência 

social como a família e os outros agentes que fazem parte das relações cotidianas do 

sujeito, fonte de aprendizagem. Entretanto percebemos uma descrição superficial em 

G2 no que tange aos apontamentos concretos sobre o conceito em questão. 

Neste sentido Gadotti (2009, p. 35) relata que “a maior parte do que sabemos 

aprendemos fora da escola. O que sabemos está vinculado tanto à escola quanto à 

sua primeira comunidade de aprendizagem, que é a família e o seu entorno”. Deste 

modo o respondente G2, de forma genérica, contribuiu com sua assertiva, lembrou 

que o processo de aprendizagem é macro e não se reduz ao interior dos muros 

escolares. 

Quanto as percepções dos sujeitos participantes, verificamos que apesar de 

apontarem no sentido de ampliação das oportunidades educativas, G1 e G3 possuem 

similaridade em suas respostas. O sujeito G2, por sua vez, apesar de não fugir do 

tema, denota menor lastro conceitual a respeito da concepção de educação integral. 

 

Vozes dos professores 

 

O desenvolvimento do ser humano nas esferas cognitivas, ética, cidadã, 
social, cultural entre outras que compreendem a constituição do sujeito, ou 
seja, não resumir o indivíduo a um ser que precisa apenas de formação 
formal, desconsiderando os outros aspectos e suas experiências (P1, 2016). 

 

Significa um avanço na educação, onde é de grande mudança, pois, os 
alunos na sua maioria não tem o acompanhamento diário da família, mas isso 
ainda está longe de se tornar realidade (P2, 2016). 

 

Seria de grande importância para sociedade em geral se os alunos pudessem 
ter essa educação de qualidade, mas sabemos que a teoria é totalmente 
diferente da prática (P3, 2016). 

 

Fazendo uma inferência sobre as respostas dos participantes P2 e P3, 

percebemos uma similaridade em suas respostas, os dois ressaltam a importância da 

proposta de educação integral, da mesma forma, as opiniões convergem quanto aos 

entraves na aplicabilidade da proposta de educação integral, todavia, não observamos 

relação teórica ou prática na tentativa de responder o questionamento. 
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A assertiva do participante P1, denota esforço na tentativa de responder à 

pergunta, explicita de forma detalhada seu entendimento a respeito de educação 

integral, apresenta o educando como sujeito constituído por múltiplas dimensões. 

Nessa direção recorremos a Arroyo (2012, p. 42) que explica: 

 

Somos mentes de sujeitos corpóreos, temporais-espaciais, de vida, não 
mentes, vontades abstratas incorpóreas, aespaciais, atemporais que pouco 
temos relacionado as possibilidades de aprender com as possibilidades do 
viver. 

 

Esse participante P1 mostra estar afinado à teoria, suas impressões sobre o 

tema denotam que as práticas educativas devem compartilhar as práticas de vida, não 

separando esses dois fenômenos em espaços ou objetivos diferentes.  

Dessa forma, Gadotti (2009, p. 41- 42) contribui com a discussão dizendo que: 

 

[...] o que se propõe à educação integral é a integralidade, isto é, um princípio 
pedagógico onde o ensino da língua portuguesa e da matemática não está 
separado da educação emocional e da formação para a cidadania. Na 
educação integral, a aprendizagem é vista sob uma perspectiva holística”. 

 

Neste sentido, a educação ajuda o sujeito social, na medida em que 

potencializa sua conscientização e o prepara para contribuir de forma participativa nos 

fenômenos que permeiam as relações de vida em uma comunidade; ajuda ao 

particular, enquanto ser humano, ampliando suas competências e habilidades 

corpóreas, cognitivas e afetivas. 

Quanto ao segundo questionamento conferido aos sujeitos participantes, qual 

seja: Na sua compreensão, quais as possibilidades para a implementação de uma 

proposta pedagógica na perspectiva da educação integral? 

As respostas obtidas ao longo da pesquisa foram agrupadas de acordo com o 

próximo Eixo Temático. 

 

 

4.1.2 Eixo temático 2 – Possibilidades para a implementação de uma proposta 

pedagógica na perspectiva da Educação Integral junto à EJA 

 

Este eixo temático foi formulado para a realização da análise do 

questionamento: na sua compreensão, quais as possibilidades para a implementação 
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de uma proposta pedagógica na perspectiva da educação integral? Aqui estão as 

respostas na integra, seguidas de nossa análise, combinada ao aporte teórico. 

 

Vozes dos gestores 

 

Na concepção pedagógica a proposta é excelente, reforço das disciplinas 
básicas para atender o aluno resguardando-o dos perigos de um tempo 
ocioso e sem supervisão de um responsável legal, evitando exposição aos 
riscos criminais. Há crianças marginalizadas socialmente. A oferta das 
atividades e ou aulas especiais agregando conhecimentos culturais, sociais, 
econômicos, filosóficos, sociológicos e senso crítico. Pedagogicamente a 
implantação não seria difícil, no entanto, a grande dificuldade é a estrutura 
física predial e corpo técnico de apoio e suporte ao aluno (G1, 2016). 

 

Positivas, porém é necessário uma maior divulgação e explanação do que é 
educação integral (G2, 2016). 

 

Para que seja plenamente trabalhada, a escola deve levar em conta a 
necessidade, ter mais tempo e mais espaço de aprendizagem (G3, 2016). 

 

Podemos observar que o sujeito participante G1 favorece dois pontos em sua 

resposta sobre a questão posta. A princípio destaca a oportunidade de acolhimento 

aos jovens menores de idade de forma a ocupa-los para que diminuam os riscos de 

serem seduzidos a cometer atos criminosos. Percebemos neste primeiro ponto, a 

tendência em vincular a educação integral à educação para crianças, mesmo tendo o 

preâmbulo do questionamento a intensão de análise sobre a EJA. Outro ponto em G1 

é o apontamento de situações educativas que abrangem algumas necessidades dos 

alunos, nesta perspectiva inferimos que o respondente esboçou intensão em apontar 

possibilidades, porém, a resposta não demonstra com clareza quais e/ou como 

seriam. 

Quanto ao respondente G2 ao que foi indagado, não aponta possibilidades, 

além disso observamos a necessidade requerida pelo entrevistado, de suporte teórico 

na questão conceitual da proposta de ensino, qual seja, educação integral. 

O participante G3 apresenta como possibilidades a solução das deficiências 

estruturais, tanto arquitetônicas, quanto curriculares, além da ampliação do tempo, 

enxerga esses pontos como determinantes à implementação da proposta 

educacional. 

Diante do disposto pelos respondentes G1, G2 e G3, percebemos que nesta 

seção os gestores apresentam diferentes opiniões. O sujeito G1 esboça intensão em 
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apontar um caminho, porém, ao nosso ver não deixa claro em sua resposta, quais 

seriam as possibilidades; já G2 denota falta de contato com propostas reais e teóricas 

a respeito do tema; por fim, G3 aponta de forma sucinta duas necessidades básicas 

ao implemento da proposta, quais sejam, mais tempo e espaços para aprendizagem. 

Percebemos com base nas respostas dos sujeitos, a necessidade de maior 

contato, por parte dos agentes públicos, com ações informativas e esclarecedoras a 

respeito dos movimentos em prol da qualificação da educação em nosso país. 

Neste sentido, Arroyo (2012, p. 37) diz que: 

 

Multiplicam-se encontros e seminários de educadores e monitores, gestores 
estaduais, municipais e escolares onde são levadas e socializadas formas 
bastante diversificadas de implementar esses programas: formas criativas de 
garantir mais educação, de ocupar mais tempos de escola, de integrar os 
espaços escolares e comunitários. 

 

Participar de experiências formativas deve fazer parte da vida de qualquer 

profissional da educação, não somente como aquele que ensina, mas como o que 

aprende, que busca novos saberes, persegue o conhecimento e se qualifica 

constantemente. A educação é um fenômeno dinâmico e mutante, exige, por parte 

dos educadores, aperfeiçoamento constante. 

 

Vozes dos professores 

 

Para desenvolver uma proposta pedagógica integral é necessário tempo, 
sendo assim, acredito ser possível, desde que sejam feitos investimentos em 
espaço, disponibilidade de tempo, profissionais e capacitação. O tempo que 
me refiro, diz respeito a carga horária, considerando que a carga horária atual 
não seria suficiente para desenvolver todas as áreas, penso que o turno 
contrário deveria ser dedicado as atividades “não cognitivas” (P1, 2016). 

 

Quanto a implementação acredito que ainda há um longo caminho para que 
isso seja real. Embora a necessidade seja ideal (P2, 2016). 

 

É possível sim, se tivermos governantes compromissados com a melhoria do 
nosso país (P3, 2016). 

 

Inicialmente podemos observar que o participante P1 defende a proposta, 

porém com ressalvas. Põe no centro da proposição a necessidade do alargamento do 

tempo, além de outros investimentos. Já o sujeito P3 relata que apesar de almejar a 

possibilidade, não as aponta, confere ao poder público a responsabilidade pela 
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efetivação da proposta. O relato do sujeito P2 aponta uma percepção de distância em 

relação à proposta, apesar de considerar que qualificaria o processo educativo. 

Diante das proposições apresentadas pelos participantes, percebemos que P1 

e P3 relatam acreditar na construção da proposta, porém, as ideias em relação às 

possibilidades tomam direções diferentes. 

Sobre o tempo, conforme aponta P1, podemos refletir no que comenta Gadotti 

(2009, p.37), quando diz que “todas as escolas precisam ser de educação integral, 

mesmo que não sejam de tempo integral. Trata-se de oferecer mais oportunidades de 

aprendizagem para todos os alunos. 

O autor nos leva a refletir o atributo do tempo no processo educativo, o quanto 

os currículos com suas obrigações educacionais, articulam a carga horária obrigatória 

ao impacto na qualidade do processo de ensino e aprendizagem. 

A extensão do tempo pode ser uma possibilidade de apoio ao aprendizado, 

porém, não basta estender o horário escolar, se este período a mais, for utilizado da 

mesma forma, não satisfaz expandir o tempo, se junto com ele se trabalha a mesma 

educação. 

 Segundo Arroyo (2012, p. 43): 

 

O passo urgente será fazer que essa nova cultura e novo tratamento do 
tempo, dos corpos e do direito primeiro à vida passem a redefinir os 
ordenamentos e os tratamentos no turno regular, nos tempos duros das 
disciplinas, dos conteúdos, de suas sequenciações, do seu ensino-
aprendizagem, das avaliações, retenções, rupturas de percursos e tempos 
[...]. 

 

Dessa forma o tempo que for dispendido para o fim educacional, 

independentemente se no turno e/ou contraturno, deve oferecer todas as 

oportunidades de que necessita um processo educativo de qualidade. 

Diferentemente dos demais participantes, o sujeito P2 sugere um cenário atual 

distante do que seria aceitável para a efetivação da proposta de educação integral na 

EJA, não vê possibilidades reais para o implemento da proposta. 

Essa visão de distância, a qual relata P2, nos leva a recorrer ao que relata 

Brandão (2012, p. 52), que considera o pensamento utópico da seguinte forma: 

 

Não me reconheço escrevendo a respeito do ilusório por escrever a partir do 
utópico. Ao contrário, é com os olhos postos sobre inúmeras experiências 
alternativas de realizações solidárias que acredito na urgência em 
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transformarmos a essência da prática da educação, muito além das repetidas 
reformas de acidentes de seus conteúdos, processos e políticas. 

 

Deste modo inferimos que há urgência na melhoria das práticas educativas, as 

ações não podem e não devem esperar apenas o melhor cenário político-

administrativo e de estrutura para serem desenvolvidas, as possibilidades podem 

partir dos sujeitos que estão diretamente ligados ao processo. 

Quanto à terceira pergunta conferida aos sujeitos participantes, qual seja: 

Analisando as condições objetivas com as quais você trabalha na educação de jovens 

e adultos, quais os desafios para promover o desenvolvimento da educação integral 

nesta modalidade? 

As respostas obtidas ao longo da pesquisa foram agrupadas de acordo com o 

próximo Eixo Temático. 

 

 

4.1.3 Eixo temático 3 – Desafios para promover o desenvolvimento da educação 

integral na EJA 

 

Formulamos este eixo temático com o propósito de analisar as respostas ao 

seguinte questionamento: analisando as condições objetivas com as quais você 

trabalha na educação de jovens e adultos, quais os desafios para promover o 

desenvolvimento da educação integral nesta modalidade? Aqui estão as respostas na 

integra, seguidas de nossa análise, combinada ao aporte teórico. 

 

Vozes dos gestores 

 

Todos. Entendendo a educação integral como ampliação do tempo e espaço 
na escola o público atendido em sua maioria não poderia cumprir o 
estabelecido (G1, 2016). 

 

Formação é primordial para desenvolver a educação integral, o professor, a 
escola de modo geral precisar entender o seu funcionamento (G2, 2016). 

 

O maior desafio é trabalhar com o tempo, na educação integral não basta 
aumentar a carga horária, mesmo porque para trabalhar com a EJA o 
professor tem que ter o perfil para atender as reais necessidades dessa 
modalidade, a formação continuada também é muito importante (G3, 2016). 
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Com base nas respostas apontadas pelos participantes, podemos observar que 

o relato do gestor G1 considera a implementação da proposta de educação integral 

aos alunos da EJA recoberta por desafios, aponta ainda, que o maior deles se refere 

à disponibilidade de tempo por parte do alunado. 

O respondente G2 aponta como principal desafio, a formação docente e a 

capacitação profissional de todos os envolvidos no processo educacional. Já o 

participante G3 coloca em cheque a utilização do tempo como ponto desafiador no 

trabalho voltado à educação integral do aluno, observamos que sua intenção é de que 

a educação integral possa ser efetivada dentro do quadro de horários já praticado nas 

escolas, o desafio seria qualificar o tempo já trabalhado. Para tornar real e possível 

esse pensamento G3 aponta, também, como desafios, a necessidade de formar um 

profissional com características técnicas voltadas ao público atendido pela EJA. 

Diante do quadro apresentado percebemos que G2 e G3 concordam em relatar 

que uma das maiores dificuldades e que se torna uma situação desafiadora ao 

implemento da proposta, seria o da formação e qualificação profissional. “A formação 

inicial e continuada dos professores e demais profissionais da educação é tema 

estruturante para consolidação da agenda da educação integral” (MOLL, 2012, p. 

142). Nestes termos, podemos perceber similaridade no que demonstra a fala dos 

sujeitos G2 e G3 em relação ao que está sendo discutido no cenário teórico sobre 

aprimoramento profissional. 

Diferentemente dos demais participantes, o sujeito G1 denota que seu 

conhecimento a respeito de uma proposta de educação integral, tem como base a 

ampliação do tempo, neste sentido aponta como principal desafio a disponibilidade 

dos alunos da EJA, em participarem de atividades educativas no contraturno. “O 

debate da educação integral no Brasil, compreendida como educação escolar de dia 

inteiro, constituída e enriquecida por significativas possibilidades formativas [...]” 

(MOLL, 2012, p. 129). 

A percepção de G1 vai ao encontro de discussões teóricas que priorizam na 

proposta de educação em tempo integral, a extensão do tempo com vistas a 

realizarem atividades que alcancem as múltiplas dimensões dos alunos. Essas 

propostas, em geral, dão preferência a educação de crianças e jovens, sendo 

necessário uma reflexão quando queremos relacioná-la aos alunos da EJA, como 

propõe este trabalho. 
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Vozes dos professores 

 

1- A disponibilidade dos alunos, visto que são adultos e trabalham durante o 
dia, não podendo participar de atividades fora do horário de matrícula; 
2- Investimento em materiais, espaço, alimentação e capacitação profissional 
(P1, 2016). 

 

Eu não vejo possibilidade de implantação na EJA, visto que, essa clientela já 
trabalha em horário integral (P2, 2016). 

 

Essa clientela devido as responsabilidades como pai ou mãe de família seria 
difícil participar desse programa (P3, 2016). 

 

Dentro das colocações dos sujeitos participantes da pesquisa, podemos 

destacar que o relato do participante P1 aponta o quesito de disponibilidade de tempo 

por parte dos alunos, além da necessidade de melhoria estrutural, material e de 

qualificação profissional, como pontos decisivos e que designam desafios para a 

efetivação do modelo educacional proposto. 

Já o sujeito P2, aponta que o tempo, e sua disponibilidade por parte dos alunos, 

seria motivo suficiente para impedir a implementação da proposta de educação 

integral aos alunos da EJA, inferimos que sua fala, para além de um desafio, 

demonstra uma descrença na proposta.  

A respeito do sujeito P3, aponta que os alunos desta modalidade EJA, possuem 

responsabilidades familiares as quais os impedem de disponibilizar mais tempo às 

atividades educacionais e formativas. Percebemos que o participante deduz a 

paternidade ou maternidade, por parte dos estudantes, e que os filhos ou filhas 

estejam em idade que almejem cuidados e atenção especiais. 

O relato do grupo aqui analisado P1, P2 e P3, denota similaridade em apontar 

como desafio em destaque, a disponibilidade de tempo, seja pelo motivo do trabalho 

ou o atendimento à família, por parte dos alunos da EJA. 

Em relação a isso, percebemos a tendência em perceber a educação integral 

como sendo essencialmente a ampliação da jornada escolar, nesse sentido podemos 

verificar na teoria, que a extensão do tempo é um importante apoio para o sucesso de 

uma educação de qualidade. 

Segundo UNICEF (2011, p. 24): 

 

A jornada escolar diária do ensino básico no país é ainda bastante baixa, de 
cerca de 4 horas. É preciso chegar a uma jornada diária de 7 horas (proposta 
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pela LDB) para obter tempo satisfatório no desenvolvimento do conjunto de 
aprendizagens exigidas pelos próprios parâmetros curriculares nacionais. 
Nos países que avançaram na educação, a jornada escolar já alcança esta 
duração. 

 

De certo, ter mais tempo participando de processos educacionais potencializa 

a formação dos alunos na medida em que esse tempo, proporcione o desenvolvimento 

físico, afetivo, social e cognitivo, dessa forma a educação se renova, se qualifica e 

não se torna uma ação repetitiva. Porém, também há na teoria, discussões sobre o 

entendimento do que seria a educação integral e sua essência formativa. 

Segundo UNICEF (2011, p. 25), podemos verificar que: 

 

Estamos expandindo o tempo escolar e as oportunidades de aprendizagem 
pela via da configuração turno e contraturno. Novamente cabe destacar que 
um turno complementar é importante para enriquecer a aprendizagem; no 
entanto, a existência por si só de um turno complementar não significa 
educação integral. Torna-se fundamental a integração do currículo 
costumeiramente fragmentado entre regular e expandido. A denominação e 
a prática do turno e contraturno ainda espelham essa. 

 

Analisando este enunciado, inferimos que o tempo integral, o contraturno, a 

ampliação da jornada escolar, ou seja, a denominação que amplia o tempo de 

aprendizagem, pode constituir em melhoria na qualidade da educação oferecida, se 

todo o processo for pensado e conduzido com a finalidade de formação do ser 

humano, constituído de múltiplas dimensões, que devem ser tratadas de forma 

interdependente. O conceito e princípios do que seria “integral” devem ser 

sumariamente compreendidos e considerados. 

 

 

4.1.4 Entrecruzando as vozes dos gestores e professores 

 

Após realizar a análise temática com base nos dados coletados por meio de 

questionários, iremos tecer alguns comentários que consideramos um complemento 

à análise acima realizada, também, trazendo a teoria como forma de abonar e dar 

substância cientifica à discussão. 

Desta forma podemos analisar, se o que pensam os profissionais que atuam 

em sala, está em consonância com os profissionais que atuam no apoio dando suporte 

e direcionando os trabalhos para que as atividades educativas sejam realizadas. 
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Destacaremos as percepções comuns entre os participantes considerando 

cada eixo temático. 

Iniciamos pelo eixo que trata do conceito de educação integral, as respostas 

em sua maioria denotam desconhecimento teórico e empírico da proposta, o que 

notamos como maior similaridade é a visão de que o trabalho na educação integral 

deve ser realizado de forma ampla. 

Recorremos a Cavaliere (2010, p. 254) sobre sua análise a respeito do 

pensamento que Anísio Teixeira transformou em algo concreto, por meio de sua 

Escola Parque: 

 

A medida implantava um aparelhamento que permitisse à educação escolar 
ampliar efetivamente seu raio de ação. No relato dessa reorganização, 
aparecia a grande preocupação com o ensino de música, artes, desenho, 
artes industriais, educação física e saúde, recreação e jogos, rompendo com 
a visão estritamente utilitária da educação escolar. 

 

Percebemos aqui uma descrição do que seria conceitualmente, e na prática, a 

proposta formativa de educação integral. 

O conceito em si de educação integral não pode ser algo definido e definitivo, 

desta forma Gadotti (2009, p. 41), nos ajuda a refletir que: 

 

Há muitas maneiras de pensar a educação integral. Não há um modelo único. 
Ela pode ser entendida como um princípio orientador de todo o currículo, 
como a educação ministrada em tempo integral ou como uma educação que 
leva em conta todas as dimensões do ser humano, formando integralmente 
as pessoas. 

  

Podemos inferir pela teoria levantada que a convergência nos conceitos de 

educação integral se realiza na medida em que essa proposta proporcione aos alunos 

oportunidades de aprendizagem que potencializem as múltiplas dimensões, das quais 

o ser humano é capaz de se valer. 

Quanto às possibilidades da educação integral aos alunos da EJA, 

destacamos que os participantes ressaltam a importância da proposta, porém 

percebemos que há uma visão de impossibilidade na sua implantação. Apontamentos 

sobre a necessidade de se melhorar a estrutura física das escolas, ampliar os espaços 

educativos e proporcionar capacitação profissional, estão presentes nas respostas, 

todavia ainda são reticentes em suas exposições, reforçando a percepção de uma 

visão distanciada da efetivação da proposta. 
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Moll (2012, p. 142), nos aponta caminhos possíveis para a construção formativa 

dos sujeitos que atuam nos territórios escolares. Para a autora: 

 

Trata-se de construir redes horizontais de formação que interliguem sistemas 
de ensino, escolas e universidades, superando a tradição iluminista a partir 
da qual teorias e conceitos são transmitidos independentemente da 
complexidade e das demandas das escolas em seus contextos. 

 

Percebemos a necessidade de articular espaços em prol de uma formação 

técnica e teórica, que considere o atendimento às realidades de vida de todos os 

atores envolvidos no processo educacional, quais sejam: alunos, professores, 

gestores e profissionais da educação e a sociedade. 

Dessa forma, mesmo em meio aos percalços que permeiam as rotinas 

educativas, os alunos têm direito a oportunidade de participarem de uma escola de 

qualidade, que desenvolva suas dimensões cognitivas, afetivas e corporais. 

Nos desafios as percepções entrelaçaram-se no fator “tempo”. Quanto a isso 

deduzimos que há necessidade de melhor esclarecimento. Assim, recorremos a 

UNICEF (2011, p. 18), que nos explica: 

 

As muitas propostas educacionais postas em prática para as novas gerações, 
desde o século XIX, estão impregnadas do significado pleno da educação, 
isto é, uma formação e desenvolvimento integral do ser humano. Contudo, à 
medida que a educação se tornou política de Estado voltada para o 
atendimento em massa, as práticas, o currículo, os equipamentos e o tempo 
necessários para o desenvolvimento dessa formação integral se constituíram 
em desafio e suas finalidades restringiram-se ao propósito de ofertar a “todos” 
conhecimentos básicos voltados à socialização para o mundo do trabalho em 
constante expansão (marca do século XX). Com isso, esvaziou-se a noção 
de formação integral, tomada então como um privilégio destinado a poucos. 

 

As respostas dos participantes de fato alinham-se à teoria da exigência de mais 

tempo em prol de proporcionar mais educação. Porém observamos intensões 

diferentes a respeito do tratamento do tempo na educação integral. A disponibilidade 

por parte dos alunos foi apontada como o principal desafio. 

Conceitualmente já observamos que a educação integral não é em si educação 

em tempo integral, portanto as percepções desafiadoras que compreendem a 

ampliação da jornada ou o contraturno como sendo efetivamente obstáculos à essa 

concepção de integral, denotam necessidade de ações formativas aos sujeitos que 

atuam no sistema educacional. 
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Observamos ainda, nas reflexões dos participantes, a constante relação entre 

o conceito de educação integral e a educação oferecida para crianças, muitos 

apontamentos não consideraram o preambulo do questionário que trazia como 

intensão da pesquisa discutir o universo da EJA. 

Mas lembramos a possibilidade da influência da própria teoria relacionada ao 

tema, que prioriza a educação das crianças e jovens em suas discussões. 

Neste sentido Tenório (2007, p. 04), por meio de análise do pensamento de 

Anísio Teixeira evidencia que: 

 

Para Anísio Teixeira, a educação escolar deveria voltar-se para a formação 
integral da criança. Neste sentido, deveria romper com todo o modo 
tradicional, livresco e seletivo de se trabalhar e adotar uma prática educativa 
que considerasse os interesses, as aptidões, as habilidades e a realidade 
social de cada aluno. 

 

Apesar de o autor referir-se diretamente à educação para crianças, neste 

recorte, percebemos as oportunidades educativas que também o adulto tem direito de 

compartilhar. Nesta pesquisa refletimos um olhar para a educação dos jovens e 

adultos, não somente enquanto educação compensatória, mas como um direito em 

ampliar suas possibilidades de interferir e participar na sociedade, haja vista que a 

vida é um processo em constante construção. 

Valendo-nos das reflexões de Freire, podemos balizar nossas inferências no 

que diz o autor sobre esta questão, quando diz que, “na verdade, o inacabamento do 

ser ou sua inconclusão é próprio da experiência vital. Onde há vida, há inacabamento. 

Mas só entre mulheres e homens o inacabamento se tornou consciente” (FREIRE, 

1996, p. 21). 

O adulto possui uma série de especificidades as quais não podemos deixar de 

lado, esses alunos também possuem direito a uma educação de qualidade. Haja vista 

que o ser humano é um ser inacabado e se constrói e reconstrói por toda a vida  

Frente à análise da pesquisa, discorreremos a seguir, uma reflexão final a 

respeito dos resultados alcançados ao longo do trabalho e da relevância acadêmica 

sobre a discussão desse estudo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base na análise dos dados coletados em nossa pesquisa de campo, e 

articulando esses dados à teoria levantada, chegamos aos resultados dos objetivos 

da pesquisa, e por meio destes, o do questionamento inicial, os quais veremos a 

seguir. 

Quanto à concepção de educação integral, as respostas denotam pouca 

proximidade teórica e empírico com a proposta levantada, o que notamos como maior 

similaridade é a visão de que o trabalho na educação integral deve ser realizado de 

forma ampla, além disso, as argumentações sobre o que seria um trabalho amplo, 

requerem maior desenvolvimento nas elucidações. 

Diante dos dados levantados, na visão dos sujeitos participantes, desponta o 

desafio da disponibilidade de tempo, por parte dos alunos, para o desenvolvimento 

de uma educação integral aos jovens e adultos. Além disso, a formação docente e a 

capacitação de todos os envolvidos no processo educacional; a qualificação do tempo 

já trabalhado. São elementos desafiadores à implementação da proposta, segundo as 

respostas dos participantes. Denota-se que a proposta de Educação Integral foi 

relacionada ao alargamento do tempo. 

Quanto as possibilidades da educação integral na EJA, apontamentos sobre 

a necessidade de se melhorar a estrutura física das escolas, ampliar os espaços 

educativos e proporcionar capacitação profissional, estão presentes nas vozes dos 

sujeitos. Além disso, foram apontadas situações que se remetem a demandas para 

crianças, apesar da proposta da pesquisa referir-se à EJA. Também ressaltam relatos 

que apesar de almejar a possibilidade, não as apontam, conferem ao poder público a 

responsabilidade pela efetivação da proposta. 

Denota-se que os participantes ressaltam a importância da proposta, porém há 

resistência quanto a possibilidade de sua implantação. Percebemos nas respostas 

dos sujeitos participantes, uma demanda por informação e discussões sobre a 

temática. 

As percepções levantadas nesta pesquisa, fazem frente à necessidade de se 

ampliar os debates em torno de inovações educacionais que alcancem as demandas 

sociais, desta forma entendemos que a educação é um instrumento de aprimoramento 

humano e social. 
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O caráter científico na construção deste trabalho visa dar relevância e 

consistência nos dados levantados, assim, podemos contribuir com o meio 

acadêmico, discutindo e ampliando o leque de conhecimentos por meio de uma 

produção científica que estuda a realidade do sistema educacional. 

Por fim, entendemos que precisa ser construída, em tempo hábil, uma 

identidade própria para a EJA, com estrutura física e material humano qualificado, não 

podemos afastar esta modalidade das discussões que qualificam os processos 

educativos; com planos e metas a médio e longo prazo e que tenham continuidade 

em sua execução, pois os alunos da EJA, para além de ações que exprimem o caráter 

assistencialista, são cidadãos de direito à uma educação integral de qualidade que os 

permitam ser sujeitos no meio social e que cumpra as funções estabelecidas para 

essa modalidade de ensino, quais sejam: reparadora, equalizadora e qualificadora. 
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APÊNDICES 
 
APÊNDICE A: Questionário sobre o perfil dos gestores 
 
Função que desempenha: 
 ___________________________________________________________________  
Escola em que atua: 
 ___________________________________________________________________  
1. Dados pessoais 
Sexo:(   ) masculino       (   ) feminino 
2. Nível de Escolaridade 
- Curso de Graduação 
Nome do curso: ______________________________________________________ 
(   ) concluído 
(   ) não-concluído 
(   ) em curso 
Ano de conclusão: ______________ 
Instituição: __________________________________________________________ 
- Curso de Especialização 
(   ) concluído                    (   ) em curso             (   ) não possui 
Área: _______________________________________________________________ 
Instituição: __________________________________________________________ 
3. Dados Profissionais 
Experiência como docente: ______ (    ) meses (    ) anos. 
Experiência como docente na EJA _______ (    ) meses (    ) anos. 
Experiência como gestor de escola na modalidade EJA _____ (    ) meses (    ) anos. 
Vínculo empregatício: (   ) efetivo  (   ) emergencial 
4. Jornada de Trabalho 
(   ) 20 horas semanais 
(   ) 25 horas semanais 
(   ) 40 horas semanais 
(   ) 60 horas semanais 
Número de turmas: ______________ 
Número de alunos por turma: ______________ 
  



 
 

APÊNDICE B: Questionário sobre o perfil dos professores 
 
Função que desempenha: 
 ___________________________________________________________________  
Escola em que atua: 
 ___________________________________________________________________  
 
1. Dados pessoais 
Sexo: (   ) masculino       (   ) feminino 
2. Nível de Escolaridade 
- Curso de Graduação 
Nome do curso: ______________________________________________________ 
(   ) concluído 
(   ) não-concluído 
(   ) em curso 
Ano de conclusão: ______________ 
Instituição: __________________________________________________________ 
- Curso de Especialização 
(   ) concluído                    (   ) em curso              (   ) não possui 
Área: _______________________________________________________________ 
Instituição: __________________________________________________________ 
3. Dados Profissionais 
Experiência como docente: ________ (    ) meses  (    ) anos. 
Experiência como professor (a) na EJA _________ (    ) meses  (    ) anos. 
Vínculo empregatício: (   ) efetivo  (   ) emergencial 
4. Jornada de Trabalho 
(   ) 20 horas semanais 
(   ) 25 horas semanais 
(   ) 40 horas semanais 
(   ) 60 horas semanais 
Número de turmas: ______________ 
Número de alunos por turma: ______________ 
  



 
 

APÊNDICE C: Quadro geral do perfil dos participantes 
 

SEXO 

DIRETOR FEMININO ( X ) MASCULINO (     ) 

VICE-DIRETOR FEMININO ( X ) MASCULINO (     ) 

ORIENTADOR FEMININO ( X ) MASCULINO (     ) 

PROFESSOR FEMININO ( X ) MASCULINO (     ) 

PROFESSOR FEMININO ( X ) MASCULINO (     ) 

PROFESSOR FEMININO ( X ) MASCULINO (     ) 

  

GRADUAÇÃO 

Função Curso Conclusão Instituição 

DIRETOR Pedagogia 1992 UNIR 

VICE-DIRETOR Pedagogia 2012 UNIR 

ORIENTADOR Pedagogia 2008 Faculdade Educacional LAPA 

PROFESSOR Pedagogia 2011 Faculdade Porto Velho 

PROFESSOR Pedagogia   

PROFESSOR Pedagogia   

 

ESPECIALIZAÇÃO 

Função Concluído Em 
curso 

Não 
possui 

Área 

DIRETOR X   Gestão Escolar 

VICE-DIRETOR  X  EJA 

ORIENTADOR X   Gestão e Orientação 

PROFESSOR X   Gestão Escolar 

PROFESSOR     

PROFESSOR     

 

DADOS PROFISSIONAIS 1 

Função Experiência 
como 

docente 

Experiência 
como docente 

na EJA 

Experiência como gestor 
de escola na modalidade 

EJA 

DIRETOR 12 anos  8 anos 

VICE-DIRETOR 1 ano e 6 
meses 

 4 meses 

ORIENTADOR  6 anos  

PROFESSOR 6 anos 4 anos  

PROFESSOR    

PROFESSOR    

 

DADOS PROFISSIONAIS 2 

Função Vínculo empregatício Jornada semanal de Trabalho 

DIRETOR Efetivo 40 horas 

VICE-DIRETOR Efetivo  

ORIENTADOR Efetivo 25 horas 

PROFESSOR Efetivo 25 horas 

PROFESSOR   

PROFESSOR   



 
 

APÊNDICE D: Questionário aplicado aos Gestores e Professores 

 
 
 

 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

CURSO DE PEDAGOGIA 
 

Prezado respondente desse estudo, 

Este instrumento de coleta de informações é referente a um projeto de pesquisa 

de um trabalho de conclusão de curso na configuração de monografia, denominado 

OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) COMO CIDADÃOS 

DE DIREITO À EDUCAÇÃO INTEGRAL: DESAFIOS E POSSIBILIDADES. A 

pesquisa se propõe a analisar, a partir do olhar de gestores e professores, os desafios 

e as possibilidades do desenvolvimento de uma Educação Integral aos alunos da EJA. 

Diante do exposto, contamos com a sua colaboração, no sentido de responder 

esse questionário. A fidelidade de suas respostas contribuirá para qualificação da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) em Porto Velho – RO. 

Aos responsáveis desta entrevista é assegurada a confidencialidade de suas 

informações. Todos os resultados desta pesquisa serão publicados conforme padrões 

reconhecidos e serão utilizados para fins de socialização e compreensão das políticas 

públicas para o setor educacional. 

 

QUESTIONÁRIO 

 

1 – Considerando que a concepção de educação integral compreende o ser humano 

em suas múltiplas dimensões e como sujeito de direitos, para você, o quê 

efetivamente isso significa? 

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 

2 – Na sua compreensão, quais as possibilidades para a implementação de uma 

proposta pedagógica na perspectiva da educação integral? 



 
 

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

3 – Analisando as condições objetivas com as quais você trabalha na educação de 

jovens e adultos, quais os desafios para promover o desenvolvimento da educação 

integral nesta modalidade? 

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 

 

Função que desempenha:  _____________________________  

Escola em que atua:  _________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

APÊNDICE E: Quadro de respostas dos gestores 

 

PERGUNTA 1 

Considerando que a concepção de educação integral compreende o ser humano 

em suas múltiplas dimensões e como sujeito de direitos, para você, o que 

efetivamente isso significa? 

GESTORES RESPOSTA 

G1 

Significa que o ser humano atendido pela educação 

integral deve ter acesso ao conhecimento cognitivo, 

disciplinar da educação básica, conhecimento 

esportivo, cultural e socioeconômico. Deve permanecer 

7 horas integrais no ambiente escolar e usufruir das 

disciplinas especiais exemplos: música, teatro, dança, 

xadrez, futsal, atletismo e etc. 

G2 

Que a educação não se resume em sala de aula, é além 

o exterior contribui para a formação do aluno, ele é o 

principal agente de sua escolarização (G1). 

G3  

Significa trabalhar com o aluno de forma mais ampla, 

vai além dos conteúdos de sala de aula, desenvolve 

outros olhares como valores, ética, a saúde, é 

importante para melhorar a qualidade de ensino (G2). 

PERGUNTA 2 

Na sua compreensão, quais as possibilidades para a implementação de uma 

proposta pedagógica na perspectiva da educação integral? 

GESTORES RESPOSTA 

G1 

Na concepção pedagógica a proposta é excelente, 

reforço das disciplinas básicas para atender o aluno 

resguardando-o dos perigos de um tempo ocioso e sem 

supervisão de um responsável legal, evitando 

exposição aos riscos criminais. Há crianças 

marginalizadas socialmente. A oferta das atividades e 

ou aulas especiais agregando conhecimentos culturais, 

sociais, econômicos, filosóficos, sociológicos e senso 

crítico. Pedagogicamente a implantação não seria 

difícil, no entanto, a grande dificuldade é a estrutura 

física predial e corto técnico de apoio e suporte ao aluno 

(G1). 

G2 
Positivas, porém é necessário uma maior divulgação e 

explanação do que é educação integral (G1). 



 
 

G3  

Para que seja plenamente trabalhada, a escola deve 

levar em conta a necessidade, ter mais tempo e mais 

espaço de aprendizagem (G2). 

PERGUNTA 3 

Analisando as condições objetivas com as quais você trabalha na educação de 

jovens e adultos, quais os desafios para promover o desenvolvimento da educação 

integral nesta modalidade? 

GESTORES RESPOSTA 

G1 

Todos. Entendendo a educação integral como 

ampliação do tempo e espaço na escola o público 

atendido em sua maioria não poderia cumprir o 

estabelecido (G1). 

G2 

Formação é primordial para desenvolver a educação 

integral, o professor, a escola de modo geral precisar 

entender o seu funcionamento (G2). 

G3  

O maior desafio é trabalhar com o tempo, na educação 

integral não basta aumentar a carga horária, mesmo 

porque para trabalhar com a EJA o professor tem que 

ter o perfil para atender as reais necessidades dessa 

modalidade, a formação continuada também é muito 

importante (G3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

APÊNDICE F: Quadro de respostas dos professores 

 

PERGUNTA 1 

Considerando que a concepção de educação integral compreende o ser humano 

em suas múltiplas dimensões e como sujeito de direitos, para você, o que 

efetivamente isso significa? 

PROFESSORES RESPOSTA 

P1 

O desenvolvimento do ser humano nas esferas 

cognitivas, ética, cidadã, social, cultural entre outras 

que compreendem a constituição do sujeito, ou seja, 

não resumir o indivíduo a um ser que precisa apenas de 

formação formal, desconsiderando os outros aspectos 

e suas experiências (P1). 

P2 

Significa um avanço na educação, onde é de grande 

mudança, pois, os alunos na sua maioria não tem o 

acompanhamento diário da família, mas isso ainda está 

longe de se tornar realidade (P2). 

P3 

Seria de grande importância par a sociedade em geral 

se os alunos pudessem ter essa educação de 

qualidade, mas sabemos que a teoria é totalmente 

diferente da prática (P3). 

 

PERGUNTA 2 

Na sua compreensão, quais as possibilidades para a implementação de uma 

proposta pedagógica na perspectiva da educação integral? 

PROFESSORES RESPOSTA 

P1 

Para desenvolver uma proposta pedagógica integral é 

necessário tempo, sendo assim, acredito ser possível, 

desde que sejam feitos investimentos em espaço, 

disponibilidade de tempo, profissionais e capacitação. 

O tempo que me refiro, diz respeito a carga horária, 

considerando que a carga horária atual não seria 

suficiente para desenvolver todas as áreas, penso que 

o turno contrário deveria ser dedicado as atividades 

“não cognitivas” (P1). 

P2 

Quanto a implementação acredito que ainda há um 

longo caminho para que isso seja real. Embora a 

necessidade seja ideal (P2). 

P3 
É possível sim, se tivermos governantes 

compromissados com a melhoria do nosso país (P3). 

 



 
 

PERGUNTA 3 

Analisando as condições objetivas com as quais você trabalha na educação de 

jovens e adultos, quais os desafios para promover o desenvolvimento da educação 

integral nesta modalidade? 

PROFESSORES RESPOSTA 

P1 

1- A disponibilidade dos alunos, visto que são adultos e 

trabalham durante o dia, não podendo participar de 

atividades fora do horário de matrícula; 

2- Investimento em materiais, espaço, alimentação e 

capacitação profissional (P1). 

P2 
Eu não vejo possibilidade de implantação na EJA, visto 

que, essa clientela já trabalha em horário integral (P2). 

P3 

Essa clientela divido as responsabilidades como pai ou 

mãe de família seria difícil participar desse programa 

(P3). 



 
 

ANEXOS 

 

ANEXO A: Termo de apresentação 

 

 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

 

 

TERMO DE APRESENTAÇÃO 

 

Do: Departamento de Ciências da Educação 

À Direção da Escola: ______________________________________________ 

 

 

Vimos por meio deste apresentar o licenciando, ROGÉRIO FEITOSA 

BARROS, para o qual solicitamos o acolhimento e a autorização a fim de que o 

mesmo possa realizar sua pesquisa denominada OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS (EJA) COMO CIDADÃOS DE DIREITO À EDUCAÇÃO 

INTEGRAL: DESAFIOS E POSSIBILIDADES, com a qual se pretende analisar, a 

partir do olhar de gestores e professores, os desafios e as possibilidades do 

desenvolvimento de uma Educação Integral aos alunos da EJA, cujos dados 

resultarão na elaboração de sua Monografia. 

Pela atenção que lhe for dispensada agradecemos antecipadamente. 

 

Porto Velho, 31 de agosto de 2016. 

 

 

________________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Walterlina Barboza Brasil 

Chefe Pro tempore do Departamento de Ciências da Educação 

  



 
 

ANEXO B: Termo de consentimento  

 

 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO  

 

Prezado (a) ____________________ 

 

Sou licenciando do 8º Período do Curso de Pedagogia da Fundação 

Universidade Federal de Rondônia (UNIR) e pretendo desenvolver uma pesquisa 

denominada OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) COMO 

CIDADÃOS DE DIREITO À EDUCAÇÃO INTEGRAL: DESAFIOS E 

POSSIBILIDADES, com a qual se pretende analisar, a partir do olhar de gestores e 

professores, os desafios e as possibilidades do desenvolvimento de uma Educação 

Integral aos alunos da EJA. 

Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa que utilizará o 

questionário como instrumento de coleta de dados.  

Informo que os conteúdos registrados no instrumento serão mantidos sob sigilo, 

sendo resguardada a sua identidade, não reveladas em nenhum momento, inclusive, 

nos documentos de divulgação dos resultados da pesquisa. Ressaltamos, também, 

que sua participação não envolverá qualquer tipo de despesa e que os dados 

coletados serão utilizados única e exclusivamente para fins desta pesquisa. 

Em qualquer momento poderá entrar em contato comigo ou com minha 

orientadora, para novos esclarecimentos sobre a pesquisa, por meio dos endereços 

de e-mail e telefone que se encontram a seguir.  

Na perspectiva de contar com seu consentimento para participação nesta 

pesquisa, agradeço antecipadamente. 

 

 

  

 

 

 

Declaro, após ter lido os esclarecimentos acima explicitados, concordar em participar 

da pesquisa. 

______________________________________________ 

Assinatura 

 

Rogério Feitosa Barros 
Licenciando em Pedagogia 

sorrab_asotief@hotmail.com 
(69) 99347-9166 

 

Prof.ª Dr.ª Rosângela de Fátima C. França 
Orientadora 

6rosangela@gmail.com 


