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RESUMO 

 

Este estudo teve por objetivo analisar as dificuldades e possibilidades que 

transpassam a implantação de um curso de Educação Profissional e Técnica de Nível 

Médio integrado à modalidade de Educação de Jovens e Adultos - EPT/EJA, no 

contexto do IFPR – Campus Umuarama. Realizou-se um diagnóstico a respeito do 

cenário das instituições de ensino que ofertam EJA de nível médio no município; foram 

também investigadas as dificuldades referentes ao currículo integrado no cotidiano e 

as experiências dos professores do referido campus com a EPT/EJA. Para a pesquisa, 

adotou-se, enquanto princípio e base filosófica, o método dialético, além de uma 

abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso, que a caracterizou como exploratória 

e descritiva. A coleta de dados baseou-se em revisão bibliográfica, documental e 

pesquisa de campo. Para a pesquisa de campo, foram aplicados questionários aos 

docentes que atuam no Ensino Médio Integrado do Campus Umuarama e realizadas 

entrevistas com os representantes do apoio pedagógico das escolas do município que 

oferecem cursos na modalidade EJA. Para a interpretação dos dados, fez-se uso da 

análise de conteúdo (análise temática). Os resultados indicam que há carência de 

formação inicial e continuada para trabalhar com o público em questão, pouca 

experiência e conhecimento sobre a modalidade e as especificidades que a envolvem. 

A respeito do currículo integrado, os dados apontaram para a quase ausência de 

planejamento coletivo, falta de diálogo entre os componentes da formação geral e 

específica, não sistematização das atividades integradoras, compreensão parcial do 

conceito de integração, bem como para a percepção da maioria dos entrevistados de 

que a integração curricular não acontece no cotidiano de trabalho. A pesquisa 

empírica revelou muitas dificuldades comuns aos cursos da EPT/EJA e à proposta de 

integração curricular. O produto educacional gerado foi um “Caderno de Subsídios 

para a Abertura de Cursos EPT/EJA no âmbito do IFPR – Campus Umuarama”, cujo 

enfoque foi a reunião de dados, informações e proposições que auxiliem na definição 

de um curso elaborado com a comunidade, voltado às necessidades dos atores 

sociais e na perspectiva do currículo integrado, enquanto um projeto contra-

hegemônico da classe trabalhadora. 

 

Palavras-chave: Educação Profissional e Tecnológica. Educação de Jovens e 

Adultos. PROEJA. Currículo Integrado. Caderno de Subsídios.  



 
 

ABSTRACT 

 

This study aimed to analyze the difficulties and possibilities that cross the 

implementation of a Professional and Technical Education course in a High School 

that integrates the branch of Education of Young and Adult People (EPT/EJA), in the 

context of the IFPR – Umuarama Campus. A diagnostic was carried regarding the 

scenario in the educational institutions that offer high school EJA in city schools; 

investigations were also carried, dealing with the difficulties referring to the integrated 

curriculum in the daily life and the teacher’s experiences with EPT/EJA in the above-

mentioned campus. In the matter of research, the dialectical method was adopted, as 

well as a qualitative approach, case study type, that characterizes it as exploratory and 

descriptive. The data collection was based in a bibliographic review, documentary and 

field research. Regarding the field research, surveys were applied to the teachers 

acting in the Integrated High School at Umuarama Campus, and the pedagogical 

support representants from city schools that offer EJA were interviewed. The data 

interpretation was conducted through content analysis (thematic analysis). The results 

indicate that there is a lack of primary and continuous formation to work with the given 

public and little experience and knowledge over the branch, and the features around 

it. Concerning the integrated curriculum, the data show the almost absence of 

collective planning, lack of dialogue between the general and specific formation 

components, the non-systematization of integrating activities, partial comprehension 

of the concept of integration, as well as the perception of absence of curricular 

integration in the daily work life by most of the respondents. The empirical research 

revealed many common difficulties regarding the EPT/EJA courses and the curricular 

integration proposal. The conceived educational product was a “ Subsidy Booklet for 

Opening EPT / EJA Courses within the scope of IFPR – Umuarama Campus”, which 

emphasized the data, information and proposition gathering to help the definition of a 

elaborated course with the community, turning to the necessities of the social actors 

and the integrated curriculum perspective, as a counter-hegemonic project from the 

working class. 

 

Keywords: Professional and Technical Education. Education of Young and Adult 

People. PROEJA. Integrated Curriculum. Subsidy Booklet
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1 INTRODUÇÃO 

 O processo de escolarização e os variados atores nele envolvidos devem se 

apropriar das transformações da sociedade e centralizar suas ações no estudante em 

desenvolvimento, a fim de que a escola contribua com a aprendizagem e que seus 

conteúdos sejam significativos. Para tanto, estar atento ao universo dos alunos, seus 

anseios, sua classe social, raça, gênero e os desafios inerentes a essas condições 

auxiliam na compreensão da realidade dos estudantes (FREIRE, 1987), visto que tal 

exercício possibilita constatar a desumanização que há em seu entorno e repensar 

formas de reverter essa situação, além de instrumentalizá-los a questionar tais 

vivências e estimular o pensamento crítico. 

A educação escolar, que ocorre de forma premente em instituições de ensino, 

preocupada em garantir a formação plena e integral dos estudantes, estabelece, de 

acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (BRASIL, 1996), 

alguns princípios, no intuito de auxiliar o ser humano em formação e possibilitar a 

realização de seus projetos de vida, entre eles o de que a educação deve vincular-se 

ao mundo do trabalho. 

Neste sentido, o trabalho deve ser tomado como princípio educativo. Segundo 

Araújo e Silva (2017, p. 26), essa proposição “orienta uma educação que reconhece 

a capacidade de todo ser humano de desenvolver-se de maneira produtiva, científica 

e cultural, no seu processo de formação”. Diante disso, a escola cumpre uma função 

primordial, visto que o trabalho passa a ser reconhecido em sua capacidade de intervir 

e modificar a identidade dos sujeitos. Cabe, assim, à educação escolar vincular-se ao 

mundo do trabalho e unir-se à formação geral, voltada para a compreensão da vida 

social e formação específica de determinados processos de produção de caráter 

tecnológicos, sociais e culturais. 

 Nesta perspectiva, a LDB, em seu Art. 39, apresenta a Educação Profissional 

e Tecnológica (EPT) como modalidade de ensino que abrangerá os cursos de 

formação inicial e continuada ou qualificação profissional, educação profissional 

técnica de nível médio – que será objeto deste estudo -, além de educação profissional 

tecnológica de graduação e pós-graduação, como possibilidade de unificar formação 

geral e específica, tendo o trabalho como princípio educativo (BRASIL, 1996). 
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Entende-se por EPT aquela que prepara para o exercício de uma profissão e 

“integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do 

trabalho, da ciência e da tecnologia” (BRASIL, 1996). Para isso, é fundamental que o 

estudante tenha acesso aos conteúdos específicos que a formação profissional exige, 

integrados aos conhecimentos que complementarão sua formação humanística para 

que, a partir disso, seja capaz de analisar as relações sociais provenientes dessa 

ação, fazer a conexão desses conhecimentos com outros de caráter científico, ampliar 

o papel de atuação da sua profissão dentro da sociedade, além de não reduzir o 

trabalho apenas ao seu aspecto operacional (CIAVATTA e RAMOS, 2012). 

A Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, instituiu a Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica, que ampliou a oferta de educação 

profissional e criou, na ocasião, 38 Institutos Federais (IFs) em diferentes regiões do 

território nacional. Em 2019, havia mais de 661 unidades vinculadas a 38 IFs, 02 

Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs), à Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná (UTFPR), a 22 escolas técnicas ligadas às universidades federais 

e ao Colégio Pedro II (BRASIL, 2019a). Os IFs “são instituições de educação superior, 

básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de 

educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino” (BRASIL, 

2008, p. 1). Integra essa rede, desde a lei de criação, o Instituto Federal do Paraná 

(IFPR) que, em 2019, era formado por 25 campi, dentre eles o Campus Umuarama, 

que iniciou suas atividades em maio de 2010. 

 No que se refere às modalidades, a lei de criação dos Institutos Federais 

especifica, em seu Art. 7º, inciso I, como um de seus objetivos ofertar educação 

profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos integrados 

para os concluintes do ensino fundamental e para o público da Educação de Jovens 

e Adultos (EJA), sendo ela destinada à população que não teve acesso ou não 

concluiu a educação básica na idade considerada própria (BRASIL, 2008). A EJA visa 

garantir o direito à educação, respeitando as características do sujeito, com base nas 

concepções de uma educação inclusiva e que promova igualdade de condições para 

o alcance da cidadania e dignidade da pessoa humana.  

Vários documentos buscam garantir essa modalidade de ensino, como, por 

exemplo, o Plano Nacional de Educação (PNE), Lei 13.005/2014, correspondente ao 

decênio 2014-2024, que apresenta como meta “oferecer, no mínimo, 25% (vinte e 

cinco por cento) das matrículas de EJA, nos ensinos fundamental e médio, na forma 
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integrada à educação profissional” (BRASIL, 2014). Antes disso, em 2008, a Lei 

11.741 já havia incluído na LDB (1996) o dispositivo que determina como preferencial 

a oferta da EJA integrada à EPT (EPT/EJA)1, no intuito de diminuir a baixa 

escolaridade e qualificação profissional dessa população a quem foram, 

historicamente, negados os direitos sociais. Além disso, o Decreto N.º 5.840/2006 - o 

mesmo que instituiu, em âmbito federal, o Programa Nacional de Integração da 

Educação Profissional à Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos (Proeja) - determina, às instituições federais de ensino, que seja destinado 

um percentual mínimo de 10% de suas vagas à modalidade.  

Ainda que “Proeja” seja a denominação utilizada pelo MEC, nesta dissertação, 

se dará preferência pelo uso do termo “EPT/EJA”, mesmo que, em alguns 

documentos, gráficos e imagens de outras fontes apresentadas, conste a referida 

nomenclatura. Isso se deve ao fato de que, diante do desafio da ampliação do 

programa, algumas discussões vêm ocorrendo, tanto em âmbito institucional quanto 

da rede federal, no que se refere à utilização do termo “EPT/EJA”, e não somente 

“Proeja”, intensificadas a partir das proposições do I Encontro Nacional da EJA da 

Rede Federal, que ocorreu em Goiânia/GO, de 21 a 23 de maio de 20182. 

Já no âmbito do IFPR, o uso do termo “EPT/EJA” deve-se ao fato de que essa 

foi a nomenclatura consolidada nas suas diretrizes institucionais para a modalidade, 

na Resolução N.º 05, de 2018, na qual todo documento se reporta a ela como cursos 

que articulam a Educação Profissional Técnica com a modalidade Educação de 

Jovens e Adultos – EPT/EJA (IFPR, 2018a). Essa postura considera, que esses 

cursos subsidiarão “ações mais amplas do que aquelas definidas na criação do 

Programa [PROEJA] e nos seus documentos norteadores, abrangendo práticas mais 

extensivas para a melhoria do atendimento destinado aos jovens, adultos” e idosos 

 
1 Neste trabalho, quando EPT estiver ligada à EJA será sigla de Educação Profissional Técnica. 
2 No Plano de Ação elaborado durante o I Encontro Nacional da EJA da Rede Federal, diante 

da problemática que diz respeito a continuidade da vinculação da EPT/EJA (PROEJA) a programas 
governamentais e a falta da assunção orgânica dessa modalidade educativa pelas instituições, deu-se 
como proposições: “a) Transformar o PROEJA em política pública de Estado, tornando permanente a 
responsabilidade da rede federal em ofertar cursos dessa modalidade; b) Alterar a nomenclatura 
PROEJA, que é do programa, para EJA integrada à Educação Profissional e Tecnológica – EJA/EPT 
(ou EPT/EJA) na legislação e nos documentos internos, após deixar de ser programa e tornar-se 
política pública de Estado; c) Reconhecer a EPT/EJA como modalidade educativa obrigatória na Rede 
Federal, garantindo continuidade de oferta e estrutura de funcionamento compatível com o perfil 
profissional ao qual os cursos estiverem vinculados” (PLANO DE AÇÃO DO I ENCONTRO NACIONAL 
DA EJA DA REDE FEDERAL, 2018, p. 4-5). 
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que buscam, no IFPR, uma possibilidade de concluir os estudos e se qualificar 

profissionalmente (SAKALAUSKAS, 2019a, p. 69). Uma das preocupações com o uso 

de “Proeja” está em torno da possível descontinuidade do que hoje ainda é um 

programa, e sua consequente subordinação ao plano de governo, que pode mantê-lo 

ou não a cada alternância de mandato. Segundo Moura (2016, p. 381) “o acesso à 

EJA não será resolvido por meio de programas, campanhas e projetos que têm início, 

meio e fim, sem que suas consequências se enraízem como política de garantia do 

direito à educação”. O autor reforça que as ações do governo brasileiro têm se 

mostrado insuficientes para consolidar programas da EJA, entre eles o Proeja 

(MOURA, 2016). É por esse motivo que a rede federal tem se mobilizado para que o 

programa se institua como política pública permanente. 

Contudo, apesar desses esforços, de acordo com o relatório do 2º ciclo de 

monitoramento das metas do PNE - 2018 (BRASIL, 2019b), mesmo que o percentual 

de matrículas da EPT/EJA tenha aumentado de 2010 a 2015 (quando atingiu 3,0%), 

a partir de 2016, houve uma queda significativa, atingindo, em 2017, o indicador de 

1,5%,  aproximando-se, assim, dos percentuais obtidos em 2010 e 2011 (1,3% e 1,6%, 

respectivamente) e distanciando-se da meta estabelecida para 2024, de 25%. No 

âmbito da rede federal, a EPT/EJA representou, em 2018 - no item referente ao 

atendimento dos percentuais exigidos pela legislação -, 2,4% das matrículas totais, 

conforme relatório da Plataforma Nilo Peçanha (BRASIL, 2019c). Na Região Sul, esse 

percentual foi de 2,7%, e no Paraná, especificamente, a EPT/EJA representava 0,2% 

do total de matrículas, que, em números absolutos, correspondia a 59. Essas 

matrículas, distribuídas entre os três campi do IFPR que ofertavam a modalidade, 

representavam os seguintes percentuais: Campus União da Vitória (11,3%), Campus 

Colombo (6,4%) e Campus Paranaguá (0,1%). Logo, apenas o Campus União da 

Vitória atingiu, naquele ano, o percentual mínimo exigido pelo decreto. 

Tendo essa problemática em vista, os IFs, no intuito de contribuir com a 

ampliação de sua função social, direcionam esforços a fim de atingir as metas de 

oferta referente à EPT/EJA. No IFPR, de acordo com seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), para o lustro de 2019 a 2023, dos 22 campi que ainda não 

ofertavam a modalidade, 13 se comprometeram a iniciar a oferta no próximo 

quinquênio. O documento ratifica o compromisso com a ampliação de vagas, de forma 

a atender, institucionalmente e no âmbito de cada Campus, aos percentuais mínimos 

previstos em lei (IFPR, 2018b). 
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O IFPR – Campus Umuarama está entre os campi que acordaram em ampliar 

suas vagas, com a intenção, documentada no PDI,  de criar, em 2020, o curso Técnico 

em Administração Integrado à Educação de Jovens e Adultos, pelo regime 

modular/anual, com duração de três anos, e aulas previstas para o período noturno 

(IFPR, 2018b). Depois de iniciada a construção da Proposta de Abertura de Curso 

(PAC), em 2019, houve a alteração da nomenclatura e da proposta pedagógica (carga 

horária, matriz curricular, entre outros) para Formação Inicial e Continuada de 

Assistente Administrativo Integrado ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos – EPT/EJA FIC, com duração de 18 meses e carga horária total de 

1400 horas (1200 horas para a formação básica e 200 horas para a formação 

profissional). Entretanto, a referida PAC não foi finalizada. Segundo a Comissão de 

Estruturação de Curso (CEC) do campus, isso se deu mediante a constatação da 

necessidade de contratar docentes para os componentes da formação geral (Língua 

Inglesa, Matemática e Sociologia), além de outros imprevistos que impossibilitaram a 

sua conclusão; o que, consequentemente, paralisou os trabalhos da comissão. 

Atualmente, as atividades pedagógicas e administrativas presenciais do IFPR estão 

suspensas por tempo indeterminado devido à situação de pandemia causada pelo 

novo coronavírus (SARS-CoV-2) (IFPR, 2020b). Desse modo, a comissão não tem 

previsão de retorno às suas atividades, e a primeira turma do curso EPT/EJA do 

campus não terá, como previsto inicialmente, início em 2020. 

Em relação à PAC, alguns pontos chamam atenção; dentre eles, a escolha do 

curso e a necessidade de convênio. Quanto ao primeiro, a proposta menciona uma 

pesquisa local, realizada pela própria comissão, por meio de questionários, dos quais 

se obteve 81 respostas. Neles, havia quatro opções de curso: Administração, Tradutor 

Intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras), Segurança do Trabalho e 

Informática. A opção escolhida, Administração, foi indicada por 25 (30,86%) dos 

respondentes (IFPR, 2019b). Sobre essa escolha, a Instrução Interna de 

Procedimento - IIP N.º 5 de 2019, recomenda, em seu Art. 4º, que as PACs deverão 

ser elaboradas com base nos “I - Arranjos produtivos e demandas sociais locais e 

regionais, comprovados por meio de indicadores regionais e/ou nacionais, que 

justifiquem a oferta do curso” e em “IV - Diagnósticos resultantes de consultas públicas 

e reuniões com a comunidade interna e externa” (IFPR, 2019a). A Resolução N.º 

05/2018, que define as diretrizes institucionais para os cursos EPT/EJA no IFPR, 
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corrobora essa recomendação, em seu Art. 7º, orientando que, para a proposição de 

cursos deve-se:  

[...] II – realizar junto à população local uma imersão que possibilite vivenciar 
momentos de socialização desses sujeitos em suas práticas econômicas, 
culturais e organizativas, aliando a isso mapeamentos socioeconômico e 
cultural, por meio de metodologias participativas; III – dialogar com os 
movimentos sociais e com as entidades governamentais e não 
governamentais, atuantes na região do campus, sobre suas demandas 
formativas; [...] VI – registrar o levantamento em atas, relatórios, pareceres 
ou demais formas de registros que evidenciem a história do processo de 
estudo para a criação de curso (IFPR, 2018a). 

Desse modo, infere-se a importância de complementar a proposição do curso 

mencionado por meio de metodologias mais consistentes, que permitam uma 

participação mais ampla da população local, das entidades, órgãos públicos e 

diferentes atores sociais. 

 O segundo ponto indicado na proposta se refere à necessidade de convênio 

com uma escola pública estadual para uso do espaço físico,  justificada pelo fato de o 

Campus Umuarama estar localizado na rodovia PR 323, distante da cidade e do 

público-alvo do curso, apesar de, no documento, não constar os bairros onde o público 

reside. Dos que responderam à pergunta em questão (51), apenas 54,9% (28, em 

números absolutos) são de Umuarama (IFPR, 2019b). Em situações como essa, a IIP 

N.º 5, de 2019, em seu Art. 8º, § 2º, também determina que “Em caso de cursos que 

sejam ofertados parcial ou integralmente em locais diversos do endereço do campus, 

deverá ser inserida justificativa para tal, indicando suas condições de infraestrutura” 

(IFPR, 2019a). Contudo, a proposta não aponta qual a instituição nem as condições 

de infraestrutura que a instrução acima solicita. Logo, entende-se que um contato mais 

próximo com as escolas do município e uma análise mais detalhada do local de 

residência desses futuros estudantes contribuiriam com a proposição da referida 

parceria. 

Esses dados iniciais evidenciam o desafio de ampliar a oferta de cursos 

EPT/EJA no IFPR e indicam a necessidade de pesquisas que investiguem os desafios 

da sua implementação e ampliação. Cabe destacar que o objetivo de levantar esses 

pontos é tão somente instigar a reflexão e contribuir com a construção de um projeto 

sólido, que retrate as necessidades da comunidade local, baseado nos documentos 

legais e institucionais que orientam a modalidade, e não criticar o documento ou os 

métodos utilizados. 
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Diante das possíveis dúvidas e incertezas quanto ao público e à modalidade 

no âmbito do IFPR - Campus Umuarama, percebeu-se a necessidade de investigar 

aspectos que atravessam a implementação de um curso dessa natureza, além de 

dados históricos, sociais, econômicos, educacionais e culturais do município. 

Tendo essas questões em vista, as seguintes perguntas motivaram esta 

pesquisa: Quais são as dificuldades e possibilidades que permeiam a implantação de 

um curso EPT/EJA no IFPR – Campus Umuarama, a partir de seu contexto? Em que 

bases teórico-práticas devem ser planejados os cursos de EPT/EJA no IFPR – 

Campus Umuarama, de forma a atender aos interesses da comunidade, cumprir com 

sua função social de elevação da escolaridade e qualificação da população jovem e 

adulta e contribuir para a expansão e reconhecimento da modalidade na instituição? 

 Em busca dessas respostas, por acreditar que elas podem colaborar para o 

reconhecimento da EPT/EJA como política institucional e, consequentemente, 

beneficiar uma parcela da sociedade que busca qualificação e elevação da 

escolaridade; em consonância com a proposta do Programa de Pós-graduação em 

Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) e alinhada às finalidades da Linha de 

Pesquisa 1 - Práticas Educativas em Educação Profissional e Tecnológica (EPT), esta 

investigação teve como objetivo geral analisar as dificuldades e possibilidades que 

permeiam a implantação de um curso de Educação Profissional e Técnica de Nível 

Médio integrado à modalidade de Educação de Jovens e Adultos - EPT/EJA, no 

contexto do IFPR – Campus Umuarama. Como produto educacional da pesquisa, 

pretendeu-se elaborar um material que contribuísse para a implantação de cursos 

EPT/EJA e construção de seus Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs), sob a 

perspectiva do currículo integrado e da educação integral e humanística, e que 

considerasse aspectos legais, informações sobre o contexto local e do público da EJA, 

a participação de diferentes atores sociais, além de atender às necessidades dos 

arranjos produtivos sociais e locais. Para isso, objetivou-se especificamente:  

− diagnosticar o cenário atual das instituições de ensino que ofertam EJA e EPT/EJA 

de nível médio em Umuarama-PR, no que se refere ao perfil dos estudantes e das 

dificuldades que transpassam a modalidade; 

− investigar, entre os docentes que atuam no EMI do IFPR - Campus Umuarama, as 

dificuldades do currículo integrado no cotidiano e as experiências desses 

profissionais com a EJA e EPT/EJA; 
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− elaborar um produto educacional, estruturado na forma de Caderno de Subsídios, 

direcionado à CEC do IFPR – Campus Umuarama, como um ponto de partida e de 

reflexão para a elaboração do PPC, e que contribua, integralmente ou em parte, 

com outros campi na implantação e para o fortalecimento da EPT/EJA no IFPR. 

O interesse pela temática – a implantação de um curso EPT/EJA no âmbito do 

IFPR – teve origem, sobretudo, a partir das reflexões desenvolvidas no cotidiano 

profissional do pesquisador que, enquanto servidor do IFPR – Campus Umuarama, 

no período de 2017 a 2018, pôde acompanhar de perto algumas discussões a respeito 

dos desafios que envolviam a implementação de cursos EPT/EJA e a necessidade de 

expansão da modalidade na instituição, além do compromisso do referido campus de 

iniciar sua primeira turma. Sua motivação encontra-se, desse modo, apoiada na 

trajetória profissional, mas também pessoal do pesquisador, que é nascido no interior 

do estado do Paraná, filho de trabalhadores, que cursou toda sua formação básica em 

instituições públicas de ensino e que, graças ao apoio e sacrifício dos pais, pôde adiar 

seu ingresso no mundo do trabalho, deixando-o apenas para o último ano do ensino 

médio, quando se tornou um estudante trabalhador. Graduou-se em Educação Física 

(Licenciatura) em 2011, pela Universidade Paranaense (UNIPAR), cujo ingresso se 

deu mediante o Programa Universidade para Todos (ProUni), com bolsa integral, visto 

se tratar de uma instituição privada de ensino. Foi nesse período, durante o estágio 

obrigatório no ensino médio, que teve seu primeiro contato com o público jovem e 

adulto e pode conhecer um pouco mais as especificidades da modalidade. Após um 

longo período exercendo as mais diferentes atividades profissionais (entregador de 

panfletos, repositor de supermercado, recepcionista hoteleiro, vendedor externo, 

auxiliar administrativo, escriturário) e dedicando-se, paralelamente, ao estudo para 

concursos públicos, pode atuar na área da Educação, pela primeira vez, em 2017, 

quando assumiu o concurso para o cargo de Técnico em Assuntos Educacionais no 

IFPR – Campus Umuarama, lotado, até o presente momento, na Seção Pedagógica 

e de Assuntos Estudantis. Pouco depois, em 2018, concluiu a pós-graduação latu 

sensu em Educação: Métodos e Técnicas de Ensino, pela Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná (UTFPR) e ingressou no curso de mestrado do ProfEPT, na 

instituição associada, Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), buscando 

complementar a sua formação continuada. A partir dessa oportunidade, o pesquisador 

procurou compreender o conceito e as finalidades da educação profissional e se 

aprofundar na problemática da EPT/EJA sob a perspectiva da formação integral, visto 
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que lhe chamou a atenção o fato de a Instituição, na época, com dez anos de 

constituição, ainda não atender aos percentuais legais de vagas para a modalidade, 

estabelecendo esse ponto, em seu PDI, como um dos principais objetivos estratégicos 

(IFPR, 2018b). 

Esta pesquisa se justifica, especialmente, pela relevância da temática que está 

ligada a questões teóricas atuais como a integração da educação básica a uma 

formação profissional que contribua para a incorporação socioeconômica de jovens e 

adultos e a potencialização do papel dos IFs em ampliar o acesso à educação integral 

e de qualidade, consoante com as determinações legais que os regem 

(SAKALAUSKAS, 2019a; MOURA, 2016). Justifica-se também pelo compromisso do 

pesquisador, devido à sua função como membro da Seção Pedagógica do Campus 

Umuarama, visto que o documento que define as diretrizes para a modalidade no IFPR 

traz como incumbência dos servidores técnico-administrativos em educação conhecer 

as políticas, estratégias, estruturas, currículos, métodos e resultados qualitativos e 

quantitativos da EPT/EJA,  propor e divulgar ações educativas, participar de fóruns e 

outros eventos, a fim de contribuir e consolidar a política educacional da EPT/EJA e o 

campo do conhecimento (IFPR, 2018a). 

 O produto educacional proposto poderá - baseado nas necessidades 

apresentadas pelos documentos oficiais da instituição e outros, apontados pelos 

docentes do campus e as escolas do município - funcionar como um material de apoio 

e de consulta, que além de sugerir dados, fontes, atores sociais e bases legais a 

serem consideradas, sugere a reflexão e a discussão acerca da proposta da EPT/EJA 

e a importância que a organização do currículo, de maneira integrada, tem para a 

concretização dos objetivos da modalidade, conforme orienta o Documento Base do 

Proeja (BRASIL, 2007). Espera-se, dessa forma, colaborar com a PAC, que ainda está 

em construção, na indicação dos arranjos produtivos e demandas sociais locais, 

comprovados por meio de indicadores regionais e/ou nacionais, que justifiquem sua 

oferta (IFPR, 2019a, Art. 4º), bem como com o PPC, especialmente, nos itens 3.1 e 

3.8:  

   3.1 Justificativa da oferta do Curso: 

• apresentar dados que justifiquem a necessidade de implementação 
do curso de acordo as demandas sociais, territoriais, ambientais, 
econômicos e culturais;  

• contextualizar a oferta do ponto de vista social e educacional; 

• justificar a pertinência e relevância do curso para a instituição e 
região;  
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• demonstrar [e nesse caso contribuir para] o processo de construção 
coletiva do curso);  

[...] 
3.8 Organização Curricular: 

• explicitar os pressupostos pedagógicos da organização curricular; 

• considerar a legislação vigente; 

• apresentar as orientações metodológicas; 

• apresentar a descrição conceitual da matriz curricular, as razões da 
escolha dos componentes, carga horária e distribuição nas séries; 

• descrever as práticas profissionais implícitas ao currículo) (IFPR, 
(IFPR, 2020a, p. 2-5). 

 Conforme indica a IIP N.º 5 (IFPR, 2019a), a CEC deverá ser constituída, no 

mínimo, pelos seguintes profissionais do campus: diretor de ensino, pesquisa e 

extensão ou servidor por este indicado; coordenador de ensino e coordenador de 

pesquisa e extensão, quando houver; docentes que atuarão no curso e nos demais 

eixos tecnológicos ou áreas do conhecimento ofertados pelo campus,  quando houver; 

representante da Seção Pedagógica e de Assuntos Estudantis (SEPAE), sendo, 

preferencialmente, pedagogo(a) ou técnico em assuntos educacionais; diretor de 

planejamento e administração ou servidor por este indicado; bibliotecário e um(a) 

servidor(a) que será responsável pela revisão textual (IFPR, 2019a). Poderá ser 

composta, ainda, por representantes da comunidade externa, como representantes 

de associações, organizações não governamentais e membros da sociedade civil - o 

que converge para a substancialização e o fortalecimento da gestão democrática e 

participativa da instituição de ensino. Logo, todos esses atores poderão se beneficiar 

com a realização da presente pesquisa. 

 Finalmente, esse trabalho se justifica por atender à importância de se discutir 

sobre currículo integrado e EPT/EJA, mediante os recorrentes ataques à educação 

pública, gratuita e de qualidade, como a promulgação da Lei da Reforma do Ensino 

Médio (Lei N.º 13.415/17) e a imposição de uma Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), e seu caráter reducionista e tecnicista, que vem produzindo consequências 

ao direito pleno à uma educação integral pelos trabalhadores. Contudo, segundo Silva 

(2019), a referida lei prevê a obrigatoriedade de sua implementação a partir de 2020. 

Desse modo, muitos estados da federação ainda não regulamentaram a reforma, 

incluindo o Paraná; podendo, portanto, construir uma proposta que diminua os 

impactos negativos dessas medidas à comunidade escolar. Isso ratifica, dentre outros 

aspectos, a importância de se promover debates com uma vasta participação da 

sociedade e educadores, além de pesquisas como essa, que reforçam a importância 

de uma formação humana, integral e emancipatória e de um currículo que garanta o 
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acesso amplo às ciências básicas, aos conhecimentos socialmente referenciados e 

às dimensões do trabalho, ciência, tecnologia e cultura. 

A pesquisa científica, dentre suas possibilidades, permite ao pesquisador 

aproximar-se e compreender a realidade investigada, fazendo uso de métodos, 

técnicas e procedimentos que atestem sua veracidade e validem sua aplicação. 

Conforme Prodanov e Freitas (2013, p. 49), “visa a conhecer cientificamente um ou 

mais aspectos de determinado assunto. Para tanto, deve ser sistemática, metódica e 

crítica. [...] [e assim] contribuir para o avanço do conhecimento humano”. Quanto ao 

método, esse pode ser entendido, não apenas como as regras de escolha para se 

selecionar as técnicas, as quais conduzirão o pesquisador a alcançar determinados 

resultados, mas, também, como o caminho, a forma, o modo de pensamento, ou seja, 

“É a forma de abordagem em nível de abstração dos fenômenos. É o conjunto de 

processos ou operações mentais empregados na pesquisa” (PRODANOV e 

FREITAS, 2013, p. 26). 

Sendo assim, para esse estudo, enquanto princípio e base filosófica, adotou-

se o método dialético que, na concepção de Marconi e Lakatos (2017, p. 85), 

compreende aquele que “penetra o mundo dos fenômenos, tendo em vista sua ação 

recíproca da contradição inerente ao fenômeno e da mudança dialética que ocorre na 

natureza a na sociedade”. Desse modo, na interpretação dos fatos, são consideradas 

as mudanças espaço-temporais e do próprio sujeito, as relações de interdependência 

entre as coisas, já que estas não existem isoladas, e o contexto histórico, os 

fenômenos que o circundam, além das relações de poder inerentes aos meios sociais. 

O método dialético, utilizado na pesquisa qualitativa, interpreta os fatos de maneira 

dinâmica e totalizante da realidade, pois considera que não se pode revelá-los fora de 

um contexto social, político e econômico (PRODANOV e FREITAS, 2013; GIL, 2008). 

Para Konder (2008), nessa perspectiva, o avanço do conhecimento e o descobrimento 

profundo da realidade, ou seja, para ir além das aparências e penetrar na essência 

dos fenômenos, exigem realizar operações de síntese e de análise que esclareçam 

não só a dimensão imediata (que se percebe de imediato) como também, e sobretudo, 

a dimensão mediata (que vai se descobrindo aos poucos) das coisas. 

Sobre a realidade humana, ela não está apenas no novo e no que se faz 

presente, mas também reproduz e é influenciada por aspectos do passado. O homem, 

assim, é um ser histórico que produz a história ao mesmo tempo em que se realiza e 

se faz nela, inserido em uma realidade que está em constante mudança, ora por 
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períodos mais lentos ora mais acelerados (KONDER, 2008). Para que a dialética 

permita enxergar além das aparências, do que se encontra na superficialidade, é 

necessária a destruição da pseudoconcreticidade, por ele compreendida como “o 

complexo dos fenômenos que povoam o ambiente cotidiano e a atmosfera comum da 

vida humana, que, com a sua regularidade, imediatismo e evidência, penetram na 

consciência dos indivíduos agentes, assumindo um aspecto independente e natural 

[...]” (KOSIK, 1989, p. 11). Desse modo, coloca-se como imprescindível a ação de 

questionar aquilo que se apresenta como inquestionável no exercício do pensamento 

crítico, visto que essa ação faz parte do processo de criação da realidade concreta, 

mais próximo da essência dos fenômenos e da concreticidade do real. Kosik (1989) 

complementa afirmando que o conhecimento se constitui na decomposição do todo, 

separando fenômeno e essência, do que é secundário e do que é essencial, para se 

compreender, a partir de sua coerência interna, a realidade social concreta, em sua 

totalidade, e, para isso, não basta ter conhecimento de que as partes se encontram 

em relação interna com o todo, mas também que o todo se cria a partir da interação 

das partes. 

 Para atingir os objetivos propostos por esse estudo, no que se refere à sua 

natureza, optou-se pela pesquisa aplicada, que objetiva gerar conhecimentos para 

aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos, processo este que 

envolve verdades e interesses locais, e não universais como na pesquisa de natureza 

básica (GERHARDT e SILVEIRA, 2009). Quanto à sua abordagem, foi qualitativa, já 

que, por meio dela, há uma tentativa de “compreensão detalhada dos significados e 

características situacionais apresentadas pelos entrevistados, em lugar da produção 

de medidas quantitativas de características ou comportamentos” (RICHARDSON et 

al., 1999, p. 90) Portanto, não houve somente a preocupação de quantificar os dados 

ou só com os resultados, mas sim com o nível de clareza das informações. 

A partir da escolha da abordagem dos dados, optou-se pelo tipo de pesquisa 

estudo de caso, a fim de retratar a realidade de forma ampla e profunda, o qual visou 

destacar a complexidade da conjuntura em estudo e identificar a multiplicidade de 

fatos que envolvem a situação e a determinam. Esse tipo de pesquisa enfatiza a 

interpretação do contexto no qual o caso está inserido para melhor compreendê-lo; 

sendo assim, busca relacionar ações, comportamentos, discursos e interações dos 

que estão envolvidos com o problema destacado para a investigação (SEVERINO, 

2016). Com isso, procurou-se identificar os desafios que afligem o processo de 
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implantação de um curso EPT/EJA no IFPR - Campus Umuarama, a partir de seu 

contexto, de modo a ampliar as perspectivas, expor pontos de vista e opiniões sobre 

a situação e, com isso, reunir dados e informações que possam subsidiar as próximas 

etapas necessárias à sua abertura, a exemplo da construção do PPC, a fim de auxiliar 

na definição de um curso que seja feito não apenas “para” mas “com” a comunidade, 

que dialogue com as necessidades dos atores sociais e dos arranjos produtivos locais. 

Nesse sentido, apesar de Gil (2008) afirmar que os resultados desse tipo de 

investigação não podem ser generalizados, atendo-se apenas ao caso em questão, o 

mesmo pondera que, a depender do objeto estudado e do nível de profundidade do 

estudo, seus resultados podem ser representativos de vários outros ou de todos os 

casos semelhantes. Sendo assim, acredita-se que parte do processo e das soluções 

apresentadas nessa pesquisa poderão servir, mesmo que não integralmente, a outros 

campi que estão com projetos de abertura de cursos EPT/EJA em andamento. 

No que concerne aos objetivos, esse estudo assumiu o aspecto exploratório e 

descritivo. Exploratório, pois teve o intuito de buscar informações, desenvolver 

hipóteses, familiarizar o pesquisador com um fenômeno, mapeando suas condições 

de manifestação, com vistas a torná-lo mais explícito (MARCONI e LAKATOS, 2010) 

e descritivo pois, conforme explica Gil (2010), esse procedimento descreve as 

características de certa população, em uma realidade específica, e identifica possíveis 

relações entre variáveis. 

Os instrumentos para coleta de dados compreenderam: pesquisa bibliográfica, 

pesquisa documental, e pesquisa de campo com aplicação de entrevista estrutura e 

questionário. Na pesquisa bibliográfica, realizou-se uma revisão de literatura “a partir 

do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos 

impressos, como livros, artigos, teses etc.”, conforme Severino (2016, p. 131). Seu 

intuito foi de compreender o contexto histórico da modalidade, as questões conceituais 

que lhe interessam, os desafios da integração curricular e da modalidade EJA e 

apresentar aspectos socioeconômicos, educacionais, profissionais e culturais do 

público-alvo da modalidade, no município de Umuarama, a partir de dados oficiais, 

que contribuíram para o desenvolvimento do produto educacional. A pesquisa 

documental, apesar de muito parecida com a bibliográfica, se difere pela natureza das 

fontes, os quais envolvem, geralmente, materiais que ainda não receberam tratamento 

analítico (GIL, 2010), sendo assim, este estudo envolveu a análise dos documentos 

oficiais institucionais, projetos políticos pedagógicos, projetos pedagógicos de cursos, 
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portarias, resoluções e diretrizes que organizam e discutem os processos 

educacionais no IFPR, especialmente os que estão relacionados aos cursos técnicos 

integrados à EJA. 

A respeito da pesquisa de campo, esta foi realizada com os docentes do IFPR 

- Campus Umuarama, que atuavam no EMI, e com os profissionais que trabalhavam 

no apoio pedagógico das escolas públicas do município que ofertam EJA de nível 

médio, no período de outubro a dezembro de 2019. Fez-se uso desse tipo de 

investigação, pois nela “o objeto/fonte é abordado em seu meio ambiente próprio. A 

coleta dos dados é feita nas condições naturais em que os fenômenos ocorrem, sendo 

assim diretamente observados, sem intervenção e manuseio por parte dos 

pesquisadores” (SEVERINO, 2016, p. 132). Buscou-se, assim, compreender as 

dificuldades e experiências do corpo docente, tanto relativas ao currículo integrado no 

cotidiano da sala de aula quanto às vivências com a modalidade EJA, e os desafios 

que essas escolas enfrentam no que diz respeito à oferta da EJA e EPT/EJA em 

Umuarama. 

 Quanto à análise e interpretação dos dados, a técnica utilizada, a fim de 

compreender as informações qualitativas, foi a análise de conteúdo, que apresenta 

algumas características metodológicas como: “objetividade, sistematização e 

inferência” (GERHARDT e SILVEIRA, 2009, p. 84). Segundo os autores, essa técnica 

pode ser utilizada tanto em pesquisas quantitativas como qualitativas. Com a análise 

do conteúdo, espera-se compreender o pensamento do sujeito mediante conteúdo 

expresso nos textos. Este supõe a transparência da linguagem e as significações que 

o pesquisador analisa por meio de indicadores que a ele estão ligados.  

O procedimento metodológico adotado, baseado em Minayo (2009), apresenta 

a seguinte sequência: “a) decompor o material a ser analisado em partes [...]; b) 

distribuir as partes em categorias; c) fazer uma descrição do resultado da 

categorização [...]; d) fazer inferências dos resultados [...]; e) interpretar os resultados 

obtidos com auxílio da fundamentação teórica adotada” (MINAYO, 2009, p. 87-88). 

Dentro da análise de conteúdo, foi empregada a categorial temática, que, de acordo 

com Gerhardt e Silveira (2009), é uma técnica considerada apropriada para as 

investigações qualitativas e que trabalha com a noção de tema, o qual está ligado a 

uma afirmação a respeito de determinado assunto. Esse tipo de análise “consiste em 

descobrir os núcleos de sentido que compõem uma comunicação cuja presença ou 

frequência signifique alguma coisa para o objetivo analítico visado” (MINAYO, 2007, 
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p. 316). A autora ainda a subdivide em três fases operacionais, a serem utilizadas no 

trato com as informações obtidas: a) Pré-análise, que consiste em organizar e explorar 

o material por meio de várias leituras; b) Exploração do material, momento em que se 

codifica os dados, classifica-os e organiza-os em categorias teóricas ou empíricas e 

c) Tratamento dos resultados. Por fim, trabalha-se os dados brutos, os quais serão 

interpretados com base nas referências. 

A pesquisa de campo foi desenvolvida no município de Umuarama-PR, no 

período compreendido entre outubro e dezembro de 2019, e envolveu cinco 

instituições públicas de ensino: uma instituição federal e quatro da rede estadual. A 

que pertence à rede federal, o IFPR - Campus Umuarama, também é o ambiente de 

trabalho do pesquisador, no qual exerce a função de técnico em assuntos 

educacionais, lotado na Seção Pedagógica e de Assuntos Estudantis. As demais 

instituições foram o Colégio Estadual Manoel da Nóbrega, Colégio Estadual Monteiro 

Lobato, Centro Estadual de Educação Básica para Jovens Adultos (CEEBJA) de 

Umuarama e o Colégio Estadual Profª Hilda Trautwein Kamal. Juntas, elas 

respondiam, em 2019, por 85% das matrículas da EJA e EPT/EJA de nível médio no 

município. 

Os participantes foram divididos em dois grupos: Grupo A – composto pelos 

docentes do IFPR - Campus Umuarama que atuavam diretamente com o EMI no 

período da pesquisa e Grupo B – formado por quatro representantes (um por 

instituição) do apoio pedagógico das escolas supracitadas. A respeito do primeiro 

grupo, no segundo semestre de 2019, o corpo docente do Campus Umuarama era 

composto por 64 profissionais, sendo 59 efetivos e 5 substitutos, ou seja, trabalhavam 

em caráter transitório mediante contrato de 1 ano, renovável por igual período. Dos 

professores efetivos, 49 encontravam-se ativos e, destes, 38 davam aulas no EMI e 

formaram o universo da pesquisa. Todos foram convidados a participar de forma 

voluntária, dos quais, 22 devolveram os questionários. Os que participaram da coleta 

dos dados declararam sua concordância, mediante a assinatura de um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (Ap. A), o qual possui parecer favorável 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) envolvendo Seres Humanos da 

Universidade Paranaense (UNIPAR), parecer nº 3.371.830, e pelo CEP do IFPR, 

parecer nº 3.455.653. Para essa pesquisa, buscou-se selecionar os indivíduos com 

vínculo mais significativo para o problema a ser investigado, visto que uma boa 

seleção dos sujeitos a serem incluídos no estudo possibilita abranger a totalidade do 
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problema investigado em suas múltiplas dimensões (MINAYO, 2006). Desse modo, 

selecionou-se os docentes efetivos, ativos e que estavam trabalhando no EMI, pois 

estariam, supostamente, mais próximos de atender a um dos objetivos propostos, que 

era o de investigar os desafios do currículo integrado no cotidiano da sala de aula. 

Sobre o Grupo B, responderam pelas respectivas instituições de ensino as pedagogas 

representantes do apoio pedagógico para a modalidade, das quais todas consentiram 

com a pesquisa por meio da assinatura do TCLE (Ap. B). Foram convidadas as 

pedagogas, visto que o objetivo era identificar o perfil socioeconômico, profissional, a 

localização dos estudantes, por meio dos dados oficiais da escola, e as possíveis 

dificuldades que cada instituição enfrentava no dia a dia com relação à EJA e à evasão 

a ela relacionada. Com base nisso, e de acordo com a LDB (BRASIL, 1996, Art. 64), 

o pedagogo atua como mediador da ação educativa, e sua formação abrange 

conhecimentos sobre “administração, planejamento, inspeção, supervisão e 

orientação educacional para a educação básica”. Logo, as pedagogas seriam 

profissionais aptas a responder as referidas perguntas. 

Para a realização da pesquisa de campo foram utilizados os seguintes 

instrumentos: entrevista estruturada (com as pedagogas das escolas estaduais) e 

questionário (aplicado aos professores do IFPR – Campus Umuarama). A primeira, 

segundo Severino (2016), é uma técnica de coleta de informações solicitada 

diretamente aos participantes. Pode ser definida como um encontro entre duas 

pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações sobre determinado assunto, 

mediante uma conversação de natureza profissional, para auxiliar no diagnóstico ou 

no tratamento de um problema (MARCONI e LAKATOS, 2007). O tipo de entrevista 

empregada foi a estruturada, a qual seguiu um roteiro estabelecido previamente (Ap. 

D), e as perguntas foram pré-determinadas. Portanto, todos responderam às mesmas 

questões e na mesma ordem. Por meio delas, buscou-se compreender os desafios 

que as instituições estaduais enfrentam perante a EJA. O roteiro das entrevistas 

estruturadas foi composto por sete questões abertas, previamente estabelecidas, e 

que abordaram aspectos ligados ao perfil dos estudantes: localização geográfica, 

condição social e econômica, perfil profissional; outras questões buscavam relacionar 

dificuldades referentes à oferta da modalidade EJA: a existência ou não de evasão 

nos cursos e suas possíveis razões, os desafios que a instituição enfrenta no que diz 

respeito à modalidade e de que forma o IFPR poderia contribuir com a EJA naquelas 

comunidades escolares. 
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O segundo instrumento de coleta de dados, aplicado aos professores do IFPR, 

foi o questionário composto por um conjunto de perguntas previamente elaboradas 

que foram respondidas por escrito e enviadas ao pesquisador. Para Marconi e Lakatos 

(2017), essa técnica proporciona maior liberdade nas respostas, em razão do 

anonimato, e há menos risco de distorção, pela não influência do pesquisador. Optou-

se pela prevalência do anonimato, a fim de que os participantes não se sentissem 

pressionados a responder às perguntas, na intenção de corresponder às expectativas 

sociais do entrevistador e colega de trabalho. O questionário (Ap. C) continha 28 

perguntas, dispostas em duas partes: a primeira tinha o objetivo de caracterizar os 

participantes por meio de questões fechadas nas categorias: sexo, formação 

profissional de nível superior (graduação e pós-graduação), tempo de atuação 

docente anterior e posterior à entrada no IFPR, regime de trabalho docente, conteúdo 

correspondente ao componente curricular ministrado (formação geral ou específica) 

(CASTILHO, 2016). A segunda, buscou identificar: concepções e práticas educativas 

dos professores a respeito do currículo integrado, bem como dificuldades em 

concretizá-lo, experiência e afinidade com a EJA, disposição e disponibilidade em se 

planejar coletivamente e em desenvolver atividades integradoras, diante das 

condições de trabalho do contexto pesquisado.  

Após o período estipulado para o preenchimento dos questionários e a 

realização das entrevistas, as respostas foram transcritas e os participantes 

identificados com letras e números, de modo a preservar o anonimato, e a partir das 

respostas, deu-se início ao processo de leituras e estabelecimento de comparações 

entre as diferentes respostas do grupo pesquisado, fundamentado nas bases teóricas 

para, em seguida, estabelecer as categorias de análise (MINAYO, 2007). 

Por fim, para apresentar os resultados da pesquisa, a presente dissertação foi 

estruturada em 5 capítulos. No Capítulo 1, foram expostos o problema de pesquisa, o 

objetivo geral e os específicos, a justificativa e a metodologia utilizada. O Capítulo 2 

constitui-se da fundamentação teórica sobre a EPT/EJA, no qual se apresenta uma 

revisão geral do contexto histórico da modalidade, expondo, de maneira introdutória, 

alguns fatos, programas de governo e políticas educacionais que impactaram na sua 

constituição, as relações da EJA com o mundo do trabalho e a possibilidade de 

integração da modalidade com a EPT como possibilidade de superar as 

desigualdades estruturais e a divisão social do trabalho no modo de produção 

capitalista. Nessa perspectiva, também se discute os desafios da proposta de 
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organização do currículo integrado, desde sua concepção, possibilidades e 

implicações no âmbito da EPT/EJA, para ressaltar, sobretudo, sua capacidade de 

resistir a projetos contrários às ideias da formação humana e integral, como a do Novo 

Ensino Médio (Lei N.º 13.415/17). O Capítulo 3 dedica-se a apresentar o contexto da 

oferta da EPT/EJA no IFPR, demonstrando alguns dos desafios de sua 

implementação e ampliação, além de possibilidades, a partir de indicadores locais, 

que abordam o contexto histórico, educacional, econômico, cultural e social do 

município e suas relações com o público da EJA. Também traz os resultados da 

pesquisa de campo, a análise dos dados levantados, com base na fundamentação 

teórica, evidenciando, assim, as dificuldades relatadas pelas escolas do município que 

ofertam EJA e EPT/EJA, as impressões dos professores do IFPR – Campus 

Umuarama sobre a concepção e concretização do currículo integrado e os 

conhecimentos e experiências sobre a modalidade EPT/EJA. O Capítulo 4 é dedicado 

ao produto educacional, o “Caderno de Subsídios para a Abertura de Cursos EPT/EJA 

no âmbito do IFPR – Campus Umuarama”, decorrente dos dados apresentados na 

pesquisa bibliográfica, dos resultados da pesquisa de campo e do estudo de caso. Por 

último, no Capítulo 5, são feitas as considerações finais. 
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2 CONCEITOS FUNDAMENTAIS SOBRE A EPT/EJA E O CURRÍCULO 

INTEGRADO 

 As formas de organização social e econômica que constituem a sociedade 

brasileira exercem influência nos modos de pensar e fazer educação, ao articular o 

sujeito, o trabalho e os objetivos do mercado nesse espaço que, de maneira irrefletida 

ou não, acaba por atender aos interesses do capital e se submeter às relações de 

poder presentes nas esferas que determinam os rumos da educação no país.  

O modelo econômico capitalista apresenta contradições; dentre elas, a do 

capital e trabalho; este último, sofrendo transformações em decorrência da 

“exploração de uma parte da produção do trabalhador para fins da apropriação 

produtiva e financeira do capital” (CIAVATTA, 2012, p. 70). Exige-se  do trabalhador, 

nesse modelo, um novo patamar de conhecimentos, agrupados, segundo a lógica 

pragmática, em “competências e habilidades” requeridas pelo mercado a fim de maior 

exploração e produtividade, sem as quais esses sujeitos estariam postos à margem 

do processo e das possibilidades de dominar os meios de produção e de 

sobrevivência. 

 Desde a Constituição Federal de 1988, a educação vem sendo requerida como 

direito universal, de modo a contemplar os trabalhadores e sua prole, seja na idade 

entendida como própria ou fora dela. A redemocratização do país representou um 

marco importante, pois os instrumentos legais criados e reformulados, desde então, 

tiveram características ora mais progressistas, ora mais neoliberais. As propostas que 

surgiram a partir da década de 1990, intensificaram o discurso da Pedagogia das 

Competências, e propagaram a ideologia da empregabilidade diante da produção 

flexível, além das benesses do empreendedorismo (CIAVATTA, 2012). Passa-se, 

assim, a divulgá-los amplamente aos profissionais da educação, e os constituem 

como um ideário educacional, transferindo, aos indivíduos, a responsabilidade por se 

manterem empregados ou conquistarem uma colocação no mundo do trabalho. 

 Essa responsabilidade recaiu não apenas aos adolescentes em processo de 

formação escolar, filhos dos trabalhadores - matriculados na educação básica -, mas 

também a um contingente de jovens e adultos que não concluíram essa etapa de 

ensino, porque foram expulsos, por diversas razões, dos bancos escolares ou porque 

tiveram esse direito negado pelos próprios responsáveis em garantir sua realização. 

Desse modo, o compromisso de atender a essas demandas referentes à qualificação 
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e requalificação profissional na EJA surgiu como resposta à busca dessa população 

pela chamada empregabilidade (CIAVATTA, 2012). Segundo Frigotto (2013), esse e 

outros pseudoconceitos como os de capital humano, sociedade do conhecimento, 

qualidade total, Pedagogia das Competências e empreendedorismo aparecem no 

ideário pedagógico muito recentemente - a maioria deles, a partir do final da década 

de 1970. Compete, desde então, aos profissionais da educação desvelar o que 

escondem essas noções, que, por fim, acabam culpabilizando os próprios 

trabalhadores, que são vítimas de um sistema social estruturado sobre a desigualdade 

e a sua exploração.  Esse público, uma vez desempregado, alimenta a ilusão do novo 

emprego e busca, na escola ou nos cursos de formação profissional, conquistar uma 

ocupação, manter-se empregado ou conseguir outras oportunidades, com a 

esperança de ascender a níveis de maior prestígio (PAIVA, 2012). Diante disso, a 

EPT/EJA deverá preocupar-se em superar os fins exclusivamente capitalistas, 

ofertando uma escolarização que promova a formação integral dos seus estudantes, 

que poderão, desse modo, exercer determinada profissão de maneira crítica e 

autônoma, frente aos desafios econômicos e sociais relacionados ao mundo do 

trabalho, em contraposição à lógica que não atende aos interesses das classes menos 

favorecidas. 

Sob essa perspectiva, neste capítulo,  discute-se alguns conceitos e preceitos 

fundamentais à compreensão da EPT/EJA, como modalidade, e suas possibilidades 

de promover uma educação humana e emancipatória, que compreenda o 

conhecimento das ciências básicas, a formação para o trabalho e suas dimensões, 

além das suas relações com a ciência, a cultura e a tecnologia. A seguir (Seção 2.1), 

a fim de compreender os origens da modalidade e os interesses que fizeram parte 

desse cenário educacional, apresenta-se uma breve contextualização histórica da 

EJA no Brasil. Na Seção 2.2, serão discutidas a articulação da modalidade EJA com 

o mundo do trabalho e as exigências permeadas pelo contexto neoliberal, marcado 

pela exclusão, desigualdade social e estímulo à competitividade, dentre outras 

complexidades dessa relação. A Seção 2.3 discute a articulação da EJA com a EPT 

e os princípios que permeiam essa possibilidade de integração da educação geral 

com a formação para o trabalho. Por  fim, na Seção 2.4, serão tratados os desafios 

do currículo integrado, desde sua concepção, possibilidades e implicações no âmbito 

da EPT/EJA, cuja proposta vai ao encontro de um projeto de educação integral, 

omnilateral e politécnica. 
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2.1 BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS NO BRASIL 

 De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua (PnadC) de 2018, dos 133,7 milhões de brasileiros com 25 anos ou mais, 

apenas 47,4% completaram a educação básica obrigatória. Desse modo, 52,6% não 

completaram o ensino médio, o que corresponde a 70,2 milhões de pessoas com as 

seguintes características: sem instrução, com ensino fundamental incompleto, com 

ensino fundamental completo ou ensino médio incompleto (BRASIL, 2019b). Nesse 

mesmo ano, 1,6 milhão de pessoas estavam matriculadas na Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), sendo que 833.000 frequentavam o ensino médio e, deste público, 52% 

tinha até 24 anos de idade (BRASIL, 2019b). Esses dados revelam os desafios que 

ainda permeiam a educação de jovens e adultos no país, indicam que há espaço para 

ampliação da oferta e necessidade de se investir em políticas públicas que garantam 

o acesso, estimulem a permanência e proporcionem o êxito escolar a essa camada 

da população. A EJA representa um direito social destinado aos jovens e adultos que 

persistem na elevação da escolaridade e na qualificação. 

Do ponto de vista histórico, segundo Haddad e Di Pierro (2000, p. 110), foi a 

partir de 1920 que se iniciou um movimento de educadores preocupados em 

“estabelecer condições favoráveis à implementação de políticas públicas para a 

educação de jovens e adultos”, mas foi somente na segunda metade do século XX 

que o pensamento pedagógico e as políticas públicas de educação, direcionadas a 

esse público, adquiriram identidade.  

 A proibição do voto dos analfabetos, em 1881, estabelecida pelo Decreto N.º 

3.029, conhecido como “Lei Saraiva”, contribuiu com o preconceito sobre o indivíduo 

não escolarizado, já que este se via agora excluído, também, das decisões políticas 

do país. Além disso, a educação passa a ser considerada como redentora dos 

problemas da nação nos anos de transição do Império-República (1887-1897). Desde 

então, “foram iniciadas mobilizações em torno da educação como dever do Estado, 

sendo este um período de intensos debates políticos” (FRIEDRICH et al., 2010, p. 

395). Vale ressaltar que a referida lei, que proibia o voto dos analfabetos, não se 

referia a homens e mulheres adultos, mas apenas aos homens. Na época, as 

mulheres não tinham direito ao voto, e ainda não se cogitava esta possibilidade, visto 
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que isso só veio a ocorrer em 1934, embora muitas mulheres, em especial nos núcleos 

urbanos, já fossem alfabetizadas (GALVÃO e DI PIERRO, 2012).  

A Constituição Federal de 1891 - primeiro marco legal do período republicano 

– reafirmou a responsabilidade pública pelo ensino primário para as províncias e 

municípios, ao mesmo tempo em que, para a União, reservava-se uma presença 

maior no ensino secundário e superior. Dessa forma: 

[...] garantiu-se a formação das elites em detrimento de uma educação para 
as amplas camadas sociais marginalizadas, quando novamente as decisões 
relativas à oferta de ensino elementar ficaram dependentes da fragilidade 
financeira das Províncias e dos interesses das oligarquias regionais que as 
controlavam politicamente [...]. (HADDAD e DI PIERRO, 2000, p. 109) 

Essa falta de prioridade do Estado com a educação primária prejudicou as 

camadas mais pobres da população, visto que sem o apoio financeiro da União para 

com os demais entes federativos, o acesso à formação elementar permaneceu 

precário. 

A partir de 1920, intensifica-se o movimento de educadores e da população a 

favor da ampliação do número de escolas e da melhoria de sua qualidade, os 

chamados “renovadores da educação passaram a exigir que o Estado se 

responsabilizasse definitivamente pela oferta desses serviços” (HADDAD e DI 

PIERRO, 2000, p. 110). “Com a criação do Plano Nacional de Educação, instituído na 

Constituição Federal de 1934, estabeleceu-se como dever do Estado o ensino 

primário integral, gratuito, de frequência obrigatória e extensiva para adultos” que a 

ele não tiveram acesso na idade regular, como um direito garantido 

constitucionalmente (FRIEDRICH et al, 2010, p. 395). As discussões favoreceram o 

campo de implementação de políticas públicas para a educação de jovens e adultos, 

e foi no final da década de 1940 que a educação para esse público veio firmar-se 

como um problema de política nacional e, pela primeira vez, essa modalidade de 

ensino era reconhecida. 

O Estado instituiu, em 1942, o Fundo Nacional do Ensino Primário com o intuito 

de realizar programas que ampliassem e incluíssem o ensino supletivo e, alguns anos 

mais tarde, em 1945, esse fundo foi regulamentado, “estabelecendo que 25% dos 

recursos de cada auxílio deveriam ser aplicados num plano geral de Ensino Supletivo 

destinado a adolescentes e adultos analfabetos” (HADDAD e DI PIERRO, 2000, p. 

111). 
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Na década de 1940, ocorreram grandes transformações e iniciativas que 

permitiram alguns avanços significativos na educação e, consequentemente, na 

educação de jovens e adultos. A criação, por exemplo, do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI), com a colaboração das indústrias e sindicatos 

patronais, correspondeu aos anseios da sociedade capitalista e dos grupos 

econômicos dominantes no país, já que, segundo eles, “sem educação profissional 

não haveria desenvolvimento industrial para o país” (FRIEDRICH et al., 2010, p. 395). 

Por essa ótica, a educação é posta como salvação das mazelas que atrasam ou 

impedem o desenvolvimento pleno do país em seu incipiente processo de 

industrialização. Contudo, apesar de sua preocupação estar voltada às necessidades 

do setor econômico, possibilitou a ampliação do acesso à educação das camadas 

menos favorecidas. 

Com a redemocratização, em 1945, teve início uma mobilização em torno do 

problema do analfabetismo e da educação de jovens e adultos. Mais do que o ensino 

supletivo, era necessário atuar de maneira abrangente e incisiva junto à população 

analfabeta, especialmente a que pertencia à camada da população em idade 

produtiva (de 15 a 35 anos), objetivo este que se vinculava diretamente aos ideais da 

democracia liberal do período que sucedeu à segunda guerra mundial (OLIVEIRA e 

SOUZA, 2013). De acordo com Rocha e Musial (2015), iniciou-se um período marcado 

pelas campanhas de alfabetização em massa das camadas populares. A mais 

abrangente delas foi a Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA), 

em 1947, implementada a partir de convênios firmados entre a União e as unidades 

da federação.  

À União coube o planejamento, a orientação técnica, o controle geral, a 
distribuição do material didático e o auxílio financeiro; aos estados delegou-
se a incumbência da instalação das classes, do recrutamento do pessoal e 
da administração e fiscalização imediata das atividades. Para a instalação 
das classes, era preciso realizar entendimentos com os municípios e também 
com entidades privadas” (ROCHA e MUSIAL, 2015, p. 2-3). 

Com isso, os investimentos possibilitaram a materialização de uma 

infraestrutura nos estados e municípios para atender a essa população, o que permitiu 

que esse e outros programas fossem desenvolvidos com a mesma finalidade. A CEAA 

despertou a discussão sobre o analfabetismo e a educação de adultos no Brasil, dado 

que, naquela época, o analfabetismo era visto como causa, e não como efeito, da 

situação econômica, social e cultural do país. No decorrer da campanha, a visão 
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preconceituosa do analfabeto, como ser incapaz de contribuir com a sociedade e o 

desenvolvimento do país, foi se modificando; o adulto analfabeto passou a ser 

reconhecido “como uma pessoa produtiva, com capacidade de raciocinar e resolver 

problemas” (FERNANDES LEITE, 2013, p. 43). 

Nas décadas de 1950 e 1960, são criadas as propostas mais radicais de 

educação de adultos no campo e na cidade, por iniciativas populares, visto que a 

modalidade tinha como sujeitos os moradores das áreas rurais, os camponeses 

excluídos da terra e as camadas urbanas marginalizadas, excluídas dos espaços, dos 

bens culturais; “essa realidade de opressão e de exclusão e os saberes e as 

pedagogias dos oprimidos passaram a ser os conteúdos, conhecimentos e saberes 

sociais trabalhados nas experiências de EJA” (ARROYO, 2005, p. 229). De acordo 

com o mesmo autor, a educação popular e de jovens e adultos refletia os movimentos 

populares e culturais da época. A intuição dos educadores de cunho progressista, que 

objetivavam não só a qualificação para o trabalho, mas também a formação humana, 

foi “captar nesses movimentos por espaços urbanos, moradia, escola saúde, terra... o 

sentido humano, cultural, pedagógico” (ARROYO, 2005, p. 229). Dentre esses 

educadores, está Paulo Freire, com sua Pedagogia do Oprimido, da Libertação, da 

Emancipação, do fazer-se humano. Na sua concepção de educação e nas 

experiências de alfabetização de jovens e adultos, por meio de palavras e temas 

geradores, o fazer pedagógico tem que ser elaborado com os estudantes e não para 

eles, na luta incessante pela recuperação de sua humanidade. É essencial uma 

“pedagogia que faça da opressão e de suas causas objeto da reflexão dos oprimidos, 

de que resultará o seu engajamento necessário na luta por sua libertação, em que 

esta pedagogia se fará e refará” (FREIRE, 1987, p. 17). 

O golpe militar de 1964, no entanto, produziu uma ruptura política em função 

da qual os movimentos de educação e cultura populares foram reprimidos, seus 

dirigentes perseguidos, alguns deles detidos ou exilados (como foi o caso de Paulo 

Freire) e seus ideais censurados. O Programa Nacional de Alfabetização (PNA), 

criado nesse mesmo ano e que visava coordenar os movimentos de educação de 

base e/ou alfabetização de adultos e adolescentes, foi interrompido e extinto, seus 

dirigentes foram presos e os materiais apreendidos (HADDAD e DI PIERRO, 2000). A 

partir desse período, o modelo de alfabetização funcional3 se impôs no cenário 

 
3 Em 1978, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) 

propôs a definição de alfabetização funcional como sendo aquela suficiente para que os indivíduos 
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educacional de jovens e adultos, em direta conexão com o mercado de trabalho, como 

exigência que justificasse os investimentos feitos pelo governo federal em tais 

programas, ideia “que continua por detrás do conceito, mesmo que ele tenha se 

ampliado nos nossos dias, [...] de modo a abranger habilidades mais amplas do que 

o domínio precário das técnicas da leitura e da escrita” (PAIVA, 1994, p. 27). 

Essa atuação do Estado foi contestada por movimentos de educadores 

progressistas, juntamente com seus conteúdos propostos, habilidades requeridas e a 

tentativa de preservação das ordens sociais injustas. Tais questões “foram associadas 

à ação estatal, enquanto a aprendizagem da cidadania e a luta contra a falta de 

igualdade passaram a compor o quadro de referência da educação política de adultos 

realizada através de iniciativas da sociedade civil” (PAIVA, 1994, p. 27), que resistiram 

ao endurecimento do regime militar e que ocorriam quase que clandestinamente. 

O Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral), criado em 1967, mas, 

efetivamente, organizado em 1970, passou a se configurar como um programa que 

deveria dar uma resposta aos excluídos do sistema escolar, dando a eles a 

oportunidade de se alfabetizarem, favorecendo o acesso aos benefícios de serem 

letrados, e, por outro, atender aos objetivos políticos dos governos militares, ou seja, 

acabar com o analfabetismo, classificado como “vergonha nacional” e responsável 

pela situação de subdesenvolvimento do país (HADDAD e DI PIERRO, 2000). 

O lançamento do Mobral, como campanha de alfabetização de massa, ocorreu 

em meio à mobilização política direcionada pelo movimento estudantil, em 1968, e à 

promulgação do Ato Institucional – 5, que definiu o momento mais arbitrário e 

autoritário do regime, em dezembro desse mesmo ano, constituindo-se, tal campanha 

de alfabetização, em um dos pilares da política educacional do governo. Conforme 

Paiva (1981, p. 85), “Enquanto a expansão do ensino superior visava [...] atender às 

demandas da classe média [...] e neutralizar o movimento estudantil”, o Mobral tinha 

o intuito de fortalecer o regime, “que buscou ampliar suas bases sociais de 

legitimidade junto às classes populares”. O programa foi imposto sem a articulação e 

a participação dos educadores e de grande parte da sociedade civil na sua 

configuração, fazendo com que as argumentações de caráter pedagógico fossem 

 
possam inserir-se em seu meio social, sendo capazes de desempenhar tarefas em que a leitura, a 
escrita e o cálculo são demandados para seu próprio desenvolvimento e para o desenvolvimento de 
sua comunidade. Desse modo, a alfabetização compreenderia diversos tipos de habilidades, mais 
amplo do que ler e escrever enunciados simples referidos à vida diária, e voltada às necessidades 
impostas pelos contextos econômicos, políticos ou socioculturais (RIBEIRO, 1997). 
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desconsideradas. Segundo Haddad e Di Pierro (2000), havia dinheiro disponível, 

controle dos meios de comunicação, que não criticavam publicamente o programa, 

silêncio nas oposições, e intensa campanha de mídia na sua divulgação, o que 

resultou em um período de grande crescimento do Mobral. Seu lançamento foi 

amplamente divulgado e tinha como objetivo atingir um grande contingente popular, 

com a principal meta de erradicar o analfabetismo entre as pessoas jovens e adultas, 

na faixa etária dos 15 a 35 anos. Também não havia, na perspectiva do Mobral, a 

intenção de conter o avanço do êxodo rural. Pelo contrário, no programa, buscou-se, 

de alguma forma, “preparar o trabalhador para o consumo e a vida urbana, dotando-

o de ferramentas mínimas, mas necessárias para a consolidação de mercados 

consumidores” (OLIVEIRA e SOUZA, 2013, p. 22). 

O Mobral passou a desenvolver, junto aos seus objetivos, dois programas 

básicos que atenderiam à população de adolescentes e adultos: o Programa de 

Alfabetização Funcional (PAF) e o Programa de Educação Integrada (PEI). O PAF, 

que de todos os programas foi o que mais recebeu investimentos, tinha duração de 

cinco meses, com carga horária diária de duas horas, e constituiu-se no primeiro 

programa de combate ao analfabetismo do período (SANTOS, 2014, p. 309). Já o PEI 

foi o primeiro desdobramento do Mobral com o propósito de permitir ao recém-

alfabetizado a oportunidade de continuar seus estudos, além de oportunizar uma 

melhor qualificação profissional e, assim, integrá-los ao mercado de trabalho, ao 

menos em teoria, já que poucos egressos dos programas de alfabetização, de fato, 

continuavam os estudos no PEI. Além dos programas básicos, existiam os 

complementares: “Mobral Cultural, Programa de Educação Comunitária para a Saúde, 

Programa Diversificado de Ação Comunitária e Programa de Autodidatismo” 

(SANTOS, 2014, p. 310). Quanto aos métodos e técnicas de ensino utilizados pelo 

Mobral em seus programas de alfabetização e educação continuada, houve uma 

absorção das experiências existentes no país, conservando os pontos que estavam 

de acordo com seus princípios e retirando os que representavam um “perigo” a ordem 

social estabelecida (OLIVEIRA, 1989). 

A missão do Mobral era de atuar como instrumento da integração nacional, de 

modo a conciliar as classes sociais fundamentais em todo o território brasileiro, sem 

despertar sentimentos de rebeldia ou de contestação das desigualdades sociais 

(PAIVA, 1981). Diante disso, o material didático do programa difundia a ideia da 

responsabilidade pessoal pelo êxito ou fracasso, o que  contribuía para que cada um 
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aceitasse, sem revolta, o destino que lhe cabia na estrutura social. Em seus 

programas, não havia lugar para a discussão de tal estrutura e, como resultado final, 

“se pretendia obter a legitimação eleitoral do regime” (PAIVA, 1981, p. 112). 

Preconizava-se a igualdade de oportunidades para “todos”, mas nunca a igualdade 

de condições sociais. Esses materiais eram distribuídos gratuitamente para todos os 

estudantes e educadores. Com princípios semelhantes aos da disciplina de Educação 

Moral e Cívica (EMC), oferecida ao ensino primário, ginasial e colegial naquele 

período, algumas imagens e palavras do material didático do Mobral visavam 

transmitir determinadas mensagens favoráveis à manutenção da ordem. Os 

conteúdos enfatizavam “questões referentes à comunidade, à Nação e a consolidação 

de hábitos e atitudes baseados na moral cristã atribuindo valor positivo à pátria, à 

família e a religião” (OLIVEIRA e SOUZA, 2013, p. 22). 

A cartilha utilizada pelo Mobral, equivalente aos livros didáticos atuais, foi 

elaborada para atender a um determinado perfil de brasileiro: analfabeto e pertencente 

às camadas populares. Para tanto, os livros traziam a representação da pessoa que 

realizava o trabalho braçal e menos remunerado como a responsável por levar o país 

para o desenvolvimento e crescimento, além de reforçar o conceito de que todo 

trabalho seria digno, mesmo que em condições precárias. Eram comuns “frases de 

estímulo à participação de ‘todos’ na construção do chamado ‘Brasil potência’, [...] de 

modo que o trabalhador se sentisse ‘responsável’ por esse processo” (OLIVEIRA e 

SOUZA, 2013, p. 26). Outro aspecto recorrente era a utilização do tema futebol, por 

meio do qual “retratavam ocasiões em que as pessoas se ‘uniam’ em prol de algo que 

as identificavam” (OLIVEIRA e SOUZA, 2013, p. 27), a fim de construir uma, pretensa, 

unidade nacional. 

No que se refere à funcionalidade da educação proporcionada pelo Mobral, a 

pretendida qualificação para o trabalho era reduzida:  

[...] a uma simples atividade de sala de aula, feita em torno de livros de leitura 
complementar, contendo informações sobre o funcionamento burocrático de 
instituições prestadoras de serviço no Brasil [...] ou sobre como ‘melhorar de 
vida’ através [sic] de pequenos conselhos sobre higiene e saúde, 
alimentação, comodidades domésticas e relações no trabalho (OLIVEIRA, 
1989, p. 199). 

É importante destacar que, apesar de ter considerado o método de Paulo Freire 

como subversivo naquele período e contrário aos objetivos do regime militar, o 

programa incorporou alguns de seus pressupostos, tal como a utilização do Cartaz 
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Gerador, o estudo da palavra geradora e a decomposição silábica da palavra. 

Apropriando-se, assim, de algumas metodologias propostas pelo autor, contudo, não 

sob a perspectiva conscientizadora e emancipatória que ele preconizava, e, sim, como 

preparação de mão de obra e instrumento de integração social (OLIVEIRA e SOUZA, 

2013). Logo, apesar da semelhança de forma do método, havia muitas diferenças 

entre os dois. Ambos utilizavam técnicas analítico-sintéticas, ou seja, as palavras 

geradoras ou textos eram decodificados e decompostos (análise), para, 

posteriormente, formar novas palavras e novos textos (síntese) (OLIVEIRA, 1989). 

Contudo, empregavam, na alfabetização, métodos pedagógicos diferentes, visto que, 

tanto no PAF quanto no PEI, as palavras ou textos geradores já vinham definidos e 

eram os mesmos para todo o país, já no método de Paulo Freire a escolha dessas 

palavras era resultado de uma profunda pesquisa participante e do diálogo constante 

com a comunidade local. Assim, para este último, “as palavras não são só um 

instrumento de leitura da língua; são também instrumentos de releitura coletiva da 

realidade social onde a língua existe, e existem os homens que a falam e as relações 

entre os homens” (BRANDÃO, 1981, p. 14). 

Ainda sobre as cartilhas utilizadas pelo Mobral, para Oliveira e Souza (2013, p. 

31), era evidente a semelhança entre elas e a cartilha “Caminho Suave”, criada em 

meados de 1930, e muito utilizada na alfabetização de crianças. Desse modo, 

“adotava uma metodologia que pode ser considerada inadequada às demandas do 

público adulto”, já que, como adaptação à alfabetização dos adultos, identifica-se 

apenas a substituição dos desenhos por fotos de situações reais, pelo Mobral. Sendo 

assim, Paiva (1982a) afirma que, entre os estudantes que participavam do programa, 

era comum a regressão da aprendizagem pelo desuso das técnicas aprendidas. Fato 

este que ocorria não apenas com os alunos do Mobral, mas também com uma parte 

dos alunos que saiam do ensino regular, visto que muitos que buscavam os cursos 

haviam, anteriormente, frequentado a escola. Logo, a autora conclui que boa parte 

dos alunos alfabetizados ou semialfabetizados pelo programa regrediam ao 

analfabetismo. O Mobral também era criticado pelo pouco tempo destinado à 

alfabetização, considerado insuficiente para os estudantes se apropriarem das 

técnicas apreendidas, e pelos critérios empregados na verificação de aprendizagem, 

que, por conseguinte, certificava como alfabetizadas pessoas com sérias dificuldades 

de leitura e escrita. Com isso, o programa se inseriu em um “processo de permanente 

metamorfose que visava a sua sobrevivência diante dos, cada vez mais, claros 
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fracassos nos objetivos iniciais de superar o analfabetismo no Brasil” (HADDAD e DI 

PIERRO, 2000, p. 116). 

Ainda assim, vale ressaltar algumas contradições do programa, das quais foi 

possível extrair experiências que de fato contribuíram para a alfabetização no país, 

em que alguns profissionais, com experiência em outras ações de educação popular, 

puderam dar continuidade aos objetivos que haviam sido bruscamente interrompidos. 

Em muitos lugares, as Comissões Municipais puderam organizar classes de 

alfabetização capazes de prestar um efetivo serviço à população. As instruções dadas 

pelo órgão central relativas à organização e funcionamento do Mobral, nos municípios, 

eram, em alguns casos, vagas ou mesmo inexistentes, até mesmo as “próprias 

dimensões do país e a pressa com que foi lançado o movimento fizeram com que 

fosse ampliado o espaço de liberdade dessas equipes” (OLIVEIRA, 1989, p. 184). 

Portanto, a história do Mobral é, também “a história desses profissionais e desses 

grupos locais que, embora minoritários e pouco conhecidos, souberam se aproveitar” 

das contradições internas e externas ao Sistema, para fazer avançar a causa do 

acesso à educação e contribuir com o fortalecimento da classe trabalhadora 

(OLIVEIRA, 1989, p. 185). 

No final dos anos 70, uma decisão a respeito dos destinos do Mobral precisava 

ser tomada, não somente em virtude de o próprio movimento anunciar a proximidade 

da erradicação do analfabetismo, ainda que não factível, mas também em função das 

transformações ocorridas na vida política do país. Desse modo, a instituição buscou 

elaborar propostas de ação compatíveis com os programas e as formas de atuação 

do novo governo. Era preciso, sem reconhecer o fracasso e sem renunciar à tarefa 

alfabetizadora, incorporar elementos do discurso referente à educação popular e 

encontrar um campo de ação alternativo à alfabetização, em nome do qual o 

movimento pudesse justificar sua sobrevivência (PAIVA, 1982b). Porém, após a 

publicação do III Plano Setorial de Educação, Cultura e Desporto - 1980/1985, ficou 

claro que o MEC não pretendia deixar espaço à sobrevivência do Mobral tal como ele 

existia. O Plano previu a reversão completa da política educacional que predominou 

nos anos 70, deslocando a ênfase do ensino superior e da alfabetização para o ensino 

fundamental, a educação pré-escolar e o ensino supletivo (PAIVA, 1982b). Logo, a 

proposta que intencionava garantir a sobrevivência do Mobral, acabou por condená-

lo à extinção pelos seguintes motivos: descaracterização e consequente 
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desvalorização de seus feitos anteriores e progressiva absorção do movimento pelo 

MEC (PAIVA, 1982b). 

A nova conjuntura política exigia mudanças em um órgão que ficou conhecido 

como instrumento de legitimação ideológica do regime militar, ao qual se dirigiram 

várias denúncias de manipulação de dados, práticas de clientelismo político, número 

excessivo de funcionários e desperdício de recursos (HADDAD e SIQUEIRA; 

FREITAS, 1989). Assim, no período de redemocratização do país, em 1985, o Mobral 

foi extinto e criou-se, em substituição, a Fundação Nacional para Educação de Jovens 

e Adultos – Fundação Educar, que se envolveu com o fomento e o apoio técnico de 

ações da EJA, ao invés de assumir execuções diretas como ocorria no antigo Mobral. 

Dessa forma: 

O governo recupera, em regime de cooperação com as esferas estadual e 
municipal, o atendimento e a formação de educadores. Este modelo de 
gestão propiciou descentralização de atividades e o apoio técnico e financeiro 
a prefeituras municipais e a instituições da sociedade civil que desenvolviam 
iniciativas inovadoras em EJA. (SOARES; SILVA; SOARES, 2015, p. 3) 

Essa transformação pode não ter sido tão profunda como poderia se desejar, 

porém, vai além da mudança de nomenclatura. Entre elas, está a subordinação ao 

MEC e maior integração aos sistemas de ensino, além da redução do contingente de 

funcionários nos órgãos centrais. O aspecto apontado por Haddad, Siqueira e Freitas 

(1989) como mais positivo refere-se à sua transformação de órgão executor em órgão 

de fomento e a flexibilização dos convênios atuais. 

O Mobral tinha uma prática extremamente centralizadora e verticalizada, já a 

Fundação Educar financiou alguns projetos alternativos, com flexibilidade de 

metodologia e material didático. Dessa maneira, muitos municípios e entidades 

construíram projetos específicos para sua realidade sociocultural, alguns dos quais 

representaram experiências de educação de jovens e adultos das mais qualificadas 

(HADDAD; SIQUEIRA; FREITAS, 1989). Contudo, a cooperação técnica e o apoio 

financeiro prestados pela Fundação às instituições conveniadas foi extinta em 1990, 

como uma das primeiras medidas adotadas pelo governo do, então, presidente 

Fernando Collor de Mello. Após essa medida, ocorre “a descentralização política da 

EJA, transferindo a responsabilidade pública dos programas de alfabetização e pós-

alfabetização aos municípios” (FRIEDRICH et al., 2010). 

 No que se refere ao ensino supletivo, este surgiu, no Brasil, bem antes de 1971, 

já que os exames de madureza remontam ao início do século XX e, desde a década 
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de 1940, as campanhas de alfabetização de adultos promovidas pelos governos 

federais deixaram órgãos responsáveis por essa modalidade no interior dos sistemas 

estaduais de ensino. Todavia, a partir de 1968, foi promulgada uma série de decretos 

e leis instituindo a reforma do sistema educacional brasileiro, e, dentre eles, estava a 

Lei 5.692/71, que versou sobre a Reforma do Ensino de 1º e 2º graus e que também 

fixou as diretrizes para esses níveis de ensino, além de instituir e dedicar um de seus 

capítulos ao ensino supletivo (OLIVEIRA, 1989). Isso resultou numa maior diversidade 

e organização da oferta de educação formal de adultos, obrigando as diversas esferas 

do poder público a se estruturarem e comprometer-se, de alguma forma, com a sua 

consecução (HADDAD; SIQUEIRA; FREITAS, 1989). Para essa modalidade, um dos 

objetivos era recuperar o atraso escolar dos que não puderam cursar o ensino regular 

na época considerada adequada, com exames e cursos, ministrados em nível de 1º e 

2º graus; o outro, era proporcionar estudos de aperfeiçoamento ou atualização para 

os que tinham seguido o ensino regular no todo ou em parte. Desse modo, sua 

abrangência compreendia diversas iniciativas educacionais. O Parecer 699/72, do 

Conselho Nacional de Educação, elaborado por Valnir Chagas, regulamentava o 

ensino supletivo e lhe atribuía quatro funções: Suplência, Aprendizagem, Qualificação 

e Suprimento. As funções dizem respeito aos objetivos que os programas de ensino 

supletivo deveriam cumprir. Dentre essas funções, a que prevaleceu durante toda a 

existência da modalidade foi a Suplência, sendo ela a que tentaria corrigir as 

deficiências do Sistema de Ensino Regular, acionando mecanismos compensadores 

da deficiência de escolaridade, por meio de cursos e exames (LOBO NETO, 1975). 

No componente cursos, a Suplência foi a função mais próxima do ensino 

escolarizado. Já o Suprimento voltava-se a proporcionar estudos de aperfeiçoamento 

ou atualização para os que tinham seguido o ensino regular no todo ou em parte. A 

função Aprendizagem foi concebida como formação metódica no trabalho, a cargo 

das empresas - especialmente assumidas pelo Senai, Senac etc. -, e que se 

completava com a função Qualificação, “encarregada da profissionalização e 

independente das exigências e objetivos da educação geral” (JOIA, et al., 1999, p. 

17). 

As propostas curriculares eram elaboradas por equipes constituídas nas 

secretarias estaduais de educação, a partir de subsídios fornecidos pelos órgãos 

normativos e executivos da esfera federal. De modo geral, as propostas apresentavam 

uma orientação comum que se manifestava por meio: “a) do enunciado dos objetivos 
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em termos comportamentais; b) da apresentação dos conteúdos programáticos sem 

indicação das metodologias a serem utilizadas; c) da enumeração de atividades que 

concorreriam para a consecução dos objetivos propostos” (BARRETTO et al.,1979, p. 

32). 

De acordo com Ens (1981), no estado do Paraná, o Curso Supletivo - Função 

Suplência, de 1º grau, abrangia duas fases (I e II). A fase I era composta por dois 

períodos e a Fase II, por quatro. Os dois primeiros períodos tinham como objetivo 

básico “promover no educando o domínio das habilidades fundamentais de: leitura, 

escrita e cálculo bem como possibilitar o conhecimento de noções básicas em Estudos 

Sociais e Ciências” (ENS, 1981, p. 82). Os demais abrangiam o ensino intensivo das 

áreas de estudos e disciplinas das últimas quatro séries do ensino regular de 1º grau 

(5ª a 8ª séries). 

Já o curso supletivo só de Educação Geral – equivalente ao 2º grau (Fase III) - 

só podia ser frequentado por quem já estivesse integrado na força de trabalho. Desse 

modo, eram pré-requisitos para o ingresso: ter concluído o 1º grau, apresentar a 

carteira profissional e já ter 18 anos completos. Esses alunos se beneficiavam, 

automaticamente, de um crédito de 300 (trezentas) horas/aula pelo exercício 

profissional. Logo, a Formação Especial (qualificação profissional ou habilitação 

profissional) era compensada pelas atividades desenvolvidas no emprego (ENS, 

1981). A autora concluiu que, nos Cursos Supletivos - Fase II, o currículo era 

basicamente o mesmo do 1º grau (5ª a 8ª séries) do ensino regular, diferenciando-se, 

especialmente, na duração (ENS, 1981). Muitas das propostas consideravam o 

objetivo da função Suplência como o de fazer com que o público dessa modalidade 

atingisse o mesmo nível dos que seguiam a escola regular. Os organizadores temiam 

modificar os currículos, pressupondo que facilitariam a conclusão dos estudos ou que 

ofereceriam apenas fragmentos do Ensino Regular. Contudo, ainda que um dos 

objetivos fosse proporcionar grande parte do aprendizado equivalente ao do ensino 

regular, de modo a permitir a continuidade dos estudos, não significava, 

necessariamente, que os caminhos a percorrer deveriam ser os mesmos (ENS, 1981), 

dado que, tanto a natureza como a extensão dos cursos deveriam ser determinadas 

pelas reais necessidades da comunidade e dos arranjos produtivos e sociais locais. 

Para isso, a autora afirma que seria necessário um diagnóstico das necessidades 

educacionais da população, a partir das quais poderiam ser propostas diretrizes 

curriculares, num trabalho conjunto, com a adoção de fundamentação científica a ser 
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gerada e testada por intermédio de pesquisas. Nessa mesma perspectiva, o fato de o 

ensino regular acabar constituindo-se como principal referência para a educação de 

jovens e adultos acarretava outros problemas relacionados às demais fontes do 

currículo, especialmente a que remete ao “conhecimento sobre o educando como 

critério para seleção e organização dos conteúdos”  (JOIA et al., 1999, p. 29). 

Em uma outra pesquisa, empreendida por Joia et al. (1999), que realizou o 

levantamento dos documentos curriculares de 13 programas estaduais referentes aos 

cursos da Suplência II (5ª a 8ª séries), constatou-se que grande parte deles incorporou 

práticas do ensino regular, com grades curriculares muito similares, praticamente 

mantendo o componente da aceleração escolar; na palavra dos autores, sintetizado 

na fórmula “quatro anos em quatro semestres” (JOIA et al., 1999, p. 7). Com isso, um 

dos problemas apontados foi a inadequação das práticas pedagógicas às 

necessidades e características próprias desse público, que se concretizava em 

materiais didáticos e conteúdos transpostos de maneira acrítica e com orientações 

metodológicas impróprias às peculiaridades do alunado. Assim, a questão da falta de 

identidade própria dos cursos se colocou como um problema relevante no ensino 

supletivo (JOIA et al., 1999). O público beneficiário deveria constituir-se em uma 

referência central das propostas curriculares - o que justificaria a própria existência da 

modalidade - no que se refere às características cognitivas e socioculturais, às 

necessidades de aprendizagem do jovem e do adulto e aos conhecimentos prévios 

que possuem, decorrentes das experiências sociais, profissionais e familiares. Os 

traços de identidade própria do ensino supletivo se construíram “muito mais sobre os 

componentes do tempo (aceleração de estudos) e sobre a flexibilidade (ainda que 

bastante limitada) de organização das grades curriculares” (JOIA, et al., 1999, p. 54). 

Outras características que compuseram os aspectos curriculares da Suplência 

II foram a escassa evidência de mecanismos que garantissem a “autoria dos 

professores da base escolar no processo de elaboração, negociação e implementação 

das propostas curriculares; [e] a dificuldade de resolver as tensões existentes entre 

as exigências de ordem instrumental e aquelas de natureza ético política [...]” (JOIA, 

et al., 1999, p. 75). 

Em suma, constatou-se uma grande diversidade de programas de ensino 

supletivo oferecidos nos estados, com predomínio das modalidades não presenciais. 

Entretanto, em relação ao currículo havia uma grande homogeneidade na reprodução 

dos conteúdos do ensino regular, sua organização das disciplinas e sequência (JOIA 
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et al., 1999). Foram poucas as experiências que inovaram nesse sentido, 

“experimentando novos eixos curriculares e novas formas de organizar os tempos e 

espaços de aprendizagem, sem partir para a individualização implicada nas 

modalidades não presenciais” (DI PIERRO; JOIA; RIBEIRO, 2001, p. 63). 

Segundo Haddad, Siqueira e Freitas (1989), um traço comum aos estados era 

a escassez de recursos materiais e humanos e a marginalização desse tipo de ensino, 

visto que em nenhum dos estados brasileiros foi possível verificar que o ensino 

supletivo tenha se configurado entre as prioridades da política educacional. A imagem 

que o cercava era de um “ensino de segunda categoria e de baixa qualidade, 

refletindo, de um lado, a persistência de um preconceito em relação ao ensino 

supletivo e, de outro, o ainda pequeno nível de desenvolvimento administrativo e 

pedagógico alcançado” (HADDAD; SIQUEIRA; FREITAS, 1989, p. 351). 

Consequentemente, o ensino supletivo constituiu-se num sistema escolar paralelo ao 

ensino regular de 1º e 2º graus, dando nova forma a uma velha dualidade no sistema 

educacional brasileiro. A promessa de melhores empregos advindos da conclusão dos 

estudos, aliada à exigência, nos meios de seleção, de uma escolaridade mais elevada, 

majorou a demanda pela modalidade supletivo que não foi suprida pela esfera pública, 

visto que milhares de candidatos concorriam aos exames, em busca de um certificado 

e acabavam à mercê de um mercado rentável, no qual centenas de cursos, sobretudo 

particulares, ofereciam quase sempre sucesso garantido, valendo-se da omissão do 

Estado em oferecer uma educação pública, gratuita e de qualidade (FAVERO, 1981). 

Diante dessa perspectiva, o ensino supletivo reproduziu os mesmos 

mecanismos de seleção socioeconômica e exclusão já identificados no ensino regular, 

reforçando as desigualdades que, supostamente, visaria corrigir. Prosseguiam nos 

estudos os educandos com maior capital cultural – que residiam nos centros urbanos, 

tinham uma renda mais elevada e acesso a bens culturais - se comparados aos 

demais. Já os que iniciavam tardiamente sua vida escolar nos programas de 

alfabetização, frequentemente, não avançavam no ensino supletivo. Dessa forma, a 

Suplência propiciava, principalmente, a terminalidade dos estudos no grau 

imediatamente pretendido a alunos oriundos do sistema regular de ensino, seja 

defasado em idade, por sucessivas repetências, ou evadido em virtude da 

necessidade de trabalhar (HADDAD; SIQUEIRA; FREITAS, 1989). 

Na década de 1980, o processo de redemocratização do país e, a partir dele, 

a liberdade de expressão e a possibilidade de organização dos movimentos sociais 
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proporcionou a experimentação e retomada de práticas pedagógicas realizadas pelos 

ideais da educação popular, que ganharam visibilidade nos ambientes universitários 

e passaram a influenciar também programas públicos e comunitários de alfabetização 

e escolarização da EJA (HADDAD e DI PIERRO, 2000). Apesar de, no cenário 

econômico, esse período ser considerado como a “Década Perdida”, caracterizada 

pela forte retração da produção industrial, queda nos investimentos e no crescimento 

do PIB, pelo aumento do déficit público e pela ascensão inflacionária, Saviani (2007) 

considera que, sob o ponto de vista da organização do campo educacional, essa foi 

uma das décadas mais fecundas, pois muitos dos projetos orientaram-se pelo ideal 

de transformar a educação e a escola em instrumentos de reapropriação do saber por 

parte dos trabalhadores, para a construção de um novo projeto de sociedade. No 

entanto, o avanço das políticas neoliberais suscitou o enfraquecimento das 

mobilizações sociais, e com isso a educação popular sofreu consequências no interior 

de sua prática cotidiana.  

A visão fatalista da história, de que nada pode ser feito para a mudança da 

realidade social, próprias da lógica do capitalismo, desmobilizou muitos dos 

educadores populares que passaram a questionar a viabilidade de uma real 

transformação da sociedade (PEREIRA e PEREIRA, 2010). Sobre isso, Paulo Freire 

(2018, p. 74) diz que “o mundo não é, o mundo está sendo”, o homem, então, não é 

apenas objeto da história, mas seu sujeito igualmente. Nesse sentido, o educador 

deve constatar a realidade não para se adaptar a ela, e sim para intervir e conjecturar 

possibilidades de mudança. O discurso da impossibilidade de transformação é, 

portanto, ideológico e reacionário, sendo assim, para combatê-lo é necessário 

propagar um outro discurso, também ideológico, de que tudo pode mudar (FREIRE, 

A., 2001). Mesmo diante de muitas dificuldades e precariedades, Paulo Freire foi um 

desses educadores que resistiu e permaneceu atuante e, em 1989, assumiu a 

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Mediante o princípio da educação 

como prática da liberdade, criou o Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos 

(Mova), que se tornou modelo de educação popular e de alfabetização de adultos para 

muitas das secretarias municipais de educação de governos progressistas e outras 

instituições educativas, segundo Freire, A. (2005). 

 Nesse período, um feito importante para a educação de jovens e adultos foi a 

consagração, no Artigo 208 da Constituição Federal de 1988, do direito universal ao 

ensino fundamental público e gratuito, independentemente de idade. Todavia, apesar 
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do reconhecimento social do direito dessa população e da responsabilização do 

Estado por sua oferta pública, a EJA ainda “é marcada pela contradição entre a 

afirmação no plano jurídico do direito formal da população jovem e adulta à educação 

básica, de um lado, e sua negação pelas políticas públicas concretas, de outro” 

(HADDAD e DI PIERRO, 2000, p. 119);  políticas estas que sejam duradouras, 

prevejam investimentos, planejamento, metas e compromisso do Estado com sua 

concretização, a fim de que não sejam interrompidas por mudanças de governo, como 

comumente acontece com programas governamentais.  

Pouco tempo depois, em 1996, a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – Lei 9.394/96, reafirmou a institucionalização da modalidade substituindo a 

denominação Ensino supletivo por Educação de Jovens e Adultos - EJA (FRIEDRICH 

et al., 2010). A mudança é vista como positiva, de acordo com Soares (2002), pois,  

não se trata apenas de uma mera atualização vocabular; há, com a mudança, um 

alargamento do conceito ao substituir a expressão “ensino” por “educação”, porque 

“enquanto o termo ‘ensino’ se restringe à mera instrução, o termo ‘educação’ é muito 

mais amplo compreendendo os diversos processos de formação” (SOARES, 2002, p. 

12). De fato, educar é um processo formativo amplo, que envolve, além das 

habilidades cognitivas, aspectos afetivos, sociais, econômicos, que considera o 

contexto e as peculiaridades do público a que se destina e que condiz com o ideal de 

humanização defendido por Paulo Freire. 

Considerado um marco na trajetória da EJA, foi o Parecer 11/2000, escrito por 

Carlos Roberto Jamil Cury, para o Conselho Nacional de Educação. Nele, o relator 

esclarece as finalidades e características da modalidade. Cury afirma que a EJA 

necessita ser pensada como um modelo pedagógico próprio, a fim de criar situações 

pedagógicas e satisfazer necessidades de aprendizagem dessa população; sua 

função equalizadora tem o intuito de atender os trabalhadores e outros segmentos 

sociais como donas de casa, migrantes, aposentados e encarcerados (BRASIL, 

2000). O parecer explica que os estudantes da EJA devem se equiparar aos que 

sempre tiveram acesso à escolaridade e nela puderam permanecer, tendo condições 

de prosseguir nos estudos em caráter regular. Sendo assim, respeitando-se o 

princípio de proporcionalidade, “a chegada ao patamar igualitário entre os cidadãos 

se louvaria no tratamento desigual aos desiguais que, nesta medida, mereceriam uma 

prática política conseqüente [sic] e diferenciada” (BRASIL, 2000, p. 27). Diante disso, 

ao mesmo tempo em que a EJA se consolida como direito, por meio dos novos 
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instrumentos legais, se desvencilha da ideia de compensação e se aproxima do 

conceito de reparação e equidade, e da sua função qualificadora, sendo esse o 

sentido próprio da modalidade, com o intuito de garantir educação contínua e ao longo 

da vida dessa população. 

Todavia, Di Pierro (2005) afirma que a EJA ocupou um lugar marginal na 

reforma da educação brasileira, empreendida no governo Fernando Henrique 

Cardoso, “pois os condicionamentos do ajuste econômico levaram o governo a adotar 

uma estratégia de focalização de recursos em favor da educação fundamental de 

crianças e adolescentes” (DI PIERRO, 2006a, p. 24). A exclusão não foi um traço 

superado na EJA, visto que:  

Não foi a educação popular nem de jovens e adultos que inventaram nomes 
como oprimidos, excluídos. É só olhar para os corpos dos educandos de EJA 
para ver as marcas. Diante dessa realidade mais brutal do que nos anos 
sessenta, como equacionar o seu direito à formação como humanos ao 
conhecimento, à cultura, à emancipação, à dignidade? Sendo fiéis a essa 
herança e exigindo seu reconhecimento público. Não redefinindo-a em velhos 
moldes escolares que terminarão por aprisioná-la (ARROYO, 2005, p. 230). 

O autor defende a construção de uma educação emancipatória e que, de fato, 

transcenda os aspectos de instrumentalização tão difundidos na década de 60. Ser 

inclusivo, desse modo, é proporcionar ao público da EJA uma formação humana e 

integral que, infelizmente, não se faz totalmente presente nas escolas que ofertam 

essa modalidade de ensino. 

Inicia-se, a partir da década de 1990, a aplicação mais intensa dos preceitos 

neoliberais no Brasil, especialmente na educação, onde tais preceitos orientaram a 

reestruturação do Estado brasileiro, executada ao longo dos dois mandatos do 

presidente Fernando Henrique Cardoso. Um ponto crítico para os programas de EJA 

foi a escassez de verbas federais durante esse período, que induziu muitos estados a 

recorrerem às parcerias com a sociedade civil e instituições privadas, prática esta que 

o próprio governo federal adotou em suas políticas (ROCHA e MUSIAL, 2015). 

Segundo Friedrich et al. (2010), a concepção legal da EJA não interferiu na ampliação 

de políticas públicas para a modalidade; um exemplo disso foi a criação, em 1996, do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e valorização do 

Magistério (Fundef), que não considerava os alunos da EJA na distribuição dos 

recursos. 

O início do governo Lula sinalizou algumas iniciativas para as políticas públicas 

de EJA, aparentemente com maior ênfase do que o tratamento despendido por 
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governos anteriores. Em 2003, criou-se a Secretaria Extraordinária de Erradicação do 

Analfabetismo, com o lançamento do Programa Brasil Alfabetizado (PBA). Nele, 

estavam incluídos o Projeto Escola de Fábrica, voltado para cursos de formação 

profissional, o Programa Nacional de Inclusão dos Jovens (Projovem), com foco na 

qualificação para o trabalho da população jovem, impulsionando sua inserção no 

mundo do trabalho, e o Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino 

Médio para Jovens e Adultos (Proeja), que tem como objetivo integrar a educação 

profissional à EJA, com os preceitos do currículo integrado. O Programa Brasil 

Alfabetizado também adotou a estratégia das parcerias, tanto com os governos 

estaduais e municipais, quanto com organizações da sociedade civil, como o Sistema 

S, o Movimento de Educação de Base (MEB), a Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB) e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) (ROCHA e 

MUSIAL, 2015). 

Dentre as medidas positivas adotadas, está a articulação entre alfabetização e 

os programas de inclusão social, definida como estratégica e reordenadora dos 

horizontes de cidadania. Cita-se, como exemplo, a articulação da alfabetização com 

o Programa Bolsa Família (programa social de transferência de renda criado em 2003) 

que focalizou a população em condição de extrema pobreza, incentivando a elevação 

da escolaridade e enfatizando o papel da alfabetização como possibilidade de 

inclusão e exercício da cidadania (HENRIQUES e IRELAND, 2005). 

De acordo com Paiva (1994), cada vez mais todos os países, em especial os 

subdesenvolvidos e na periferia do capitalismo, se convencem de que não 

universalizar a educação básica acarreta custos demasiados elevados, à medida que 

um nível mínimo de letramento passou a ser exigido como condição para o trabalho e 

para a vida. Governos desses países, incluindo o Brasil, se veem obrigados a 

estabelecer estratégias de formação inicial e continuada e de compensação de 

deficiências e atrasos educativos entre jovens e adultos, para “assegurar uma posição 

relativa favorável, no mercado mundial e na comunidade política” (PAIVA, 1994, p. 

23), com soluções que sejam rápidas, eficazes e de baixo custo. 

Leite (2013) sintetiza a complexidade da EJA e alerta para um fenômeno dessa 

modalidade, que se trata da inclusão, cada vez maior, de pessoas jovens no enorme 

contingente de excluídos do processo de escolarização na idade regular, que 

retornam com o ideal de se tornar empregável perante um mundo cada vez mais 

competitivo e instável. Assim: 
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[...] no campo internacional, a EJA tornou-se uma instância de ensino 
complexa e diversificada. Entretanto, no Brasil, ela ainda é marcada pelo 
estigma do analfabetismo e pela história do fracasso e da exclusão escolar, 
sendo entendida como direito assegurado a todos que não tiveram 
oportunidade de frequentar na idade apropriada [...] Deve-se, ainda, destacar 
que, neste século, o jovem passou a integrar essa agenda, o que significa 
uma ênfase na formação do jovem trabalhador, ou seja, observa-se um 
processo de juvenilização da EJA, voltado para a empregabilidade – 
tendência também observada em outros países da América Latina (LEITE, 
2013, p. 24). 

Ainda, segundo o mesmo autor, apesar de todo o avanço não existe uma 

política educacional efetiva para a área da EJA. Como exemplo, cita-se o fato de a 

Constituição de 1988 não prever recursos para o setor, priorizando apenas o ensino 

regular. O mesmo aconteceu com Fundef, de 1996, que não considerava as 

matrículas na modalidade. Somente em 2007, com a criação do Fundeb (Lei N.º 

11.494), “a EJA entra na agenda de um possível financiamento, por parte do Estado, 

com previsão de no máximo, 15% dos recursos para o setor, prevendo-se, no entanto, 

uma participação crescente” (LEITE, 2013. p. 25). Nos anos subsequentes, as 

matrículas presenciais da EJA passaram a ser consideradas também nos programas 

federais de alimentação e transporte escolar, do livro didático e descentralização de 

recursos para as escolas, melhorando as condições de oferta, de ensino-

aprendizagem e de permanência dos estudantes trabalhadores na escola (DI PIERRO 

e HADDAD, 2015). As referências jurídicas anteriores, como a Constituição Federal 

de 1988 e a LDB, de 1996, instruíram a Lei N.º 10.172, do I Plano Nacional de 

Educação 2001-2010, que fixou metas para ampliação da EJA, porém não detalhou 

meios para atingi-las nem previu mecanismos de fiscalização e responsabilização no 

caso do não cumprimento das metas pelo poder público, “o que contribuiu para que o 

Plano fosse pouco efetivo” (DI PIERRO e HADDAD, 2015, p. 206). 

Deve-se considerar também outros avanços como a Emenda Constitucional N.º 

59/2009, que modificou a redação do Artigo n° 208 da Constituição e tornou 

obrigatória a educação básica desde a pré-escola até o ensino médio, assegurando 

sua oferta a todos, inclusive para os que a ela não tiveram acesso na idade própria. 

Ampliou-se, dessa forma, o direito dos jovens e adultos ao ensino médio e aos 

programas suplementares a eles associados (DI PIERRO e HADDAD, 2015). 

Em 2010, os Ministérios da Educação e da Justiça, assistidos pelos Conselhos 

Nacionais de Educação e de Política Criminal e Penitenciária, estabeleceram um 

acordo em torno das Diretrizes Nacionais para a Oferta de EJA em Situação de 

Privação de Liberdade nos Estabelecimentos Penais, “que seriam reforçadas no ano 
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seguinte, quando o Congresso modificou a Lei de Execução Penal, admitindo a 

remição de pena pelo estudo” (DI PIERRO e HADDAD, 2015, p. 210). Contudo, apesar 

de alguns avanços na esfera legislativa e documental, os desafios da EJA não se 

reduzem à universalização da escolarização, dado que sua história abarca a luta pelo 

direito de acesso, permanência e conclusão da educação básica com qualidade, em 

consonância com inúmeras outras lutas.  

Desde 2016, o país atravessa uma crise ética e política, intensificada após o 

golpe de Estado, em que o Congresso Nacional aprovou o pedido de impeachment 

da Presidenta Dilma Rousseff, sem fundamento legal. Tomaram destaque no cenário 

nacional as bandeiras conservadoras e cerceadoras do direito de expressão e do 

posicionamento crítico perante a conjuntura política do país, com o discurso de “Uma 

Escola Sem Partido”. Com isso, percebe-se um projeto em curso para “a privatização 

em todos os níveis de educação, pela legalização das chamadas organizações sociais 

(OS) [...]” (MACHADO, 2016, p. 431). 

Nessa direção, está a proposta da Reforma do Ensino Médio, promulgada pela 

Lei N.º 13.415/17, que apresentou vários retrocessos para a educação brasileira, visto 

que retoma o discurso do currículo tecnicista e baseado em competências, o qual 

parte daquilo que o mercado de trabalho necessita em termos de mão de obra para 

definir as habilidades ou “os objetivos de aprendizagem” (BRASIL, 2017, Art. 35-A), 

conforme expresso na referida lei. Desse modo, há um esvaziamento do currículo, no 

que diz respeito aos conteúdos científicos socialmente referenciados (HENRIQUE, 

2018). Além disso, a mesma lei também reduz o ensino profissional a um itinerário 

formativo (ao todo serão cinco itinerários formativos específicos - quatro 

propedêuticos e um profissional), contrariando o pressuposto da formação integral que 

se dá, dentre outras formas, por meio de cursos que integram trabalho, ciência, 

tecnologia e cultura como eixos estruturantes do currículo e que permitem, aos 

estudantes dessa modalidade, inserção social e no mundo do trabalho (HENRIQUE, 

2018) . Ainda que a lei não faça referência expressa à modalidade EJA, as alterações 

que ela propõe ao ensino médio afetarão não só o EMI como também a EPT/EJA. 

Dois dos diversos problemas que a atual reforma propõe merecem destaque. 

Um deles se refere ao Art. N.º 13 da Lei 13.415/17, que instituiu, no âmbito do MEC, 

a política de fomento à implementação das escolas de ensino médio em tempo 

integral. A lei não estipula prazos, fontes de recursos e percentuais a serem aplicados 

para a efetivação da respectiva política. Logo, segundo Silva (2020), as ditas Escolas 
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em Tempo Integral, que exigem um tempo mínimo de 7 horas diárias de dedicação, 

sem uma devida política de assistência estudantil para a permanência dos estudantes 

mais pobres, acabarão por expulsar da escola aqueles que, por condições 

socioeconômicas, têm a necessidade imediata do emprego. O outro problema diz 

respeito à atualização das Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio 

(DCNEM) feita pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) em 2018, pela qual ficou 

estabelecida a possibilidade de oferta de até 20% da carga horária do ensino médio 

no formato de educação a distância (EaD), podendo chegar a 30% no período noturno 

e 80% na EJA (BRASIL, 2018a, Art. 17, § 5). Entretanto, embora a EaD seja válida 

enquanto meio de formação e instrumento para o ensino e a aprendizagem, ela requer 

alguns requisitos imprescindíveis como: maturidade para lidar com as mídias digitais, 

organização didática, infraestrutura básica tanto do aluno quanto da escola, acesso à 

internet de qualidade, computador ou notebook, tutoria presencial e a distância, além 

da possibilidade de material didático digital e impresso (SILVA, 2019). 

Na educação básica, especificamente, considera-se que a convivência e os 

aspectos próprios do ensino presencial sejam fundamentais a uma formação humana 

que considera a importância das relações sociais, os problemas da falta de estrutura 

emocional própria da idade, ainda em desenvolvimento, no caso das crianças e 

adolescentes, e a inexorável desigualdade material que acomete a grande maioria da 

juventude brasileira. Tudo isso se agrava no campo da EJA, visto que a modalidade é 

formada, em sua maioria, pela classe trabalhadora, por pessoas subempregadas ou 

inempregáveis, pobres e periféricas, que dispõem de poucos recursos, tempo e 

familiaridade com as mídias digitais (SILVA, 2019). 

Essas questões elucidam o caráter reducionista e tecnicista da Reforma do 

Ensino Médio, e que vem produzindo reflexos negativos para a concretização de 

alguns direitos conquistados a duras penas. Também refletem os prejuízos ao 

currículo consequentes da ausência de diálogo com a sociedade, educadores e 

especialistas educacionais na construção dessa legislação. Não obstante, Silva 

(2019) salienta que apesar de a Lei 13.415/17 prever a implementação do Novo 

Ensino Médio a partir de 2020, muitos estados da federação ainda não 

regulamentaram a Reforma, incluindo o Paraná, o que ratifica a importância de se 

promover debates, grupos de estudos e uma ampla participação da sociedade e 

educadores na construção de uma proposta que diminua os danos aos estudantes e 

professores. Desse modo, a defesa pelo direito à escolarização de qualidade “é uma 
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bandeira que precisa ser retomada em seu sentido mais profundo, como um 

compromisso ético-político dos educadores para com os educandos” (MACHADO, 

2016, p. 432). 

Alguns outros pontos como a definição dos itinerários formativos e as 

possibilidades de oferta por meio das escolas, a redução da carga horária para a 

formação geral, a definição do currículo atrelado à Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) e as parcerias público-privadas nas ofertas desses itinerários serão discutidos 

adiante, na seção 2.4, que trata sobre os desafios do currículo integrado. 

2.2 EJA E O MUNDO DO TRABALHO 

 A EJA, de acordo com Arroyo (2005), tem sua história muito mais conflituosa 

do que a história da educação básica no país, visto que há nela interesses menos 

consensuais se comparados à educação da infância e da adolescência, sobretudo, 

quando se trata de trabalhadores, pobres, negros, subempregados e desempregados. 

Sua trajetória “se confunde com a história do lugar social reservado aos setores 

populares. É uma modalidade do trato dado pelas elites aos adultos populares” 

(ARROYO, 2005, p. 221). Os princípios e as lutas que a inspiraram desde os 

primórdios da modalidade ainda se fazem presentes para boa parte da população, na 

luta por melhores condições de vida, menos desigualdade, luta por moradia, pelo 

trabalho e demais condições de subsistência. No que se refere ao trabalho, seus 

princípios estão diretamente interligados aos preceitos da EJA, já que muitos 

estudantes almejam se manter empregados, ascender profissionalmente ou 

conquistar uma colocação no competitivo mundo do trabalho. 

O trabalho é entendido aqui como o ato de agir sobre a natureza 

transformando-a em função das suas próprias necessidades. Logo, a partir disso, é 

possível afirmar que a essência do homem é o trabalho, visto que “a essência humana 

não é, então, dada ao homem; não é uma dádiva divina ou natural; não é algo que 

precede a existência do homem. Ao contrário, a essência humana é produzida pelos 

próprios homens. O que o homem é, é-o pelo trabalho” (SAVIANI, 2007, p. 154). 

Assim, sob esse prisma, a essência do homem se faz por meio do exercício do 

trabalho para a produção de sua existência. O trabalho também pode ser considerado 

como um processo entre o homem e a natureza, que “agindo sobre a natureza externa 

e modificando-a por meio desse movimento, ele modifica, ao mesmo tempo, sua 

própria natureza. Ele desenvolve potencias que nela jazem latentes e submete o jogo 
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de suas forças a seu próprio domínio” (MARX, 2017, p. 255), ou seja, ele está 

interligado à história do homem, suas conquistas, a evolução no trato com a natureza, 

suas descobertas, apesar de seu sentido ter sofrido mudanças ao longo dos anos, 

conforme os processos de produção capitalista. 

 Nesse processo, as relações de produção estabelecidas pelo capital não são 

fundamentalmente determinadas pelas técnicas e pelos instrumentos materiais de 

produção, e sim pelos interesses do capital que, muitas vezes, se confrontam com os 

interesses dos trabalhadores (BRANDÃO, 2005). A partir disso, tanto o mundo do 

trabalho quanto a educação da classe trabalhadora, especificamente a de jovens e 

adultos, são pressionados a corresponder a esses interesses, além de se exigir da 

educação formal o desenvolvimento da base científico-tecnológica e uma formação 

que ofereça conhecimentos mais amplos, visto que: 

[...] a racionalização da produção caminha para a adoção de procedimentos 
flexíveis, que exigem reforço a normas genéricas. Isso é a base para que, 
mais tarde, a escola – espaço privilegiado de sistematização do 
conhecimento científico socialmente produzido – se torne uma instituição com 
um importante papel na formação dos trabalhadores (BRANDÃO, 2005, p. 
111). 

Eis aqui uma contradição observada por Brandão (2005), pois o 

desenvolvimento da indústria capitalista, tem como base a aplicação de princípios 

científicos e, por esse motivo, requer dos trabalhadores conhecimentos teóricos e 

práticos mais elaborados. Todavia, a conquista da socialização do conhecimento por 

parte dos trabalhadores, por meio da escolarização, permite-lhes, cada vez mais, a 

compreensão crítica de sua inserção na sociedade capitalista e, consequentemente, 

possibilita a busca da sua superação. Sendo assim, as novas demandas de 

qualificação podem significar um avanço, se propuserem aos jovens e adultos a 

ruptura da ordem social capitalista e “se forem compreendidas como formação voltada 

para a construção de uma sociedade que desenvolve a ciência e a tecnologia com o 

objetivo de atender às necessidades humanas” (BRANDÃO, 2005, p. 111). Por isso, 

deve-se superar uma formação que almeje apenas atender aos requisitos do mercado 

de trabalho e ir ao encontro do que se entende como politecnia, conforme explica 

Saviani (2003, p. 140), pois, por esse tipo de educação, se espera o “domínio dos 

fundamentos científicos das diferentes técnicas que caracterizam o processo de 

trabalho produtivo moderno”. Trata-se, portanto, de proporcionar um desenvolvimento 

multilateral, um desenvolvimento que abrange todos os ângulos da prática produtiva 
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e os princípios que estão na base da organização da produção moderna; dentre eles, 

o domínio dos princípios científicos. 

No entanto, desde a década de 1990, a partir das reformas no âmbito da 

educação, em especial da educação profissional, muito tem se falado em uma 

formação voltada para o desenvolvimento de competências. Termos como 

“reengenharia”, “qualidade total”, “gestão participativa”, “competitividade” e 

“empregabilidade” são amplamente difundidos, remetendo a um perfil de trabalhador 

requerido pelo mundo do trabalho, com competências menos específicas, mas com 

características mais gerais, essencialmente comportamentais. Isso não significa que 

a “competência exclua conhecimentos teóricos ou técnicos, mas sim que esses 

conhecimentos devem ser mobilizados por uma maneira específica de se comportar, 

por um saber-ser voltado para um fim específico” (BRANDÃO, 2005, p. 115-116). 

Desse modo, ser competente exige do trabalhador se comportar da maneira esperada 

pelo capital, entendendo as relações capitalistas como naturais e como única 

possibilidade de organização social. 

 As necessidades do mundo do trabalho, em termos de mão de obra, influem 

diretamente nas mudanças ocorridas no sistema escolar, já que as instituições 

escolares têm elementos em comum com as empresas, o que facilita para que aquelas 

sirvam como campo de treinamento para estas. “As empresas sempre aparecem na 

sociedade capitalista como paradigma da eficiência e gozaram sempre de uma grande 

legitimidade social, seja como instituições desejáveis ou como instituições inevitáveis 

[...]” (FERNÁNDEZ ENGUITA, 1989, p. 131). Nesse sentido, muitos dos preceitos 

ligados ao setor produtivo são reproduzidos no ambiente educacional, influenciando 

os meios de gestão, organização e currículo. Um desses preceitos é o da 

“flexibilidade” que, quando aplicado ao mundo do trabalho, significa o fim do emprego 

como se conhecia há pouco tempo, quando o trabalhador, comumente, se qualificava 

a uma função específica e permanecia na mesma empresa e/ou na mesma função 

por toda a sua vida produtiva. O novo modelo flexível dá lugar ao trabalho por 

contratos de curto prazo, ou sem contratos, ausência de coberturas previdenciárias 

ou direito a auxílio-saúde e sem seguro desemprego; a vida do trabalhador, dessa 

forma, está saturada de incertezas (BAUMAN, 2001).  

O capital rompeu sua dependência em relação ao trabalho. Com isso, “a 

reprodução e o crescimento do capital, dos lucros e dos dividendos e a satisfação dos 

acionistas se tornaram independentes da duração de qualquer comprometimento local 
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com o trabalho” (BAUMAN, 2001, p. 188). Como resultado, para as empresas, isso 

significa impostos mais baixos, possibilidade de mudar de local a qualquer tempo, 

menos regras trabalhistas, relaxamento das leis que protegem o trabalhador e um 

mercado de trabalho flexível, cujas exigências e perfis profissionais mudam 

constantemente. Sendo assim, o futuro se torna cada vez mais incerto e sobrevive 

aquele que melhor se adapta às mudanças.  

Conforme explica Sennett (2009), neste século, as empresas se dividem ou se 

fundem, empregos surgem e desaparecem de maneira fugaz. No entanto, a maioria 

das pessoas não se sente à vontade com a mudança desse modo indiferente e 

negligente. Para o capital, a força de trabalho se tornou uma questão secundária, sua 

dependência agora está relacionada aos consumidores, e, consequentemente, a 

capacidade de pressão “de uma força de trabalho local sobre o capital (sobre as 

condições de emprego e disponibilidade de postos de trabalho) encolheu 

consideravelmente” (BAUMAN, 2001, p. 190). Assim sendo, os trabalhadores se 

submetem a condições de trabalho precarizadas, realizam longas jornadas e 

renunciam a direitos trabalhistas, com a promessa de mais vagas de emprego. 

Nos requisitos exigidos do trabalhador não constam habilidades particulares ou 

características especiais que lhe assegurem a permanência no emprego, e assim, são 

mais fáceis de ser substituídos, além de que, ao terem ciência de que são 

“dispensáveis”, não veem razões para se comprometer com seu trabalho e para aderir 

a associações ou organizações com seus companheiros, na tentativa de resistir a 

essas precarizações. Essa é uma “reação natural à flexibilidade do mercado de 

trabalho, que, quando traduzida na experiência individual de vida, significa que a 

segurança a longo prazo é a última coisa que se aprende a associar ao trabalho que 

se realiza”, segundo Bauman (2001, p. 191).  

Na busca constante por sua empregabilidade - para que sua força de trabalho 

ainda seja desejável aos meios de produção capitalistas -, os jovens e adultos que 

não concluíram a educação básica na idade regular buscam, na EJA, possibilidades 

de se recolocar ou permanecer ativos por mais tempo no mundo do trabalho diante 

do “futuro da modernidade contemporânea que é indeterminado e indeterminável, 

governado pelo risco” (LECCARDI, 2005, p. 43). Sentem-se culpados pela condição 

de desemprego, tomados pelo sentimento que Paulo Freire chama de “autodesvalia”, 

que resulta da:  
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introjeção que fazem eles da visão que deles têm os opressores. De tanto 
ouvirem de si mesmos que são incapazes, que não sabem nada, que não 
podem saber, que são enfermos, insolentes, que não produzem em virtude 
de tudo isso, terminam por se convencer de sua “incapacidade”. Falam de si 
como os que não sabem e do “doutor” como o que sabe e a quem deve 
escutar (FREIRE, P., 1987, p. 28). 

 Por isso, a educação tem um papel fundamental não só no resgate da 

autoestima do jovem e do adulto trabalhadores, mas também na compreensão crítica 

da totalidade e da realidade que envolve o mundo do trabalho e as novas relações de 

produção, visto que a harmonia entre capital e trabalho, de acordo com Brandão 

(2005, p. 117), “é impraticável, pois trata-se não apenas de interesses diferentes, mas 

antagônicos – o atendimento aos interesses de um implicará o não atendimento aos 

interesses do outro”. Por conseguinte, as relações contemporâneas exigem um novo 

perfil de trabalhador, que se conforme às necessidades dessa realidade, e, portanto, 

exige também uma nova formação escolar. Diante disso, “o trabalho moderno, 

industrial, a partir do momento que não dissocia ciência e tecnologia, teoria em prática, 

pode se tornar um princípio educativo; e isso, não apenas para a produção na fábrica, 

mas para a produção na vida” (BRANDÃO, 2005, p. 118). A educação básica como 

um todo, incluindo a modalidade de jovens e adultos, deve, como afirma o  autor, ter 

o trabalho como princípio educativo, pois isso leva à compreensão de que a ciência e 

a sociedade são o resultado de uma construção social, humana, realizada pelos 

homens em suas relações concretas e históricas. Portanto, “se a realidade social que 

está dada foi determinada historicamente, existe um movimento onde o futuro não 

está definido a priori, mas sim, depende da ação teórico-prática dos homens que a 

constroem no presente” (BRANDÃO, 2005, p. 119). Essa concepção possibilita uma 

reflexão crítica da realidade complexa do mundo do trabalho e a construção de 

conhecimentos que auxiliem os trabalhadores a empregarem esforços na 

transformação da sociedade, já que o homem, enquanto sujeito histórico, é capaz de 

produzir sua existência por intermédio do trabalho e, assim, construir um futuro menos 

desigual e que o preserve em sua humanidade, superando a condição que a maioria 

do público da EJA tem de excluído e marginalizado. 

Por fim, para se alcançar uma educação que tenha o trabalho como princípio 

educativo e a pesquisa como princípio pedagógico, deve-se buscar uma educação 

unitária, já que essa “pressupõe que todos tenham acesso aos conhecimentos, à 

cultura e às mediações necessárias para trabalhar e para produzir a existência e a 

riqueza social. Uma educação dessa natureza precisar ser politécnica” (RAMOS, 
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2008, p. 2). Ou seja, uma educação capaz de propiciar aos sujeitos da EJA e demais 

modalidades, o acesso aos conhecimentos e à cultura construídos historicamente pela 

humanidade, que propicie, dessa forma, a realização de escolhas conscientes e a 

construção de caminhos para a produção de uma vida digna e justa (SAVIANI, 2003; 

RAMOS, 2008). 

2.3 A EJA INTEGRADA À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

No decorrer dos anos de 1990, originaram-se, no contexto brasileiro, 

experiências de organizações da sociedade civil e de governos que relacionavam 

escolarização e profissionalização no atendimento a trabalhadores desempregados, 

subempregados ou com necessidade de reinserção no mundo do trabalho (MOLL, 

2010). Até a aprovação da LDB de 1996, a EJA era tomada, pelo Estado, como 

sinônimo de alfabetização de adultos, quase sempre relacionada a projetos 

assistencialistas e compensatórios e a cursos supletivos que buscavam compensar 

as deficiências do ensino regular, sem qualquer ou com pouca articulação da 

educação básica com a educação profissional (SILVA e DINIZ, 2015). 

No que diz respeito à educação profissional, as primeiras experiências efetivas 

no país, no âmbito da rede federal, são datadas no ano de 1909, como iniciativas do 

presidente Nilo Peçanha, mas, conforme explica Baptista (2013, p. 2), “podemos falar 

em sua consolidação e expansão a partir de medidas tomadas em 1942 com a Lei 

Orgânica Industrial”. Com relação a oferta de educação profissional e tecnológica 

integrada, já existiam, ao menos no ensino básico regular, algumas experiências 

exitosas de aproximação entre educação básica e profissional nos Centros Federais 

de Educação Tecnológica (CEFETs). Porém, no início da redemocratização do país, 

a partir das reformas educacionais neoliberais, o Decreto N.º 2.208/97, enquanto 

esteve em vigor, impossibilitou a oferta, aos brasileiros e brasileiras, de uma educação 

orientada a superar a dualidade entre o conhecimento escolar e o mundo do trabalho, 

ou seja, reestabeleceu a separação entre formação geral e profissional (CASTRO e 

VITORETTE, 2008). Isso afetou, principalmente, as redes públicas de ensino, visto 

que nelas existiam processos de integração ligados aos movimentos sociais e que, no 

campo da EJA, ainda não existiam instrumentos legais que garantissem essa 

possibilidade de integração. Esse decreto – cujo objetivo era a privatização da EPT, 

colocando-a a serviço do mercado – separou mecanicamente o ensino médio da 

educação profissional de nível técnico, mesmo após a importante luta social por um 
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projeto de educação unitária, tecnológica e politécnica, visando à formação 

omnilateral dos trabalhadores e tendo o trabalho com princípio educativo. Assim, sua 

oferta se restringiu à forma concomitante (ou seja, paralela ao ensino médio) ou 

subsequente (CIAVATTA e RAMOS, 2012). As autoras afirmam que essa separação 

dificultou o acesso de estudantes pobres à educação profissional, já que a oferta 

concomitante obriga o estudante a complementar os estudos em outra instituição ou 

em contraturno, e a subsequente inviabiliza o ingresso daqueles que tem a 

necessidade de se inserir no mundo do trabalho de maneira imediata à conclusão do 

ensino médio. 

Uma nova regulamentação, o Decreto N.º 5.154/04, promulgado na gestão do 

Governo Lula, substituiu o Decreto N.º 2.208/97. Esse novo documento possibilitou a 

integração da EPT de nível médio ao ensino médio, prevendo, também, os modos 

concomitante e subsequente. Além disso, o decreto ressalta que os cursos da 

educação profissional deverão articular-se, preferencialmente, com os da modalidade 

EJA (CASTRO e VITORETTE, 2008). Todavia, apenas com a criação do Programa 

de Integração da Educação Profissional Técnica de Nível Médio no Ensino Médio, na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja), por força do Decreto 5.478/05, 

é que tornou possível, de fato, a associação da EJA à EPT. 

Segundo Baptista (2013), de início, o programa estava direcionado à rede 

federal e restrito ao ensino médio. Mas, posteriormente, o Decreto 5.840/06 

reformulou a proposta inicial, ampliando o seu atendimento para toda a educação 

básica, além de incluir outras instituições públicas dos sistemas municipais e 

estaduais, assim como o Sistema S, ainda que, “as instituições não federais, não têm 

a obrigatoriedade da oferta de vagas” (BAPTISTA, 2013, p. 2). A partir desse novo 

decreto, o Proeja passou a ser chamado de Programa Nacional de Integração da 

Educação Profissional com a Educação Básica, na Modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos. Diante disso, o Proeja, mesmo enquanto programa, constituiu-se 

como um marco para a construção de uma política pública que visa aproximar 

escolarização e profissionalização, ao mesmo tempo em que busca ampliar o acesso 

e a permanência de jovens e adultos na educação básica (MOLL, 2010). É a partir 

dessas marcas históricas que o Proeja entra na Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica:  

Por um lado, como fruto de reivindicações históricas dos trabalhadores, 
professores e pesquisadores da Educação, [...] com a perspectiva de 
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elevação da escolaridade destes trabalhadores, a partir da construção de um 
itinerário formativo fundado na educação integrada. Por outro, atendendo a 
uma perspectiva instrumental da qualificação em tempos de reestruturação 
produtiva e, portanto, da necessidade de trabalhadores minimamente 
qualificados para atuarem nas cadeias produtivas tomadas pela expansão 
das tecnologias fundadas na microeletrônica (CASTRO e BARBOSA, 2015, 
p. 5). 

Mesmo com a ampliação para outras esferas subnacionais e instituições, o 

Decreto N.º 5.840/06 determina que 10% das vagas das instituições da rede federal 

devem ser destinadas ao Proeja. Logo, o programa tem, entre seus propósitos, o de 

se consolidar no itinerário formativo dessas instituições. 

Ao longo dos anos, o programa foi se inserindo no contexto educacional 

brasileiro como uma ação permanente, baseada no diálogo dos atores e setores 

envolvidos. De acordo com Moll (2010), em decorrência desse movimento, a LDB 

passou a garantir, em seu artigo 37, a orientação de que a EJA deverá se articular, 

preferencialmente, com a educação profissional - constituindo, assim, um outro marco 

importante para sua viabilidade. Ao mesmo tempo, o MEC incorporou, no documento 

legal de criação das Instituições Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), 

por meio da Lei N.º 11.892/08, em seus artigos 7º (alínea I) e 8º, dispositivo para 

assegurar que um mínimo de 50% de suas vagas sejam ofertadas para “ministrar 

educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos 

integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da educação 

de jovens e adultos” (MOLL, 2010, p. 134). 

Desse modo, o Proeja se constitui como um campo epistemológico e político 

inédito, diante da ocorrência de vagas, em sua primeira fase, ter sido, exclusivamente, 

nas escolas federais, pois o público da EJA, comumente, era raro nessas instituições 

devido às formas de acesso serem “marcadas por rigorosos exames de seleção, 

meritocráticos, que, na maioria das vezes, os excluía” (SANTOS, 2010, p. 121). De 

acordo com o autor, a implantação do programa ocorreu por decreto, e tal imposição 

ocasionou, em um primeiro momento, considerável desconforto para as escolas da 

rede federal. Isto porque, no início de sua vigência, havia uma tendência para a 

conformação dos cursos denominados “tecnológicos” nessas instituições, que eram 

exclusivos da rede e de caráter superior. Não havia, portanto, uma disposição para o 

envolvimento com o nível médio. Santos (2010, p. 122) relata que, durante um evento 

intitulado “Diálogos do PROEJA”, realizado em Bento Gonçalves-RS, no ano de 2008, 

uma professora da rede federal afirmou que, “se não fosse por decreto, o Proeja, 
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provavelmente, não seria oferta das escolas federais da rede”. Essa  declaração 

corrobora a afirmação anterior de que, apesar de a proposta representar uma 

conquista no âmbito da educação dos trabalhadores, houve resistência por parte dos 

professores e gestores que atuavam na rede, os quais, dessa forma, eram coniventes 

com a elitização do corpo discente e não acreditavam que a população alvo dessas 

políticas pertenciam a esses espaços. Oliveira (1999) chama a atenção para as 

dificuldades na adequação da escola e do corpo docente para atender um público 

que, segundo esse pensamento, não era o “alvo original” da instituição. 

Em contraposição, é fundamental acreditar no potencial desses estudantes e 

valorizar os conhecimentos que eles possuem, compreendendo a EPT/EJA como um 

“direito do cidadão, uma necessidade da sociedade e uma possibilidade de realização 

da pessoa como sujeito de conhecimento” (FONSECA, 2012, p. 63). Tal entendimento 

tem uma significativa repercussão na prática pedagógica do educador da referida 

modalidade.  

 Uma possível razão para as tensões e incômodos gerados em algumas 

instituições com a chegada do público da EJA, se deve à construção, no imaginário 

desses educadores, de um aluno idealizado, como aquele que está na idade 

considerada certa, que possui uma família que lhe cuida e acompanha durante o 

processo de escolarização e que estuda com o objetivo de se preparar para o trabalho 

ou para o ensino superior (SANTOS, 2010). Esse sujeito, na EJA, é substituído por 

uma “figura de desordem que questiona os horários, a disposição dos serviços, o 

currículo da escola, desvela a desordem que estava sublimada em uma ordem 

escolar, que talvez existisse concretamente apenas no campo da idealização” 

(SANTOS, 2010, p. 127). Portanto, a EPT/EJA traz, para esses espaços, 

trabalhadores, desempregados, subempregados, cidadãos que já possuem saberes 

do trabalho e que necessitam de uma escola que dialoga e considera a complexidade 

do mundo do trabalho. 

Assim, desde a sua concepção, pensou-se em um programa tendo como 

perspectiva a construção de uma política pública sólida, que não seja prejudicada ou 

até mesmo extinta conforme a alternância de governos, que tenha previsão regular 

orçamentária e que “dialogue tanto com as demandas imediatas de escolarização 

básica e profissionalização quanto com as demandas permanentes de uma educação 

que, necessariamente, deve acontecer ao longo da vida” (MOLL, 2010, p. 134), ou 



67 
 

seja, que esse público tenha condições de dar continuidade aos estudos e que não se 

limite apenas ao nível básico.  

Entre os desafios para possibilitar a construção da EPT/EJA como política 

pública educacional, segundo Moll (2010), está a aproximação de campos que, 

historicamente, pouco têm dialogado entre si, quais sejam: a EJA, a EPT e a educação 

básica, considerando-se seus níveis fundamental e médio. “Aproximá-los significa 

produzir um campo epistemológico, pedagógico e curricular novo. Não significa 

subsumi-los uns aos outros, mas relacioná-los no plano da reflexão e da ação 

educacional e política” (MOLL, 2010, p. 134). Além disso, para que, de fato, o 

programa represente uma ampliação de oportunidades à população jovem e adulta, 

há o desafio constante de incluir, em suas reflexões e práticas, o redimensionamento 

dos modos de acesso às instituições, dos mecanismos de permanência, da relação 

do ensino com o sucesso escolar e a garantia da aprendizagem (MOLL, 2010). 

É necessária a concretização de um projeto de educação coerente com a 

emancipação desses sujeitos aos aprisionamentos materiais e ideológicos do mundo 

contemporâneo. Nesse sentido, é imprescindível uma ação que possibilite a crítica ao 

capitalismo e à “contradição capital e trabalho, pela exploração de uma parte da 

produção do trabalhador para fins de apropriação produtiva e financeira” (CIAVATTA, 

2012, p. 70). Visto que o papel da educação profissional não é apenas ensinar a fazer 

e preparar para o mundo do trabalho, mas também  proporcionar uma formação 

integral, que permita a “compreensão das dinâmicas socio-produtivas [sic] das 

sociedades modernas, com as suas conquistas e os seus revezes, e também habilitar 

as pessoas para o exercício autônomo e crítico de profissões, sem nunca se esgotar 

a elas” (CIAVATTA e RAMOS, 2012, p. 26). 

Di Pierro e Haddad (2015), ao analisarem as transformações da EJA no Brasil, 

nos últimos cinquenta anos, evidenciam ao menos quatro pontos fundamentais: o 

primeiro é o alargamento da declaração de direitos dos jovens e adultos, que passa a 

abranger não só a alfabetização, mas também o ensino médio e profissional, inclusive 

das pessoas privadas de liberdade; o segundo foi a institucionalização da EJA no 

arcabouço das políticas públicas de educação básica; o terceiro foi a implantação de 

uma cultura de direitos educativos, em particular do campo da Educação ao Longo da 

Vida, para que ações efetivas, com participação da sociedade, permitam a sua plena 

realização, pressionando para superar as insuficientes políticas educacionais; o 

quarto, e último, se refere às agendas nacionais e internacionais recentes de políticas 
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educativas, nas quais predomina uma leitura instrumental do que seja a aprendizagem 

continuada ao longo da vida, que visa à competitividade econômica, em detrimento 

da formação integral dos sujeitos. 

Em meio a essa reflexão, Ciavatta (2012) observa que, no Brasil, em vez de se 

universalizar a educação básica pública, gratuita e de qualidade, inclusive aos que a 

ela não tiveram acesso na idade considerada própria, como um direito garantido por 

lei e instituído por política pública de Estado, foram implantados, na maioria das vezes, 

programas de governo, como é o caso do Proeja, sem garantia de orçamento público 

para a sua aplicação e continuidade, bem como acompanhamento e avaliação das 

medidas implementadas. 

Além desses desafios da esfera legal, Moll (2010) elenca outras questões que 

exigem cuidado e preparo tanto das instituições quanto dos educadores que atuam 

na EPT/EJA; uma delas é o reconhecimento das trajetórias e experiências dos 

estudantes, com suas aspirações profissionais, trajetórias escolares descontínuas, 

com histórias de fracasso escolar determinadas por contingências da história social 

ou pelas condições institucionais na própria passagem pela escola, estudantes que 

conhecem a experiência da fome e de outras privações, com distintas orientações 

sexuais e identidade de gênero, inseridos em contextos de violência simbólica e real 

e também em contextos de privação de liberdade, “estudantes que sonham, sonhos 

de família, sonhos de trabalho digno, sonhos de consumo e sonhos de ser” (MOLL, 

2010, p. 136). Se a escola não for capaz de reparar, ouvir, admirar e se surpreender 

com esses indivíduos, é possível que, novamente, eles sejam expulsos ou evadam - 

como já ocorreu outras vezes - sem concluírem a educação básica. É necessário 

empenho e vontade de professores e gestores para construir a afirmação da EPT/EJA 

como política, para que suas práticas cotidianas sejam ressignificadas, e, no que diz 

respeito às instituições  federais, cabe a elas ampliar a oferta, incorporando esse 

público e mantendo a histórica qualidade da formação dessas instituições (MOLL, 

2010). Segundo Machado (2016, p. 445) é crucial afirmar que “a classe trabalhadora 

precisa ocupar a escola, para lutar pelo seu projeto de sociedade”. Por isso, é 

fundamental refletir até que ponto as propostas e consensos em relação ao que se 

idealiza como uma educação de qualidade, de fato compartilha com os sonhos, com 

a visão de mundo e com as especificidades dos matriculados regularmente na EJA. 

Para finalizar, destaca-se três aspectos importantes inerentes à EPT/EJA: “a 

integração da EJA com a Educação Profissional, a entrada da EJA na Rede Federal 
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e a proposta do currículo inovador” (BAPTISTA, 2013, p. 3). O currículo inovador ao 

qual o autor se refere, diz respeito ao currículo integrado, que segundo o próprio 

documento do Proeja, seria uma possibilidade de inovar pedagogicamente, já que por 

ele “abandona-se a perspectiva estreita de formação para o mercado de trabalho, para 

assumir a formação integral dos sujeitos, como forma de compreender e se 

compreender no mundo” (BRASIL, 2007, p. 43). 

2.4 DESAFIOS DO CURRÍCULO INTEGRADO NO ÂMBITO DA EPT/EJA 

 As escolas são importantes mecanismos de distribuição cultural, visto que o 

controle do conhecimento socialmente partilhado se constitui num elemento crítico 

para a ampliação da dominação ideológica de determinados grupos sociais sobre 

outros e pela preservação e produção das instituições de determinada sociedade 

(APPLE, 2006). Alguns conhecimentos são vistos como mais vantajosos, em termos 

de benefícios de longo prazo, para os grupos mais poderosos da sociedade, em 

detrimento de outros que pouco contribuem para a manutenção do status quo. 

Em toda disputa por conhecimentos, de acordo com Arroyo (2013), estão em 

jogo disputas por projetos de sociedade. Desse modo, é imprescindível a todo 

educador “questionar os conhecimentos tidos como necessários, inevitáveis, 

sagrados, confrontando-os com outras opções por outros mundos mais justos, [...] 

menos segregadores dos coletivos que chegam às escolas públicas, sobretudo” 

(ARROYO, 2013, p. 83). Inevitavelmente, qualquer tentativa de promover alterações 

substanciais na relação entre conhecimentos valorizados e desvalorizados e permitir 

que áreas diferentes do conhecimento se equiparem, sofrerá forte resistência (APPLE, 

2006). No entanto, trata-se de uma questão ética resistir aos processos que, 

consequentemente, julgam, condenam e segregam milhões de estudantes, 

especialmente jovens ou adultos, por não apreenderem o único saber considerado 

legítimo, no tempo e nos rituais legítimos (ARROYO, 2013).  

O currículo é uma práxis, interação entre teoria e prática, e não apenas um 

objeto estático elaborado por um modelo coerente de pensar a educação ou as 

aprendizagens, que “tampouco se esgota na parte explícita do projeto de socialização 

cultural nas escolas” (SACRISTÁN, 2000, p. 15). As funções que o currículo cumpre, 

de acordo com determinado projeto cultural e social, são realizadas por intermédio de 

seus conteúdos, de seu formato e das práticas que cria no ambiente escolar. Segundo 

Apple (2006, p. 105), quando se considera que um grupo de alunos pertencerá a uma 
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classe profissional e administrativa, o currículo, geralmente, “se organiza em torno de 

conceitos como flexibilidade, escolha, pesquisa etc.”. Porém, por outro lado, se a 

destinação provável dos alunos for a de trabalhadores populares, “a experiência 

escolar tende a enfatizar a pontualidade, a organização, a formação de hábitos 

disciplinares etc.” (APPLE, 2006, p. 105). Essas expectativas, de acordo com o autor, 

“são reforçadas pelos tipos de currículo e testes que as escolas dão e pelos rótulos 

afixados a diferentes tipos de alunos” (APPLE, 2006, p. 105). Desse modo, a 

elaboração do currículo e a criação de ambientes educativos, os quais os alunos 

vivenciarão, são inerentemente um processo político e moral, envolvem concepções 

ideológicas; além disso, têm o intuito de influenciar tantos os professores quanto, 

especialmente, os alunos (APPLE, 2006). Logo: 

[...] o currículo é método além de conteúdo, não porque nele se enunciem 
orientações metodológicas, proporcionadas em nosso caso através de 
disposições oficiais, mas por quê, por meio de seu formato e pelos meios com 
que se desenvolve na prática, condiciona a profissionalização dos 
professores e a própria experiência dos alunos ao se ocuparem de seus 
conteúdos culturais (SACRISTÁN, 2000, p. 51). 

É possível inferir que, em seus conteúdos e formatos, o currículo é uma opção 

histórica e se consolida dentro de um determinado arranjo cultural, político, social e 

escolar. Portanto, está permeado de valores e intenções que se faz necessário 

investigar. Ele reflete, muitas vezes, o conflito de interesses dentro de uma sociedade 

e os valores dominantes que ordenam os processos educacionais (SACRISTÁN, 

2000). 

Nas salas de aula, os professores dividem-se entre manter o foco apenas nos 

conteúdos que serão objeto das provas oficiais ou direcioná-los à realidade dos 

educandos, quando estes pressionam para que sejam vistos nas condições de seu 

viver precarizado (ARROYO, 2013). Nesse contexto, a ausência de conteúdos 

contextualizados, e as práticas para manter os alunos dentro de currículos 

insignificantes fazem parte de um currículo oculto. Conforme explica Apple (2006, p. 

127), o currículo oculto diz respeito às “normas e [...] valores que são implicitamente, 

mas eficazmente, ensinados nas escolas e sobre as quais o professor em geral não 

fala nas declarações de metas e objetivos”. 

 Como consequência, tem-se o exemplo dos currículos por competências ou por 

avaliações de resultados, nos quais os professores não encontrarão apoio a suas 

práticas e projetos educacionais para trabalhar com a realidade e necessidade dos 
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estudantes, de modo que consigam superar os interesses do capital e transgredir 

contra a perspectiva pragmática que responde a um projeto de sociedade voltado à 

lógica do mercado. Logo, os educadores que pretendem romper com o currículo 

tradicional e tecnicista, “serão obrigados a ir construindo sua identidade educadora na 

contramão [...] sem o apoio das políticas educativas, curriculares e do material 

didático” (ARROYO, 2013, p. 31). Contudo, a preocupação com currículos integrados, 

por exemplo, ou com conteúdos mais inter-relacionados é uma variante moderna 

desse tipo de proposta curricular e apresenta uma orientação de formação integral, 

humana, emancipatória e significativa (SACRISTÁN, 2000). 

Um dos desafios do currículo integrado na EPT é o de colocar em diálogo áreas 

clássicas de conhecimento, conhecidas como de formação geral, e os saberes 

específicos dos campos de formação profissional, “na perspectiva de um processo de 

formação que permita compreender o mundo, compreender-se no mundo e 

compreender/inserir-se no mundo do trabalho” (MOLL, 2010, p. 136). Além disso, a 

separação entre conhecimentos por disciplinas e a falta de diálogo entre elas se 

constituem em obstáculos para a conexão dos saberes com as particularidades dos 

contextos sociais e culturais singulares de cada aluno ou grupo de alunos. Portanto, 

o campo do currículo integrado é mais propício a tolerar e estimular a diversidade do 

que o currículo mosaico, ou seja, onde as disciplinas estão justapostas e desconexas 

(SACRISTÁN, 2000). 

No contexto do Proeja, a organização integrada possibilita que os conteúdos 

contemplem os saberes da contemporaneidade, que atravessam o cotidiano e dão 

sentido às relações sociais e às trajetórias pessoais daqueles que buscam essa 

modalidade (MOLL, 2010). De acordo com o documento base do programa, a 

possibilidade de integração do currículo ocorreria por meio das seguintes abordagens: 

“complexos temáticos, esquemas conceituais, resoluções de problemas, dilemas reais 

vividos pela sociedade, abordagem por área do conhecimento” (BRASIL, 2007, p. 52). 

Tudo isso implica, para a sua idealização, a construção de uma nova cultura escolar 

e uma política de formação docente. 

O professor tem um papel fundamental na proposta do currículo integrado, 

dado que essa disposição dos saberes proporciona mais espaço profissional para 

organizar o conteúdo, à medida que se requerem outras lógicas, que não são, 

necessariamente, as dos ditos especialistas da educação. Eles podem, em vista disso, 
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desenvolver uma profissionalização própria ao elaborar e integralizar o currículo ao 

invés de produzir os conhecimentos em parcelas separadas (SACRISTÁN, 2000). 

O conceito de integração, entretanto, vai além da forma de sua disposição, 

pois, não se trata de uma sobreposição (somar ou juntar) os currículos e/ou cargas 

horárias referentes ao ensino básico e às habilitações profissionais, “mas sim de 

relacionar, internamente à organização curricular e ao desenvolvimento do processo 

de ensino-aprendizagem, conhecimentos gerais e específicos; cultura e trabalho; 

humanismo e tecnologia” (RAMOS, 2010b, p. 52). Essa proposta, no plano do Proeja, 

visa à formação dos trabalhadores como dirigentes, críticos, ativos, aptos a superar 

as condições de exclusão e com perspectivas de emancipação humana mediante a 

escolarização. 

 Nesse contexto, as instituições educacionais necessitam de um projeto político-

pedagógico que permita a discussão, a materialização e a implementação da 

integração curricular envolvendo a EJA e a EPT e que possa, desta forma, atender às 

reais necessidades de todos os envolvidos, além de oferecer respostas condizentes 

com a proposta da educação em que acreditam, dialogando com as concepções sobre 

o campo de atuação profissional, o mundo do trabalho nas condições do capitalismo, 

os assuntos que dizem respeito à vida. À vista disso, a construção de uma proposta 

de formação integrada propõe ser uma integração epistemológica, de conteúdo, de 

metodologias e de práticas educativas. Diz respeito à “integração entre teoria-prática, 

entre o saber e o saber fazer” (BRASIL, 2007, p. 41). Um currículo que faça a junção 

de uma formação humana mais geral, uma formação para o ensino médio e para a 

habilitação profissional. Perpassa pelas questões até aqui mencionadas, a 

necessidade de superar a dicotomia entre formação geral e formação profissional, de 

forma que, juntas, possam contribuir para uma formação integral, e que essa 

integração não fique apenas na esfera das possibilidades, mas que possa ser 

percebida concretamente (SCOPEL; OLIVEIRA; FERREIRA, 2013).  

Os conhecimentos gerais e conhecimentos específicos distinguem-se apenas 

“metodologicamente e em suas finalidades situadas historicamente; porém, 

epistemologicamente, esses conhecimentos formam uma unidade” (RAMOS,2010a, 

p. 53) que, de acordo com a proposta de integralização, fazem parte de um todo 

indissolúvel. Assim sendo, nenhum conhecimento deve ser considerado só geral, 

“uma vez que estrutura objetivos de produção, nem somente específico, pois nenhum 

conceito apropriado produtivamente pode ser formulado ou compreendido 
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desarticuladamente da ciência básica” (RAMOS, 2010a, p. 53). Diante dessa 

constatação, não é mais aceitável, no atual contexto da EPT, a afirmação de que 

conteúdos considerados gerais não são, também, profissionalizantes, na medida em 

que uma sólida formação geral tem sido reconhecida como um requisito essencial de 

qualificação profissional no atual mundo do trabalho (MACHADO, 2010). Portanto, não 

se deve esperar que o aluno, por conta própria, integre os conhecimentos dispersos 

adquiridos com professores e componentes curriculares diferentes, sob metodologias 

diferenciadas. O professor deve exercer essa função mediadora entre:  

[...] o aluno e a cultura através do nível cultural que em princípio ele tem, pela 
significação que atribui ao currículo em geral e ao conhecimento que 
transmite em particular e pelas atitudes que tem para com o conhecimento 
ou para com uma parcela especializada do mesmo. Daí seu papel decisivo, 
já que a filtragem do currículo pelos professores não é um mero problema de 
distorções cognitivas ou interpretações pedagógicas diversas, mas também 
de distorções nesses significados que, de um ponto de vista social, não são 
equivalentes nem neutros (SACRISTÁN, 2000, p. 178). 

Por isso, a construção do currículo integrado exige também uma mudança de 

postura pedagógica, do modo de agir tanto dos professores quanto dos alunos. 

Representa uma possível ruptura com um modelo cultural escolar que “hierarquiza os 

conhecimentos e confere menos valor e até conotação negativa àqueles de ordem 

técnica, associados de forma preconceituosa ao trabalho manual” (MACHADO, 2010, 

p. 82). Nessa proposta de currículo, os conteúdos são igualmente importantes para a 

formação integral do estudante, concepção que deve se fazer clara a todos que 

participam do processo de ensino-aprendizagem e não apenas aos que elaboram os 

projetos político-pedagógicos. Algumas possibilidades mediante as quais essas 

interligações das disciplinas podem ser exploradas, segundo Machado (2010), são:  

[...] desenho da grade curricular contemplando aproximações temporais, 
fusões de conteúdos, realização de estudos e pesquisas compartilhadas, 
promoção conjunta de seminários e eventos, implementação de métodos de 
ensino por projetos e dos temas geradores, dentre outros (MACHADO, 2010, 
p. 93). 

Esses exemplos representam, segundo a autora, algumas oportunidades de se 

explorar os processos de contextualização no ensino e na aprendizagem, 

contextualizar, no sentido de vincular, os processos educativos a processos sociais, à 

realidade local, teoria e prática, educação e trabalho, escola e vida. 

 Outro ponto fundamental é transformar o processo educacional em um 

processo investigativo, o que inclui, consequentemente, planejamento, processos 
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pedagógicos ordenados, lógicos e coerentes e, a partir disso, estímulo ao resgate e à 

incorporação ao processo pedagógico do conhecimento empírico e experimental 

trazido pelo aluno. Por meio da pesquisa é possível desenvolver os conceitos e a 

compreensão dos princípios científicos e evidenciar como eles embasam as técnicas; 

por isso, no currículo integrado, a pesquisa é considerada um princípio pedagógico 

(MACHADO, 2010). 

 A interdisciplinaridade também se apresenta como uma necessidade 

imperativa à materialização dessa proposta, dado que essa atividade didática busca 

dar sentido e mostrar a interconexão das categorias: trabalho, ciência, tecnologia e 

cultura, bem como estimular, nos estudantes, a sociabilidade e o pensamento crítico. 

Por isso, Silva e Diniz (2015, p. 9) defendem que a interação entre as disciplinas seja 

desenvolvida “sistematicamente, não havendo redução ou eliminação da autonomia 

de cada uma delas”. Dessa forma, deve haver um diálogo constante entre os pares 

na mesma área e entre as demais áreas para então se buscar a integração pretendida 

por essa organização do currículo, evitando, mais uma vez, a hierarquização entre 

elas. 

Ter o trabalho como princípio educativo, ação que implica superar a visão 

utilitarista, tecnicista e reducionista do trabalho, é outro ponto central da integração na 

EPT. Para isso, a consciência crítica é o primeiro elemento desse processo “que 

permite perceber que é dentro destas velhas e adversas relações sociais que 

podemos construir outras relações, onde o trabalho se torne manifestação de vida e, 

portanto, educativo” (FRIGOTTO, 2000, p. 97). Isto é ainda mais relevante no contexto 

da EJA que é voltado diretamente a estudantes que já se relacionam com o mundo 

do trabalho, que vivenciam e acumulam experiências relacionadas a essa categoria, 

o que possibilita unir educação e trabalho enquanto produção humana, por 

possibilidade temática ou com um processo de qualificação profissional social (SILVA, 

2015). 

Logo, o sentido do currículo integrado é bem mais amplo do que o simples 

reunir, em um mesmo currículo, processos educativos com finalidades próprias ou 

disciplinas de ensino médio e educação profissional e tecnológica em blocos distintos 

ao longo de um curso. Resulta considerar uma formação integral em que “os dois tipos 

de conhecimentos estejam imbricados desde o início do curso, ou seja, os aspectos 

científicos, tecnológicos, humanísticos e culturais devem ser incorporados, integrados 

e contemplados de forma equânime” (SILVA e DINIZ, 2015, p. 7). Portanto, 
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especificamente, ao se falar em currículo integrado para jovens e adultos - o qual deve 

respeitar as necessidades desses sujeitos - é fundamental, “recuperar as dimensões 

filosófica, política, epistemológica e pedagógica, que direcionam a construção de 

saber, para que os/as educandos/as não venham a ser expulsos novamente do 

contexto escolar” (SILVA (2015, p. 8), e possam, finalmente, usufruir de um processo 

educativo crítico, emancipatório, que acolha suas necessidades formativas nas 

diferentes dimensões: “ética, estética e técnica”. 

 Contudo, Machado (2010) pontua que uma inovação educacional - nesse caso, 

a proposta do currículo integrado - precisa passar pela prática pedagógica e ser 

avaliada em cada contexto, modalidade e projeto político-pedagógico. É preciso, 

então, considerar as condições culturais, socioeconômicas e ideológicas do sistema 

social no qual se processa a educação e a realidade prática do educador. Ela também 

pode ser vista como objeto de conflitos e de compromissos, ainda mais quando se 

trata de uma proposta de abertura de curso de uma modalidade nova àquele itinerário 

formativo e comunidade escolar. Por isso, não pode ser implementada de forma 

automática; é preciso sempre pressupor negociações entre os interesses dos sujeitos 

envolvidos. Conforme Machado (2010, p. 94), “Ela depende, ainda, do modo como os 

professores e demais envolvidos a compreendem, interpretam e implementam”. 

Tendo essas questões em vista, é aconselhável que as inovações, dentro do 

contexto educacional, sejam inicialmente testadas em pequena escala e durante 

determinado tempo antes de sua difusão por completo. Nesse caso, as experiências 

de integração precisam ser documentadas e ter um acompanhamento metódico e 

sistemático, e requerem, assim, “o resgate da capacitação, participação, autonomia e 

criatividade dos docentes” (MACHADO, 2010, p. 95). 

 O currículo integrado pode ser considerado também como forma de resistência 

aos preceitos neoliberais da educação a partir de sua defesa pela formação integral, 

que se encontra ameaçada, mais uma vez, pelas reformas educacionais, mais 

precisamente, pela implantação do Novo Ensino Médio (Lei N.º 13.415/17). Sua 

aprovação permitiu a redução da carga horária das ciências básicas, a fragmentação 

do conhecimento por meio dos itinerários, a negação do direito ao conhecimento 

amplo e à formação humanística, além da imposição de uma Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) sem considerar as especificidades regionais (SILVA, 2019). Entre 

as justificativas expressas pelo governo para essas reformas estavam o fortalecimento 

do ensino médio, a flexibilização da trajetória escolar - para tornar a escola mais 
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atrativa para o aluno - e a formação para o trabalho. No entanto, a flexibilização, na 

verdade, resultará em poucas opções de escolha de itinerários pelos alunos mais 

pobres e na fragmentação do conhecimento (HENRIQUE, 2018). Fundamentada em 

um currículo tecnicista, que remete à Lei N.º 5.692/71 e ao Decreto N.º 2.208/97, a 

nova lei contribui para uma concepção de educação instrumental e reduzida em 

detrimento dos aspectos que podem contribuir para uma formação integral da classe 

trabalhadora, “reduzindo a formação humana à aquisição de competências para a 

empregabilidade e para o empreendedorismo, o que vem se agudizando sob a égide 

neoliberal” (MOURA, 2016, p. 383). 

 Dentre as principais mudanças trazidas pela Lei 13.415/17 e que impactam o 

currículo, uma delas está relacionada à redução da carga horária, que antes era de 

2.400h para a formação geral, e agora não poderá ser superior à 1.800h. O texto não 

traz uma carga horária mínima, apenas a restringe e reduz em 600h, em comparação 

com a legislação anterior; ou seja, não garante nem, ao menos, que essas 1.800 horas 

sejam oferecidas integralmente, o que se configura em uma redução clara do acesso 

aos conhecimentos básicos necessários a uma formação integral, humana e 

emancipatória, e que acentuará ainda mais as diferenças entre as escolas públicas e 

privadas (SILVA, 2017). 

Outro ponto preocupante, apontado por Silva (2017), é que apenas as 

disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática são obrigatórias durante os três 

anos de formação do ensino médio e o estudo da Língua Inglesa deve ser incluído, 

obrigatoriamente, no currículo. A lei menciona apenas que a BNCC referente ao 

ensino médio “incluirá obrigatoriamente estudos e práticas de educação física, arte, 

sociologia e filosofia” (BRASIL, 2017, Art. 35-A, § 2º). Logo, além de não mencionar 

os demais componentes curriculares no texto, também não garante que todas as que 

estão presentes na base serão, de fato, ofertadas nas instituições de ensino (SILVA, 

2017). 

A BNCC propõe centralizar e definir uma base de aprendizagens essenciais 

definidas para cada etapa de ensino, em todas as escolas, em nível nacional, sem 

oportunizar o diálogo com os profissionais da educação, estudantes, pais e 

comunidade e sem oferecer condições para que o currículo formal possa ser 

adequado às diferentes realidades sociais. Portanto, ainda que o texto defenda que a 

BNCC é apenas complementar ao currículo em ação, ou seja, aquele que de fato 

acontece na escola, na realidade, o que ocorrerá será a sua  implementação como ela 
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está, já que não são oferecidas condições materiais para que haja essa releitura 

curricular em cada escola (MACEDO, 2018). 

Ao determinar um rol de competências a serem atingidas, e não apenas para 

servir como ponto de partida, além de estabelecer a fragmentação dos conteúdos por 

meio dos itinerários - sem garantir a oferta de todos eles pelas escolas - a proposta 

da BNCC acentuará ainda mais as desigualdades educacionais, visto que ignora o 

fato de que para se ampliar os horizontes dos alunos o papel da escola é 

imprescindível para oferecer uma base cultural sólida, a fim de que tenham as 

mínimas condições para fazer suas próprias escolhas (MACEDO, 2018). Dessa forma, 

a proposta da BNCC reforça o discurso das competências como transcendente ao 

conhecimento das ciências básicas, padroniza o currículo ignorando as 

especificidades culturais e enfraquece as vias democráticas da escola, que são 

essenciais ao ensino público (PERONI; CAETANO; LIMA, 2017). Com a Lei 

13.415/17, nos dois primeiros anos do ensino médio, o estudante terá acesso ao 

conhecimento básico, composto pela BNCC, e no terceiro ano poderá escolher um 

dos cinco itinerários formativos, a saber:  

I - Linguagens e suas tecnologias;  

II - Matemática e suas tecnologias;  

III - Ciências da natureza e suas tecnologias;  

IV - Ciências humanas e sociais aplicadas;  

V - Formação técnica e profissional (BRASIL, 2017, Art. 36).  

A escolha de mais de um itinerário pelo estudante dependerá da disponibilidade 

de vagas de cada sistema de ensino. Consequentemente, caso a instituição mais 

próxima de sua residência ou a única da cidade, como ocorre em muitos municípios 

pequenos, não oferte todos os itinerários, visto que não há determinação legal para 

isso, na prática, não haverá opção de escolha para os que forem das classes sociais 

menos favorecidas (SILVA, 2017). 

 Por fim, a referida lei permite, ainda, a parceria público-privada na oferta dos 

itinerários formativos. Sobre isso, Peroni, Caetano e Lima (2017) advertem que com 

a naturalização do privado no público, a democratização da educação e da escola 

retrocedem, visto que há um esvaziamento da participação e autonomia, e as 

mudanças são impostas de fora para dentro. Essas parcerias interferem no conteúdo 

da educação pública, na elaboração do currículo, na formação dos professores e na 

gestão escolar. Ademais, a privatização diminui a demanda por professores na rede 
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pública, transfere dinheiro, que poderia servir de investimento no ensino público para 

a iniciativa privada, sem garantir, ao menos, uma formação de qualidade por parte 

desses parceiros; além disso, contribui para o esvaziamento do currículo e acentua o 

distanciamento do diálogo com a base (SILVA, 2020). Por conseguinte, a permissão 

das parcerias entre público e privado, na oferta desses itinerários, ocasionará um forte 

incentivo ao projeto de privatização e sucateamento da rede pública de ensino (SILVA, 

2019).  

Diante desses cenários de incertezas, os cursos EPT/EJA e a organização do 

currículo integrado se apresentam como formas de lutar e resistir “pelo espaço de 

existir/não existir; ser/não ser, em busca da constituição de um lugar de direito para 

se fazer a humanidade de muitos homens e mulheres” (PAIVA, 2009, p. 128). Dessa 

forma, integrar formação geral e formação técnica no ensino médio - visando a uma 

formação integral do ser humano é “condição necessária para a travessia em direção 

ao ensino médio politécnico e à superação da dualidade educacional pela superação 

da dualidade de classes” (RAMOS, 2012, p. 45). 

O mesmo se espera na EJA que, não sem razão, traz seus sujeitos impressos 

em seu nome, pois são eles, com toda sua diversidade e heterogeneidade, que 

demarcam as especificidades da modalidade, e é a partir deles que a EPT/EJA deve 

ser pensada e repensada, para a construção de uma proposta curricular na qual 

educador e educando entrelacem uma postura dialógica (SOARES; SILVA; SOARES, 

2015). E, desse modo, que se possa contribuir para a transformação da sociedade e 

a superação das desigualdades estabelecidas por projetos antagônicos como esse da 

atual Reforma do Ensino Médio. Para tanto, defende-se a luta por uma “Educação 

como direito de todas e todos os cidadãos a acessarem democraticamente os saberes 

sistematizados pela humanidade, contribuindo na construção de novos saberes. 

Educação garantida como política pública de Estado” (MACHADO, 2016, p. 431), para 

que os trabalhadores e as trabalhadoras tenham condições de prosseguir nos estudos 

e alçar novos projetos de vida. 
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3 O CONTEXTO DA OFERTA DA EPT/EJA NO IFPR: DESAFIOS A PARTIR DE 

INDICADORES LOCAIS 

Este capítulo objetiva expor o contexto do IFPR no que se refere à implantação 

da modalidade EPT/EJA, e traz dados dos campi que, ao longo dos últimos anos, 

ofertaram cursos da modalidade e de outros que ainda pretendem oferecer. Nas 

próximas seções, serão apresentadas informações oficiais que indicam a incipiente 

oferta da modalidade pela rede federal e a necessidade de ampliação de vagas, dados 

atualizados, sobre o município de Umuarama-PR, que apontam elementos 

econômicos, educacionais, sociais e culturais, os quais permitem investigar parte da 

realidade local, além de abordar a importância da construção coletiva de uma proposta 

de abertura de curso e expor alguns atores sociais aptos a participarem desse 

processo. Mais à frente, serão exibidos os resultados da pesquisa feita com as escolas 

estaduais do município que ofertam EJA e EPT/EJA de nível médio, na tentativa de 

identificar os desafios para a modalidade e as características gerais dos estudantes, 

como local de moradia, condição socioeconômica e perfil profissional. Na última 

seção, serão compartilhados os dados da pesquisa realizada com os docentes do 

IFPR – Campus Umuarama, os quais buscaram destacar questões conceituais e 

práticas sobre o currículo integrado no cotidiano na sala de aula e as experiências 

desses professores com a EJA. 

3.1 A EPT/EJA NO ÂMBITO DO IFPR E OS DESAFIOS DE SUA IMPLEMENTAÇÃO 

Como mencionado na parte introdutória, o IFPR – Campus Umuarama 

pretende implementar o curso de Assistente Administrativo - EPT/EJA FIC. O campus, 

inaugurado em 2010, instituiu sua primeira turma de curso EMI em 2014 e, desde 

então, oferece três cursos nessa forma de oferta (Técnico em Química, Técnico em 

Informática e Técnico em Edificações), além de cinco cursos superiores, sendo um de 

Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo, dois de licenciatura (Licenciatura em 

Ciências Biológicas e Licenciatura em Química) e dois tecnólogos (Tecnologia em 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Tecnologia em Gestão do Agronegócio), 

além de um Programa de Pós-graduação em Sustentabilidade (PSU), Mestrado 

Acadêmico associado entre o IFPR e a Universidade Estadual de Maringá - UEM. 

A PAC do curso EPT/EJA FIC, apesar de iniciada em 2019, não foi finalizada, 

e consequentemente o curso não terá mais início em 2020, como proposto no PDI 
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(IFPR, 2018b). A princípio, segundo a comissão responsável, seria necessária a 

contratação de três docentes do núcleo básico, visto que até o momento, apesar de 

mencionado na proposta, não se estudou a viabilidade e possibilidade de parcerias 

com outras instituições (IFPR, 2019b). Além disso, os itens de “Equipamentos e 

Materiais” e “Planejamento Orçamentário” não foram finalizados, o que impossibilitou 

o envio da proposta à Direção Geral (DG), conforme determina a IIP – N.º 05, de 2019, 

em seu Art. 9º: “Após a elaboração da PAC, a CEC deverá encaminhá-la à DG, para 

ser submetida à apreciação do Colégio Dirigente do Campus (Codic)” (IFPR, 2019a). 

Com base em Moura (2016) afirma-se que diante do notável desenvolvimento 

do IFPR que, com pouco mais de dez anos de existência, encontra-se presente em 

todas as regiões do estado do Paraná, considera-se relevante a expansão da 

EPT/EJA dentro da instituição, já que o programa foi concebido sob a perspectiva de 

promover uma formação humana e integral de jovens e adultos, definição esta que vai 

ao encontro da visão institucional do IFPR que é “ser referência em educação 

profissional, tecnológica e científica, reconhecida pelo compromisso com a 

transformação social” (IFPR, 2017). 

A fim de compreender um pouco mais dessa realidade nos campi do IFPR e, 

desse modo, analisar as possíveis dificuldades que o Campus Umuarama enfrentará 

durante a implantação do referido curso, apresenta-se alguns dados da pesquisa de 

Sakalauskas (2019a). Na primeira parte de sua pesquisa, foram consultados 16 

servidores ocupantes dos cargos de Diretor Geral e Diretor de Ensino, membros da 

equipe pedagógica e coordenadores de cursos dos três campi que ofertaram a 

modalidade no IFPR, durante o ano de 2017, dos quais 9 servidores devolveram o 

questionário. Ressalta-se que todos os campi foram representados. Ao serem 

questionados se houve alguma dificuldade para ofertar os cursos EPT/EJA, como 

resposta, aproximadamente, 89% dos entrevistados responderam que sim. As 

dificuldades mais citadas foram: falta de formação dos docentes e servidores (21%),  

estrutura física inadequada, e. g., falta de sala de apoio e laboratórios (17%), falta de 

uma proposta pedagógica específica para a EPT/EJA (13%) e  a evasão e/ou 

desinteresse dos alunos (13%). Outros problemas como:  

falta de bolsas estudantis, pouca ou insuficiente divulgação dos cursos, a 
condição social dos alunos e o número reduzido de servidores da seção 
pedagógica, obtiveram individualmente 8% das indicações e a parceria com 
outras instituições de ensino contabilizou apenas 4% das respostas 
(SAKALAUSKAS, 2019a, p. 54). 
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Gráfico 1 - Identificação das dificuldades para a oferta da EPT/EJA 

 

              Fonte: Sakalauskas (2019a, p. 55) 

 

Contudo, duas das três unidades entrevistadas informaram que não ofertariam 

mais os cursos EPT/EJA no ano de 2018. Sakalauskas (2019a, p. 58) presume que 

tal “realidade sinaliza que os campi não estão encontrando incentivo e estímulo em 

ampliar a oferta dessa modalidade de ensino, indo na contramão do notável 

crescimento e desenvolvimento do IFPR”. Segundo os gestores, por ela questionados, 

os principais motivos para essa decisão foram o alto índice de evasão dos alunos 

(33%) e a necessidade de realizar uma reestruturação nos PPCs (33%). Além disso, 

eles mencionaram “a pouca procura pelos cursos (17%), a falta de formação dos 

docentes para atender o público EJA (8%) e a falta de estrutura física adequada (8%)” 

(SAKALAUSKAS, 2019a, p. 56). Esses dados confirmam a importância de um PPC 

com uma base sólida, coerente e pautada nos princípios da educação integral, 

humanística, assim como orienta o documento base do Proeja, pois, de acordo com 

os entrevistados, um dos principais fatores da não continuidade de oferta de cursos 

voltados a esse público - empatado com o alto índice de evasão - é a necessidade de 

reestruturar os seus projetos de cursos, considerando suas necessidades de dias, 

horários, componentes curriculares e atividades avaliativas. 

Ainda, de acordo com o grupo, algumas ações poderiam ser adotadas pelos 

campi e pelo IFPR, enquanto instituição, “a fim de apoiar a implementação da 

PROEJA em cada unidade e na instituição como um todo” (SAKALAUSKAS, 2019a, 

p. 56). As sugestões foram: 
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[...] i) elaborar uma proposta pedagógica específica para a EJA (25%); ii) 
alterar a modalidade  atual do curso para FIC (25%); iii) avaliar as demandas 
e as necessidades da comunidade (17%); iv) promover formação para 
docentes e servidores, específica para o público EJA, implementando 
políticas de valorização desses servidores (17%); v) melhorar a infraestrutura 
do campus (8%); e vi) ampliar a equipe que atende na seção pedagógica (8%) 
(SAKALAUSKAS, 2019a, p. 56).  
 

Gráfico 2 - Sugestões dos campi para Fomentar a EPT/EJA 

 

         Fonte: Sakalauskas, (2019a, p. 57) 

 

Destaca-se, novamente, a importância de uma proposta pedagógica 

específica, conforme os gestores entrevistados apontaram, a ser planejada e 

organizada por intermédio do PPC. A Resolução N.º 5, de 2018, ratifica essa 

afirmação ao orientar que a construção do PPC deve contemplar, em sua 

organização, os objetivos institucionais e da modalidade EPT/EJA, que 

compreendem: “I – a concepção de ser humano e de mundo; II – as finalidades do 

curso; III – as concepções pedagógicas e metodológicas; IV – a organização dos 

tempos e espaços” (IFPR, 2018a, Art. 7º). 

Outro aspecto interessante, revelado nas respostas, e que também era ponto 

de discussão no âmbito da Pró-reitoria de Ensino (PROENS), foi a sugestão de alterar 

a modalidade dos cursos de “técnicos integrados” para cursos “FIC”, condizente com 

a proposta apresentada pela CEC do Campus Umuarama, que fez essa mesma 

alteração. A esse respeito, vale ressaltar o cuidado que cada comissão deve ter ao 

elaborar tais propostas e ponderar, a partir de cada realidade local e características 

do público, sobre a viabilidade de fazer essa modificação ou não, visto que a EPT/EJA 

no IFPR tem, dentre seus vários objetivos, o de proporcionar uma educação pública e 
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de qualidade a essa população, opondo-se às propostas aligeiradas, esvaziadas e 

periféricas. Nessa concepção, ao optar pela oferta de cursos EPT/EJA, cada projeto 

deve basear-se na demanda local, nas condições estruturais e possibilidades de cada 

campus. Além disso, deve, dentre outras questões apresentadas, identificar as 

perspectivas de oferta do curso a partir das áreas de atuação dos docentes e da 

infraestrutura do campus, avaliar a conjuntura para a oferta de curso - considerando 

as demandas externas, as condições do campus e as expectativas locais e 

institucionais - e registrar o levantamento em atas, relatórios, pareceres ou outras 

formas de registros que evidenciem a história do processo de estudo para a criação 

de curso (IFPR, 2018a). 

Em sua pesquisa, Sakalauskas (2019a) também entrevistou outro grupo, desta 

vez os que ainda não ofertavam EPT/EJA no IFPR em 2018. Dos 22 campi, 19 

responderam aos questionários, sendo que 63% deles informaram que havia previsão 

de oferta, porém sem prazo definido, e 21% informaram que seria a partir de 2019. Os 

demais (16%) responderam que não pretendiam ofertar cursos dessa natureza. 

A expansão da EPT/EJA no IFPR é importante não só pelo papel social da 

instituição, mas também por confluir com o PNE, aprovado pela Lei N.º 13.005/14 e 

com vigência de 10 anos (2014-2024). Dentre as 20 metas do PNE, a de número 10 

estabelece que, no mínimo, 25% das matrículas da EJA sejam ofertadas de forma 

integrada à EPT (BRASIL, 2019b). Essa meta se articula aos esforços de ampliação 

da escolarização de jovens e adultos e aos objetivos da Meta 8: “elevar a escolaridade 

média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 anos de 

estudo no último ano de vigência do plano [... ]” e da Meta 9: “elevar a taxa de 

alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015 e, até o final 

da vigência do PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de 

analfabetismo funcional” (BRASIL, 2014, p. 9). A finalidade dessas metas é 

universalizar a educação básica, qualificando a oferta de educação ao integrá-la à 

EPT, na intenção de proporcionar, a esse público, condições mais favoráveis para a 

inserção no mundo do trabalho (BRASIL, 2019b). 

Apesar de o percentual de matrículas da EPT/EJA ter aumentado de 2010 a 

2015 (quando atingiu 3,0%), a partir de 2016 houve uma queda nesse percentual, que 

atingiu, em 2017, o índice de 1,5%. Logo, para alcançar a meta de 25%, “será 

necessário aumentar em 23,5 pontos percentuais (p.p.) o número de matrículas” da 
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EPT/EJA, o que representa, em média, um crescimento de 3,4 p.p. ao ano (BRASIL, 

2019b, p. 182). 

Ao considerar as grandes regiões do país, nota-se que, de 2012 a 2017, o 

Nordeste apresentou os maiores percentuais de matrículas da EPT/EJA. As regiões 

Sul e Sudeste apresentaram os percentuais mais baixos (0,5% e 0,4%, 

respectivamente) (Gráfico 3). Verifica-se também, que em todas as regiões, houve, 

em 2017, uma queda no percentual de matrículas se comparado a 2016, sendo que 

as regiões Sul e Sudeste registraram seus piores índices. Esses dados revelam o 

grande desafio do crescimento da modalidade no país, visto que o próprio Relatório 

de Monitoramento do 2º Ciclo das metas do PNE – 2018, reitera que “[...] embora a 

desigualdade entre as regiões não seja expressiva, o atendimento da educação 

profissional para jovens e adultos tem caminhado na contramão do proposto pela meta 

10” (BRASIL, 2019b, p. 183). 

 

Gráfico 3 - Percentual de Matrículas da EPT/EJA por grande região – Brasil – 2010 - 
2017 

 

    Fonte: Brasil (2019b, p. 183) 

 

No que tange aos dados relativos às unidades federativas, em 2017, as cinco 

que apresentaram os maiores percentuais de matrículas da EPT/EJA pertencem à 

Região Nordeste: “Bahia (4,7%), Ceará (4,5%), Piauí (4,0%), Pernambuco (3,1%) e 

Rio Grande do Norte (2,3%)” (BRASIL, 2019b, p. 183). Já os cinco percentuais mais 

baixos (menores de 0,3%) estão representados por estados de todas as regiões do 
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país: “Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul, Alagoas e Rondônia” (BRASIL, 

2019b, p. 183, grifo nosso).  

A respeito da distribuição dessas matrículas entre as redes de ensino (Gráfico 

4), é possível observar que, “em grande parte do período analisado, a rede estadual 

foi a responsável pela maior oferta desse tipo de matrícula, atingindo 70,6% em 2017” 

(BRASIL, 2019b, p. 185). A rede federal, apesar do seu compromisso em ampliar a 

oferta da modalidade, registrou um decréscimo - se comparado ao início do período 

analisado - de 27%, em 2010, para 16,9%, em 2017, o que reforça a posição de que 

a rede precisa ampliar esses números, a fim de que o país alcance a Meta 10 até o 

prazo final pretendido pelo PNE (BRASIL, 2019b). 

 

Gráfico 4 - Distribuição percentual das matrículas da EPT/EJA, por dependência 
administrativa – Brasil – 2010-2017 

 

        Fonte: Brasil (2019b, p. 186) 

 

Com base nessas estatísticas, nas dificuldades apontadas por Sakalauskas 

(2019a) ao investigar sobre a realidade da EPT/EJA no IFPR e considerando a lei de 

criação dos IFs, que estabelece entre seus objetivos: “ministrar educação profissional 

técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos integrados, para os 

concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de jovens e adultos” 

(BRASIL, 2008, p. 2), é urgente fomentar ações que apoiem e subsidiem a oferta da 

modalidade nessas instituições, sem dispensar a qualidade, a excelência, a ética, a 

inclusão social, dentre outros valores que consolidam o trabalho do IFPR. Ademais, 

no ano de 2010, esse objetivo foi reforçado com o “Acordo de Metas e Compromissos” 
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firmado entre o IFPR e a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do 

Ministério da Educação (SETEC), com vigência até 2022, visando promover a inclusão 

e atender as demandas regionais, que apresentava como um de seus compromissos, 

no item 6,  a oferta de cursos EPT/EJA (técnico e FIC) na perspectiva de promover a 

inclusão e atender a demanda regional (BRASIL, 2010). Portanto, não faltam 

instrumentos legais que orientem e evidenciem a função imprescindível dos IFs de 

possibilitar a elevação da escolaridade e a formação profissional àqueles que não 

tiveram acesso na idade própria, por meio da integração entre a EPT e a EJA.  

Na próxima seção, serão apresentadas informações a respeito do contexto 

local do município de Umuarama, a fim de auxiliar no diagnóstico local para a 

proposição de cursos EPT/EJA pelo IFPR.  

3.2 DADOS DO MUNICÍPIO DE UMUARAMA E O CONTEXTO DA EPT/EJA: 

CONTRIBUIÇÕES PARA O DIAGNÓSTICO DA MODALIDADE 

A fim de subsidiar uma proposta sólida de abertura de curso, atenta às 

demandas da população e aos arranjos produtivos sociais e locais, serão 

apresentados, nesta seção, dados sobre o município de Umuarama, os quais foram 

selecionados a partir dos critérios apresentados pelo produto educacional intitulado 

“Proposta Metodológica para a Abertura de Cursos Técnicos Integrados”, 

desenvolvido pela pesquisadora Patrícia Custódio dos Santos Neves, egressa do 

mestrado profissional pelo Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e 

Tecnológica (ProfEPT). A proposta “foi organizada em quatro etapas que se 

relacionam e sustentam a seleção de possibilidades de novos eixos e/ou cursos, estas 

foram intituladas: DADOS/FONTES, ATORES, SÍNTESE E PROPOSTA” (NEVES, 

2019b, p. 9). A presente seção busca contribuir com a etapa que a autora define como 

DADOS/FONTES, visto que nela recomenda-se o levantamento de dados 

econômicos, educacionais, demográficos e culturais da região a ser pesquisada 

fazendo-se uso das fontes oficiais. A coleta desses dados tem a intenção de colaborar 

na “definição das potencialidades e possibilidades da região para a oferta de cursos 

técnicos integrados”; nesse caso, de cursos integrados à EJA (NEVES, 2019b, p. 9). 

Segundo Neves, propõe-se, como pontos mínimos a serem considerados 

nesse processo:  
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[...] a) traçar o perfil socioeconômico, político e cultural de uma região com 
base em dados e fontes oficiais, que permitam atualizações sempre que 
necessário; b) pautar-se em bases legais que orientem a criação de novos 
cursos e c) buscar a integração entre sociedade e Instituição por meio de 
pesquisas e reuniões, estabelecendo-se parceiras com a comunidade 
(NEVES, 2019b, p. 11). 

Assim sendo, para traçar o perfil de uma região, recomenda-se, de início, uma 

pesquisa de sua história, de forma a conhecer um pouco das características de 

formação de sua população. O IBGE e os portais das prefeituras são importantes 

fontes para a obtenção desses dados. Sobre os dados coletados, considera-se os 

disponibilizados pelo censo demográfico do IBGE, que é “uma fonte de dados oficiais, 

que disponibiliza informações com periodicidade decenal, de abrangência nacional, 

contribuindo muito para obtenção de dados para a caracterização do perfil de uma 

localidade” (NEVES, 2019a, p. 85). 

3.2.1 O Município de Umuarama: história, dados demográficos e perfil 

populacional 

A história do município de Umuarama tem início em 1924, época em que o 

técnico em agricultura e reflorestamento Lord Lovat veio de Londres para o Brasil, e 

que, em uma de suas viagens, chegou ao Norte do Paraná. Devido à falta de estradas, 

ele não conseguiu ir além dos 25 km da primitiva estrada de ferro que ali existia. Com 

o intuito de desbravar os 350 km de floresta localizados às margens do Rio Paraná, 

Lord Lovat organizou a Brasil Plantations, que adquiriu fazendas e investiu na 

plantação de algodão (UMUARAMA, 2020). Em 1937, a empresa foi absorvida pela 

Paraná Plantations Ltda., fundada em Londres, no ano de 1925, que estabeleceu a 

subsidiária Companhia de Terras Norte do Paraná, com escritório em São Paulo. A 

companhia adquiriu 515 mil alqueires de florestas no Norte do Paraná, instalou 

escritório nessas terras e passou a dedicar-se à exploração e estudo do povoamento, 

bem como aos meios de acesso à região, construindo as primeiras estradas e rodovias 

(UMUARAMA, 2020). Em 1951, a empresa passou a se chamar Companhia 

Melhoramentos Norte do Paraná e atingiu a região denominada “Cruzeiro”, onde 

ocorreu a colonização de uma área de 30 mil alqueires. Foi da “Gleba Cruzeiro” que 

surgiu Umuarama, criada como distrito de Cruzeiro do Oeste. A derrubada abriu 

espaço para a plantação de café e cereais em geral. A fundação de Umuarama está 

intimamente ligada à inauguração dos primeiros escritórios da referida companhia, 
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tanto que, no lugar onde funcionava o escritório da empresa, foi instalada, em 26 de 

junho de 1955, a prefeitura da recém-fundada cidade (UMUARAMA, 2020). 

O site oficial da prefeitura informa que a população tem origem nos primeiros 

colonos que chegaram de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas 

Gerais e de vários estados nordestinos. O texto diz também que, além destes, 

contribuíram para a formação da população os portugueses, italianos, japoneses, 

povos árabes e outras etnias, em menor escala. Contudo, não faz menção aos índios 

da etnia Xetá que já habitavam a região (UMUARAMA, 2020). 

Além do português, como principal idioma, na região também era falada uma 

língua indígena da família linguística do tupi-guarani. Entre 1949 e 1958, expedições 

comandadas por Loureiro Fernandes e pela Universidade Federal do Paraná 

constataram a presença indígena na região da Serra dos Dourados (hoje, distrito de 

Umuarama). Estudos apontaram se tratar de um grupo remanescente de índios Xetá, 

com cerca de 300 indivíduos. Com a devastação da floresta, o grupo se dispersou, 

restando apenas alguns poucos representantes da etnia (UMUARAMA, 2020). 

De acordo com o último censo do IBGE (2010a), o município de Umuarama 

situa-se no estado do Paraná, na região Noroeste, a 575,23 km da capital, Curitiba, 

próximo das divisas com Mato Grosso do Sul e São Paulo e da fronteira com o 

Paraguai (Imagem 1). Segundo o site Viaje Paraná, a cidade pertence a uma região 

turística denominada Corredores das Águas, por ser abundante em cachoeiras e 

praias artificiais. Suas matas ricas e preservadas, de fauna e flora raras e 

diversificadas, são cenários ideais para a prática do ecoturismo (PARANÁ, 2020b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE, 2020. 

 

 

Imagem 1 - Mapa do Estado do Paraná 
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Possui uma área territorial de 1.234,537 km², com uma densidade demográfica 

de 90,10 hab./km² e altitude de 430 m do nível do mar. De acordo com o último censo 

(2010), tem uma população de 100.676, estimada em 111.557, em 2019. A renda 

média domiciliar per capita é de R$ 861,14 e o Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM) é de 0,761. Este último é uma medida composta de indicadores de 

três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. O 

índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano. 

Nesse sentido, comparado a outros municípios do estado, Umuarama ocupa a 17ª 

posição do ranking, sendo que o índice mais alto é de Curitiba, com 0,823. 

Segundo Neves (2019a), para se produzir informações sobre o contexto 

demográfico de uma região, indica-se o levantamento dos seguintes dados: população 

por faixa etária4 [...] e “a taxa geral de crescimento da população e os Fluxos 

Migratórios, que somados dão o perfil populacional de uma localidade” (NEVES, 

2019a, p. 85). Sendo assim, na distribuição da população de Umuarama por sexo, 

segundo os grupos de idade, ao extrair-se as pessoas da faixa etária com 18 anos ou 

mais, chega-se ao contingente de 75.346 habitantes, o que corresponde ao percentual 

de 74,84% da população. A maior crescente da pirâmide etária está na faixa dos 20 a 

24 anos, totalizando 9.373 pessoas (IBGE, 2010c). A distribuição da população 

censitária, segundo o tipo de domicílio e sexo, indica uma população 

predominantemente urbana, totalizando 93.455 que residem no meio urbano e 7.221 

na zona rural, o que representa 92,83% e 7,17%, respectivamente. A população 

feminina é majoritária e compõe o percentual de 51,53% (IBGE, 2010b). 

 Outro dado complementar importante é a distribuição da população segundo 

cor/raça (Tabela 1), que apresenta um número de pessoas que, predominantemente, 

se autodeclaram brancas (64.924) e pardas (30.767) - estes dois grupos representam 

64,48% e 30,56%, respectivamente -, somando 95,04% do total de habitantes, 

seguidos de pretas (3.341), amarelas (1.438) e indígenas (206) (IBGE, 2010b). 

 

 

 

 

 
4 Para os cursos EPT/EJA FIC de nível médio, considerou-se a população com 18 anos ou 

mais. 
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Tabela 1 - População Censitária Segundo Cor/Raça – 2010 

 
COR/RAÇA POPULAÇÃO COR/RAÇA POPULAÇÃO 

Branca 

Parda 

Preta 

Amarela 

64.924 

30.767 

3.341 

1.438 

Indígena 

Sem declaração 

 

206 

- 

 

  TOTAL 100.676 
 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em IBGE (2010b) 

 

 Ainda sobre a população, levantou-se os dados referentes aos que declararam 

possuir algum tipo de deficiência, das quatro investigadas (visual, auditiva, física e/ou 

motora, mental e/ou intelectual). De acordo com a Tabela 2, ela representa 22.868 

pessoas, ou seja, um percentual de 22,71% da comunidade Umuaramense. A 

deficiência com maior incidência foi a visual (17.595), seguida da física e/ou motora 

(7.706), auditiva (5.285) e mental e/ou intelectual (1.352) (IBGE, 2010b). 

 

Tabela 2 - População Censitária Segundo Tipo de Deficiência - 2010 

 
TIPO DE DEFICIÊNCIA POPULAÇÃO 

Pelo menos uma das deficiências investigadas (1) 

Visual 

Física e/ou motora 

Auditiva 

Mental e/ou intelectual 

Sem declaração 

22.868 

17.595 

7.706 

5.285 

1.352 

9 
 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em IBGE (2010b) 

Nota (1): A mesma pessoa pode apresentar mais de um tipo de deficiência. 

 

 O próximo indicador, que permite produzir informações demográficas mais 

precisas, refere-se à taxa geral de crescimento da população. Desse modo, segundo 

o tipo de domicílio, enquanto a população urbana apresenta um crescimento de 

1,24%, para a população que reside na área rural prevê-se um decréscimo de -1,10%. 

No total, a taxa de crescimento geométrica populacional para o município de 

Umuarama é de 1,05% (IBGE, 2010b). 

 Já no que diz respeito ao Fluxo Migratório, de acordo com o lugar de 

nascimento e separado por região do país, a grande maioria da população é 

proveniente da Região Sul (78,81%), seguida pelas regiões Sudeste (14.094), 

Nordeste (3.835), Centro Oeste (2.152), nascidos no Brasil, mas sem especificação 
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(500), originários de países estrangeiros (413) e Região Norte (332). Quando dividida 

por nacionalidade, a população de Umuarama se constitui em: brasileiros natos 

(99,6%), pessoas naturalizadas brasileiras (0,2%) e estrangeiros (0,2%) (IBGE, 

2010a). 

3.2.2 Cenário Educacional do Município 

Após conhecer um pouco da história e das características populacionais, Neves 

(2019a) sugere o levantamento  das informações do cenário educacional da região a 

ser pesquisada, posto que “as informações educacionais são importantes quando se 

pretende indicar um curso que atenda às necessidades de uma determinada região” 

(NEVES, 2019a, p. 85). Para isso, “uma significativa fonte de dados educacionais é o 

INEP (Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), que 

disponibiliza o censo escolar, no Painel Educacional, apresentando informações sobre 

o cenário educacional das unidades da federação e dos municípios brasileiros” 

(NEVES, 2019a, p. 86). Além dele, o IBGE também disponibiliza dados importantes 

sobre o número de matrículas no ensino fundamental, médio e superior, além do 

número de instituições de ensino (NEVES, 2019a). 

Conforme o documento Sinopses Estatísticas da Educação Básica, de 2019 

(BRASIL, 2020), o número de matrículas da educação básica, para aquele ano, do 

município de Umuarama foi de 24.583 (Tabela 3). O maior número de matrículas 

estava no ensino fundamental (12.430), seguido da educação infantil (4.862), ensino 

médio (4.172), educação profissional técnica de nível médio (2.234), educação de 

jovens e adultos (1.792), educação especial (755) e educação profissional (formação 

inicial e continuada – FIC) (57). 
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Tabela 3 - Número de Matrículas da Educação Básica, por Etapa de Ensino, no 
Município de Umuarama – 2019 

 

ETAPA DE ENSINO NÚMERO DE MATRÍCULAS 

Educação Infantil 

Creche 

Pré-escola 

Ensino Fundamental 

Anos Iniciais 

Anos Finais 

Ensino Médio 

Ensino Médio Propedêutico 

Ensino Médio Normal/Magistério 

Ensino Médio Integrado 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

Associada ao Ensino Médio 

Curso Técnico Concomitante 

Curso Técnico Subsequente 

Educação Profissional - Formação Inicial e Continuada 

(FIC) 

Curso FIC Concomitante 

Curso FIC Integrado na Modalidade EJA 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

Ensino Fundamental 

Ensino Médio 

Educação Especial 

Classes Comuns 

Classes Exclusivas 

TOTAL 

4.862 

2.031 

2.831 

12.430 

7.265 

5.165 

4.172 

3.291 

207 

674 

2.234 

964 

68 

1.202 

57 

 

57 

0 

1.792 

1.044 

748 

755 

471 

284 

24.583 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020) 

 

Na EJA, o total de matrículas foi de 1.792, e a etapa com o maior número foi o 

ensino fundamental, com 1.044. Já o ensino médio representou apenas 748 

matrículas. No ensino fundamental, elas estavam divididas entre as redes estadual 

(769), privada (209) e municipal (66), e as do ensino médio, entre a rede estadual 

(636) e privada (112). No geral, a dependência administrativa estadual foi responsável 

por 1.405 matrículas, o que correspondia à 78% do total (BRASIL, 2020). Das 2.234 

matrículas da EPT de nível médio, 1.202 eram em cursos técnicos subsequentes, 964 

em EMI e 68 em cursos técnicos concomitantes. Já nos cursos de FIC, havia 57 

matrículas - todas elas na forma de oferta concomitante (BRASIL, 2020). No que se 

refere ao ensino médio regular, a rede estadual possuía a maior amostra das 

matrículas, ou seja, das 4.172 matrículas, de todas dependências administrativas, 

2.846 pertenciam às escolas estaduais, o que corresponde a um percentual de 
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68,22%. A rede privada respondia por 931 (22,32%) matrículas e a rede federal por 

395 (9,46%) (BRASIL, 2020), conforme demonstra a Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Número de Matrículas do Ensino Médio Regular, por Série e Dependência 
Administrativa, do Município de Umuarama - 2019 

 

SÉRIE FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL PRIVADA TOTAL 

1ª Série 

2ª Série 

3ª Série 

4ª Série 

Não seriada 

TOTAL 

127 

109 

64 

95 

- 

395 

1.014 

972 

787 

73 

- 

2.846 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

347 

293 

291 

- 

- 

931 

1.488 

1.374 

1.142 

168 

- 

4.172 
 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020) 

 

 As matrículas da educação profissional do município somavam 2.291; destas, 

apenas 511 pertenciam ao IFPR (22%). As instituições da rede pública estadual eram 

responsáveis por 1.042 matrículas (46%) e a rede privada por 738 (32%). Quando 

analisadas por etapa de ensino, o maior número de matrículas é dos cursos técnicos 

subsequentes (1.202), seguido do EMI (674). Dos cursos EPT/EJA, havia a oferta de 

apenas um curso na rede estadual, com 83 matrículas (BRASIL, 2020). Não houve, 

em 2019, a oferta de curso EPT/EJA FIC de nível médio, o que ratifica a necessidade 

do IFPR de ampliar a oferta desses cursos no município. 

 Sobre as matrículas da EJA, há três recortes que merecem destaque: sexo, 

raça/cor e faixa etária. Para o primeiro, de acordo com os dados do INEP (BRASIL, 

2020), dos 1.792 estudantes da modalidade no município, 52% eram do sexo 

masculino e 48% do sexo feminino. Este dado diverge, em nível de Brasil, da 

EPT/EJA, conforme apresentado pelo Relatório do 2º Ciclo de Monitoramento do PNE 

(BRASIL, 2019b), que, ao desagregar os estudantes por sexo, revela uma tendência 

apresentada desde 2010: a maior parte das matrículas da modalidade, no período de 

2010 a 2017, foi de estudantes do sexo feminino, visto que, em 2017, as mulheres 

representaram 59% das matrículas. “A distância entre o percentual de matrículas de 

estudantes do sexo feminino e o do sexo masculino cresceu 5,8 p.p. no período, 

saindo de 12,2 p.p. em 2010 para 18,0 p.p. em 2017” (BRASIL, 2019b, p. 187). 

Já no que diz respeito a raça/cor, os dados apresentados pelo INEP para o 

município de Umuarama foram insuficientes, considerando que apenas 22% dos 

estudantes deram essa informação. Dos que responderam, quase metade (49%) se 
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declarou da cor branca, seguidos das cores parda (43%), preta (6%), amarela (1,5%) 

e indígena (0,5%) (BRASIL, 2020). 

 Por fim, quando separados por faixa etária (Tabela 5), os grupos com o maior 

número de matrículas foram os de 15 a 17 anos (14%), 18 a 19 anos (13%), de 20 a 

24 anos (21%) e de 25 a 29 (14%), que, quando agrupados, correspondem a 62% das 

matrículas na EJA (BRASIL, 2020), fato que reflete um processo de juvenilização da 

modalidade, conforme explica Leite (2013). O autor destaca que, neste século, o 

jovem passou a integrar esse público, tendência também observada em outros países 

da América Latina. Deve-se destacar também a quantidade expressiva de matrículas 

de pessoas com 40 anos ou mais, que representavam quase 20%. 

 

Tabela 5 - Número de Matrículas da EJA, por Faixa Etária, do Município de 
Umuarama - 2019 

 

FAIXA ETÁRIA NÚMERO DE MATRÍCULAS 

Até 14 anos 

15 a 17 anos 

18 a 19 anos 

20 a 24 anos 

25 a 29 anos 

30 a 34 anos 

35 a 39 anos 

40 anos ou mais 

TOTAL 

2 

259 

232 

379 

245 

165 

154 

356 

1.792 
 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020) 

 

Outro dado importante sobre o cenário educacional, corresponde ao número 

de docentes que atuam na EJA no município de Umuarama. Em 2019, dos 1.426 que 

lecionavam na educação básica, apenas 9% trabalhavam na EJA. Se excluídos os da 

rede privada, os docentes de instituições públicas representam, aproximadamente 

85%, sendo 81% da rede estadual (BRASIL, 2020), o que elucida a importância de 

diálogo com esses profissionais e troca de experiências para a formação dos 

professores do IFPR – Campus Umuarama. 

 Já no que corresponde ao número de instituições que ofereciam cursos EJA 

(Tabela 6), ao todo eram nove escolas, o que corresponde a 10% do total das escolas 

da educação básica do município, sendo que, em sete delas, havia oferta do ensino 

fundamental e em cinco, o ensino médio. Destas últimas, quatro são públicas (rede 

estadual) e uma pertence à rede privada (BRASIL, 2020). Novamente, nota-se que o 
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número é baixo quando comparado a outras modalidades de ensino, visto que o 

ensino fundamental regular, por exemplo, era ofertado em 54 instituições e o ensino 

médio em 22 (BRASIL, 2019a). 

 

Tabela 6 - Número de Estabelecimentos da EJA, por Etapa de Ensino e 
Dependência Administrativa, do Município de Umuarama - 2019 

 
ETAPA DE ENSINO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL PRIVADA TOTAL 

Ensino Fundamental 

Ensino Médio 

TOTAL (1) 

- 

- 

- 

2 

4 

- 

2 

- 

2 

3 

1 

- 

7 

5 

9 
 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020) 

Nota (1): A mesma escola pode oferecer ambas as etapas de ensino, contudo, os dados do Inep não 

especificam esta informação, sendo assim, caso somados podem apresentar divergências. Desse 

modo, é apresentado apenas o valor total de estabelecimentos, conforme disponibilizado pela fonte 

pesquisada. 

 

Apesar da baixa oferta de vagas na EJA, os dados do IBGE (2010a) indicam 

uma grande demanda pela modalidade, uma vez que mostram o número de pessoas 

com 10 anos ou mais de idade sem instrução (menos de 1 ano de estudo) e ensino 

fundamental incompleto como sendo de 41.125 pessoas, e, mesmo se excluídos os 

que estão na faixa etária de 10 a 14 anos (7.602) - os quais não pertencem a faixa 

etária permitida para o ingresso na EJA -, ainda resta o contingente de 33.523 

indivíduos, isto é, um percentual de aproximadamente 33% da população total. 

Já o número de pessoas com ensino fundamental e médio incompletos, os 

quais serão o público-alvo da proposta de curso do Campus Umuarama, somavam 

15.817 pessoas, cerca de 16% da população do município. Isso mostra que há um 

grande público que poderá se beneficiar com a abertura de um curso EPT/EJA. Outro 

dado relevante é das pessoas residentes no município que nunca frequentaram a 

escola, que representam um total de 8.999 pessoas; destas, mais da metade (57,78%) 

possui 15 anos ou mais de idade (IBGE, 2010a). 

 Outra configuração apresentada pelo IBGE (2010a) traz um recorte das 

pessoas com 25 anos ou mais de idade, segundo o sexo e o nível de instrução (Tabela 

7). No público-alvo da proposta de curso EPT/EJA FIC do Campus Umuarama, ou 

seja, das pessoas com fundamental completo e médio incompleto, 50,08% são 

homens e 49,92% são mulheres. Já no grupo das pessoas sem instrução e 

fundamental incompleto, as mulheres são a maioria e somam 15.583 (51,40%). Nota-
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se o mesmo nas demais categorias, já que elas também superam os homens tanto na 

categoria médio completo e superior incompleto (51,42%) quanto na de superior 

completo (61,29%). Sendo esta última a categoria que apresenta a diferença mais 

significativa. 

 

Tabela 7 - Número de Pessoas de 25 Anos ou Mais de Idade, Por Sexo e Nível de 
Instrução, do Município de Umuarama – 2010 

 
NÍVEL DE INSTRUÇÃO HOMENS MULHERES TOTAL 

Sem Instrução e Fundamental Incompleto 

Fundamental Completo e Médio Incompleto 

Médio Completo e Superior Incompleto 

Superior Completo 

Não determinado 

TOTAL 

14.731 

4.806 

6.900 

3.181 

52 

29.669 

15.583 

4.791 

7.332 

5.037 

62 

32.805 

30.314 

9.597 

14.232 

8.218 

114 

62.475 
 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em IBGE, Censo Demográfico (2010a) 

 

Diante dos dados apresentados, observa-se que o cenário educacional do 

município de Umuarama aponta para a necessidade da oferta de cursos EPT/EJA de 

nível médio. Tendo em vista que, durante o ano de 2019, o município ofertou, de forma 

gratuita, apenas um curso na rede estadual: o curso Técnico em Enfermagem 

EJA/EPT de nível médio, com 83 matrículas. Além disso, visto que não há oferta de 

cursos EPT/EJA FIC de nível médio no município, um grande público, em torno de 15 

mil pessoas, segundo o IBGE (2010a), poderá se beneficiar ao ter acesso a um curso 

dessa natureza, oferecido pelo IFPR Campus Umuarama, ampliando o direito à 

educação básica e à qualificação profissional de qualidade para essa população. 

Para ilustrar a lacuna que o município demonstra em relação à modalidade, 

considerando-se todo o público potencial para a EJA, tanto de cursos de nível 

fundamental como médio, somando a população sem instrução e com fundamental 

incompleto (41.125) e os que possuem fundamental completo e médio incompleto 

(15.817), têm-se um total de 56.942 pessoas, que constituem 56,56% da população 

(IBGE, 2010a). 

Ademais, o campus em questão tem o desafio de ampliar a oferta da 

modalidade, pois, de acordo com dados da Plataforma Nilo Peçanha (BRASIL, 

2019a), no ano de 2018, o IFPR Campus Umuarama estava longe de cumprir o 

percentual legal de 10% de suas vagas à EPT/EJA e de atingir um dos principais 

objetivos de sua lei de criação, que é oferecer cursos EPT de nível médio, 



97 
 

prioritariamente na forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino 

fundamental e para o público da EJA (BRASIL, 2008), sendo que, de todos os cursos 

técnicos oferecidos pelo campus - que equivalem a 62% das matrículas -, nenhum 

direcionava-se  ao público em questão. 

3.2.3 Dados Culturais do Município 

Compreende-se que a EJA precisa romper, sobremaneira, a dualidade 

estrutural fortemente presente na história da educação brasileira, a qual organiza uma 

escola pautada no conhecimento geral/acadêmico e com possibilidade de maior 

duração para a elite e uma escola para os trabalhadores e seus filhos, cujos itinerários 

formativos, muitas vezes, são desenvolvidos de maneira aligeirada e tecnicista, 

negando-lhes a apropriação ampla dos conhecimentos produzidos historicamente e 

acumulados socialmente pela humanidade. Para transpor essa realidade, os cursos 

EPT/EJA devem se fundamentar nos princípios da formação integrada omnilateral, na 

qual trabalho, ciência, técnica, tecnologia e cultura contribuam para a educação 

integral desses sujeitos, em todas as suas dimensões (RAMOS, 2008). 

Nessa perspectiva, o Parecer 11/2000, escrito por Carlos Roberto Jamil Cury, 

para o Conselho Nacional de Educação - CNE, considera que a EJA representa uma 

promessa de efetivar um caminho de desenvolvimento de todas as pessoas, de todas 

as idades. “Nela, adolescentes, jovens, adultos e idosos poderão atualizar 

conhecimentos, mostrar habilidades, trocar experiências e ter acesso a novas regiões 

do trabalho e da cultura” (BRASIL, 2000, p. 10). É por esse acesso à cultura que Souza 

et al. (2018, p. 35), ao relatar a experiência do IFPR - Campus Paranaguá, defendeu 

uma concepção de EPT/EJA, adotada por eles desde 2014, “a partir de um olhar não 

exclusivamente escolarizado”, mas que assume “a histórica identidade da EJA, agora 

articulada à EPT”, sob o prisma de oportunizar a criação de espaços pela educação 

continuada ao longo da vida, com estruturas curriculares que não excluam essas 

pessoas do trabalho, da vida, da moradia, de sua memória, da identidade coletiva e 

da cultura. 

 Dessa forma, dada a importância de todas as dimensões no processo formativo 

dos estudantes da classe trabalhadora, Neves (2019a) frisa a importância do 

levantamento de dados culturais do município no processo de construção de novos 

itinerários formativos e abertura de cursos para a EPT. À vista disso, de acordo com 

a autora (2019a, p. 87), “indica-se o levantamento de dados referente à existência ou 
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não de equipamentos culturais na região”, a fim de verificar: a) o acesso da população 

a determinadas práticas culturais; b) as entidades, como ONGs e associações, 

relacionadas à cultura; e c) os eventos culturais e as festas típicas e tradicionais que 

configuram a identidade cultural da cidade. As fontes que geralmente fornecem essas 

informações são as bases de dados do IBGE, das secretarias de estado da cultura e 

dos sites das prefeituras.  

Na busca por dados culturais do município no Cadastro Central de Empresas 

(IBGE, 2016), encontra-se as entidades sem fins lucrativos, das quais é possível 

selecionar 26 que se relacionam à categoria Cultura e Recreação. Este número 

representa cerca de 6% das entidades sem fins lucrativos, o que demonstra que a 

cidade tem potencial para oferecer uma vida cultural ativa à sua população, 

proporcionando práticas culturais e recreativas. Contudo, apesar da tentativa de 

identificar quais eram essas entidades, não foi possível encontrar dados suficientes 

dessas organizações no site da Prefeitura Municipal de Umuarama nem da Secretaria 

Estadual da Cultura do Paraná. 

A cidade de Umuarama, cuja estimativa para o próximo censo é de mais de 110 

mil habitantes, possui muitas praças, avenidas largas, arborizadas e bem sinalizadas, 

sendo reconhecida na região pela receptividade com que acolhe visitantes, 

consumidores de cidades vizinhas e investidores. A tradução da palavra indígena que 

dá nome à cidade - “Lugar alto e ensolarado, onde os amigos se encontram” 

(UMUARAMA, 2020) - mostra um pouco das suas características. Apesar de o turismo 

de Umuarama ainda estar se estruturando, a cidade dispõe de muitos recursos 

naturais, como cachoeiras, bosques e lagos, e tem se projetado no turismo de eventos 

com a realização e recepção de congressos, seminários, encontros regionais e 

estaduais. 

Os pontos mais visitados do município são: a réplica da Torre Eiffel, com 33 

metros de altura (equivalente a um prédio de 11 andares e 1/10 do tamanho da original 

em Paris, França); os lagos Aratimbó e Tucuruvi; os bosques Uirapuru e dos Xetá; e 

as praças Miguel Rossafa e Santos Dumont, entre outras. Para os visitantes, a cidade 

oferece muitos hotéis, restaurantes com culinária japonesa, chinesa, italiana, árabe e 

mineira, entre outras, além de uma grande rede de lanchonetes, pizzarias, sorveterias, 

cachaçarias e choperias (UMUARAMA, 2020). 

Dentre as festas que movimentam o município, está a Expo Umuarama que, 

em 2020, realizou sua 46ª edição nacional e 19ª internacional. A festa é realizada pela 
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Sociedade Rural de Umuarama e considerada uma das exposições agropecuárias 

mais importantes do Paraná, com shows, leilões, parque de diversão e um dos 

maiores rodeios do Brasil. Além dela, há também as feiras de pequenos produtores, 

a Festa do Frango na Telha, prato típico da cidade, encontros de corais, festivais de 

música e atrações comemorativas nos aniversários da cidade (UMUARAMA, 2020). 

 Para levantar o número de equipamentos culturais, consultou-se as bases de 

dados da Secretaria da Comunicação Social e da Cultura do Estado do Paraná e do 

Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Sociais – Ipardes, que 

consideram equipamentos culturais todo e qualquer espaço, coberto ou aberto, de 

utilização pública permanente, destinados à produção, guarda, gestão e exibição de 

produtos culturais de diversas áreas (teatro, biblioteca, cinema, museu etc.), podendo 

ser mantidos pelo poder público ou pelo setor privado (PARANÁ, 2020a). O Ipardes 

(2020) define os equipamentos culturais como espaços físicos, edificações destinadas 

à prática, à criação e à disseminação cultural de uma localidade, seja vilarejo, bairro, 

município, estado ou país.  

Com base nesse levantamento, encontra-se que os equipamentos culturais do 

município de Umuarama (Tabela 8), para o ano de 2016, somavam 30 instituições, 

dentre elas: um auditório, três bibliotecas, três centros culturais/casas de cultura, um 

cinema, sete livrarias, quatro teatros, duas videolocadoras e outros nove espaços não 

especificados (IPARDES, 2020). 

 

Tabela 8 - Equipamentos Culturais de Umuarama - 2016 

 
EQUIPAMENTOS CULTURAIS NÚMERO EQUIP. CULTURAIS NÚMERO 

Anfiteatro 

Arquivo 

Ateliê / Estúdio 

Auditório 

Biblioteca 

Centro comunitário/Associações 

Centro cultural / Casa de cultura 

Centro de documentação e pesquisa 

Cine teatro 

Cinema 

Circo 

- 

- 

- 

1 

3 

- 

3 

- 

- 

1 

- 

Concha acústica 

Coreto 

Galeria de arte 

Livraria 

Museu 

Sala de exposição 

Salão para convenção 

Teatro (1) 

Videolocadora 

Outros espaços (2) 

TOTAL 

- 

- 

- 

7 

- 

- 

- 

4 

2 

9 

30 
 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Ipardes (2020, p. 5) 

NOTA: Os dados de equipamentos culturais são cadastrados no Sistema de Informação da Cultura 

pelas Secretarias Municipais ou órgãos a eles vinculados e estão sujeitos à revisão pela fonte. 

Posição dos dados, no site da fonte, segundo o Ipardes foi de agosto de 2018. 
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(1) Neste item, houve divergência de informações entres os dados apresentados pelo Ipardes, que 

indica a existência de 4 teatros, e os dados da Secretaria da Comunicação Social e da Cultura, que 

em sua página oficial, aponta a presença de 3 teatros. 

(2) Incluído centro da juventude; centro de artes e esportes unificados (CEUs); escola de arte; escola 

de dança; escola de música – conservatório de músicas; espaço para eventos; palco ao ar livre e/ou 

palco de rua. 

 

 A fim de identificar alguns desses equipamentos culturais, foram elencadas 

algumas instituições (Quadro  1), com base nos dados disponibilizados pela Secretaria 

da Comunicação Social e da Cultura do Estado do Paraná. 

  

Quadro  1 - Equipamentos Culturais de Umuarama - 2020 

 

Auditório Teatro Municipal Centro Cultural Vera Schubert. 

Centro Cultural / Casa da Cultura 

Centro Cultural da Unipar.  

Centro Cultural Vera Schubert 

Fundação Cultural de Umuarama 

Livraria 

Livraria Canaã 

Livraria Paraná 

Livraria Raio de Luz 

Livraria Universitária 

Papelaria Brasil 

Papelaria Umuarama 

Rubens Papelaria 

Biblioteca 

Biblioteca Pública Municipal Rocha Pombo 

Biblioteca Unipar Campus 3 

Biblioteca Unipar Campus Sede 

Cinema Cine Vip 

Teatro 

Teatro da Fundação Cultural de Umuarama 

Teatro da Universidade Paranaense – Unipar 

Teatro de Umuarama 
 

Fonte: Paraná (2020a) 

 

Dentre as organizações mencionadas, destaca-se a Fundação Cultural de 

Umuarama, que conta com uma ampla estrutura funcional e de pessoal para apoiar 

iniciativas culturais promovidas pelo município e pela sociedade, com diversas 

iniciativas gratuitas ou de baixo custo, incluindo projetos em parceria com o IFPR – 

Campus Umuarama, como, por exemplo: Arte Flamenca, Área de Forró, 

IFPipoca/Cine Arte, Deusas do Ventre e Grupo de Estudos de Teoria Flamenca. Além 

do Teatro Municipal, a fundação possui espaço para oficinais culturais, biblioteca, 

espaço para aulas de música, dança e coral (UMUARAMA, 2020). 



101 
 

 Outro equipamento cultural importante é a Biblioteca Pública Municipal Rocha 

Pombo, fundada no ano de 1971, com a finalidade de realizar empréstimos de livros 

e consulta local para o público leitor do município. Considera-se como biblioteca toda 

instituição que preste, ao conjunto da população, serviços públicos e gratuitos de livre 

acesso à leitura, à informação e aos registros da expressão cultural e intelectual 

(PARANÁ, 2020a). Atualmente, ela está localizada no Centro Cultural Vera Schubert 

e possui um acervo de, aproximadamente, 22 mil itens (entre livros, revistas, gibis e 

outros). O local conta com o Espaço da Criança, para o público infantil e infanto-

juvenil, o Acervo Geral, Espaços de Leitura, com a circulação de dois jornais diários e 

revistas, além do Espaço da Memória, com peças de museu (máquinas de escrever, 

computador, projetor, rádios, caixa registradora, entre outros) e painéis com 

fotografias dos indígenas Xetá (UMUARAMA, 2020). 

3.2.4 Atividades Econômicas do Município 

Para finalizar o levantamento de dados, Neves (2019a) recomenda especificar, 

também, informações das atividades econômicas do município, pois é uma questão 

que permeia o processo de indicação de um eixo e/ou de um curso. Além dos dados 

do Produto Interno Bruto - PIB, comumente presente nos projetos pedagógicos de 

curso, devem ser utilizados outros dados que forneçam informações da economia de 

uma região, como: “total da população e atividades econômicas, número de empregos 

formais, atividade econômica por setores e subsetores e acompanhamento das 

movimentações (admissões e desligamentos)” (NEVES, 2019a, p. 87). 

De início, tendo como base o IBGE, são expostos os dados do PIB referente 

ao ano de 2017 para o município de Umuarama. O PIB é um indicador econômico que 

apresenta a soma de todos os bens e serviços produzidos em uma área geográfica, 

em um determinado período, que representa a dinâmica econômica do lugar e indica  

o possível crescimento da economia (SOUSA, 2020). 

Existem dois tipos de PIB, a preços correntes e per capita. O PIB a preços 

correntes para o município, em 2017, foi de R$ 3.284.406,09 (IBGE, 2017), sendo que 

seu cálculo é feito com base no ano em que o produto foi produzido e comercializado 

e considera que há variações nos preços mediante a inflação ou deflação (SOUSA, 

2020). Segundo o IBGE, são apresentados, a preços correntes, os valores 

adicionados brutos dos três grandes setores de atividade econômica – Agropecuária, 

Indústria e Serviços – bem como os impostos, líquidos de subsídios, o PIB e o PIB per 



102 
 

capita. Soma-se a esses setores, o valor bruto adicionado da Administração, Saúde e 

Educação Públicas e Seguridade Social, devido à relevância desses segmentos na 

economia municipal (IBGE, 2017). Já o PIB per capita, ou PIB por pessoa, em 

Umuarama, no ano de 2017, foi de R$ 29.870,46 (IBGE, 2017). Esse é o indicador 

que representa o que cada pessoa do local analisado teria do total de riquezas que 

são produzidas. Sendo assim, o PIB é dividido pelo número de habitantes da área, 

indicando o que cada pessoa produziu. É considerado, conforme explica Sousa 

(2020), um indicador do padrão de vida. 

O crescimento do PIB, em geral, está relacionado com a ascensão da 

economia. Para Sousa (2020), quanto maior o PIB, maior é a renda de um 

determinado lugar; portanto, por vezes, o PIB expressa a qualidade de vida de uma 

população. Se uma economia cresce, consequentemente, aumenta a oferta de 

trabalho, visto que, teoricamente, houve aumento da demanda a ser atendida. Nos 

dados apresentados no Gráfico 5, evidencia-se o crescimento do PIB de 2010 a 2017, 

saltando de R$ 1.467.371,00 para R$ 3.284.406,09, ou seja, um aumento de 123% 

no período (IBGE, 2017). Com isso, é possível inferir um crescimento na geração de 

empregos, assim como o aumento do número de empresas e possíveis investimentos. 

 

Gráfico 5 - PIB do município de Umuarama a preços correntes, série revisada - 2010 

a 2017 

 

 
 

         Fonte: Elaborado pelo autor, com base em IBGE (2017) 
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Vale frisar que o PIB está relacionado com o nível de desenvolvimento 

econômico, mas não com o desenvolvimento de um determinado local como um todo, 

visto que não leva em consideração algumas questões importantes como a 

distribuição de renda ou questões sociais, mensuradas, dentre outros indicadores, 

pelos investimentos no setor da saúde ou educação (SOUSA, 2020). 

Em 2017, o salário médio mensal da população era de 2,2 salários mínimos. 

No que diz respeito à proporção de pessoas ocupadas em relação à população total, 

era de 32,2% (o que equivale a 35.364 pessoas). Já na comparação com os outros 

municípios do estado, ocupava a 92ª de 399 posições (salário médio mensal) e 40ª 

de 399 (pessoas ocupadas). Considerando a população segundo domicílios com 

rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, 27,6% encontra-se 

nessa condição; evidenciando um dos percentuais mais baixos do estado, que a 

coloca, de acordo como o censo de 2010, na posição 348ª de 399 dentre as cidades 

do estado, e na 5.080ª posição de 5.570 dentre as cidades do Brasil - percentual muito 

próximo ao da capital, Curitiba  (26,9%), situação que, à vista disso, deve ser vista 

como positiva para o município (IBGE, 2010a). 

No que se refere à população ocupada em 2010 (Tabela 9), isto é, aquela que, 

num determinado período de referência, trabalhou, com ou sem carteira de trabalho 

assinada, ou tinha trabalho mas não trabalhou (por exemplo, pessoas em férias), a 

maioria estava nas seguintes atividades econômicas: Comércio e reparação de 

veículos automotores e motocicletas, com 12.182 pessoas;  Indústria de 

transformação, com 8.733; setor de Construção, com 4.535 pessoas; Serviços 

domésticos, com 3.975; Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 

com 3.137 e Educação com 3.081. Todas estas atividades econômicas ocupam 

35.643 pessoas, o que equivale a 67,69% da população ocupada do município, 

segundo o último censo (IBGE, 2010a). 
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Tabela 9 - População Ocupada do Município de Umuarama Segundo as Atividades 
Econômicas - 2010 

 
ATIVIDADES ECONÔMICAS (1) N.º DE PESSOAS 

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 

Indústrias extrativas 

Indústrias de transformação 

Eletricidade e gás 

Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação 

Construção 

Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas 

Transporte, armazenamento e correio 

Alojamento e alimentação 

Informação e comunicação 

Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 

Atividades imobiliárias 

Atividades profissionais, científicas e técnicas 

Atividades administrativas e serviços complementares 

Administração pública, defesa e seguridade social 

Educação 

Saúde humana e serviços sociais 

Artes, cultura e recreação 

Outras atividades de serviços 

Serviços domésticos 

Atividades mal especificadas 

TOTAL 

3.137 

19 

8.733 

212 

381 

4.535 

12.182 

1.868 

1.429 

642 

640 

197 

1.541 

1.110 

2.361 

3.081 

2.210 

463 

2.021 

3.975 

1.922 

52.659 
 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em IBGE, Dados da Amostra (2010a)  

(1) A classificação da atividade econômica é pela Classificação Nacional de Atividade Econômica 

Domiciliar (CNAE Domiciliar 2.0) 

 

 Segundo dados de 2018, o município possui 4.360 estabelecimentos, que 

empregam 29.940 pessoas. Estes empregos estão distribuídos entre os setores de: 

Serviços (9.957), Comércio (9.569), Indústria de transformação (5.069 empregos), 

Construção Civil (1.407) e Agropecuária (654). Dos três subsetores que mais 

empregam, o comércio varejista está em primeiro lugar, com 8.130 empregos, seguido 

dos serviços da administração pública direta e indireta, com 3.284 empregos e os 

serviços de alojamento, alimentação, reparo, manutenção, radiodifusão e televisão 

que geram 2.168 empregos (IPARDES, 2020). 

Para o levantamento das atividades econômicas do município, também é 

importante saber o número da População em Idade Ativa (PIA), da População 

Economicamente Ativa (PEA) e a relação percentual entre elas, visto que, ao se 

estabelecer esta relação, “tem-se como resultado a porcentagem de pessoas que 

efetivamente contam com renda e trabalho” (NEVES, 2019a, p. 88). A autora explica 
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que a PIA se refere à população de 10 anos ou mais de idade, que pode ser 

classificada em economicamente ativa (pessoas ocupadas e desocupadas) e não 

economicamente ativa (pessoas que não foram classificadas como ocupadas nem 

como desocupadas). Já a PEA, para o Ipardes (2020), pode ser considerada como 

subgrupo da população em idade ativa, integrada pela conjunção de ocupados e 

desempregados, e compreende o potencial de mão de obra com que pode contar o 

setor produtivo. 

Em Umuarama, da população com 10 anos de idade ou mais  (Tabela 10), que 

representa 88.146 pessoas, 55.922 são economicamente ativas, isto é, estão 

empregadas ou procurando emprego e, dessas, 52.659 estão ocupadas, seja 

formalmente ou informalmente. Isso retrata uma taxa de ocupação de 94,17%. 

Quando comparada por tipo de domicílio, 93% da população ocupada reside na área 

urbana. Se classificada por sexo, 56% são homens e 44% são mulheres. Os dois 

grupos etários com o maior número de pessoas economicamente ativas é da faixa de 

30 a 39 anos (26%) e de 40 a 49 anos (23%) (IBGE, 2010a). 

 

Tabela 10 - População em Idade Ativa (PIA), Economicamente Ativa (PEA) e 
Ocupada por Tipo de Domicílio, Sexo e Faixa Etária no Município de Umuarama - 

2010 

 
INFORMAÇÕES PIA (10 anos e mais) PEA (10 anos e mais) POPULAÇÃO OCUPADA 

TIPO DE DOMICÍLIO 

Urbano 

Rural 

SEXO 

Masculino 

Feminino 

FAIXA ETÁRIA (anos) 

De 10 a 14 anos 

De 15 a 17 anos 

De 18 a 24 anos 

De 25 a 29 anos 

De 30 a 39 anos 

De 40 a 49 anos 

De 50 a 59 anos 

De 60 anos ou mais 

TOTAL 

 

82.029 

6.117 

 

42.459 

45.686 

 

7.602 

5.198 

12.871 

8.493 

15.774 

14.623 

10.851 

10.851 

88.146 

 

51.979 

3.943 

 

30.633 

25.289 

 

455 

2.083 

10.099 

7.109 

13.474 

12.089 

7.383 

3.230 

55.922 

 

48.874 

3.785 

 

29.500 

23.159 

 

365 

1.607 

8.985 

6.686 

12.880 

11.774 

7.183 

3.176 

52.659 
 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em IBGE (2010a) e Ipardes (2020, p. 21) 

 

A Tabela 11 ilustra, em termos percentuais, a Taxa de Atividade – relação entre 

o número de pessoas economicamente ativas e o número de pessoas em idade ativa 
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num determinado período de referência – e a Taxa de Ocupação – relação entre o 

número de pessoas economicamente ativas e o número da população ocupada em 

um espaço de tempo (IBGE, 2010a).  A população com 18 anos ou mais tem uma taxa 

de ocupação de 94,95%, e a faixa etária com o maior percentual de ocupação é a de 

60 anos ou mais que possui a taxa de 98,32%. Contudo, esse mesmo grupo tem a 

menor taxa de atividade (29,77%); isso se dá, sobretudo, pelo baixo número de 

pessoas economicamente ativas nele. Ao considerar as pessoas com mais de 18 

anos, o grupo de 18 a 24 anos possui a menor taxa de ocupação, sendo ela de 

88,97%, possivelmente pelas dificuldades que os jovens comumente apresentam ao 

se inserirem no mundo do trabalho, pela baixa qualificação e falta de experiência 

(IBGE, 2010a; IPARDES, 2020). 

 

Tabela 11 - Taxa de Atividade e de Ocupação Segundo a Faixa Etária no Município 
de Umuarama - 2010 

 

FAIXA ETÁRIA (anos) TAXA DE ATIVIDADE (%) TAXA DE OCUPAÇÃO (%) 

De 10 anos ou mais 

De 10 a 14 

De 15 a 17 

De 18 anos ou mais 

De 18 a 24 

De 25 a 29 

De 30 a 39 

De 40 a 49 

De 50 a 59 

De 60 anos ou mais 

63,56 

5,99 

41,61 

70,82 

77,31 

83,70 

85,41 

82,67 

68,04 

29,77 

94,17 

80,22 

77,15 

94,95 

88,97 

94,05 

95,59 

97,39 

97,29 

98,32 
 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em IBGE (2010a); Ipardes (2020, p. 41) 

 

Outro dado relevante, conforme Neves (2019a), é o número de empregos 

formais, que é definido pelo Ipardes (2019) como o número total de vínculos 

empregatícios ativos, fato que o difere do número de pessoas empregadas, pois um 

mesmo indivíduo pode estar ocupando mais de um posto de trabalho. Com o Cadastro 

Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, torna-se possível o 

acompanhamento das movimentações das admissões e desligamentos,  o que o torna 

um instrumento imprescindível para acompanhar o aumento ou a diminuição do 

emprego formal, o qual permite conhecer as ocupações que mais admitiram e as que 

mais desligaram em um determinado período. Desse modo, “quando se conhece o 

número de empregos formais e se acompanha a movimentação de admissões e 
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desligamentos” dos principais setores econômicos, de modo a reconhecer os saldos 

positivos e negativos para o período desejado, tem-se um cenário da atual situação 

do mundo do trabalho nesta localidade (NEVES, 2019, p. 88). Apesar do saldo 

negativo do mês de dezembro de 2019 (Tabela 12), no qual o total de desligamentos 

superou o de admissões em 170 vagas, ao se considerar o ano todo de 2019 ou os 

últimos 12 meses, vê-se que o saldo foi positivo em 193 vagas, com uma variação 

mensal do emprego de 0,69% (BRASIL, 2019d). 

 

Tabela 12 -Evolução do Emprego Formal no Município de Umuarama – dezembro / 
2019 

 

INFORMAÇÕES DEZEMBRO/2019 NO ANO** EM 12 MESES*** 

Total de Admissões 

Total de Desligamentos 

SALDO 

Variação Mensal do Emprego (%)* 

642 

812 

-170 

-0,60 

11.304 

11.111 

193 

0,69 

11.304 

11.111 

193 

0,69 
 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2019d) 

* A variação mensal do emprego toma como referência o estoque do mês anterior. 

** Resultados acrescidos dos ajustes; a variação relativa toma como referência os estoques do mês 

atual e do mês de dezembro do ano t-1, ambos com ajustes. 

*** Resultados acrescidos dos ajustes; a variação relativa toma como referência os estoques do mês 

atual e do mesmo mês do ano anterior, ambos com ajustes. 

 

Essa evolução do emprego formal também pode ser acompanhada pela 

Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, que é um cadastro administrativo, 

instituído pelo Decreto N.º 76.900, de 23/12/1975, de âmbito nacional, periodicidade 

anual e de declaração obrigatória para todos os estabelecimentos do setor público e 

privado, inclusive para aqueles que não registraram vínculos empregatícios no 

exercício específico (BRASIL, 2019e). Na Tabela 13, é possível identificar o aumento 

ou a diminuição do número de empregos, separados por atividade econômica, a qual 

informa um crescimento no período de 2017 a 2018, de 315 vagas de emprego (valor 

relativo de 1,06%). As atividades que tiveram saldo positivo foram: Serviços Industriais 

de Utilidade Pública (variação absoluta de 8 e relativa de 66,67%), Administração 

Pública (236 e 7,74%), Comércio (518 e 5,72%), Serviços (419 e 4,39%) e 

Agropecuária, Extração Vegetal, Caça e Pesca (6 e 0,93%). Todavia, duas 

apresentaram saldo negativo: a Indústria de Transformação (variação absoluta de -

849 e variação relativa de -14,39%) e a Construção Civil (-23 e -0,61%) (BRASIL, 

2019e). 
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Tabela 13 - Evolução do Emprego Formal Segundo as Atividades Econômicas do 
Município de Umuarama - 2018 

 

ATIVIDADES ECONÔMICAS 

NÚMERO DE EMPREGOS 

2017 2018 
Variação 

Absoluta 

Variação Relativa 

(%) 

Extrativa Mineral 

Indústria de transformação 

Serviços industriais de utilidade pública 

Construção Civil 

Comércio 

Serviços 

Administração Pública 

Agropecuária, extração vegetal, caça e 

pesca 

TOTAL 

0 

5.898 

12 

1.430 

9.051 

9.538 

3.048 

648 

 

29.625 

0 

5.049 

20 

1.407 

9.569 

9.957 

3.284 

654 

 

29.940 

0 

-849 

8 

-23 

518 

419 

236 

6 

 

315 

--- 

-14,39 

66,67 

-1,61 

5,72 

4,39 

7,74 

0,93 

 

1,06 
 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2019e) 

 

 E por fim, ainda com base nos dados da RAIS, têm-se a evolução da 

remuneração média de dezembro, em reais, a preços de dezembro de 2018, segundo 

a escolaridade da população do município. Apesar da variação absoluta e relativa ter 

sido negativa para todas as escolaridades, exceto para a população analfabeta, ainda 

é possível concluir que a média salarial das pessoas com ensino médio completo, cujo 

valor é de R$ 2.196,23 para o ano de 2018, permanece superior às das pessoas com 

menos tempo de escolaridade (BRASIL, 2019e). 

A maior diferença dos que possuem ensino médio completo em relação aos 

demais com menos tempo de escolaridade, está entre a população analfabeta (Tabela 

14), dos quais o salário, na média, para o mesmo ano, é de R$ 1.773,50 (-19,25%), 

seguido pela população com ensino médio incompleto com R$ 1.816,16 (-17,30%) e 

das que possuem ensino fundamental completo, que recebem, em média, R$ 

1.965,67 (-10,49%). A diferença é ainda maior para os que se enquadram no ensino 

superior incompleto e completo, dos quais a média salarial é de R$ 2.652,81 e R$ 

5.743,04, respectivamente (BRASIL, 2019e). Desse modo, esses dados corroboram 

o importante papel da elevação da escolaridade que, nesse caso, representa um 

aumento na remuneração mensal do trabalhador e, por conseguinte, possibilita 

melhores condições de vida. 
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Tabela 14 - Evolução da Remuneração Média de Dezembro, em Reais, a preços de 
DEZ/2018, Segundo a Escolaridade no Município de Umuarama 

 

ESCOLARIDADE 

REMUNERAÇÃO MÉDIA 

2017 2018 
Variação 

Absoluta 

Variação Relativa 

(%) 

Analfabeto 

5ª Série Incompleta do Ensino 

Fundamental 

5ª Série Completa do Ensino 

Fundamental 

9ª Série Incompleta do Ensino 

Fundamental 

Ensino Fundamental Completo 

Ensino Médio Incompleto 

Ensino Médio Completo 

Superior Incompleto 

Superior Completo 

TOTAL 

1.611,07 

1.844,57 

 

1.968,99 

 

1.935,02 

 

1.989,74 

1.844,73 

2.257,77 

2.735,96 

5.908,23 

3.007,99 

1.773,50 

1.831,80 

 

1.959,42 

 

1.896,35 

 

1.965,67 

1.816,16 

2.196,23 

2.652,81 

5.743,04 

2.968,13 

162,43 

-12,77 

 

-9,57 

 

-38,67 

 

-24,07 

-28,57 

-61,54 

-83,15 

-165,19 

-39,86 

10,08 

-0,69 

 

-0,49 

 

-2,00 

 

-1,21 

-1,55 

-2,73 

-3,04 

-2,80 

-1,33 
 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Brasil (2019e) 

 

3.3 ATORES SOCIAIS ENVOLVIDOS E LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PARA A 

ABERTURA DE CURSOS EPT/EJA 

 Além do levantamento dos dados demográficos, educacionais, culturais e 

econômicos, indica-se durante a proposição de um novo curso, segundo Neves 

(2019a), a participação ativa da sociedade como um todo, por meio de reuniões, 

entrevistas, aplicação de questionários, e o estabelecimento de parcerias com os 

representantes da sociedade. Nesse processo, deve-se buscar: 

[...] o envolvimento e a participação da sociedade como um todo, ouvindo 
além dos setores que representam a indústria, o comercio [sic] e serviços, 
propondo a participação dos demais setores que compões [sic] a 
comunidade, entre eles [organizações não governamentais] ONGs, 
sindicatos, associações e órgão públicos (NEVES, 2019a, p. 123). 

Em 2015, o IFPR realizou uma auditoria interna para análise, acompanhamento 

e constatação dos procedimentos de criação de cursos. Um dos objetivos era verificar 

os procedimentos necessários no momento de propor novos cursos baseados em 

indicadores, arranjos e mapeamento da realidade. Contudo, por meio do relatório os 

auditores, foi constatado que “muitos cursos são criados sem o efetivo debate com a 

comunidade” e afirmou-se que é a população local quem tem o poder de demonstrar 

o “interesse e demanda pelo curso” (IFPR, 2015, p.13). Portanto, propõe-se que a 
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indicação e a escolha de novos cursos se orientem pelos arranjos produtivos, sociais 

e culturais locais, em parceria com os representantes dos diferentes setores da 

sociedade, bem como que envolva os gestores da instituição e a comunidade 

educacional, local e de outros estabelecimentos. Sem esquecer das características e 

finalidades da EPT/EJA e de seu compromisso com o desenvolvimento regional e a 

formação para o mundo do trabalho (NEVES, 2019a). 

Tendo essas questões em vista, Neves (2019b, p. 9), sugere que sejam feitos 

contatos com os seguintes setores: “setores da economia (primária, secundária e 

terciária), setor público (Secretarias Municipais e Estaduais da Educação, do Trabalho 

e da Cultura) e sociocultural (associações, cooperativas, ONGs, partidos políticos, 

organizações educacionais e de estudantes, entidades e organizações culturais)”. 

Após esse primeiro contato, e a fim de criar parcerias e vínculos com a comunidade, 

aconselha-se que se realizem “entrevistas, reuniões e apliquem-se questionários, 

para que a indicação de um curso se dê de forma integrada a comunidade e pautada 

nas necessidades locais/regionais” (NEVES, 2019b, p. 9). 

 Para reforçar a importância desse mapeamento junto à comunidade, têm-se o 

exemplo do IFPR – Campus Paranaguá que, desde 2014, priorizou o contato direto 

com os sujeitos da periferia, nos bairros onde residem ou mediados por organizações 

locais, somados a reuniões e visitas às escolas municipais e estaduais ofertantes da 

EJA, bem como o Centro de Referência da Assistência Social - CRAS da cidade. Essa 

busca ativa permitiu que a instituição conhecesse mais a fundo as condições sociais 

e econômicas precarizadas daquelas pessoas, “revelando um histórico de 

negligências e violações de direitos promovidos pela inação do poder público em suas 

diferentes esferas, sobretudo, com o direito à moradia adequada e a insegurança 

alimentar” (SOUZA et al., 2018, p. 38). Diante disso, os levantamentos, mapas e 

informações da base de dados do CRAS, especificamente, colaboraram para uma 

compreensão mais precisa a respeito da realidade socioeconômica da comunidade, 

ao demonstrar ocorrências de situações de vulnerabilidade e riscos sociais em seu 

território de abrangência (SOUZA et al., 2018). Esses dados obtidos, aliados a 

projetos de extensão e pesquisa dos professores da EPT/EJA, foram essenciais para 

o conhecimento prévio do cenário social, econômico, educacional, do mundo do 

trabalho e da situação dos direitos humanos dos moradores das periferias de 

Paranaguá, além de uma maior proximidade com o público-alvo. Conforme relatam 

Souza et al. (2018), esse conjunto de informações fornece, desde então, noções 
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aproximadas da realidade social que serviram para organizar projetos pedagógicos 

dos cursos da modalidade, bem como permitiu a aplicabilidade de algumas inovações 

metodológicas e temáticas que reconfiguraram a experiência do campus com a 

EPT/EJA. 

 Com base nessas informações e diante da relevância dos atores sociais no 

momento de propor um curso, visto que muitas dessas organizações estão em contato 

direto com a população que faz parte do público da EJA, elencou-se a seguir, 

conforme Figura 1, algumas das instituições que poderão contribuir com a proposta 

de abertura de curso do IFPR - Campus Umuarama. Vale ressaltar que essa lista não 

se esgota em si mesma, porém houve, com ela, a tentativa de enumerar aquelas 

instituições que lidam direta ou indiretamente com pessoas jovens, adultas ou idosas, 

pessoas em situação de vulnerabilidade, com deficiência, representantes das variadas 

classes trabalhadoras, entre outros, no município de Umuarama e região. 
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Figura 1 - Atores Sociais Aptos a Participarem do Processo de Abertura de um 

Eixo/Curso Segundo cada Setor 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Umuarama (2020)  

 

Além das relações com os movimentos sociais populares e instituições que 

atuam diretamente com o público beneficiário da EPT/EJA, é fundamental, de acordo 

com Souza et al. (2018), desenvolver projetos de pesquisa e extensão que abordem 

temas relacionados à realidade dessas pessoas, que possibilite sua inserção na 

comunidade e tenha como princípio o “diálogo de saberes e um conhecimento 

aprofundado das contradições sociais e realidades localizadas que afetam os sujeitos 

da EJA” (SOUZA et al., 2018, p. 45). Logo, antes da implementação de um curso, 

esses projetos seriam uma excelente oportunidade ao corpo docente, gestores e 

apoio pedagógico do Campus Umuarama, para compreender a realidade local e as 

demandas dos arranjos produtivos, sociais e culturais da cidade. Outro aspecto a se 

Órgãos Públicos de 
Assistência Social

•Centro da Juventude de 
Umuarama - CEJU

•Centro de Referência da 
Assistência Social I, II e 
III

•Centro de Referência 
Especializado de 
Assistência Social –
CREAS

•Centro de Referência de 
Atendimento à Mulher –
CRAM

•Centro de Referência 
Especializado para 
População em Situação 
de Rua - POP

Entidades de Serviço 
Socioassistencial

•Associação Clube de 
Mães

•Associação de 
Recuperação de 
Alcoólatras - ARA

•Associação Vida e 
Solidariedade - AVSPI

•Associação de Pais e 
Amigos dos Deficientes 
Visuais - APADEVI

•Associação de 
Assistência aos Surdos 
de Umuarama - ASSUMU

•Centro Espírita Allan 
Kardec - Casa da Sopa

•Associação dos Pais e 
Amigos dos Excepcionais 
- APAE

•Lar São Vicente de Paulo

•Associação de Apoio a 
Promoção Profissional -
APROMO

• Centro de Recuperação 
Viva com Deus - CREVID

•Associação de Pais e 
Amigos do Autista de 
Umuarama - AMA

Sindicatos

•Sindicato dos 
Trabalhadores em 
Educação Pública do 
Paraná - APP

•Sindicato dos Servidores 
Públicos do Município de 
Umuarama - SISPUMU

•Sindicato dos 
Empregados no 
Comércio de Umuarama -
SINDECOMU

•Sindicato dos 
Empregados em 
Estabelecimentos 
Bancários de Umuarama 
e Região - PACTU/CUT

•Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de 
Umuarama - STR

•Sindicato dos 
Trabalhadores e 
Condutores em 
Transportes Rodoviários 
e Anexos em Umuarama 
- SINTRAU

•Sindicato dos 
Empregados nas 
Indústrias de Alimentação 
de Umuarama



113 
 

considerar e seguir são as orientações da legislação que regulamentam a oferta de 

EPT/EJA no país, documentos e diretrizes norteadores que servem, sobretudo, de 

amparo e guia no decorrer da proposição de um curso, para que este se dê em 

benefício dos sujeitos da modalidade, além do desenvolvimento local e regional 

(NEVES, 2019a). 

São relacionadas, a seguir, as leis, diretrizes e documentos que orientam a 

modalidade no IFPR, presentes na IIP N.º 5, de 2019 (IFPR, 2019a), que atualiza e 

define os critérios para a abertura de cursos técnicos, além das orientações da Pró-

reitoria de Ensino (PROENS) e Diretoria de Ensino Médio Técnico (DEMTEC), que 

indica, em sua página oficial, a normatização para criação, elaboração e ajustes dos 

PPCs (IFPR, 2020a). Além disso, foram acrescentados alguns documentos 

considerados fundamentais, indicados no produto educacional  “Projeto Pedagógico 

do Curso de Aperfeiçoamento em EPT/EJA: aspectos teóricos/metodológicos”, de 

Sakalauskas (2019b), no qual são apontadas, em uma das disciplinas propostas, as 

considerações legais, teóricas e metodológicas para a EPT/EJA. Por fim, algumas das 

bases legais que orientam a EPT, recomendadas por Neves (2019b). Todos esses 

documentos estão discriminados no Quadro  2. 

 

Quadro  2 - Documentos Legais que Orientam a EPT/EJA no IFPR – 2020 

 

LEGISLAÇÃO NACIONAL 

− Lei N.º 9.394, de 1996, Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional 

− Lei 11.892, de 2008, que trata da criação dos 

Institutos 

− Lei 13.005, de 2014, que aprovou o Plano 

Nacional de Educação 

− Decreto 5840/2006 – Institui em âmbito 

federal o PROEJA 

DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS 

 

− Resolução N.º 6, de 2012, Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio 

− Resolução N.º 3, de 2018 – Atualiza as 

diretrizes curriculares nacionais para o 

ensino médio 

− Parecer CNE/CEB 11/2000 

− Resolução CNE/CEB N.º 1, de 2000 

− Documento Base do PROEJA de 2007 

(Continua na próxima página) 
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− Resolução CNE/CEB N.º 3, de 2010 - Institui 

Diretrizes Operacionais para a EJA 

DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS 

 

− Estatuto do IFPR – Resolução N.º 001/2009 

– CONSUP/IFPR 

− Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 

− Projeto Político Pedagógico do Campus - 

PPP 

− Resolução N.º 05/2018 – CONSUP/IFPR – 

Define as diretrizes institucionais para a 

EPT/EJA no IFPR 

− Resolução N.º 54, de 2011 – Dispõe sobre a 

Organização Didático-Pedagógica da EPT 

de Nível Médio e Cursos FIC no âmbito do 

IFPR. 

− Resolução N.º 50, de 2017 – CONSUP/IFPR 

– Estabelece as normas de avaliação dos 

processos de ensino-aprendizagem no 

âmbito do IFPR 

− Instrução Interna de Procedimentos - IIP N.º 

05, de 2019 – Atualiza e define os critérios 

para abertura de cursos técnicos e cursos de 

graduação no IFPR 

− Portaria N.º 413, de 2016 – Regulamenta a 

oferta de cursos FIC no âmbito do IFPR 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

 

− Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, 3ª 

Edição, Resolução CNE/CEN N.º 01/2014 

− Guia Pronatec de Cursos FIC, 4ª Edição, 

Portaria MEC N.º 12/2016 

− Classificação Brasileira de Ocupações – 

Ministério do Trabalho e Emprego, 3ª edição, 

2010 – Estrutura, tábua de conversão e 

índice de títulos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Sakalauskas (2019b, p. 24); Neves (2019b, p. 12); IFPR 

(2019a) e IFPR (2020a) 

 

Após o levantamento de dados e consulta aos atores locais, segundo a 

metodologia proposta por Neves (2019b, p. 9), tem-se a etapa chamada “SÍNTESE”. 

Nela, se propõe “o cruzamento das informações levantadas na etapa 

DADOS/FONTES”, cujas informações foram apontadas nas seções anteriores do 

presente capítulo, com as indicações feitas na etapa ATORES, dos quais deu-se 

alguns exemplos e sugestões nesta seção, para, assim, se chegar às possibilidades 

de oferta de cursos que atenderiam ao mundo do trabalho e a opções que satisfaçam 

o setor público e a sociedade, em prol do desenvolvimento regional e local, além de 
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beneficiar a população, promovendo uma educação que almeja a emancipação social 

(NEVES, 2019b). Na última etapa, denominada “PROPOSTA”, deve-se ponderar as 

possibilidades apontadas como potencial real para o desenvolvimento do município, 

a legislação que ampara a EPT/EJA, mencionadas anteriormente, para então, após 

elencadas as possibilidades, discutir e planejar outras variáveis de suma importância 

para indicação de um novo curso; dentre elas, destacam-se: “o dimensionamento do 

quadro de pessoal, o levantamento e projeção da infraestrutura e a proposta de 

construção de um currículo verdadeiramente integrado” (NEVES, 2019b, p. 14). 

3.4 OS SUJEITOS DA EPT/EJA NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA 

A fim de conhecer um pouco mais a realidade educacional do município e os 

sujeitos da EJA e EPT/EJA, durante a pesquisa de campo foram realizadas entrevistas 

estruturadas com 4 das 5 instituições que ofertavam a modalidade no ano de 2019. 

Foram convidadas a participar as 4 instituições públicas da rede estadual, 

considerando que ofertavam cursos EJA de nível médio, das quais o público, acredita-

se, mais se aproximará dos futuros estudantes do IFPR - Campus Umuarama. Desse 

modo, responderam, pelos respectivos colégios, as pedagogas representantes do 

apoio pedagógico para a modalidade (denominadas como Grupo B, para fins de 

análise dessa pesquisa), já que as perguntas visavam identificar o perfil 

socioeconômico e profissional, a localização dos estudantes e as possíveis 

dificuldades que cada instituição enfrenta perante a EJA e a evasão que nela ocorre. 

 Com o intuito de preservar a identidade dos participantes e, ao mesmo tempo, 

dar-lhes identidade para a divulgação das respostas apresentadas, fez-se a sua 

identificação da seguinte forma: “ES1”, “ES2”, “ES3” e “ES4”, de maneira aleatória. 

Com respeito às matrículas da EJA em Umuarama (Tabela 15), segundo dados 

do INEP, no ano de 2019, a modalidade possuía 748 matrículas no ensino médio, 

divididas entre a rede estadual (636) e privada (112), o que equivale, respectivamente, 

a 85% e 15% do total (BRASIL, 2020). Contudo, o Núcleo Regional de Educação 

(NRE) de Umuarama, informou que, para o mesmo ano, havia 643 matrículas na rede 

estadual, o que diverge dos dados do INEP (636 matrículas) em 7 matrículas. Apesar 

disso, a presente pesquisa também utilizou essa fonte de dados, visto que o NRE 

distingue as matrículas por instituição e forma de oferta, e isso permite compreender 

melhor a dimensão que cada escola confere à EJA (PARANÁ, 2019). 
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Tabela 15 - Matrículas da EJA e EPT/EJA de Nível Médio na Rede Estadual de 
Umuarama Segundo a Forma de Oferta e Estabelecimento - 2019 

  
ESTABELECIMENTO FORMA DE OFERTA N.º DE MATRÍCULAS 

ES1 

ES2 

ES3 

ES4 

TOTAL 

EPT/EJA 

EJA por Disciplina 

EJA por Disciplina 

EJA por Disciplina 

--- 

117 

377 

129 

20 

643 
 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Paraná (2019) 

 

Segundo o NRE, apenas uma instituição oferece EPT/EJA no município, sendo 

que, nas demais, a oferta está organizada por disciplinas. Assim, o educando pode 

matricular-se em até quatro disciplinas de cada vez, de acordo com as que ainda lhe 

faltam cumprir, distribuídas em turmas coletivas ou individuais, com duração de 

aproximadamente 2 anos e meio (carga horária de 1200/1306 horas ou 1440/1568 

horas/aulas), a depender de quantas disciplinas o estudante consiga cursar por 

semestre (PARANÁ, 2019).  

A escola ES2 oferta a modalidade em todos os turnos (manhã, tarde e noite), 

todavia, das 13 turmas de EJA, por disciplina, nove estão no período noturno (69%). 

As demais instituições ofertam apenas no turno da noite, inclusive a única que oferta 

o curso técnico de nível médio integrado à EJA (PARANÁ, 2019), fato que subentende 

a expressiva procura pela modalidade no turno em questão. 

 A seguir, no Quadro  3, é apresentado o roteiro de análise das questões que 

fizeram parte do script da entrevista estruturada com o Grupo B, em cujos tópicos de 

discussão estão: local de residência e condição socioeconômica dos estudantes, tipo 

de ocupação profissional, problema da evasão, dificuldades das escolas com a 

modalidade e possível contribuição do IFPR - Campus Umuarama nesse cenário. O 

roteiro de entrevista (Ap. D) foi composto por 7 questões abertas, as quais foram 

elaboradas seguindo a mesma ordem. Todas as pedagogas convidadas concordaram 

em participar. 
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Quadro  3 - Roteiro de Análise das Questões do Grupo B 

 

TÓPICOS DE DISCUSSÃO OBJETIVOS 

1 – Local de residência 
Identificar a região ou bairro da cidade onde moram esses 

estudantes 

2 – Condição socioeconômica Reconhecer o perfil social e econômico e a classe social a 

que pertencem 

3 – Tipo de ocupação profissional Classificar os tipos de profissões mais comuns a este público 

4 – Evasão 
Compreender se há evasão nos cursos EJA e EPT/EJA e a 

que as escolas atribuem esta evasão  

5 – Dificuldades da modalidade Entender as principais dificuldades que a escola enfrenta 

com relação à modalidade 

6 – Contribuição do IFPR 

Reconhecer a possibilidade de parceria entre as escolas e o 

Instituto Federal e buscar maneiras de contribuir com a 

modalidade 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

As respostas partiram da percepção e experiência de cada profissional 

entrevistada, dado que muitas dessas informações não são coletadas e tampouco 

sistematizadas pelas escolas ou por meio do NRE, conforme explicou a escola ES2 

(Quadro  4). Por esse motivo, a instituição justificou a dificuldade de responder, com 

precisão, algumas das questões, inclusive a primeira delas, que versava sobre a 

localização da residência dos estudantes. 

 

Quadro  4 - Local de Residência dos Estudantes 

 

Com relação ao perfil dos alunos da EJA de nível médio, em que região ou bairro da cidade 

moram estes estudantes? 

ES1 

“Temos alunos de outros municípios também. Mas os de Umuarama, a maioria deles, moram 

na periferia, em bairros mais carentes como: Sonho Meu, Arco Íris, Industrial, e alguns poucos 

moram no centro”. 

ES2 

“Não consigo localizá-los geograficamente, pois não tenho estes dados sistematizados, mas 

posso afirmar, com certeza, que são dos bairros mais diversos, inclusive temos alunos de 

outras cidades da região”. 

ES3 

“Os principais bairros são os mais próximos das intermediações da escola. São eles: Dom 

Pedro I e II, Ouro Branco, Sonho Meu, Parque Irani, Industrial e Arco Íris, Laranjeiras e Parque 

Daniele”. 

ES4 
“Nossos alunos moram próximos da escola; este é um fator determinante na hora de escolher 

estudar aqui. Os principais bairros são jardim Panorama e Bonfim”. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nas respostas dos participantes da entrevista (2019) 
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No tocante ao local de residência dos estudantes, três escolas identificaram 

alguns bairros da cidade, que na maioria dos casos, ficam nas intermediações da 

escola. São eles: Sonho Meu, Arco Íris, Industrial, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Ouro 

Branco, Parque Irani, Laranjeiras, Parque Daniele, Panorama e Bonfim. A maior parte 

deles (10) é distante do centro da cidade e está, até certo ponto, mais próxima da 

região em que o IFPR está estabelecido. Contudo, a distância da instituição para com 

o perímetro urbano - que está situada nas margens da rodovia PR 323, na parte 

industrial da cidade - ainda é considerável, o que demandaria transporte particular ou 

público aos futuros estudantes. Assim, tal constatação deve ser considerada tanto na 

escolha de parcerias com instituições mais próximas das áreas residenciais, quanto 

na possível divulgação do curso e desenvolvimento de projetos de pesquisa e 

extensão voltados a essas comunidades. 

No que diz respeito à condição socioeconômica dos estudantes, todos os 

participantes a classificaram como muito baixa ou baixa, composta, em sua maioria, 

por trabalhadores assalariados. Nesse sentido, ES1 revela ser comum o caso de 

estudantes que, em algum momento de sua formação, precisam optar entre estudar 

ou trabalhar para sobreviver (Quadro  5). 

 

Quadro  5 - Condição Socioeconômica do Público da EJA 

 

Qual a condição socioeconômica dos estudantes EJA de nível médio? 

ES1 
“Muito baixa. É comum casos de alunos que em algum momento tem que optar entre estudar 

ou trabalhar para se manter. Seria necessária uma ajuda de custo do Governo a estes alunos”. 

ES2 
“São todos trabalhadores assalariados, isso com certeza, mas também não temos estes 

dados”. 

ES3 
“Na EJA de nível médio muitos dos alunos já trabalham e pertencem a classe baixa, muito 

carentes”. 

ES4 
“São alunos classe média baixa e baixa. Todos são trabalhadores. Outro fato que chama a 

atenção é que todos eles têm distorção idade-série”. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nas respostas dos participantes da entrevista (2019) 

 

O participante ES1, menciona que “seria necessária uma ajuda de custo do 

governo a estes alunos”. Neste sentido, Covolan e Machado (2012, p. 19), ao citar o 

exemplo do IFPR - Campus Paranaguá, destacam como primordial, para o combate 

à evasão na EPT/EJA e o incentivo à permanência dos estudantes em seu campus, 
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“o oferecimento de uma bolsa no valor de R$100,00, [que] embora com pagamentos 

instáveis, reforçaram a participação de alunas e alunos [...]”. Portanto, para a 

implantação de um curso dessa natureza, as orientações sobre assistência estudantil 

para esse público devem ser redobradas, considerando-se o quanto uma bolsa 

assistencial, ainda que pequena, pode ser determinante para a permanência desse 

jovem ou adulto na escola.  

 A próxima questão buscou identificar os tipos de ocupação e perfis profissionais 

dos estudantes trabalhadores, dada a importância do trabalho para esse público, uma 

vez que os estudantes da EJA, “na sua grande maioria, já estão atuando no mercado 

de trabalho formal ou informal” e buscam, com a elevação da escolaridade, “melhorar 

sua inserção social e profissional” (LAFFIN; SALES; SOUZA, 2015, p. 22). As 

ocupações mais citadas, conforme o Quadro  6, foram: empregados do comércio, 

empregadas domésticas, diaristas e faxineiras, trabalhadores autônomos, 

vendedores, servente de pedreiro, auxiliar de serviços gerais, zelador(a) e 

caminhoneiro. É importante destacar que, dentre o público da EPT/EJA, há ainda 

muitos “sujeitos que não estão inseridos no mercado ou estão em ocupações de 

subemprego do sistema produtivo, via trabalho informal, caracterizando uma 

população desfavorecida econômica, social e culturalmente [...]” (LAFFIN; SALES; 

SOUZA, 2015, p. 25). 

 

Quadro  6 - Tipo de Ocupação / Profissão dos Estudantes 

 

Dos que trabalham, quais os principais tipo de ocupação/profissão? 

ES1 
“A maioria trabalha no comércio, entre as mulheres temos muitas que trabalham como 

diaristas, faxineiras”. 

ES2 “A maior parte trabalha no comércio, outros em empresas da região, autônomos, vendas”. 

ES3 
“Temos muitos alunos que trabalham na construção civil, como servente de pedreiro, temos 

também diaristas, auxiliar de serviços gerais, vendedores”. 

ES4 
“As principais profissões são de zeladora, caminhoneiro, empregados do comércio, 

empregada doméstica e diaristas”. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nas respostas dos participantes da entrevista (2019) 

 

 No que tange à evasão nos cursos EJA, apenas uma instituição afirmou não 

ter alunos evadidos até o momento. Entretanto, a escola em questão possui apenas 

20 alunos e está na sua primeira turma. As demais afirmam haver muitos casos de 
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evasão, sendo que a escola ES2 considera ser esta a maior dificuldade da instituição, 

tendo em vista os obstáculos que esse público enfrenta no cotidiano, atrelados ao, 

consequente, elevado número de faltas. 

As três escolas que declararam ter problemas de evasão justificaram o que leva 

esses estudantes a evadirem novamente do ambiente escolar (cf. Quadro  7), sendo 

que todas destacaram o trabalho como principal motivo, diante da dificuldade de 

conciliá-lo com os estudos, uma vez que muitos deles são trabalhadores braçais e já 

chegam à aula muito cansados. No caso das mulheres, a família também foi apontada 

como possível causa, devido à pressão de cuidar dos filhos, ao fazerem jornada tripla 

(trabalho, estudo e afazeres domésticos), ou à interferência do marido, que não apoia 

a continuidade dos seus estudos e, comumente, não divide as responsabilidades da 

criação dos filhos. 

 

Quadro  7 - Respostas das Escolas Referente aos Motivos da Evasão 

  
Ao que a escola atribui esta evasão? 

ES1 

“A maior parte desiste por conta do trabalho, por não conseguir conciliar com os estudos, ou 

porque chegam à escola muito cansados. Outros porque estavam há muito fora da escola. 

Entre as mulheres percebemos que muitas desistem devido à família, para cuidar dos filhos 

ou por interferência do marido. Mas o perfil está cada vez mais diversificado, por isso as 

causas são das mais diversas também, é perceptível que o nosso público está cada vez mais 

jovem”. 

ES2 

“Atribuo à carga horária de trabalho e dificuldades financeiras. As mulheres desistem muito 

por conta da família, muitas delas ainda tem essa sobrecarga, trabalhar fora e cuidar dos filhos 

praticamente sozinha”. 

ES3 

“Ao trabalho, ou seja, conciliar trabalho e estudo. Como muitos são trabalhadores braçais, 

chegam aqui exaustos do trabalho, a gente percebe que estão cansados, que trabalharam o 

dia todo no pesado. Quando se deparam com alguma dificuldade eles desistem da escola, 

com a promessa de voltar no ano seguinte. A escola é sempre a primeira opção da qual eles 

desistem”. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nas respostas dos participantes da entrevista (2019) 

 

Outro fato importante é que, na visão da escola ES1, fica perceptível que o 

público da EJA está cada vez mais jovem, o que confirma o já mencionado processo 

de juvenilização na modalidade, conforme Leite (2013). Isso implica a necessidade de 

distinguir as faixas etárias registradas nessa modalidade de educação que, apesar de 

partilharem uma situação comum, a de não terem concluído os estudos na idade 

considerada própria, possuem expectativas e experiências frequentemente não 

coincidentes, devido à grande diferença de idade que possa existir entre eles. Por 
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isso, os PPCs devem considerar a conveniência de haver, na constituição dos grupos 

de alunos, momentos de homogeneidade e de heterogeneidade para atender, com 

flexibilidade, a essa distinção, já  que “não perceber o perfil distinto destes estudantes 

e tratar pedagogicamente os mesmos conteúdos como se tais alunos fossem crianças 

ou adolescentes seria contrariar mais do que um imperativo legal. Seria contrariar um 

imperativo ético” (BRASIL, 2000, p. 63). 

Quanto às principais dificuldades com que as instituições de ensino 

participantes lidam, no dia a dia, no que diz respeito à modalidade em si, todas, ainda 

que indiretamente, apontaram que é garantir a permanência dos estudantes, ou seja, 

evitar a evasão, como se pode inferir pelas respostas exibidas no Quadro  8.  

 

Quadro  8 - Dificuldades da Modalidade 

 

 Qual(is) a(s) principal(is) dificuldade(s) que a escola enfrenta referente aos cursos 

EJA Nível Médio? 

ES1 

“Nossa maior dificuldade é a evasão, e por envolver, quase sempre questões sociais, dificulta 

o trabalho da escola. Geralmente eles nos procuram quando a dificuldade é de ordem 

pedagógica, quase nunca quando é de caráter financeiro. Os que nos procuram, tentamos 

encaminhá-los para estágios remunerados. Outra questão importante de se destacar é a 

dificuldade dos alunos em acompanhar as disciplinas do núcleo básico. Muitos ingressam 

achando que só terão aulas do ensino técnico, eles se esquecem que não concluíram ainda 

o ensino médio”. 

ES2 
“A desistência, o abandono. Quando se refere a questões de aprendizagem eles buscam 

ajuda, mas quando se trata de outras questões não”. 

ES3 

“A desistência do aluno. É um desafio fazer com que eles permaneçam na escola. A EJA 

deveria ser repensada na sua duração e organização dos tempos pedagógicos. Não estou 

sugerindo uma formação aligeirada, mas da forma como está hoje, fica difícil manter este 

aluno, muitos desistem no meio do caminho. Penso que uma formação de 18 meses seria 

mais atrativa e atenderia as expectativas destes alunos”. 

ES4 
“Lidar com o cansaço dos alunos, eles estão sempre muito cansados e faltam bastante. Muito 

disso por conta do trabalho, é difícil conciliar as duas coisas”. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nas respostas dos participantes da entrevista (2019) 

 

Para as escolas ES1 e ES2, por se tratar, quase sempre, de questões sociais, 

é quase impossível assegurar que esse estudante não evada. Além do mais, quando 

a dificuldade deles não é de ordem pedagógica, mas financeira, poucos buscam 

ajuda. Já para ES4, o cansaço, devido à dupla jornada, trabalho e estudo, além do 

grande número de faltas, acarreta prejuízo na aprendizagem, quando não na 

desistência do curso. 
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 Outra dificuldade dos alunos, mencionada por ES1, é acompanhar as 

disciplinas do núcleo básico. Essa escola é a única do município que oferta EPT/EJA, 

e, segundo ela, muitos alunos ingressam achando que só terão aulas do ensino 

técnico, “esquecendo-se” que ainda não concluíram o ensino médio. O relato serve 

de alerta para o Campus Umuarama, pois esse poderá ser um fato recorrente entre 

os futuros ingressantes na instituição em um curso EPT/EJA, caso não haja uma 

correta compreensão da proposta do curso. Desse modo, Laffin, Sales e Souza (2015) 

relatam que, na Rede e-Tec, especializada na oferta de EPT na modalidade a 

distância, incluindo a formação profissional inicial e continuada para os estudantes da 

EJA, existe por parte dos alunos uma grande dificuldade de compreender o edital de 

seleção ofertado. Muitos se inscrevem sem entender que o curso é integrado e que 

ele, portanto, não pode ter concluído o ensino médio para cursá-lo, por exemplo. 

 Para evitar essa situação, as autoras esclarecem que o candidato precisa 

receber mais esclarecimentos sobre o curso antes da inscrição. Pois, quanto mais 

informações ele recebe, mais sente ou não afinidade com a proposta de formação. 

Além disso, é importante fazer a divulgação em espaços específicos de participação 

dos jovens, adultos e idosos, como, por exemplo, “templos religiosos, feiras dominicais 

ou regionais, rodoviárias, entradas de comércio onde circulam um grande contingente 

desse público” (LAFFIN; SALES; SOUZA, 2015, p. 122) e, se possível, promover 

reuniões, palestras e criar um canal de contato direto com o intuito de esclarecer as 

eventuais dúvidas. Cabe destacar que, no caso da Rede e-Tec, há outras questões a 

serem consideradas, como o fato de a modalidade EaD não ser a mais adequada a 

esse público, como já destacado por Silva (2019), visto que dificultaria ainda mais o 

acesso a esses cursos. 

 Nessa mesma perspectiva, Souza et al. (2018, p. 38) verificou “no imaginário 

social da população da periferia de Paranaguá, amplo desconhecimento acerca das 

possibilidades de ingresso nos cursos ofertados pelo IFPR”, não só na EPT/EJA, mas 

nas demais modalidades também. Aproximar-se, portanto, da comunidade torna-se 

imperativo diante de tal desconhecimento, dada a importância do papel social 

transformador que o IFPR defende desde a sua criação, como de proporcionar 

inclusão à população carente, ao garantir-lhe acesso à informação e a uma educação 

de qualidade, socialmente referenciada. 

Quanto à última questão da entrevista (Quadro 9), seu objetivo foi perceber de 

que forma as instituições participantes reconhecem, no IFPR, uma possibilidade de 
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parceria com elas, ou visualizam maneiras como ele possa contribuir com a 

modalidade, por elas ofertada. 

 

Quadro 9 - Contribuição do IFPR - Campus Umuarama para a Modalidade 

 

Você acredita que o IFPR poderia contribuir com a EJA de sua escola? De que forma? 

ES1 

“Sim, principalmente com relação aos professores. Precisamos de metodologias diferenciadas 

para atuar com este público. O estado não disponibiliza cursos de aperfeiçoamento e 

atualização. Nesse nível, na formação continuada dos professores, o Instituto poderia 

contribuir”. 

ES2 

“Sim, inclusive seria uma excelente forma de divulgação do Instituto aos nossos alunos. Isso 

amplia a visão dos estudantes, desperta o interesse em continuar estudando. O Instituto 

poderia oferecer cursos de curta duração com certificação. Realizar mostra de curso para que 

eles conheçam melhor a instituição”. 

ES3 
“Sim, oferecendo cursos de curta duração para os estudantes, de preferência com 

certificação, ou promovendo cursos de formação continuada para os professores”. 

ES4 

“Não, pois o perfil dos alunos em geral só quer a certificação. Os professores também não 

querem formação, pois só pegam aulas na EJA para completar a carga horária, por isso se 

identificam mais com outras modalidades. Porém, alguns que dão aula na EJA gostam muito, 

mas há pouca oferta e esses professores não conseguem atuar apenas nessa modalidade. 

Outros professores se identificam mais com o ensino regular”. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nas respostas dos participantes da entrevista (2019) 

 

 Apenas a escola ES4 afirmou que não percebia a possibilidade de o IFPR 

contribuir com seu trabalho com a EJA e, como justificativa, alegou que o alunado da 

EJA, em geral, só quer a certificação do ensino médio e não tem perspectiva de dar 

continuidade aos estudos. Já os professores, segundo ela, também não querem 

formação pedagógica, a qual a escola imagina que o IFPR poderia oferecer, pois a 

maioria só ministra aulas na EJA para completar a carga horária, uma vez que se 

identificam mais com outras modalidades. Além disso, aqueles que gostam da EJA 

não conseguem atuar exclusivamente nela devido à baixa oferta. Esse desinteresse 

pode se dar pelo desconhecimento que, possivelmente, tais professores têm sobre os 

alunos da modalidade, pois a maior parte deles “têm origens em quadros de 

desfavorecimento social e suas experiências familiares e sociais divergem, por vezes, 

das expectativas, conhecimentos e aptidões que muitos docentes possuem com 

relação” a eles (BRASIL, 2000, p. 61). Entretanto, mediante a formação continuada, 

esses profissionais teriam a oportunidade de identificar, conhecer, distinguir e 

valorizar a realidade social dos alunos e criar, a partir dessa ótica, princípios 

metodológicos que produzissem uma atuação pedagógica capaz de fornecer soluções 
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justas, equânimes e eficazes (BRASIL, 2000). Assim, esses docentes seriam capazes 

de interagir empaticamente com essa parcela de estudantes e construir um verdadeiro 

diálogo, que propiciasse o reconhecimento da modalidade e a valorização da 

educação como base do desenvolvimento humano, social e solidário. 

 Em contrapartida, as demais instituições responderam de maneira afirmativa a 

essa questão. As escolas ES1 e ES3, por exemplo, identificaram uma parceria em 

potencial com o IFPR na formação continuada de seus professores, uma vez que, 

segundo eles, a oferta de cursos de aperfeiçoamento e atualização, por parte do 

Estado, é escassa. As escolas ES2 e ES3 vislumbram uma excelente oportunidade 

de despertar o interesse nos estudantes de continuarem estudando por intermédio da 

divulgação do IFPR. Elas citam, como exemplo, a realização de “mostras de cursos” 

para que eles se aproximem da instituição e conheçam as oportunidades que ela 

oferece, além da oferta de cursos de qualificação de curta duração e, 

preferencialmente, com certificação. 

3.5 O CURRÍCULO INTEGRADO E A EPT/EJA NA VISÃO DOS PROFESSORES DO 

IFPR – CAMPUS UMUARAMA 

Nesta etapa da pesquisa de campo, foram convidados a participar os 

professores do IFPR - Campus Umuarama que atuavam no EMI, os quais 

compuseram o Grupo A, para fins de análise do material levantado, com o intuito de 

investigar duas questões urgentes à EPT/EJA: o conhecimento desses profissionais 

a respeito da modalidade e a compreensão que eles têm do currículo integrado, pelo 

fato de se tratar de um curso de EPT/EJA.  

Foram entregues questionários (Ap. C), contendo 28 perguntas objetivas e 

abertas, que deveriam ser respondidas pelos docentes na ausência do pesquisador, 

para que não houvesse interferência nas respostas. 

 O corpo docente do Campus Umuarama, até o segundo semestre de 2019, era 

composto por 64 profissionais, sendo 59 efetivos e 5 substitutos. Dos professores 

efetivos, 49 encontravam-se ativos, e destes, 38 atuavam no EMI - foram eles os 

convidados a participar da pesquisa, de forma voluntária. Do universo total da 

pesquisa, 22 professores (57,89%) compuseram a amostra, por terem devolvido os 

questionários a tempo de serem tabulados e analisados. 

 As perguntas estavam dispostas em duas partes: a primeira tinha o objetivo de 

caracterizar os participantes, por meio de questões fechadas, nas categorias sexo, 
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formação profissional de nível superior (graduação e pós-graduação), tempo de 

atuação docente anterior e posterior à entrada no IFPR, regime de trabalho docente, 

conteúdo correspondente ao componente curricular ministrado (formação geral ou 

específica) (CASTILHO, 2016). Dessa primeira parte, a respeito da formação 

profissional de nível superior desses entrevistados (Gráfico 6), 41% afirmaram ser 

formados em cursos de licenciatura, 18% em cursos de bacharelado e licenciatura, 

36% são graduados apenas em cursos de bacharelado e 5% em cursos superiores 

de tecnologia. Logo, pouco mais da metade (59%) possui formação pedagógica em 

cursos de licenciatura. 

 

Gráfico 6 - Formação Profissional de Nível Superior 

 

        
                   

                   Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos dados da pesquisa (2019) 

 

 No que se refere aos conteúdos ministrados pelos professores participantes da 

pesquisa, 50% declararam trabalhar tanto com disciplinas do núcleo básico, que 

abordam conteúdos da formação geral, isto é, aquelas que são comuns ao ensino 

médio, quanto com aquelas que são específicas da formação técnica. Dos demais, 

36% ministravam apenas conteúdos específicos da formação profissional, e somente 

14% lecionavam, exclusivamente, disciplinas do ensino básico, conforme ilustra o 

Gráfico 7. 
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Gráfico 7 - Componentes Curriculares Ministrados 

 

 
                   

                   Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos dados da pesquisa (2019) 
  

O fato de 50% dos entrevistados trabalhar com disciplinas de ambos os eixos, 

geral e específico, revela um perfil docente comum aos IFs, que difere de outras 

instituições especializadas em apenas um nível ou modalidade de ensino. Ademais, 

21 dos 22 professores (95%), disseram atuar em cursos de outro nível e modalidade, 

além do EMI. Logo, nessas condições, exige-se do professor um domínio amplo de 

conhecimentos e flexibilidade para lidar com todas as áreas de abrangência da sua 

formação e da instituição em si, mediante a necessidade de atuar em diferentes níveis, 

modalidades, além de ser flexível, adaptável, produtivo e otimizado (OLIVEIRA e 

CRUZ, 2017). 

A segunda parte do questionário teve como finalidade identificar concepções e 

práticas educativas dos professores a respeito do currículo integrado, dificuldades em 

concretizá-lo, experiência e afinidade com a EJA, disposição e disponibilidade para o 

planejamento coletivo e desenvolvimento de atividades integradoras, diante das 

condições de trabalho do contexto pesquisado. As questões foram analisadas 

conforme o roteiro de análise a seguir (Quadro  10), divididas em cinco tópicos de 

discussão com seus respectivos objetivos: 1 – Curso e nível de atuação 2 – Formação 

continuada; 3 – Formação pedagógica para atuar na EJA; 4 – Planejamento coletivo 

e 5 – Currículo integrado. 
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Quadro  10 - Roteiro de Análise das Questões Específicas do Questionário –  
Grupo A 

  

Tópicos de Discussão Objetivos 

1 – Curso e nível de atuação 
Identificar em quais cursos os professores atuam, e destes 

com os quais eles mais se identificam. 

2 – Formação Continuada 

Constatar se o IFPR oferece formação continuada com 

regularidade, caso sim, se alguma delas foram relacionadas 

ao currículo integrado e à EPT/EJA, e pedir sugestões de 

temas. 

3 – Formação pedagógica para 

atuar na EJA 

Identificar se os docentes receberam formação pedagógica 

específica para trabalhar com a EJA, durante a graduação ou 

pós-graduação, ou após o ingresso no IFPR, se possuem 

experiência com a modalidade, se conhecem o perfil e se 

gostariam de trabalhar com esse público. 

4 – Planejamento coletivo 

Verificar se os professores, dentro da atual carga horária, 

teriam disponibilidade para o planejamento coletivo com 

outros docentes. 

5 – Currículo integrado 

Entender como se estabelece a relação entre as áreas gerais 

e específicas, se o currículo integrado de fato acontece no 

cotidiano, além de investigar se os professores acreditam que 

ele seja possível, o que se entende por currículo integrado e 

quais exemplos já vivenciados poderiam compartilhar. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

3.5.1 As Experiências Formativas e Profissionais dos Professores do IFPR – 

Campus Umuarama relativas à EPT/EJA 

Com referência à formação pedagógica para atuar em cursos EJA, 19 dos 22 

professores (86%) informaram não terem recebido formação específica para atuar na 

modalidade, seja na graduação ou na pós-graduação (Gráfico 8). Cabe destacar que 

13 professores possuem curso de licenciatura, entretanto, apenas 3 deles receberam 

formação nesse sentido. Além disso, todos possuem pós-graduação, 45% possui 

doutorado, 45% mestrado e 10% fizeram especialização latu sensu. 
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Gráfico 8 - Formação pedagógica específica sobre EJA em seu curso de graduação 
ou pós-graduação 

 

 

             Fonte: elaborado pelo autor, com base nos dados da pesquisa (2019) 

 

 Dos três professores que disseram ter recebido formação pedagógica 

específica, dois deles a consideraram pouco satisfatória, e um declarou ter sido 

insatisfatória. Segundo Ventura e Bomfim (2015), vários estudos têm destacado a 

baixa prioridade conferida à EJA nos cursos de licenciatura. O que se percebe é um 

silêncio em relação a ela ou uma insuficiência de abordagem da modalidade nas 

propostas curriculares de formação inicial. 

 Apesar de a LDB afirmar, em seu Art. 61, a necessidade de formação de 

profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos dos diferentes níveis e 

modalidades de ensino e as características de cada fase do desenvolvimento do 

educando, o que se vê é um lugar pouco significativo da modalidade nas propostas 

curriculares das licenciaturas. Como consequência, muitos dos futuros licenciados 

desconhecem a problemática e a realidade da EJA e não reconhecem ser esse um 

campo específico de prática e reflexão pedagógica, bem como ignoram o seu sentido 

numa sociedade que, historicamente, nega o direito ao ensino de qualidade para todos 

os seus cidadãos (VENTURA e BOMFIM, 2015). Essa constatação remete ao fato de 

que, no IFPR - Campus Umuarama, há dois cursos de licenciatura: Ciências 

Biológicas e Química. O primeiro teve início em 2015 e o segundo, em 2019. Contudo, 

apenas um deles (Ciências Biológicas) contempla, em seu currículo, a disciplina 

intitulada “Educação de Jovens e Adultos” como obrigatória, desde o seu início em 

2015. O curso de Licenciatura em Química não oferta nem menciona, em nenhuma 

de suas ementas, conceitos específicos sobre a modalidade, tampouco nos 

componentes obrigatórios ou nas disciplinas optativas. 

0%

86%

5%

9%

0%

Não posso afirmar com certeza

Não recebi

Sim, porém foi insatisfatória

Sim, porém foi pouco satisfatória

Sim, e foi muito satisfatória



129 
 

 O currículo de ambos os cursos foi organizado por nucleamento, ou seja, os 

componentes curriculares foram distribuídos em três núcleos organizadores: 1) 

Formação Geral, 2) Aprofundamento e 3) Integração (IFPR, 2017). A determinação 

desse formato está expressa no Art. 27, do anexo II, da Resolução N.º 19/2017 – 

CONSUP/IFPR que, em seu parágrafo 2º, inciso II, deixa claro que são conteúdos 

obrigatórios do núcleo 2 (Aprofundamento): “k) modalidades de educação: educação 

de jovens e adultos, educação especial, educação profissional e técnica de nível 

médio, educação escolar indígena, educação do campo, educação escolar quilombola 

e educação a distância” (IFPR, 2017, grifo nosso). No curso de Ciências Biológicas, o 

componente curricular “Educação de Jovens e Adultos” faz parte do núcleo 2 

(Aprofundamentos Pedagógicos da Educação), sua oferta ocorre no 8º período do 

curso, com carga horária de 33 horas/relógio (40 horas/aula), cuja ementa contempla 

os seguintes conteúdos: história e política da EJA no Brasil; concepções sobre EJA e 

educação popular: práticas educativas e ideologias subjacentes e a apropriação do 

conhecimento como entendimento da realidade e de condição da cidadania (IFPR, 

2018c). Diante disso, é imprescindível instaurar tal discussão no âmbito dos cursos 

de licenciatura, referente à quase e, por vezes, total ausência da EJA enquanto 

modalidade da educação básica nas propostas curriculares dos cursos de formação 

de professores, posto que, apesar das conquistas formais na legislação, por si só, elas 

não são capazes de garantir o potencial da formação inicial para o trabalho em EJA 

promovida em nível superior (VENTURA e BOMFIM, 2015). Uma alternativa proposta 

por Di Pierro (2006b, p. 285), já experimentada em algumas universidades, é: 

 [...] a de abrir aos demais licenciandos a oportunidade de cursar, como 
eletivas, as disciplinas específicas das habilitações em EJA nos cursos que 
ofertam essa disciplina, ou conceder a estes estudantes a oportunidade de 
participar de projetos de pesquisa e extensão universitária no campo da EJA. 

 Com relação à formação continuada - entendida como aquela que acontece no 

próprio espaço escolar, nas instituições de ensino superior, nas capacitações 

ofertadas pela própria instituição, entre outras -, questionou-se, especificamente, se 

os entrevistados receberam formação pedagógica sobre a EPT/EJA promovida pelo 

IFPR. De acordo com o Gráfico 9, dos professores entrevistados, 91% relataram não 

ter recebido formação nesse sentido, sendo que 23% não recebeu, mas já teve 

oportunidade, e 68% declararam que, além de não ter recebido, também não  lhes 

foram concedidos momentos de formação continuada sobre o tema. Apenas 9% 
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disseram participar de formações realizadas em relação a EPT/EJA por intermédio da 

instituição, porém, consideram que foi insatisfatória. 

 

Gráfico 9 - Formação pedagógica específica sobre EPT/EJA no IFPR 

 

 

            Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos dados da pesquisa (2019) 

 

 Esses dados indicam uma lacuna com relação à formação pedagógica 

continuada entre os professores. Segundo Pomini (2014), a maioria dos educadores 

atuantes na EJA não tem, em sua formação inicial, conteúdos que abordem a 

problemática da modalidade. Por isso, é necessário que a formação continuada se dê 

tão logo o docente comece a trabalhar com a modalidade. Essa formação poderá 

ocorrer no próprio estabelecimento de ensino, ao conhecer a realidade escolar em 

que se encontra, o PPP, o PPC, o Regimento Escolar e demais documentos que 

orientam a EPT/EJA, a fim de que eles possam qualificar sua atuação, pautada nas 

especificidades da modalidade de ensino. A partir desse entendimento, a CEC poderá 

prever, na redação do projeto, a necessidade de formação permanente para o corpo 

docente e equipe do apoio pedagógico, planejando possíveis atividades, projetos e 

propostas formativas, antes mesmo da implementação do curso.  

Parte dessa carência formativa poderia ser suprida ou amenizada pela 

experiência prática de alguns dos docentes com a EJA. Entretanto, os dados do 

Gráfico 10 revelam que 50% deles nunca trabalharam com ou pesquisaram a respeito 

desse público e 4% nunca trabalharam, mas já estudaram sobre o assunto. Os 

demais, que afirmam ter tido alguma experiência, somam 46%, porém, metade deles 

(23% do total) ainda não se sente preparada para atuar na modalidade. 
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Gráfico 10 - Experiência com o Público EJA 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos dados da pesquisa (2019) 

 

 Parte da insegurança e sensação de despreparo indicada pelos professores, 

de acordo com Almeida (2018), se dá em função da falta de formação para lidar com 

o público da EJA. Para o autor, a inexistência de uma política de formação continuada 

dos professores, no âmbito do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), gerou o 

desconhecimento quanto à realidade de vida dos atores sociais pertencentes a EJA, 

como também o desconhecimento da política do programa e o descrito nos 

documentos oficiais por parte dos docentes, fato este que, sem dúvida, acarreta um 

prejuízo ao desenvolvimento pleno da modalidade. 

Por conseguinte, o déficit de formação inicial e continuada específica para a 

EJA, acrescido da pouca experiência com a modalidade, reflete no também pouco 

conhecimento a respeito do perfil dos estudantes, como é possível observar no 

Gráfico 11, uma vez que apenas 14% dos entrevistados consideram que conhecem 

as características desse público de maneira satisfatória - a grande maioria (64%) até 

alega conhecer, mas não considera que saiba o suficiente. Os que declararam não 

conhecer, no sentido de não compreender as particularidades, espaços e tempos 

próprios de aprendizagem e a realidade do público, representam 22% do total, sendo 

que 18% imaginam quais sejam as especificidades, mas não afirmam com certeza, e 

4% desconhecem totalmente. 
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Gráfico 11 - Conhece o perfil e as características do público da EJA 

 

             Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos dados da pesquisa (2019) 

 

Um ponto positivo, mesmo diante da aparente inexperiência, é que muitos 

gostariam de atuar em cursos dessa natureza, já que 83% responderam 

afirmativamente a essa questão; parte deles porque se identificam com a modalidade 

e têm experiência (23%), outros porque se identificam e gostariam de adquirir 

conhecimento a respeito (19%) e, por fim, aqueles que admitem não se identificar com 

a modalidade, mas gostariam de experenciar e assim aprender a partir da prática 

(41%). Apenas 14% declararam que não gostariam de trabalhar na EPT/EJA e 

justificaram não ter conhecimento a respeito; destes, 9% ainda revelaram que não se 

identificam com os cursos em questão. 

Solicitou-se também a opinião dos professores a respeito dos diferenciais que 

eles acreditam existir na EJA, se comparados ao ensino regular, considerando as 

especificidades. Para essa questão, apenas três professores informaram que não 

sabiam responder à pergunta, e dois, de fato, não responderam. As respostas dos 

demais docentes foram agrupadas e classificadas nas seguintes categorias: 

experiências dos estudantes; perfil diferenciado; trabalhar conteúdos relacionados ao 

cotidiano do aluno e que desenvolvam o pensamento crítico; necessidade da prática; 

metodologias de ensino específicas; menor duração do curso; pouca ou nenhuma 

disponibilidade para atividades extraclasse; capacitação específica para os 

professores. Desses diferenciais apontados pelos professores, alguns já foram 

discutidos neste capítulo, como a necessidade de formação inicial e continuada, o 

perfil diferenciado dos estudantes que, por consequência, exige uma metodologia 

própria, assim como a vasta experiência com a qual eles retornam aos bancos 

0%

4%

18%

64%

14%

Nenhuma das alternativas anteriores

Não, e não imagino quais sejam

Não, mas imagino quais sejam

Sim, mas considero que não conheço o
suficiente

Sim, e considero que a nível satisfatório



133 
 

escolares e que deve ser valorizada em sala de aula. Entretanto, vale debater alguns 

desses e outros pontos evidenciados nas entrevistas, devido à importância que têm 

no campo da EJA. 

 Sobre o perfil diferenciado do público, a heterogeneidade presente na 

modalidade merece uma consideração cuidadosa, pois a ela se dirigem adolescentes, 

jovens, adultos e idosos, “com suas múltiplas experiências de trabalho, de vida e de 

situação social, aí compreendidos as práticas culturais e valores já constituídos” 

(BRASIL, 2000, p. 61). Esses trabalhadores ou filhos deles, moradores do campo, das 

pequenas e grandes cidades, das periferias, pessoas em situação de privação de 

liberdade, dentre outros, integram um conjunto extremamente diverso nos seus 

interesses pessoais e necessidades educacionais. São indivíduos que permanecem 

em desvantagem em relação ao acesso ao saber sistematizado, restando-lhes, na 

maioria das vezes, a aprendizagem do trabalho na prática do processo produtivo que 

é, em geral, fragmentada e parcial (KUENZER,1997). 

Mota (2009), ao abordar a diversidade na EJA decorrente das faixas etárias 

presentes na modalidade, classifica seus estudantes em: adulto jovem, adulto maduro 

e idoso. Segundo ele, enquanto o idoso costuma ser saudoso de suas lembranças, o 

adulto jovem está em uma perspectiva de construção e formação da vida e da carreira, 

e entre esses dois, está o adulto maduro que geralmente tem mais paciência com os 

idosos e se relaciona melhor com eles; sendo assim, atos de solidariedade são mais 

frequentes entre estes dois últimos sujeitos. Em decorrência disso, surgem alguns 

conflitos em sala de aula, por divergência de opiniões e comportamentos, os quais 

podem acarretar desestímulo e desistência de parte dos estudantes - segundo Mota 

(2009), geralmente, dos adultos maduros e idosos que voltam a abandonar os bancos 

escolares. Para o autor, isso reforça a importância do estímulo do educador em 

desenvolver atos que promovam solidariedade entre eles, visto que a ação do 

professor é extremamente importante nas relações em sala de aula. É fundamental, 

portanto, um ambiente que estimule atos de companheirismo e permita, aos 

estudantes, criarem vínculos, partilhar virtudes e renunciar, muitas vezes, a privilégios 

- uma relação sólida, resistente, que perdure, crie raízes e caminhe na direção do 

respeito (MOTA, 2009). Cumpre ao educador, diante de situações difíceis, promover 

o que Paulo Freire (2018) chama de disponibilidade para o diálogo, a fim de valorizar 

a diversidade e ter respeito às diferenças, ser coerente entre o que se faz e o que se 
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diz e abrir-se à realidade desses alunos, com quem o docente partilha sua atividade 

pedagógica. 

 Outros diferenciais considerados pelos professores do IFPR - Campus 

Umuarama, tendo em vista a vasta experiência e conhecimentos adquiridos dos 

alunos, são a necessidade de trabalhar conteúdos relacionados ao seu cotidiano e 

que desenvolvam o pensamento crítico, além da necessidade da prática, questões 

também defendidas por Santos (2012). A autora argumenta sobre a importância de 

haver, como prática, o diálogo e a troca de experiências no âmbito da EJA, pois trata-

se de estudantes com um grande acúmulo de conhecimento de vida prática e que 

buscam, em sala de aula, com o auxílio da teoria, a complementação daquilo que já 

conhecem do dia a dia (SANTOS, 2012). Para esse público, Ramos (2010b) defende 

que o sentido do conhecimento não está apenas em proporcionar, primeiro, a 

compreensão geral da vida social e, depois, instrumentalizá-los para o exercício 

profissional. A relação com o trabalho é mais imediata, visto que muitos já estão 

inseridos no mercado de trabalho, porém almejam, muitas vezes, uma melhor 

colocação ou recolocação, visto não terem tido, ao menos, uma formação básica 

sólida, baseada na concepção humanista. Trata-se de uma formação em vista de uma 

relação pedagógica com sujeitos, trabalhadores ou não, com marcadas experiências 

de vida que não podem ser ignoradas. Por isso, é imperativo à EJA adequar-se às 

condições dos alunos, por meio de um ensino com conteúdos trabalhados de modo 

diferenciado, com métodos e tempos específicos a eles. Além do mais, o “tratamento 

didático dos conteúdos e das práticas não pode se ausentar da especificidade da EJA 

nem do caráter multidisciplinar e interdisciplinar dos componentes curriculares” 

(BRASIL, 2000, p. 58). 

Sobre a necessidade da prática, Laffin, Sales e Souza (2015, p. 115) defendem 

que o trabalho com estudantes jovens e adultos “deve começar com experiências 

concretas para, depois, passar à compreensão abstrata, respeitando o processo 

gradual de seu amadurecimento”. Desse modo, evidenciar as experiências práticas 

com esse público pode ser uma boa opção de trabalho. Ademais, os estudantes da 

EPT/EJA, na sua grande maioria, já estão atuando no mercado de trabalho formal ou 

informal e buscam, no curso, condições de ascender social e profissionalmente, 

conquistar um trabalho ou manter-se empregado. Desse modo, quando o curso não 

possibilita aos discentes o atendimento claro desses objetivos, de forma rápida e 

segura, a tendência é que desistam ou evadam de forma definitiva. 



135 
 

 A respeito das metodologias específicas para o público da EJA, Piconez (1995) 

considera algumas características relevantes para o alcance das aprendizagens, 

dentre elas: a praticidade dos adultos que precisam perceber aplicação do que 

aprendem de maneira imediata, a importância de se envolverem ativamente nas 

atividades para que estas não caiam no esquecimento, e  a compreensão de que 

problemas não ligados à realidade dificilmente despertarão o interesse. 

 Ainda neste sentido, Silva (2012) identificou em seus estudos no IFMA – 

Campus Codó, dificuldades metodológicas no trabalho docente em relação à 

EPT/EJA. Ficou demonstrado que um dos principais desafios a ser superado é a falta 

de formação específica e continuada dos docentes, como já foi defendido nesse texto, 

pois, por conta disso, os professores não se sentiam preparados para atuar na 

modalidade de ensino em questão, já que não tiveram nenhuma preparação prévia, 

não participaram de reuniões para discutirem os problemas de sala de aula, dividirem 

experiências, opiniões e sugestões. Além do mais, a autora conclui que é necessário 

que haja capacitação não apenas para os docentes, mas também para as pessoas 

que atuam no setor pedagógico, a fim de que estes possam orientar os docentes em 

questões específicas do currículo, metodologias possíveis de serem adotadas, 

realizando um trabalho conjunto e, portanto, mais produtivo. 

Um dos recursos didáticos que implica diretamente no processo de 

desenvolvimento do curso e no desempenho dos estudantes, refere-se à “organização 

sistemática dos elementos do Projetos Político Pedagógicos de Cursos em relação à 

sua organização curricular (formas de organização, carga horária, duração, formas de 

integração)” (LAFFIN; SALES; SOUZA, 2015, p. 26). Para Coutinho (2015), diante das 

dificuldades inerentes à realização da formação continuada, como o escasso 

compromisso com a EPT/EJA e a falta de referência profissional dentro das 

instituições, é fundamental que a formação continuada de professores esteja também 

alicerçada no currículo formal. Portanto, é imprescindível que todos os profissionais 

envolvidos com a EPT/EJA tenham um entendimento sobre a importância do currículo 

e participem, em conjunto, da sua construção, para que possam compreender a 

necessidade de se colocar em prática todos os aspectos que alicerçam uma proposta 

curricular, especialmente, a formação continuada de professores. 
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3.5.2 As Possibilidades e Desafios do Currículo Integrado na Visão Docente 

 Nesta seção, serão apresentadas algumas discussões sobre a problemática do 

currículo integrado, a partir das percepções e experiências dos docentes do IFPR – 

Campus Umuarama, no intuito de melhor compreender como se estabelece a relação 

entre as áreas gerais e específicas nos cursos do EMI, se a integração curricular, de 

fato, acontece no cotidiano, além de investigar se os docentes acreditam que essa 

integração é possível, o que eles entendem por currículo integrado e quais exemplos 

já vivenciados poderiam compartilhar. Para facilitar as análises e ainda preservar a 

identidade dos participantes, nas questões abertas, os respondentes foram 

denominados como P1, P2, P3... P22. 

 Ao serem questionados sobre a relação entre os componentes curriculares da 

formação geral e da específica, apenas 4% dos entrevistados disseram que essa 

relação é ótima, que há planejamento em conjunto entre as diferentes áreas e que 

ambos os núcleos são valorizados. Outros 4% consideraram que a relação é boa, mas 

que há hierarquia entre as disciplinas, sendo que as de formação específica são mais 

valorizadas. Além destes, 32% responderam que a relação é boa, não há hierarquia 

entre os componentes curriculares, porém que os professores de diferentes áreas não 

planejam juntos, e 32% julgaram a relação ruim e afirmaram que além de haver 

hierarquia também não há planejamento conjunto. Esses dados refletem um dos 

desafios do currículo integrado que é o de colocar em diálogo áreas clássicas do 

conhecimento, conhecidas como de formação geral, e os saberes específicos dos 

campos de formação profissional, ambos sob a perspectiva de um processo de 

formação que permita ao aluno compreender o mundo, compreender-se no mundo e 

inserir-se no mundo do trabalho (MOLL, 2010). Sacristán (2000) assevera que a 

separação entre conhecimentos por disciplinas e a falta de diálogo entre elas 

constituem-se como obstáculos para a conexão dos saberes com as particularidades 

dos contextos sociais e culturais singulares de cada aluno ou grupo de alunos. Com 

isso, o campo do currículo integrado é mais propício a tolerar e estimular a diversidade 

do que o currículo mosaico, ou seja, onde as disciplinas estão justapostas e 

desconexas. 

 Por isso, a construção do currículo integrado exige, na visão de Machado 

(2010), uma mudança de postura pedagógica, do modo de agir tanto dos professores 

quanto dos alunos. De forma que essa proposta representa uma possível ruptura com 



137 
 

um modelo cultural escolar que hierarquiza os conhecimentos, classifica-os como 

mais ou menos importantes e confere menos valor e até conotação negativa àqueles 

de ordem técnica, associados, de forma preconceituosa, ao trabalho manual. Nessa 

proposta, os conteúdos são igualmente importantes para a formação integral do 

estudante, concepção que deve se fazer clara a todos que participam do processo de 

ensino-aprendizagem, e não apenas aos que elaboram os PPP ou PPCs (MACHADO, 

2010). 

 Em decorrência dessa falta de diálogo, poucos professores do Campus 

Umuarama consideraram que o currículo integrado aconteça, de fato, no cotidiano de 

sala de aula (Cf.  Gráfico 12). Do total de respondentes, somente 4% interpretaram 

que a integração ocorre na maioria das vezes, 14% acreditam que aconteça, porém 

poucas vezes, e 4% não souberam responder. Para os demais, que representam 78% 

do todo, o currículo integrado não acontece no cotidiano de trabalho, no qual uns 

afirmam que muito se planeja, mas pouco se faz (23%), ou que há pouca disposição, 

pelos professores, para mudar (37%), e outros que percebem que ele não ocorre, 

contudo, não sabem o motivo (18%). Para Laffin, Sales e Souza (2015), é notória a 

necessidade de maior aprofundamento em relação à questão da integração curricular, 

que se configura como um dos desafios básicos da formação dos docentes que atuam 

em cursos da EPT/EJA. 

 

Gráfico 12 - No cotidiano de trabalho, considera que o currículo integrado aconteça 
de fato? 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos dados da pesquisa (2019) 
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docentes acreditam que a referida proposta de integração seja possível. Conforme 

ilustra o Gráfico 13, somente 5% presumem que não, e 14% não souberam responder. 

O restante, que soma 81% das respostas, considera que ela seja executável, 

entretanto, apenas 36% creem que totalmente, e 45%, parcialmente, ou seja, para 

este último grupo há momentos no processo de ensino-aprendizagem que a 

integração não é aplicável ou possível. 

 

Gráfico 13 - Acredita que o Currículo Integrado seja possível? 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos dados da pesquisa (2019) 

 

Diante disso, parte do entendimento de que o currículo integrado não seja 

totalmente exequível, pode se dar pela incompreensão do conceito de integração ou 

pelo seu desconhecimento, já que entendê-lo de maneira parcial ou equivocada faz 

com que as ações voltadas a essa finalidade também o sejam (MOURA, 2013). Dada 

sua relevância no contexto da EPT/EJA, Moll (2010) defende que a organização 

integrada não só é possível como permite que os conteúdos contemplem os saberes 

da contemporaneidade, que atravessam o cotidiano e dão sentido às relações sociais 

e às trajetórias pessoais daqueles que buscam essa modalidade de ensino. O próprio 

documento base do programa (BRASIL, 2007, p. 52) demonstra a possibilidade de 

integração do currículo, em sua totalidade, por meio das seguintes abordagens: 

“complexos temáticos, esquemas conceituais, resoluções de problemas, dilemas reais 

vividos pela sociedade, abordagem por área do conhecimento”. Nessa perspectiva, 

Machado (2010) também exemplifica algumas possibilidades de interligações entre as 

disciplinas: como contemplar, na organização dos componentes, aproximações 

temporais; promover fusões de conteúdos; realizar estudos e pesquisas com objetos 

em comum envolvendo diferentes áreas; promover conjuntamente seminários e 

eventos que proporcionem momentos de interdisciplinaridade e implementar métodos 
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de ensino por projetos e temas geradores. Essas são algumas das alternativas para 

se explorar os processos de integração e contextualização, no sentido de vincular os 

processos educativos a processos sociais e à realidade local. 

 Outro ponto fundamental para a integração, é transformar o processo 

educacional em um processo investigativo, o que inclui, consequentemente, 

planejamento, colocar em prática processos pedagógicos ordenados, lógicos e 

coerentes e, a partir disso, estimular o resgate e a incorporação ao processo 

pedagógico do conhecimento empírico e experimental trazido pelo aluno. Por meio da 

pesquisa, é possível desenvolver os conceitos e a compreensão dos princípios 

científicos e evidenciar como eles embasam as técnicas; por isso, no currículo 

integrado, a pesquisa é considerada um princípio pedagógico (MACHADO, 2010). 

Diante das possíveis dificuldades de os professores assimilarem o conceito de 

currículo integrado, como sugere Moura (2013), e de aplicá-lo no contexto da 

EPT/EJA, já que muitos desconhecem as especificidades dos estudantes, ou mesmo 

de como as atividades integradoras podem ser desenvolvidas no dia a dia da sala de 

aula, viu-se a necessidade de investigar o que o corpo docente compreende por 

integração curricular.  

Dos 22 entrevistados, apenas um não respondeu à pergunta. As demais 

respostas foram classificadas em 5 categorias, de acordo com os conceitos apontados 

por eles: integração entre os conteúdos do núcleo básico com o específico; aplicação 

da interdisciplinaridade entre os componentes curriculares; conteúdos voltados à 

formação integral do estudante e que abordem questões do cotidiano; relação 

horizontal entre professor e aluno e estudos baseados em temas geradores. 

Cabe destacar que em nenhuma das respostas apareceram dois conceitos 

fundamentais da integração curricular: o trabalho como princípio educativo e a 

pesquisa como princípio pedagógico. Como já discutido no Capítulo 2, Frigotto (2000) 

aponta que o ponto central dessa proposta de integração é ter o trabalho como 

princípio educativo, já que isso implica superar a visão utilitarista, tecnicista e 

reducionista do trabalho dentro da organização do currículo; ainda mais no contexto 

da EJA, como salienta Silva (2015), no qual a relação dos estudantes com o mundo 

do trabalho é mais imediata e eminente, pelas quais se vivenciam e acumulam 

experiências relacionadas a essa categoria. A outra questão é a pesquisa como 

princípio pedagógico, como afirma Machado (2010), que, no currículo integrado, tem 

a função de transformar o processo educacional em um processo investigativo e, por 
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meio da pesquisa, desenvolver os conceitos e a compreensão dos princípios 

científicos, além de evidenciar como eles embasam as técnicas. É por intermédio 

desses dois princípios que Ramos (2008) e Saviani (2003) apontam a possibilidade 

de se alcançar uma educação unitária e politécnica, que pressupõe o acesso, por 

todos, aos conhecimentos, à cultura e às mediações necessárias para trabalhar e para 

produzir sua própria existência. 

Nas respostas, a definição de integração curricular mais presente se refere à 

integração entre os conteúdos do núcleo básico e específico. Entretanto, o conceito 

de currículo integrado vai além da forma de sua disposição, pois, integrar não se trata 

de juntar os currículos e/ou cargas horárias referentes ao ensino básico e às 

habilitações profissionais - conforme define o professor P7: “diálogo entre os pares 

para redimensionar ementas e redistribuí-los nas séries do curso” -, mas de 

“relacionar, internamente à organização curricular e do desenvolvimento do processo 

de ensino-aprendizagem, conhecimentos gerais e específicos; cultura e trabalho; 

humanismo e tecnologia” (RAMOS, 2010b, p. 52). Ainda, de acordo com a autora, 

essa proposta curricular, no âmbito da EPT/EJA, visa à formação dos trabalhadores 

como dirigentes, críticos, ativos, aptos a superar as condições de exclusão e com 

perspectivas de emancipação humana mediante a elevação da escolarização 

(RAMOS, 2010b). 

 Segundo o entendimento do professor P14, este é um “currículo que integra os 

diferentes conhecimentos, sem a clássica divisão por disciplinas”. Contudo, para 

Ramos (2010a, p. 53), independentemente da divisão por áreas do conhecimento, a 

organização integrada implica na compreensão de que os conhecimentos gerais e 

específicos “somente se distinguem metodologicamente e em suas finalidades 

situadas historicamente, no entanto, epistemologicamente, esses conhecimentos 

formam uma unidade”, fazem parte de um todo indissolúvel. Nesse mesmo sentido, o 

professor P11 compreende que a integração curricular ocorre caso “o estudante seja 

capaz, no processo, de perceber que há um conhecimento único, compartimentado 

apenas para estudo, mas integral em conteúdo”. Para Ramos (2010, p. 53), nenhum 

conhecimento deve ser considerado só geral, “uma vez que estrutura objetivos de 

produção, nem somente específico, pois nenhum conceito apropriado produtivamente 

pode ser formulado ou compreendido desarticuladamente da ciência básica”. 

Portanto, o sentido do currículo integrado é bem mais amplo do que o simples reunir, 

em um mesmo currículo, processos educativos com finalidades próprias ou disciplinas 
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de ensino médio e a EPT em blocos distintos ao longo de um curso. É considerar uma 

formação integral em que “os dois tipos de conhecimentos estejam imbricados desde 

o início do curso, ou seja, os aspectos científicos, tecnológicos, humanísticos e 

culturais devem ser incorporados, integrados e contemplados de forma equânime” 

(SILVA e DINIZ, 2015, p. 7), na perspectiva politécnica e omnilateral, tendo como eixos 

articuladores: ciência, tecnologia, trabalho e cultura. 

Formação integral foi outro conceito definido pelos professores, que o 

consideraram como aquela que se preocupa com conteúdos voltados à formação 

global dos estudantes. Esta é uma ideia, a dicotomia entre formação geral e formação 

profissional, que deve ser superada, de forma que, juntas, ambas possam contribuir 

para uma formação integral, e que essa integração não fique apenas na esfera das 

possibilidades, mas que possa ser percebida concretamente pelos atores envolvidos 

(SCOPEL; OLIVEIRA; FERREIRA, 2013). Essa proposta teria o intuito de superar o 

que Dullius (2016) define como um currículo hegemônico, entendido como aquele que 

desconsidera as diferenças regionais, culturais econômicas e políticas existentes 

entre os estudantes. Nesse modelo, os professores avaliam de forma discriminatória, 

com base em saberes dominantes e valorizados socialmente; os alunos são apenas 

receptores do conhecimento e a formação está determinada a suprir a demanda do 

mercado. Em contrapartida, na proposta da integração, “para a avaliação dos 

estudantes, sugere-se transcender os seus outros saberes”, estimular o 

questionamento crítico a respeito da realidade social, ou seja, abrir “espaços para a 

reflexão sobre os problemas sociais” (DULLIUS, 2016, p. 11). Sob essa perspectiva, 

a integração precisa estar amparada na crença de que diferentes sujeitos sociais, em 

diferentes espaços, precisam ser contemplados por uma formação integral, que 

observe todas as dimensões do ser humano (LAFFIN; SALES; SOUZA, 2015). 

 Ainda sobre a integração curricular, segundo o entendimento dos docentes, 

outra concepção evidenciada foi a da interdisciplinaridade. Para um dos entrevistados, 

a proposta do currículo integrado “é aquela onde há uma interdisciplinaridade. As 

disciplinas são planejadas em conjunto e os conteúdos trabalhados de forma 

complementar e sinergética” (P4). Para outro, o “currículo integrado seria a aplicação 

da interdisciplinaridade na prática. Onde as várias áreas devem integrar os 

conhecimentos, tanto da educação geral quanto a educação profissional, relacionando 

os conceitos aprendidos com a realidade” (P9). 
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 A interdisciplinaridade, de fato, é fundamental à materialização dessa proposta, 

dado que busca unir as categorias: trabalho, ciência, tecnologia e cultura, bem como 

estimular, nos estudantes, a sociabilidade e o pensamento crítico. Por isso, Silva e 

Diniz (2015, p. 9) defendem que a interação entre as disciplinas deve ser desenvolvida 

“sistematicamente, não havendo redução ou eliminação da autonomia de cada uma 

delas”. Para isso, necessita-se de um diálogo constante entre os pares da mesma 

área e entre as demais para, então, se buscar a integração pretendida por essa 

organização do currículo. Hernández e Ventura (2017, p. 53) complementam que “a 

interdisciplinaridade é apresentada como uma tentativa de organização dos 

conhecimentos escolares, partindo de uma visão disciplinar que tenta centralizar-se 

em alguns temas contemplados”. Fica a cargo dos professores ir além das suas 

respectivas disciplinas. No entanto, ocasionalmente, essa prática se limita a que cada 

professor, individualmente, apresente, aos estudantes, a visão da matéria na qual é 

especialista em torno de determinado tema. Sob essa perspectiva, incentiva-se que 

os professores globalizem o conhecimento mediante um processo persuasivo e que 

façam inferências entre os diferentes conteúdos, quando estes são produto de pontos 

de vista e enfoques que não aparecem relacionados. Contudo, essa globalização, 

segundo os autores, deve implicar na possibilidade de que os próprios alunos possam 

estabelecer inferências e relações por si mesmos. Desse modo, algumas dessas 

propostas interdisciplinares poderiam ser abordadas de maneira satisfatória se, com 

o enfoque interdisciplinar da globalização, os alunos aprendessem a enfrentar 

problemas específicos dentro dos temas que forem objeto de estudo (HERNÁNDEZ e 

VENTURA, 2017). 

A relação horizontal entre professor e aluno, também apareceu na concepção 

de alguns professores. De acordo com o docente P17, “o currículo deveria ser uma 

construção coletiva sem hierarquia entre professores e alunos. Todos deveriam 

participar da elaboração do currículo”. Ele reforça, dessa forma, a importância da 

participação discente nessa construção, o que converge com os documentos 

norteadores da instituição, os quais reforçam a relevância da participação da 

comunidade na construção dos PPCs, que contribui para o fortalecimento da gestão 

democrática e participativa na instituição (IFPR, 2019a). Essa relação horizontal 

também é defendida por Hernández e Ventura (2017, p. 73) no currículo organizado 

por projetos de trabalho, pois isso implica na consciência da responsabilidade que os 

estudantes têm sobre sua própria aprendizagem, os quais não podem esperar 
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passivamente que o professor tenha todas as respostas e lhes ofereça todas as 

soluções, visto que, nesta proposta, “o educador é um facilitador e, com frequência, 

um estudante a mais”. 

 Por fim, para o professor P22, a organização curricular integrada “não possui 

matérias específicas, o estudo acontece no foco de um tema”. Essa ideia se contrapõe 

àquela, anteriormente mencionada, de que integrar não se trata da não existência das 

disciplinas, mas de que elas possam ir além de suas especialidades, com o intuito de 

uma assimilação mais ampla da realidade, em que todos os conhecimentos formem 

uma unidade (RAMOS, 2010b). 

Além da integração curricular, solicitou-se também aos docentes participantes 

que narrassem experiências já vividas ou presenciadas por eles, as quais 

considerassem relacionadas à proposta do currículo integrado. Dos 22 participantes, 

11 disseram não ter tido experiência nesse sentido e um não respondeu à questão. 

Os demais, que representam menos da metade (45%), relataram exemplos dessas 

práticas (Quadro  11). Algumas das respostas foram adaptadas para preservar a 

identidade dos respondentes. 

 

Quadro  11 - Experiências que Tiveram ou Presenciaram que Exemplifique o 
Conceito de Currículo Integrado 

Professores Transcrição das Respostas 

P1 

“Sim, já tive, mas não aqui no IFPR. E também não foi com todas as disciplinas. 

Quando trabalhei em [outra cidade] tínhamos vários trabalhos e exercícios que eram 

os mesmos para três disciplinas, cada uma com o seu enfoque. Mas o aluno 

conseguia entender a teoria e a prática”. 

P2 

“Sim, na busca de dar sentido ao aprendizado [da disciplina da formação geral a qual 

ministro] para alunos [do ensino médio integrado], propus juntamente com uma 

professora da área técnica uma atividade avaliativa bimestral envolvendo as duas 

áreas, onde o aluno tinha que construir um projeto de casa a partir [de um conteúdo 

específico de minha disciplina]”. 

P4 

“Sim, tentamos em outro campus do IFPR trabalhar algumas disciplinas de forma 

conjunta, com intensa interação entre os docentes em sala de aula. Houve uma boa 

aceitação dos alunos, mas em função da descontinuidade da oferta daquele curso 

técnico onde a experiência ocorreu, não sei se houveram [sic] novas tentativas”. 

P7 
“Sim, com [a disciplina do núcleo comum a qual trabalho e outras duas do mesmo 

núcleo] mas não foi a contento”. 

P8 

“Sim, [duas das] disciplinas [do núcleo específico] do 4º ano do [ensino médio 

integrado] ocorreram de maneira integrada. De forma a demonstrar as aplicações e 

conceitos [de uma destas disciplinas] desenvolvidas [no âmbito da outra matéria]”. 

P12 

“Sim, trabalhos/exposições de produções que envolveram vários componentes 

curriculares. Acredito que o currículo integrado se faz no dia-a-dia da sala de aula, 

com exemplos, questionamentos, relação entre teoria e prática”. 

(Continua na próxima página) 
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P14 
“Sim, quando trabalhamos por projetos e/ou eixos e cada profissional pode contribuir 

de forma interdisciplinar”. 

P15 

“Sim, ainda na fase de projetos não com disciplinas, ou mesmo como o currículo 

integrado deveria ser, isso no Campus Umuarama. O que conheci em uma formação 

para coordenadores, foi a experiência de Jacarezinho, que aparentemente consegue 

integração”. 

P16 

“Sim, eu gosto de visitas técnicas que envolvam várias disciplinas. Esse ano eu 

organizei uma saída de campo com os estudantes do 4º ano do [ensino médio 

técnico] com [um] projeto [que envolveu duas disciplinas do núcleo básico e uma 

específica]. Visitamos a captação de água de abastecimento, a estação de 

tratamento de água e de esgoto. Em vez de relatório, os estudantes prepararam uma 

aula sobre os assuntos para os alunos do 3º ano”. 

P18 
“Sim, foi a produção de projeto integrador, integrando todas as disciplinas do ano 

letivo com um resultado final em um projeto”. 

P19 

“Sim, acredito que já presenciei várias, mas são ações isoladas e que não se 

repetem, como trabalhar um mesmo tema em várias disciplinas ou em uma disciplina 

específica ser trabalhado conteúdo de disciplina básica”. 
 

Fonte: elaborado pelo autor, com base nos dados da pesquisa (2019) 

 

 Um dos professores pontua que as atividades integradoras, envolvendo o 

trabalho interdisciplinar, tinham uma boa aceitação por parte dos alunos, já outro 

relata que nem todas as tentativas de trabalhar em conjunto com outros componentes 

tiveram resultados a contento. Uma das falas chama a atenção para o fato da não 

sistematização dessas iniciativas, “acredito que já presenciei várias, mas são ações 

isoladas e que não se repetem, como trabalhar um mesmo tema em várias disciplinas 

ou em uma disciplina específica ser trabalhado conteúdo de disciplina básica” (P19). 

Nessa ótica, em uma pesquisa no âmbito do Instituto Federal de Goiás (IFG), concluiu-

se que muitas das ações docentes se materializam na perspectiva da formação 

integrada, mas de forma pontual, individual e dispersa. Seria necessário, então, 

avançar da boa intenção para a sistematização, e isso, segundo eles, só se mostra 

possível, “estabelecendo instâncias de trabalho coletivo, a partir de políticas e ações 

institucionais orgânicas” (CASTRO e BARBOSA, 2015, p. 14). Uma pesquisa 

realizada no Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), por Silva e Diniz (2015), 

também mostrou que, na maioria das vezes, as práticas interdisciplinares acontecem 

esporadicamente e de forma assistemática, sem qualquer planejamento prévio e sem 

envolver o coletivo dos docentes que atuam em cada turma. O que existe é o esforço 

de alguns de estabelecer uma relação entre o conteúdo que ministra e as demais 

disciplinas integrantes do currículo. Nessa situação, os autores afirmam ser 

imprescindível interação, planejamento coletivo e reflexão conjunta dos docentes que 
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atuam nas disciplinas do ensino médio e de formação profissional, em qualquer curso 

e ao longo dele, a fim de estabelecer práticas pedagógicas interdisciplinares (SILVA 

e DINIZ, 2015). Além disso, sugere-se organizar o currículo, os tempos e os espaços 

de atuação dos professores, a fim de que eles possam incorporar, à sua prática 

pedagógica, além do domínio técnico da ciência que atuam, leituras que contribuam 

para uma maior apropriação dos princípios que fundamentam o currículo integrado e 

da sistematização do trabalho interdisciplinar e conhecimento tecnológico para situar 

sua disciplina em um contexto abrangente no curso em que atua, associando-a à 

formação acadêmica e profissional dos estudantes (SILVA e DINIZ, 2015). 

Para melhor ilustrar as respostas sobre as possíveis dificuldades para 

concretizar a integração, elas foram distribuídas em duas categorias, uma em que 

estão as questões relacionadas diretamente aos professores, e outra as dificuldades 

mais pertinentes à gestão, ao menos, que dependem, de maneira mais incisiva, das 

ações dessa instância. As mais citadas, como inerentes à própria prática pedagógica, 

dizem respeito: à falta de interação com os colegas e de planejamento coletivo, ao 

pouco conhecimento sobre o tema, resistência a mudanças, preocupação excessiva 

com o conteúdo das ementas, ausência de tempo para discussão e qualificação de 

maneira organizada. Já no que se refere à gestão, os professores pontuam a 

necessidade dos gestores de se apropriarem da proposta do currículo integrado, para 

que possam oferecer suporte aos professores na preparação das atividades e auxiliar 

na reorganização pedagógica dos cursos e na distribuição da carga horária de 

trabalho dos professores, além de institucionalizar uma carga horária específica para 

o planejamento coletivo. 

Finalmente, com respeito às dificuldades de integração curricular no campo da 

EPT/EJA, a maioria dos professores (54%) acredita que haverá as mesmas 

dificuldades já mencionadas no EMI. Contudo, alguns consideram que serão ainda 

maiores, devido à falta de conhecimento em relação ao público da EJA e à 

necessidade de maior desapego dos currículos formais e conteúdos tidos como 

obrigatórios. Para Ventura e Bonfim (2015, p. 12), nessa modalidade, “a leitura, a 

escrita, o cálculo, a história, a geografia, a física etc., são instrumentos indispensáveis 

à compreensão da realidade” e à preparação para o mundo trabalho, o que faz da 

seleção curricular uma importante ação política. Pensar nesse currículo, devido às 

suas especificidades, exigirá “dos professores de todas as áreas tomar a prática social 
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como ponto de partida e de chegada, o que requer um aprofundamento teórico-

metodológico nessa especificidade” (VENTURA e BOMFIM, 2015, p. 12). 

 Portanto, no período que antecede à efetiva implantação de um curso 

EPT/EJA, paralelamente ao processo de construção do PPC, é salutar não apenas 

buscar meios de proporcionar ao corpo docente oportunidades para refletir a respeito 

da própria prática sob a perspectiva do currículo integrado, mas também diferenciar o 

perfil e a realidade socioeconômica do público da modalidade, e “como estes 

aprendem em processos formais de escolarização” (MOURA, 2013, p. 134). Visto que, 

para que de fato a EPT/EJA represente uma ampliação de oportunidades às 

populações jovens e adultas, há o desafio constante de incluir, em suas reflexões e 

práticas, o redimensionamento: a) dos modos de acesso às instituições; b) dos 

mecanismos de permanência; c) da relação do ensino com o sucesso escolar e a 

garantia da aprendizagem (MOLL, 2010). 

 Desse modo, as instituições educacionais necessitam de um espaço que 

permita a discussão, a materialização e a implementação da integração curricular 

envolvendo a EJA, a EPT e a educação básica. À vista disso, a construção de uma 

proposta de formação integrada propõe ser uma integração epistemológica, de 

conteúdo, de metodologias e de práticas educativas (BRASIL, 2007). E assim, que se 

possa atender às reais necessidades dos estudantes, desenvolver um trabalho 

condizente com o projeto de educação em que acreditam, em um diálogo constante 

com as concepções sobre o campo de atuação profissional, sobre o mundo do 

trabalho nas condições do capitalismo e sobre assuntos que dizem respeito à vida. 

 Nessa perspectiva, a fim de contribuir com as discussões em torno da EPT/EJA 

e com a reflexão da CEC para à construção de uma proposta pedagógica que 

corresponda a uma educação integral, elaborou-se o produto educacional, na forma 

de um caderno de subsídios, que é resultado da síntese dos principais dados 

pesquisados e expostos de forma detalhada neste capítulo e considerados 

fundamentais à implementação de um curso dessa modalidade no município de 

Umuarama. Procurou-se, no referido material textual, organizar graficamente as 

informações de maneira direta, atrativa e acessível, conforme será explicitado na 

sequência. 
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4 PRODUTO EDUCACIONAL: CADERNO DE SUBSÍDIOS PARA ABERTURA DE 

CURSOS EPT/EJA NO ÂMBITO DO IFPR – CAMPUS UMUARAMA 

4.1 APRESENTAÇÃO 

 O mestrado profissional possui alguns requisitos que o diferenciam do 

acadêmico, e sua essência se refere à aplicação do conhecimento, ou seja, ao 

desenvolvimento de pesquisas aplicadas, que se resultem em produtos e/ou 

processos educacionais a serem implementados nas situações do cotidiano escolar 

(CAPES, 2016). A portaria que dispõe sobre o reconhecimento dessa modalidade de 

mestrado, deixa claro que, para que se certifique como tal, esses cursos devem ter 

“estrutura curricular clara e consistentemente vinculada a sua especificidade, 

articulando o ensino com a aplicação profissional, de forma diferenciada e flexível” 

(BRASIL, 1999, p. 1). A aplicação mencionada, diz respeito à criação de um processo 

ou produto educativo que possa ser utilizado de maneira imediata e apresente 

benefícios à população investigada. Deverá estar “encartado” à dissertação, podendo 

ser entregue no final do trabalho em formato artesanal ou de protótipo. 

 A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) 

recomenda, também, que os projetos de pesquisas estejam vinculados à temática do 

ensino em “coerência com as linhas de pesquisa do programa, com destaque para 

abordagem multi e interdisciplinar” (CAPES, 2016, p. 17). Por esse motivo, a presente 

pesquisa, quando trata do currículo integrado e da EPT/EJA, vai ao encontro dos 

objetivos da Linha 1 do ProfEPT, que trata dos fundamentos das práticas educativas 

em EPT e que defende os saberes inerentes ao mundo do trabalho e o conhecimento 

sistematizado pertinentes à educação profissional de nível básico. 

 Em consulta ao Portal da Capes e ao documento que orienta a abertura de 

novos cursos, a seção que trata da Produção Intelectual categoriza esses produtos e 

traz alguns exemplos; dentre eles: sequência didática, oficina pedagógica, aplicativo 

para computador ou smartphone, jogos recreativos físicos ou on-line, vídeo de curta 

duração, documentário, curso presencial ou a distância, conjunto de videoaula, 

equipamento em geral, exposição, seminário, material textual (manuais, guias, textos 

de apoio, artigos em revistas técnicas ou de divulgação, livros didáticos e 

paradidáticos, histórias em quadrinhos e similares) etc. 
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 O produto apresentado neste capítulo e que foi desenvolvido no âmbito desse 

estudo caracteriza-se como um material textual: caderno de subsídios. Com base na 

fundamentação sobre conceitos basilares relacionados à EPT/EJA e no contexto do 

IFPR no que se refere à modalidade - este caderno tem a finalidade de contribuir com 

a expansão da modalidade no campus do pesquisador e para o fortalecimento da 

EPT/EJA na instituição, reiterando o compromisso com os objetivos fundamentais da 

rede federal e para o reconhecimento da EPT/EJA como política institucional. 

Desse modo, buscou-se desenvolver um produto educacional baseado nas 

necessidades apresentadas pelos documentos oficiais da instituição, nos dados que 

revelam a incipiente oferta de cursos EPT/EJA pela rede federal, no contexto do 

município de Umuarama, que revelou uma grande demanda por cursos da referida 

modalidade e outros desafios apontados tanto pelos representantes do apoio 

pedagógico das escolas estaduais do município quanto pelos docentes do IFPR -

Campus Umuarama. Sendo assim, o intuito é que o caderno funcione como um 

material de apoio e de consulta e, dessa forma, contribua com a CEC e ofereça 

subsídios a todos os envolvidos no processo de construção da PAC e PPC que 

envolvam EPT/EJA, e que necessitem refletir sobre ela enquanto espaço de luta e 

resistência. 

 Sua construção se deu no decorrer da pesquisa, após a coleta de dados da 

pesquisa de campo, e compreendeu o período de dezembro de 2019 a maio de 2020. 

Participaram de sua construção, além do presente pesquisador, os profissionais: Prof. 

Dr. Adriano Larentes da Silva, como orientador, Prof. Me. Cláudio Luiz Mangini (IFPR), 

que ficou a cargo da diagramação e da ilustração da capa e a responsável pela revisão 

do texto, Ma. Margarete G. M. de Carvalho (IFSC). Esse conjunto de esforços resultou 

no produto que será apresentado a seguir, sob o nome de “Caderno de Subsídios para 

Abertura de Cursos EPT/EJA no âmbito do IFPR – Campus Umuarama”, destinado 

aos membros da CEC.  

Seu objetivo foi reunir as informações e conceitos mais relevantes levantados 

durante a pesquisa, torná-los de fácil acesso, por meio do caderno - em um formato 

de diagramação agradável e interessante ao leitor - estruturado em tópicos que 

sintetizam alguns conceitos fundamentais à implementação de um curso. Desse 

modo, sua estruturação ficou organizada da seguinte forma: 1) Introdução - situa o 

leitor sobre os motivos de sua elaboração; 2) De onde falamos - apresenta a história, 

sugere fontes e dados sociais, econômicos, educacionais e culturais do município; 3) 
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Atores sociais envolvidos e legislação - elucida alguns atores aptos a participarem 

do processo de construção coletiva do curso e as bases legais a serem consideradas; 

4) Os sujeitos da EPT/EJA no município de Umuarama - expõe os resultados da 

pesquisa com os membros do apoio pedagógico das escolas estaduais que ofertam 

EJA e EPT/EJA de nível médio e traz um panorama geral dos desafios da modalidade 

e do público-alvo, sob a visão desses profissionais; 5) Os desafios e possibilidades 

da EJA e EPT/EJA na visão docente - sintetiza os resultados da pesquisa com os 

docentes do Campus Umuarama sobre os conhecimentos à respeito da EPT/EJA; 6) 

Os desafios e possibilidades do currículo integrado na visão docente - ilustra os 

dados da pesquisa com os docentes do Campus Umuarama sobre os desafios do 

currículo integrado no cotidiano da sala de aula; 7) Questões e proposições para 

reflexão das Comissões de Estruturação de Curso - sugere algumas questões 

relacionadas aos tópicos anteriores, que direcionam para a reflexão sobre o contexto 

em questão, propõe uma análise dos membros da comissão sobre a proposta de curso 

e ressalta, dentre outras coisas, a importância do currículo integrado, do planejamento 

coletivo, além de apresentar as oficinas de acolhimento; 8) Considerações Finais - 

encerra as discussões apresentadas e faz um panorama geral do caderno e das 

complexidades que envolvem a proposição de um curso dessa natureza, além de 

reforçar a importância da ampliação de vagas para a modalidade. 

No corpo do caderno, aparecem alguns QR Codes (códigos de barras 

bidimensionais) para acesso a materiais complementares. Desse modo, o leitor 

consegue acessar documentos citados no texto ou indicados por ele para aprofundar 

algum assunto, de maneira rápida e fácil, posicionando o celular ou tablet para o 

código desejado. Há instruções de como baixar um aplicativo para leitura de QR 

Codes, caso seja necessário. Para os que acessarem o material direto do computador 

ou do notebook com acesso à internet, basta clicar em cima das imagens. 

Por fim, por meio desse caderno, pretende-se ampliar a discussão sobre as 

dificuldades que acometem a EPT/EJA - principalmente quanto à implementação de 

novos cursos - e a construção de PACs e PPCs mais consistentes e que sejam 

decorrentes de um amplo diálogo com a comunidade local. Na próxima seção, será 

apresentado o produto educacional na forma de caderno de subsídios já em sua 

formatação diagramada e revisada. 
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APRESENTAÇÃO 
 

 Caderno de Subsídios para Abertura de Cursos de Educação Profissional e 

Técnica na Modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EPT/EJA) no Âmbito 

do Instituto Federal do Paraná (IFPR) – Campus Umuarama é o produto       

educacional resultante de uma pesquisa realizada no Programa de Mestrado        

Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT). Ele surgiu da        

necessidade de contribuir para a análise e a reflexão necessárias aos profissionais 

que lutam pela educação de jovens e adultos, colaborar com as Comissões de        

Estruturação de Curso (CEC), além de favorecer a expansão e o fortalecimento da 

EPT/EJA no IFPR. 

 O documento procura oferecer respaldos e apontamentos a todos os          

envolvidos no processo de construção das Propostas de Abertura de Cursos (PAC) e 

Projeto Pedagógico de Cursos (PPC) que envolvam EJA integrada à educação         

profissional, sem, contudo, ter o intuito de substituir outros documentos              

importantes da instituição, tais como o Projeto Político Pedagógico (PPP) e o Projeto 

de Desenvolvimento Institucional (PDI). Sua função é diferente e complementar, não 

menor ou periférica - de modo a defender a EPT/EJA enquanto espaço de luta e   

política pública.  

Busca-se, pois, retomar o sentido da instituição que é defender a educação 

como direito de milhares de trabalhadores que a ela não tiveram acesso na idade 

considerada própria, além de dirimir preconceitos e estigmas quanto ao estudante 

jovem, adulto e idoso e advogar uma prática docente coerente, dado que optar pela 

referida modalidade é uma opção de classe, sendo, portanto, fundamental trabalhar 

os conhecimentos sobre função social da educação e abandonar práticas               

conformadoras. 

Não se pretende apresentar um modelo a ser seguido, visto que cada          

comunidade, no seu tempo, deve implementar o que for melhor à sua realidade.  

Logo, a EPT/EJA de Umuarama não será igual à de outros lugares. No entanto,     

apesar de estar embasado no estudo de caso do IFPR – Campus Umuarama, espera-se 

que outros campi possam fazer uso deste produto, nos pontos de convergência entre 

a sua realidade e a do campus base do estudo, no momento da construção dos seus 

documentos. 

O 
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No decorrer deste caderno, o leitor terá acesso a questões conceituais sobre a 

EPT/EJA, referenciais teóricos sobre o tema, dados sobre o perfil do estudante EJA 

da cidade de Umuarama, desafios do currículo integrado e da EJA a partir da visão 

docente, bem como a questões apontadas para a reflexão de educadores e             

defensores da modalidade como uma proposta de educação humanista, integral e 

emancipatória. 

 Esperamos, enfim, favorecer a compreensão sobre o contexto no qual o IFPR 

está inserido, evidenciando e alimentando o olhar pedagógico, propondo, contudo, 

uma análise do campus sobre ele mesmo e, por consequência, fornecer subsídios à 

constituição de políticas voltadas à educação, pensadas pelos profissionais que a 

realizam. 

 

 

 
Neste Caderno, aparecem QR Codes (códigos de barras   
bidimensionais) para acesso a materiais complementares. 
Para ler um QR Code é preciso instalar um aplicativo        
específico para a leitura desses códigos em seu celular ou 
tablet. Entre na loja de aplicativos do seu aparelho e procure 
por algum software “LEITOR DE QR CODE”. Há várias opções 
gratuitas. É imprescindível que o aparelho em questão esteja 
equipado com uma câmera. Alguns aparelhos não precisam 
de um aplicativo, bastando apenas que se aponte a câmera 
para o código; em seguida, você deve autorizar que seu   
navegador de internet abra esse link. Caso não seja possível 
realizar a leitura por meio do código, use os links disponíveis 
para acesso aos materiais clicando nos QR Codes. 

 
Fonte: Disponível em:<Imagem:http://www.3tecinfor.com.br/ingles/wp-
content/uploads/2013/12/qr-code-codigo.jpg> 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1 Porque um caderno de subsídios para a implantação de cursos 

EPT/EJA no âmbito do IFPR – Campus Umuarama? 
 

e acordo com o Projeto de Desenvolvimento Institucional – PDI, do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR), para o lustro de 

2019-2023, dos 25 campi existentes até o ano de 2018, apenas três ofertavam 

cursos que articulam a Educação Profissional e Técnica com a modalidade de      

Educação de Jovens e Adultos – EPT/EJA. 

O documento em questão compromete-se com a ampliação de vagas para o 

próximo quinquênio, de forma a atender institucionalmente e no âmbito de cada 

campus aos percentuais legais de vagas para cursos de nível médio, formação de  

professores e EPT/EJA. Para este último, o Decreto nº 5.840/2006 indica que as     

instituições da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica destinem, ao 

menos, 10% de suas vagas. Por conta disso, acredita-se que a instituição enfrentará 

um grande desafio nos próximos anos, já que 13 campi se comprometeram a iniciar a 

oferta desses cursos entre 2019 e 2023. Dentre eles está o Campus Umuarama que 

intencionou a implantação de sua primeira turma de EPT/EJA para o ano de 2020 

(IFPR, 2018). 

A sugestão do campus, documentada no PDI, foi de criar o curso “Técnico em 

Administração Integrado à Educação de Jovens e Adultos”, pelo regime                  

modular/anual, com duração de três anos e aulas previstas para o período noturno. 

No entanto, iniciada a construção da Proposta de Abertura de Curso (PAC), em 2019, 

houve a alteração da nomenclatura e da proposta pedagógica de curso “Técnico  

Integrado” para “Formação Inicial e Continuada de Assistente Administrativo      

Integrado ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos” – 

EPT/EJA FIC, com duração de 18  meses e carga horária total de 1400 horas (1200 

horas para a formação básica e 200 horas para a formação profissional). Aqui vale 

ressaltar o cuidado que as comissões, de modo geral, devem ter ao adotar essa     

estratégia, e ponderar a partir de cada realidade local e características do público, 

sobre a viabilidade de fazer essa modificação ou não, visto que a modalidade tem, 

dentre seus vários objetivos, o de proporcionar uma educação pública e de           

D 
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qualidade a essa população, opondo-se às propostas aligeiradas, esvaziadas e        

periféricas. 

Ainda sobre a referida PAC, esta não foi finalizada em 2019 devido à         

constatação da necessidade de contratação docente, além de outros imprevistos que 

impossibilitaram a sua conclusão, o que, consequentemente, paralisou os trabalhos 

da Comissão de Estruturação de Curso (CEC) envolvida, e que se encontra, até o  

momento, sem previsão de retorno. Portanto, a primeira turma do curso EPT/EJA 

FIC do Campus Umuarama não terá início em 2020 como disposto no PDI. 

Diante das possíveis dúvidas e incertezas quanto ao público e à modalidade 

EPT/EJA no âmbito do IFPR - Campus Umuarama, o autor deste caderno percebeu a 

necessidade de pesquisar, como membro do apoio pedagógico do campus               

supracitado, questões referentes ao corpo docente e às possíveis dificuldades ante à 

modalidade, para dimensionar os desafios que atravessam a implementação de um 

curso dessa natureza. 

Esta pesquisa, desenvolvida entre 2019 e 2020, por intermédio do Programa 

de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica – ProfEPT,         

vinculada ao Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), resultou na dissertação   

intitulada “O Currículo Integrado na EPT/EJA: os desafios da implantação de um 

curso no âmbito do IFPR – Campus Umuarama”. Neste estudo de caso, além da     

pesquisa bibliográfica e documental com os principais referenciais teóricos sobre o 

tema do currículo integrado, da EPT/EJA e os documentos institucionais, foram   

levantados dados oficiais do município de Umuarama com o intuito de traçar um 

perfil dos estudantes da EJA. 

Somado a isso, realizou-se uma pesquisa de campo, em outubro de 2019, com 

os docentes do IFPR Campus Umuarama que atuavam no Ensino Médio Integrado, 

mediante a aplicação de questionários. As questões objetivaram caracterizar os   

participantes, identificar concepções e práticas educativas a respeito do currículo 

integrado - visto que esta proposta de organização curricular é substancial à 

EPT/EJA -, as dificuldades em concretizá-lo, bem como experiências com a EJA. 

Também foram realizadas entrevistas estruturadas, entre novembro e        

dezembro de 2019, com as quatro escolas públicas que ofertavam EJA de nível médio 

em Umuarama naquele mesmo ano. Deste modo, responderam pelas respectivas 

instituições de ensino, as pedagogas representantes do apoio pedagógico, visto que 
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as perguntas intencionavam identificar o perfil socioeconômico, a localização dos 

referidos estudantes e as possíveis dificuldades que permeiam a modalidade de   

ensino. 

Os resultados da pesquisa culminaram na construção deste caderno de      

subsídios, no esforço de amparar os membros da CEC na definição de uma proposta 

para cursos EPT/EJA e na construção dos documentos relacionados ao novo curso. 

Para isso, o caderno aborda questões conceituais da modalidade, dados sobre a    

realidade local que permita uma aproximação do perfil do estudante da EJA e a    

indicação de leituras complementares que aprofundam questões levantadas no   

decorrer do texto. 

Além disso, o material apresenta alguns atores sociais indispensáveis à    

proposição de um novo curso, a legislação específica, o contexto das escolas do   

município que ofertam a modalidade e as dificuldades que enfrentam, a visão      

docente no âmbito do IFPR – Campus Umuarama acerca dos desafios e possibilidades 

sobre a EJA e de questões que permeiam o currículo integrado e, finalmente, indica 

algumas questões e proposições para a reflexão das Comissões de Estruturação de 

Curso que possam, de algum modo, contribuir para a efetivação dessa proposta. 

 
 
 
Para saber mais sobre o contexto do PROEJA (EPT/EJA) no 
âmbito do IFPR como um todo, recomenda-se a leitura da 
pesquisa de Silvia Renata Sakalauskas, egressa do ProfEPT, 
intitulada “PROEJA no IFPR: Ações de expansão e    
fortalecimento”. Para isso, acesse ou clique no QR Code: 
 
 
 
 

1.2 Quais os objetivos deste caderno? 
 

ste caderno foi construído com a finalidade de contribuir para a expansão da 

EPT/EJA no IFPR - Campus Umuarama, para o fortalecimento da modalidade na 

instituição - reiterando o compromisso com os objetivos fundamentais da Rede 

Federal -, para o reconhecimento da modalidade como política institucional e,    

consequentemente, beneficiar uma parcela excluída da sociedade que busca         

qualificação e melhores oportunidades de emprego e renda, juntamente com uma 

formação integral e humanística. 

E 

http://e-qr.me/cc2926d511
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O objetivo é que ele funcione como um material de apoio e de consulta que, 

além de sugerir dados, fontes, atores sociais e bases legais a serem consideradas, 

proponha uma reflexão e discussão acerca da proposta da Educação Profissional 

integrada à EJA. 

Espera-se que possa colaborar com as Comissões de Estruturação de Curso 

(CEC), subsidiar os envolvidos no processo de construção das Propostas de Abertura 

de Cursos (PAC) e Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC) que envolvam a EPT/EJA. 

Além disso, que evidencie a importância do currículo integrado na concretização 

dessa proposta e as dificuldades que transpassam a modalidade, especificamente 

quanto à implementação de novos cursos, orientando, assim, um planejamento mais 

adequado, que priorize as demandas dos estudantes e dos arranjos locais. 

Reitera-se que, apesar de ter como base o contexto do IFPR – Campus               

Umuarama, espera-se que outros campi e, eventualmente outros institutos da rede, 

possam se beneficiar desse produto naquilo que for comum, quando da construção 

dos seus documentos. 
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Porque EPT/EJA e não PROEJA? 

 

Criado pelo Decreto nº 5.478/05, o PROEJA foi revogado pelo Decreto nº 5.840/06 que, entre 

as principais mudanças, ampliou o programa para toda a educação básica, alterando sua             

nomenclatura para Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 

Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Ademais, estendeu sua abrangência às  

instituições públicas estaduais e municipais e às entidades privadas nacionais de serviço social, 

aprendizagem e formação profissional vinculadas ao sistema sindical (“Sistema S”). 

Contudo, mediante o presente desafio da ampliação do programa, algumas discussões têm 

ocorrido no âmbito da Rede Federal no que se refere à utilização do termo “EJA/EPT” e não       

somente “PROEJA”, intensificadas a partir das proposições do I Encontro Nacional da EJA da Rede 

Federal que ocorreu em Goiânia/GO, de 21 a 23 de maio de 2018, na defesa de que o programa se 

institua como política pública. 

Essa postura considera, que esses cursos subsidiarão “ações mais amplas do que aquelas    

definidas na criação do programa [PROEJA] e nos seus documentos norteadores, abrangendo     

práticas mais extensivas” (SAKALAUSKAS, 2019a, p. 69). Além disso, uma das preocupações está em 

torno da possível descontinuidade do que hoje ainda é um programa e, consequentemente, ficar               

subordinado ao plano de governo, que pode mantê-lo ou não a cada alternância de mandato.     

Segundo Moura (2016), as ações do governo brasileiro têm se mostrado insuficientes para          

consolidar programas da EJA, entre eles o PROEJA. 

O próprio documento base do PROEJA menciona que a perspectiva das ações propostas se 

direciona em prol do objetivo de consolidá-lo para além de um programa. Dessa forma, será      

utilizado, neste caderno, o termo EPT/EJA, dado que a nomenclatura foi consolidada nas diretrizes 

institucionais para a modalidade, em sua Resolução nº 05 de 2018, as quais se reportam à            

modalidade como cursos que articulam a Educação Profissional e Técnica com a modalidade      

Educação de Jovens e Adultos, na perspectiva de sua consolidação como política pública             

permanente. 

 

Para ter acesso ao Plano de Ação (2018-2019)  

elaborado durante o I Encontro Nacional da EJA 

da Rede Federal, em 2018, diante da problemática 

que diz respeito à continuidade da vinculação da 

EJA/EPT (Proeja) a programas governamentais e à 

falta da assunção orgânica dessa modalidade     

educativa pelas instituições, acesse ou clique no QR 

Code: 

 

 

http://e-qr.me/0522552dec
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2. DE ONDE FALAMOS?  
  

2.1 Dados do Município de Umuarama: história, dados demo-

gráficos e perfil populacional 
 

 história de Umuarama se inicia em 1924 com a chegada de Lord Lovat ao  

Norte do Paraná. Todavia, foi em 1951 que a então “Companhia                    

Melhoramentos Norte do Paraná” atingiu a região denominada “Cruzeiro”, de 

onde, mais tarde, originou-se Umuarama. A derrubada abriu espaço para a         

plantação de café e cereais em geral e, em 26 de junho de 1955, foi instalada a      

Prefeitura da recém-fundada cidade (UMUARAMA, 2020). 

A população tem origem nos primeiros colonos, que chegaram de São Paulo, 

Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e de vários estados nordestinos, 

além dos índios da etnia Xetá, que já habitavam a região. Contribuíram também  

para a formação da população os portugueses, italianos, japoneses, povos árabes e 

outras etnias, em menor escala (UMUARAMA, 2020). 

 
 

O município de 

Umuarama situa-se na  

Região Noroeste do Estado 

do Paraná, a 575,23 km da 

capital do estado, Curitiba, 

e próximo das divisas com 

Mato Grosso do Sul e São 

Paulo e da fronteira com o 

Paraguai. 

 

 

 

Tem uma população, segundo o último censo, de 100.676 e estima-se que em 

2019 chegará a 111.557 pessoas (IBGE, 2010a). A renda média domiciliar per capita é 

de R$ 861,14 e o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é de 0,761. 

A 

Imagem 1 – Mapa do Paraná 

 

     Fonte: IBGE, 2020. 
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Na distribuição da            

população por sexo, segundo os 

grupos de idade, ao se extrair as 

pessoas da faixa etária com 18 anos 

ou mais, chega-se ao contingente 

de 75.346 habitantes, que           

corresponde ao percentual de 

74,84% da população. A maior 

crescente da pirâmide etária está 

na faixa dos 20 a 24 anos,           

totalizando 9.373 pessoas. 

 

A distribuição segundo o tipo de          

domicílio e sexo indica uma população             

predominantemente urbana e majoritariamente 

feminina. Segundo cor/raça, a maioria (64,48%) 

se autodeclara branca, e pardos e pretos somam 

33,87%. Os que declararam possuir algum tipo de 

deficiência (22.868) representam 22,71% da    

população, tendo maior incidência a visual,    

seguida da física e/ou motora, auditiva e mental 

e/ou intelectual (IBGE, 2010a). 

 

A taxa geral de       

crescimento geométrica       

populacional prevista para o 

município é de 1,05% (urba-

na +1,24% e rural -1,10%). Já 

no que diz respeito ao Fluxo 

Migratório (Gráfico 1), de 

acordo com o lugar de nascimento, separada por região do país, a grande maioria da 

população é proveniente da Região Sul, que corresponde a 78,81%.  

Imagem 2 – Distribuição da população 
por sexo, segundo os grupos de idade - 

2010 

 
Fonte: IBGE, Sinopse do Censo Demográfico, 
2010b. 
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Região Nordeste

Região Norte

Gráfico 1 - População residente por lugar 
de nascimento

Fonte: IBGE, 2010a.
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2.2 Cenário Educacional do Município 
 

 número de matrículas da Educação Básica no município de Umuarama, em 

2019, foi de 24.583 (BRASIL, 2020); o maior número delas no Ensino             

Fundamental (12.430), seguido da Educação Infantil (4.862), Ensino Médio 

(4.172), Educação Profissional Técnica de Nível Médio (2.234), Educação de Jovens e 

Adultos (1.792), Educação Especial (755) e Educação Profissional - Formação Inicial e 

Continuada – FIC (57). 

 

 Referente às matriculas da EJA, 

58% são do Ensino Fundamental e 42% 

do Ensino Médio (BRASIL, 2020). A rede 

estadual é responsável por 78% das  

matrículas (Gráfico 2). Dos cursos     

integrados à EJA, apenas um curso   

técnico é ofertado na rede estadual, 

com 83 matrículas. Não há, no          

município, curso FIC Integrado, na  

modalidade EJA de nível médio. 

 

 

Ao todo, 9 estabelecimentos ofertam EJA, sendo que 7 deles oferecem Ensino 

Fundamental e 5, o Ensino Médio; destes últimos, 4 são da rede estadual e 1 pertence à 

rede privada (BRASIL, 2019). 

Contudo, apesar da baixa oferta de vagas na EJA, dados do IBGE (2010a) indicam 

uma grande demanda pela modalidade, uma vez que assinalam o número de pessoas 

com 10 anos ou mais “Sem Instrução (menos de 1 ano de estudo) e Ensino Fundamental 

Incompleto” como sendo de 41.1251. Já o número de pessoas com “Ensino Fundamental 

e Médio Incompleto”, os quais serão o público-alvo da proposta de curso do Campus 

Umuarama, resultam em 15.817 pessoas. 

Somado esses dois grupos, tem-se um conjunto de 56.942 pessoas (56,56% da 

população). Destas, apenas 1.792 (3,14%) estão matriculadas na modalidade. Isso      

demonstra que há um grande público que poderá se beneficiar da abertura de um   

curso EPT/EJA FIC no município. 

 
1 Ainda que se exclua a população de 10 a 14 anos (7.602 pessoas) - que não pertence à faixa etária 
permitida para o ingresso na EJA - ainda resta o contingente de 33.523 indivíduos, que equivale a 
33% da população (BRASIL, 2010a). 

O 

74%
85%

6%

20% 15%

Ensino Fundamental Ensino Médio

Gráfico 2 - Matrículas da 
Educação de Jovens e Adultos

Estadual Municipal Privada

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos   

dados extraídos de Sinopses Estatísticas da 

Educação Básica de 2019 (BRASIL, 2020). 
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2.3 Dados Culturais do Município 
 

a busca por dados culturais, no Cadastro Central de Empresas (IBGE, 2016), 

foram localizadas as entidades sem fins lucrativos relacionadas à Cultura e 

Recreação. Em Umuarama, são reconhecidas 26 unidades, número este que 

representa, aproximadamente, 6% do total. Isso demonstra que a cidade tem        

potencial para oferecer uma vida cultural ativa à sua população, proporcionando 

práticas culturais e recreativas. 

Com muitas praças, avenidas largas e arborizadas, Umuarama é famosa na 

região pela receptividade com que acolhe visitantes, consumidores de cidades     

vizinhas e investidores. Apesar de o turismo ainda estar se estruturando, a cidade 

contempla recursos naturais como cachoeiras, bosques 

e lagos, e tem se projetado no turismo de eventos, com 

a realização e recepção de congressos, seminários,   

encontros regionais e estaduais (UMUARAMA, 2020). 

Os equipamentos culturais do município2, para o ano 

de 2016, somam 30 instituições, elencadas no quadro 

abaixo. 

  

 
2 Segundo a Secretaria da Comunicação Social e da Cultura do Estado do Paraná e o Instituto Parana-
ense de Desenvolvimento Econômico e Sociais – IPARDES, equipamentos culturais são todo e qualquer 
espaço, coberto ou aberto, de utilização pública permanente, destinados à produção, guarda, gestão e 
exibição de produtos culturais de diversas áreas (teatro, biblioteca, cinema, museu e outros), que po-
dem ser mantidos pelo poder público ou pelo setor privado (PARANÁ, 2020). 

N 

Quadro 1 – Equipamentos Culturais de Umuarama - 2020 

Auditório Teatro Municipal Centro Cultural Vera Schu-
bert. 

Centro Cultu-
ral / Casa da 
Cultura 

Centro Cultural da Unipar.  
Centro Cultural Vera Schubert 
Fundação Cultural de Umuarama 

Livraria Livraria Canaã 
Livraria Paraná 
Livraria Raio de Luz 
Livraria Universitária 
Papelaria Brasil 
Papelaria Umuarama 
Rubens Papelaria 

Biblioteca Biblioteca Pública Municipal Rocha Pombo 
Biblioteca Unipar Campus III 
Biblioteca Unipar Campus Sede 

Cinema Cine Vip 
Teatro Teatro da Fundação Cultural de Umuarama 

Teatro da Universidade Paranaense – Unipar 
Teatro de Umuarama 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em PARANÁ, 2020. 

Destaca-se entre essas 

organizações, a Fun-

dação Cultural de 

Umuarama, que 

conta com uma ampla 

estrutura funcional e 

pessoal para apoiar 

iniciativas culturais 

promovidas pelo 

município e pela 

sociedade, muitas 

delas gratuitas ou de 

baixo custo, incluindo 

projetos em parceria 

com o IFPR – Campus 

Umuarama: Arte 

Flamenca; Área de 

Forró; IF Pipoca/Cine 

Arte; Deusas do Ven-

tre; e Grupo de Estu-

dos de Teoria Flamen-

ca. Além do Teatro 

Municipal, a fundação 

possui espaço para 

oficinais culturais, 

biblioteca pública, 

espaço para aulas de 

música, dança e coral 

(UMUARAMA, 2020). 
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Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados 

do IBGE, 2017. 

2.4 Atividades Econômicas do Município 
 

lém dos dados do Produto Interno Bruto - PIB, comumente presente nos PPCs, 

devem ser utilizados outros dados que forneçam informações da economia de 

uma região, como: “total da população e atividades econômicas, número de          

empregos formais, atividade econômica por setores e subsetores e                      

acompanhamento das movimentações (admissões e desligamentos)” (NEVES, 2019a, 

p. 87). O PIB a preços correntes, para o município, em 2017, foi de R$ 3.284.406,09. Já 

o PIB per capita, ou PIB por pessoa, no mesmo ano, foi de R$ 29.870,46 (IBGE, 2017). 

Esse é o indicador que representa o que cada pessoa do local analisado teria do total 

de riquezas que são produzidas. 

De 2010 a 2017, houve 

um crescimento do PIB de  

aproximadamente 123%       

(Gráfico 3). Com isso, é possível     

inferir um crescimento na    

geração de empregos, assim 

como o aumento do número de 

empresas e possíveis              

investimentos, isso desafia as 

instituições de ensino a buscar 

alternativas para dialogar com 

essa colossal expansão. 

No que se refere à população  

ocupada em 2010, isto é, aquelas pessoas 

que, num determinado período de           

referência, trabalharam, com ou sem 

carteira de trabalho assinada, ou tinham 

trabalho mas não trabalharam, a maioria 

trabalhou no comércio, reparação de 

veículos automotores e motocicletas, 

indústria de transformação e construção 

(IBGE, 2010a). 

A 

1.467.371,00

3.284.406,09

0

1000000

2000000

3000000

4000000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gráfico 3 - PIB do município a 
preços correntes, série revisada -

2010 a 2017

Ano Valor

23%

17%

9%

8%

6%
6%

Gráfico 4 - Principais 
Atividades Econômicas - 2010

Comércio, reparação de veículos automotores e
motocicletas
Indústria de transformação

Construção

Serviços domésticos

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e
aquicultura

Fonte: Elaborado pelo autor com base em IBGE, 
2010a. 
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 Segundo dados de 2018, o município possui 4.360 estabelecimentos, que    

empregam 29.940 pessoas. Estes empregos estão distribuídos entre os setores de: 

Serviços (9.957), Comércio (9.569), Indústria de transformação (5.069 empregos), 

Construção Civil (1.407) e Agropecuária (654). Dos três subsetores que mais          

empregam, o comércio varejista está em primeiro lugar, com 8.130 empregos,      

seguido dos serviços da administração pública direta e indireta, com 3.284 empregos 

e os serviços de alojamento, alimentação, reparo, manutenção, radiodifusão e      

televisão que geram 2.168 empregos (IPARDES, 2020). 

     

3. ATORES SOCIAIS ENVOLVIDOS E LEGISLAÇÃO 

ESPECÍFICA 
 

lém do levantamento dos dados demográficos, educacionais, culturais e 

econômicos, indica-se durante a proposição de um novo curso a participação 

ativa da sociedade como um todo, por meio de reuniões, entrevistas, aplicação de 

questionários e estabelecimento de parcerias. Portanto, é essencial que as novas 

propostas se orientem pelos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, sem se 

esquecer das características e finalidades da EPT/EJA (NEVES, 2019a). 

Nesse sentido, Neves (2019b) sugere que sejam feitos contatos com os          

seguintes setores: 

Imagem 3 – Atores Sociais Aptos a Participarem do Processo de 
Abertura de um Eixo / Curso Segundo cada Setor 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Neves, 2019b, p. 9. 

A 

Setores da 
Economia

•Representantes dos setores da economia (primário, secundário e 
terciário)

Setor Público

•Secretarias municipais e estaduais da educação, do trabalho e da 
cultura

Sociocultural

•Associações, cooperativas, ONGs, partidos políticos, sindicatos, 
organizações educacionais e de estudantes, entidades e organizações 
culturais
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Diante da relevância dos atores sociais no momento de propor um curso,   

visto que muitas dessas organizações estão em contato direto com a população que 

faz parte do público da EJA, são elencadas, a seguir (Imagem 4), algumas das         

instituições que poderão contribuir para a proposta de abertura de curso. Vale    

ressaltar que essa lista não se esgota em si mesma; o que pretendeu com ela , foi 

enumerar aquelas instituições que lidam direta ou indiretamente com pessoas     

jovens, adultas ou idosas, pessoas em situação de vulnerabilidade, com deficiência, 

representantes das variadas classes trabalhadoras, entre outros, no município de 

Umuarama e região. 

Imagem 4 – Atores Sociais Aptos a Participarem do Processo de 
Abertura de um Eixo / Curso Segundo cada Setor no Município de 

Umuarama - 2020 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados extraídos do site da Prefeitura Municipal de     
Umuarama (UMUARAMA, 2020). 

Órgãos Públicos de 
Assistência Social

•Centro da Juventude de 
Umuarama - CEJU

•Centro de Referência da 
Assistência Social I, II e III

•Centro de Referência 
Especializado de 
Assistência Social – CREAS

•Centro de Referência de 
Atendimento à Mulher –
CRAM

•Centro de Referência 
Especializado para 
População em Situação de 
Rua - POP

Entidades de Serviço 
Socioassistencial

•Associação Clube de Mães
•Associação de 
Recuperação de 
Alcoólatras - ARA

•Associação Vida e 
Solidariedade - AVSPI

•Associação de Pais e 
Amigos dos Deficientes 
Visuais - APADEVI

•Associação de Assistência 
aos Surdos de Umuarama -
ASSUMU

•Centro Espírita Allan 
Kardec - Casa da Sopa

•Associação dos Pais e 
Amigos dos Excepcionais -
APAE

•Lar São Vicente de Paulo
•Associação de Apoio a 
Promoção Profissional -
APROMO

• Centro de Recuperação 
Viva com Deus - CREVID

•Associação de Pais e 
Amigos do Autista de 
Umuarama - AMA

Sindicatos

•Sindicato dos 
Trabalhadores em 
Educação Pública do 
Paraná - APP

•Sindicato dos Servidores 
Públicos do Município de 
Umuarama - SISPUMU

•Sindicato dos Empregados 
no Comércio de 
Umuarama - SINDECOMU

•Sindicato dos Empregados 
em Estabelecimentos 
Bancários de Umuarama e 
Região - PACTU/CUT

•Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de 
Umuarama - STR

•Sindicato dos 
Trabalhadores e 
Condutores em Transportes 
Rodoviários e Anexos em 
Umuarama - SINTRAU

•Sindicato dos Empregados 
nas Indústrias de 
Alimentação de 
Umuarama
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Além das relações com os movimentos sociais populares e instituições que 

atuam diretamente com o público beneficiário da EPT/EJA, é fundamental, de   

acordo com Souza et al. (2018), desenvolver projetos de pesquisa e extensão que 

abordem temas relacionados à realidade dessas pessoas, que possibilitem a inserção 

nessas comunidades, e tenham como princípio o “diálogo de saberes e um               

conhecimento aprofundado das contradições sociais e realidades localizadas que 

afetam os sujeitos da EJA” (SOUZA et al., 2018, p. 45). 

Logo, antes da implementação de um curso, esses projetos seriam uma       

excelente oportunidade ao corpo docente, gestores e apoio pedagógico do Campus 

Umuarama, para compreender a realidade local e as demandas dos arranjos        

produtivos, sociais e culturais da cidade. 

  Outro aspecto a se considerar e seguir são as orientações da legislação que 

regulamenta a oferta de Educação Profissional e Tecnológica no país, documentos e 

diretrizes norteadoras que servem, sobretudo, de amparo e guia no decorrer da 

proposição de um curso, para que este se dê em benefício dos sujeitos da               

modalidade, além do desenvolvimento local e regional (NEVES, 2019a). 

 Na imagem 5, estão listados os documentos que orientam a Educação         

Profissional e Tecnológica Integrada à Educação de Jovens e Adultos no IFPR,       

conforme determina sua própria Instrução Interna de Procedimento (IIP) nº 5, de 

2019, que atualiza e define os critérios para a abertura de cursos técnicos, além das 

orientações da Pró-Reitoria de Ensino e Diretoria de Ensino Médio Técnico –        

DEMTEC,  que indica, em sua página oficial, a normatização para criação, elaboração 

e ajustes dos Projetos Pedagógicos de Curso no IFPR. Ademais, foram acrescentados 

alguns documentos considerados fundamentais, segundo Sakalauskas (2019b) e   

Neves (2019b). 
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Imagem 5 - Documentos Legais que orientam a Educação Profissio-
nal e Tecnológica Integrada à Educação de Jovens e Adultos no 

IFPR - 2020 

 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Sakalauskas, 2019b, p. 24; Neves, 2019b, p. 12; 
Instituto Federal do Paraná, 2019; Instituto Federal do Paraná, 2020. 

 

• Lei nº 9.394, de 1996, Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional

• Lei 11.892, de 2008, que trata da criação dos 
Institutos

• Lei 13.005, de 2014, que aprovou o Plano 
Nacional de Educação

• Decreto 5840/2006 – Institui em âmbito 
federal o PROEJA

Legislação 
Nacional

• Resolução nº 6, de 2012, Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio

• Resolução nº 3, de 2018 – Atualiza as 
diretrizes curriculares nacionais para o 
ensino médio

• Parecer CNE/CEB 11/2000
• Resolução CNE/CEB nº 1, de 2000
• Documento Base do PROEJA de 2007
• Resolução CNE/CEB nº 3, de 2010 - Institui 
Diretrizes Operacionais para a EJA

Diretrizes 
Curriculares 
Nacionais

• Estatuto do IFPR – Resolução nº 001/2009 –
CONSUP/IFPR

• Plano de Desenvolvimento Institucional -
PDI

• Projeto Político Pedagógico do Campus -
PPP

• Resolução nº 05/2018 – CONSUP/IFPR –
Define as diretrizes institucionais para a 
EPT/EJA no IFPR

• Resolução nº 54, de 2011 – Dispõe sobre a 
Organização Didático-Pedagógica da EPT 
de Nível Médio e Cursos FIC no âmbito do 
IFPR.

• Resolução nº 50, de 2017 – CONSUP/IFPR –
Estabelece as normas de avaliação dos 
processos de ensino-aprendizagem no 
âmbito do IFPR

• Instrução Interna de Procedimentos - IIP 
nº 05, de 2019 – Atualiza e define os 
critérios para abertura de cursos técnicos 
e cursos de graduação no IFPR

• Portaria nº 413, de 2016 – Regulamenta a 
oferta de cursos FIC no âmbito do IFPR

Documentos 
Institucionais

• Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, 3ª 
Edição, Resolução CNE/CEN nº 01/2014

• Guia Pronatec de Cursos FIC, 4ª Edição, 
Portaria MEC nº 12/2016

• Classificação Brasileira de Ocupações –
Ministério do Trabalho e Emprego, 3ª 
edição, 2010 – Estrutura, tábua de conversão 
e índice de títulos

Documentos
Complementares
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Após o levantamento de dados e consulta aos atores locais, deve-se fazer o 

cruzamento das informações, para assim chegar às possibilidades de oferta de     

cursos que atendam ao mundo de trabalho e em opções que satisfaçam o setor     

público e a sociedade, em prol do desenvolvimento regional/local e benefício da 

população (NEVES, 2019b). 

Por último, é necessário ponderar as possibilidades apontadas como            

potencial real e a legislação que ampara a EPT/EJA, para então, após elencar as   

possibilidades, discutir e planejar outras variáveis de suma importância para       

indicação de um novo curso. Entre elas, destacam-se: “o dimensionamento do    

quadro de pessoal, o levantamento e projeção da infraestrutura e a proposta de 

construção de um currículo verdadeiramente integrado” (NEVES, 2019b, p. 14). 

 

Mais informações a respeito da história, dados   
demográficos, perfil populacional, cenário          
educacional, dados culturais e atividades           
econômicas do município de Umuarama, poderão 
ser consultadas na dissertação de mestrado “O  
Currículo Integrado na EPT/EJA: os desafios da 
implantação de um curso no âmbito do IFPR – 
Campus Umuarama”, de autoria de Hewerton 
Aparecido Lopes e orientação de Adriano Larentes 
da Silva (2020). Acesse ou clique no QR Code: 
 

 

4. OS SUJEITOS DA EJA E EPT/EJA NO MUNICÍPIO 

DE UMUARAMA 

 

 fim de conhecer um pouco mais a realidade educacional do município e os 

sujeitos da EJA e EPT/EJA, foram realizadas entrevistas semiestruturadas, no 

período de novembro a dezembro de 2019, com 4 das 5 instituições que ofertaram a 

modalidade naquele ano. Essas entrevistas fazem parte da dissertação de mestrado 

intitulada “O Currículo Integrado na EPT/EJA: os desafios da implantação de um 

curso no âmbito do IFPR – Campus Umuarama”, na qual é possível conferir mais  

detalhes da pesquisa. 

 Foram convidadas as quatro instituições da rede estadual, pois acredita-se 

que o público dessas escolas é o que mais se aproximará dos futuros estudantes do 

IFPR - Campus Umuarama. Deste modo, responderam pelas respectivas instituições 

A 
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de ensino as pedagogas representantes do apoio pedagógico para a modalidade, já 

que as perguntas tinham a intenção de identificar o perfil socioeconômico,           

profissional, a localização desses estudantes e as possíveis dificuldades que cada 

instituição enfrenta perante a EJA e a evasão a ela relacionada. 

 Segundo o Núcleo Regional de Educação de Umuarama, apenas uma           

instituição oferece EPT/EJA (PROEJA) no município, sendo que, nas demais, a oferta 

está organizada por disciplinas permitindo ao educando matricular-se em até     

quatro por vez, distribuídas em turmas coletivas ou individuais, com duração de, 

aproximadamente, 2 anos e meio (carga horária de 1200/1306 horas ou 1440/1568 

horas/aulas), a depender de quantas disciplinas o estudante consiga cursar por   

semestre (PARANÁ, 2019). A seguir (Tabela 1), têm-se a quantidade de matrículas 

distribuídas por estabelecimento3: 

 

 

Tabela 1 – Matrículas da EJA e EPT/EJA (PROEJA) de Nível 
Médio na Rede Estadual de Ensino do Município de Umua-

rama - 2019 

ESTABELECIMENTO FORMA DE OFERTA Nº DE MATRÍCULAS 

ES1 

ES2 

ES3 

ES4 

TOTAL 

EPT/EJA (PROEJA) 

EJA por Disciplina 

EJA por Disciplina 

EJA por Disciplina 

--- 

117 

377 

129 

20 

643 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Paraná, 2019. 

 

 A escola ES2 oferta a modalidade em todos os turnos 

(manhã, tarde e noite). Todavia, das 13 turmas de EJA por disciplina, 9 estão no   

período noturno (69%). Os demais estabelecimentos ofertam apenas no turno da 

noite, inclusive a única instituição que oferta o curso Técnico de Nível Médio       

Integrado à EJA (PARANÁ, 2019). 

 As respostas a seguir partem da percepção e experiência de cada profissional 

entrevistado, dado que, segundo as próprias escolas, muitas dessas informações não 
 

3 Referente às matrículas da EJA em Umuarama, segundo dados do INEP, para o ano de 2019, a modalidade 
possuía 748 matrículas no Ensino Médio, sendo 636 na Rede Estadual (BRASIL, 2020). Contudo, o Núcleo Regional 
de Educação de Umuarama – NRE, informa que, para o mesmo ano, havia 643 no estado, o que diverge dos dados 
do INEP em 7 matrículas. Apesar disso, este caderno também utilizará dessa fonte de dados, visto que o NRE  
distingue as matrículas por instituição e forma de oferta, o que se considerou relevante para melhor compreender a 
dimensão que cada escola confere à modalidade. 

Com o intuito de 

preservar a identi-

dade das institui-

ções participantes 

e, ao mesmo tem-

po, dar-lhes iden-

tidade para a 

divulgação das 

respostas apresen-

tadas, a identifica-

ção foi feita com 

os códigos “ES1”, 

“ES2”, “ES3” e 

“ES4”, escolhidas 

de maneira alea-

tória. 
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são coletadas e tampouco sistematizadas por elas ou pelo Núcleo Regional de      

Educação. 

Quando questionadas sobre a localização da residência dos estudantes, três 

escolas identificaram alguns bairros da cidade que, na maioria dos casos, ficam nas 

intermediações da escola. Os bairros mencionados foram: Sonho Meu, Arco Íris,  

Industrial, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Ouro Branco, Parque Irani, Laranjeiras,    

Parque Daniele, Panorama e Bonfim. A maior parte deles (10), é distante do centro 

da cidade, e está, até certo ponto, mais próxima da região em que o Instituto está 

estabelecido. 

 Contudo, a distância da instituição em relação ao perímetro urbano - que 

está situada nas margens da rodovia PR 323, na parte industrial da cidade - ainda é 

considerável, o que demanda transporte particular ou público aos futuros             

estudantes. Assim, tal constatação deve ser considerada tanto na escolha de         

parcerias com instituições mais próximas das áreas residenciais, quanto na possível 

divulgação do curso e desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão voltados 

a essas comunidades. 

 No que diz      

respeito à condição    

socioeconômica dos   

estudantes, todos a   

classificaram como de 

classe social muito baixa 

ou baixa, composta, em 

sua maioria, por         

trabalhadores              

assalariados (Quadro 2).  

 

 

A escola ES1 mencionou ser comum o caso de estudantes que, em algum  

momento de sua formação, precisam optar entre estudar ou trabalhar para          

sobreviver e, como alternativa, a instituição sugere que “seria necessária uma ajuda de 

custo do governo a estes alunos”. Sobre isso, temos o exemplo do IFPR Campus           

Paranaguá que destaca como primordial para o combate à evasão na EPT/EJA e   

Quadro 2 - Condição Socioeconômica do Público da 
EJA 

Qual a condição socioeconômica dos estudantes EJA 
de nível médio? 

ES1 

“Muito baixa. É comum casos de alunos que em algum 
momento tem que optar entre estudar ou trabalhar para 
se manter. Seria necessária uma ajuda de custo do    
governo a estes alunos”. 

ES2 “São todos trabalhadores assalariados; isso com certeza, 
mas também não temos estes dados”. 

ES3 “Na EJA de nível médio muitos dos alunos já trabalham e 
pertencem à classe baixa, muito carentes”. 

ES4 
“São alunos de classe média baixa e baixa. Todos são 
trabalhadores. Outro fato que chama a atenção é que 
todos eles têm distorção idade-série”. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas respostas dos participantes 
da entrevista (2019). 
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incentivo à permanência dos estudantes no referido campus, o oferecimento de uma 

bolsa que, embora com pagamentos instáveis, reforçam a participação de alunas e 

alunos (COVOLAN; MACHADO, 2012). 

 A questão seguinte buscou identificar os tipos de ocupação e perfis             

profissionais destes estudantes trabalhadores, dada a importância do trabalho para 

esse público, uma vez que os estudantes da EJA, em sua maioria, “já estão atuando 

no mercado de trabalho formal ou informal” e buscam, com a elevação da             

escolaridade, “melhorar sua inserção social e profissional” (LAFFIN; SALES; SOUZA, 

2015, p. 22). 

 As ocupações mais citadas foram: empregado do comércio, empregada      

doméstica, diarista e faxineira, trabalhador autônomo, vendedor, servente de      

pedreiro, auxiliar de serviços gerais, zelador(a) e caminhoneiro. É importante      

destacar que dentre o público da EPT/EJA, existem muitos “sujeitos que não estão 

inseridos no mercado ou estão em ocupações de subemprego do sistema produtivo, 

via trabalho informal, caracterizando uma população desfavorecida econômica,  

social e culturalmente” (LAFFIN; SALES; SOUZA, 2015, p. 25). 

 Quando questionados 

se há evasão nos cursos EJA, 

apenas uma escola afirmou 

que não. Porém, é importante 

destacar que a escola em  

questão está na sua primeira 

turma. No entanto, as demais 

confirmam que há muitos  

casos de evasão, entre as 

quais, a escola ES2 que        

considera ser essa a maior  

dificuldade da instituição,  

dados os obstáculos que este 

público enfrenta no cotidiano, 

atrelados ao elevado número 

de faltas (Quadro 3). 

Quadro 3 – Motivos da Evasão 

Ao que a escola atribui esta evasão? 

ES1 

“A maior parte desiste por conta do trabalho, por 
não conseguir conciliar com os estudos, ou    
porque chegam à escola muito cansados. Outros, 
porque estavam há muito fora da escola. Entre as 
mulheres, percebemos que muitas desistem  
devido à família, para cuidar dos filhos ou por 
interferência do marido. Mas, o perfil está cada 
vez mais diversificado, por isso as causas são das 
mais diversas também. É perceptível que o nosso 
público está cada vez mais jovem”. 

ES2 

“Atribuo à carga horária de trabalho e            
dificuldades financeiras. As mulheres desistem 
muito por conta da família, muitas delas ainda 
têm essa sobrecarga: trabalhar fora e cuidar dos 
filhos praticamente sozinha”. 

ES3 

“Ao trabalho, ou seja, conciliar trabalho e estudo. 
Como muitos são trabalhadores braçais, chegam 
aqui exaustos do trabalho. A gente percebe que 
estão cansados, que trabalharam o dia todo no 
pesado. Quando se deparam com alguma        
dificuldade eles desistem da escola, com a     
promessa de voltar no ano seguinte. A escola é 
sempre a primeira opção da qual eles desistem”. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas respostas dos parti-
cipantes da entrevista (2019). 



24 
 

 As três escolas que afirmaram ter problemas de evasão 

mencionaram o trabalho como principal motivo, diante da 

dificuldade de conciliar trabalho e estudo, uma vez que muitos 

deles são trabalhadores braçais e já chegam à aula muito     

cansados. 

No caso das mulheres, a família também foi apontada 

como possível causa, devido à pressão de cuidar dos filhos, ao 

fazerem jornada tripla (trabalho, estudo e afazeres               

domésticos), ou por interferência do marido que não apoia a 

continuidade dos estudos da esposa e, comumente, não divide 

as responsabilidades da criação dos filhos. 

Na próxima questão (Quadro 4), a fim de descobrir as 

principais dificuldades que essas instituições de ensino lidam 

no dia a dia, no que diz respeito a modalidade em si, todos, 

ainda que indiretamente, apontaram que é garantir a         

permanência desses estudantes. 

  

Quadro 4 – Dificuldades da Modalidade 

Qual(is) a(s) principal(is) dificuldade(s) que a escola en-
frenta referente aos cursos EJA Nível Médio? 

ES1 

“Nossa maior dificuldade é a evasão, e por envolver, quase   
sempre questões sociais, dificulta o trabalho da escola.          
Geralmente eles nos procuram quando a dificuldade é de ordem 
pedagógica, quase nunca quando é de caráter financeiro. Os que 
nos procuram, tentamos encaminhá-los para estágios            
remunerados. Outra questão importante de se destacar é a   
dificuldade dos alunos em acompanhar as disciplinas do núcleo 
básico. Muitos ingressam achando que só terão aulas do ensino 
técnico, eles se esquecem que não concluíram ainda o Ensino 
Médio”. 

ES2 
“A desistência, o abandono. Quando se refere a questões de 
aprendizagem eles buscam ajuda, mas quando se trata de outras 
questões, não”. 

ES3 

“A desistência do aluno. É um desafio fazer com que eles       
permaneçam na escola. A EJA deveria ser repensada na sua   
duração e organização dos tempos pedagógicos. Não estou    
sugerindo uma formação aligeirada, mas da forma como está 
hoje, fica difícil manter esse aluno; muitos desistem no meio do 
caminho. Penso que uma formação de 18 meses seria mais    
atrativa e atenderia às expectativas desses alunos”. 

ES4 
“Lidar com o cansaço dos alunos; eles estão sempre muito     
cansados e faltam bastante. Muito disso por conta do trabalho. É 
difícil conciliar as duas coisas”. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nas respostas dos participantes da  
entrevista (2019). 

Segundo a escola 
ES1, fica perceptível 
que o público da EJA 
está cada vez mais 
jovem, o que Leite 
(2013) chama de 
processo de juveni-
lização. Isto implica 
a necessidade de 
distinguir as faixas 
etárias consignadas 
nesta modalidade, 
que apesar de parti-
lharem uma situa-
ção comum, possu-
em expectativas e 
experiências fre-
quentemente não 
coincidentes, devido 
à grande diferença 
de idade que possa 
existir entre eles. 
Por isso, os projetos 
pedagógicos de 
curso devem consi-
derar a conveniên-
cia de haver, na 
constituição dos 
grupos de alunos, 
momentos de ho-
mogeneidade e de 
heterogeneidade 
para atender com 
flexibilidade essa 
distinção.  
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 As escolas ES1 e ES2 acrescentaram que, por se tratar, 

quase sempre, de questões sociais, é quase impossível         

assegurar que o estudante da EJA não evada. Além do mais, 

quando a dificuldade deles não é de ordem pedagógica, mas 

financeira, poucos buscam ajuda. Já para ES4, o cansaço,    

devido à dupla jornada de trabalho e estudo, bem como o 

grande número de faltas, acarretam prejuízo na              

aprendizagem, quando não na desistência do curso. 

 Na última questão da entrevista (Quadro 5), o objetivo 

foi perceber de que forma essas instituições de ensino        

participantes reconhecem no IFPR uma possibilidade de    

parceria, ou visualizam maneiras por meio das quais o        

Instituto poderia contribuir com a modalidade. 

  

Apenas a escola ES4 afirmou que não percebia essa 

possibilidade e justificou alegando que o alunado da EJA, em 

geral, só quer a certificação do Ensino Médio e não tem   

Quadro 5 – Contribuição do IFPR Campus Umuarama para a 
Modalidade 

Você acredita que o IFPR poderia contribuir com a EJA de 
sua escola? De que forma? 

ES1 

“Sim, principalmente com relação aos professores. Precisamos de 
metodologias diferenciadas para atuar com este público. O estado 
não disponibiliza cursos de aperfeiçoamento e atualização. Nesse 
nível, na formação continuada dos professores, o Instituto poderia 
contribuir”. 

ES2 

“Sim, inclusive seria uma excelente forma de divulgação do     
Instituto aos nossos alunos. Isso amplia a visão dos estudantes, 
desperta o interesse em continuar estudando. O Instituto poderia 
oferecer cursos de curta duração com certificação. Realizar mostra 
de curso para que eles conheçam melhor a instituição”. 

ES3 
“Sim, oferecendo cursos de curta duração para os estudantes, de 
preferência com certificação, ou promovendo cursos de formação 
continuada para os professores”. 

ES4 

“Não, pois o perfil dos alunos em geral só quer a certificação. Os 
professores também não querem formação, pois só pegam aulas 
na EJA para completar a carga horária, por isso se identificam 
mais com outras modalidades. Porém, alguns que dão aula na EJA 
gostam muito, mas há pouca oferta e esses professores não      
conseguem atuar apenas nessa modalidade. Outros professores se 
identificam mais com o ensino regular”. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas respostas dos participantes da     
entrevista (2019). 

Outra questão 
importante é a 
dificuldade dos 
alunos, conforme 
afirma ES1, de 
acompanhar as 
disciplinas do  
núcleo básico. Essa 
escola é a única do 
município que 
oferta EPT/EJA, e, 
segundo ela,    
muitos alunos 
ingressam acredi-
tando que só terão 
aulas do ensino 
técnico e se      
“esquecem” que 
ainda não concluí-
ram o Ensino   
Médio. O relato 
serve de alerta 
para o Campus 
Umuarama, pois 
este poderá ser um 
fato recorrente 
entre os futuros 
interessados ao 
ingressarem na 
instituição em um 
curso EPT/EJA, 
caso não haja uma 
correta compreen-
são da proposta do 
curso. De acordo 
com Laffin, Sales e 
Souza (2015), para 
evitar essa situa-
ção, o candidato 
precisa ter mais 
esclarecimentos 
antes da inscrição, 
pois quanto mais 
informações ele 
recebe, mais sente 
ou não afinidade 
com a proposta de 
formação. 
Além disso, é   
importante fazer a 
divulgação em 
espaços específicos 
de participação 
desse público e, se 
possível, promover 
reuniões ou     
palestras. 
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perspectiva de dar continuidade aos estudos. Já os professores, segundo ela, também 

não querem formação pedagógica, a qual a escola imagina que o IFPR poderia      

oferecer, visto que a maioria só ministra aulas na EJA para completar a carga       

horária, uma vez que se identificam mais com outras modalidades. No entanto, 

mesmo os que gostam da EJA, como há pouca oferta, não conseguem atuar            

exclusivamente nela. 

 Em contrapartida, as demais instituições responderam de maneira afirmativa 

a essa questão. As escolas ES1 e ES3, por exemplo, identificam uma parceria em   

potencial com o IFPR na formação continuada de seus professores, uma vez que, 

segundo elas, é escassa a oferta de cursos de aperfeiçoamento e atualização por   

parte do estado. 

 As escolas ES2 e ES3 vislumbram uma excelente oportunidade de despertar o 

interesse nos estudantes da EJA a continuarem estudando por intermédio da        

divulgação do Instituto Federal. As escolas citam como exemplo a realização de 

“mostra de cursos” para que eles se aproximem da instituição e conheçam as     

oportunidades que ela oferece, além da oferta de cursos de qualificação com curta 

duração e, preferencialmente, com certificação. 

 Em resumo, pode-se inferir a partir dos dados apresentados com essas      

entrevistas, que: 

 

 

• Os sujeitos da EJA, em sua maioria, residem nos bairros mais afastados da  

região central da cidade e que a distância do IFPR em relação ao perímetro 

urbano poderá ser um empecilho aos estudantes de baixa renda, assim como 

já ocorre em outras modalidades; 

• Muitos são oriundos das classes sociais baixa ou muito baixa, compostas, em 

sua maioria, por trabalhadores assalariados ou informais; 

• A importância da assistência estudantil para a permanência desses estudantes; 

• A dificuldade que as instituições enfrentam com relação à evasão, motivada, 

muitas vezes, pela dificuldade dos estudantes em conciliar os estudos com o 

trabalho, excesso de faltas, cansaço físico decorrente das exigências do      

trabalho, pressão da família - no caso das mulheres, que ficam                   

sobrecarregadas com as tarefas domésticas e cuidado com os filhos; 

• Público cada vez mais jovem na EJA – evidenciando a necessidade de se     

respeitar as diferenças de idade e as peculiaridades que cada público tem 
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dentro da mesma modalidade; 

• A importância de o candidato ter mais esclarecimentos sobre o curso antes da 

inscrição e de se fazer a divulgação em espaços específicos de participação 

dos jovens, adultos e idosos; 

• Aproximar-se da comunidade e das demais instituições que ofertam EJA,  

promovendo formação continuada aos professores e cursos de qualificação 

profissional voltados ao público da EJA, além de realizar mostra de cursos  

como forma de divulgar o trabalho do IFPR. 

 

 

5. OS DESAFIOS E POSSIBILIDADES DA EJA E 

EPT/EJA NA VISÃO DOCENTE 
 

a pesquisa acima mencionada, também foram convidados a participar os   

professores do IFPR - Campus Umuarama que atuavam no ensino médio     

integrado, a fim de investigar, por meio de questionários, duas questões urgentes 

para a EPT/EJA: o conhecimento desses profissionais a respeito da modalidade e a 

compreensão sobre o currículo integrado. 

 Os questionários foram entregues e recolhidos durante o mês de outubro de 

2019. As perguntas estavam dispostas em duas partes: a primeira, tinha o objetivo de 

caracterizar os participantes por meio de questões fechadas, e a segunda, de      

identificar concepções e práticas educativas dos professores a respeito do currículo 

integrado, dificuldades em concretizá-lo, experiência e afinidade com a EJA,         

disposição e disponibilidade para planejar coletivamente e desenvolver atividades 

integradoras, diante das condições de trabalho do contexto pesquisado. 

 O corpo docente do Campus Umuarama, no segundo semestre de 2019, era 

composto por 64 profissionais, sendo 59 efetivos e 5 substitutos. Dos professores 

efetivos, 49 encontravam-se ativos e, destes, 38 atuavam no Ensino Médio regular 

integrado à Educação Profissional, os quais foram convidados a participar da       

pesquisa de forma voluntária. Do universo total da pesquisa, 22 professores (57,89%) 

devolveram os questionários a tempo de serem tabulados e analisados, compondo, 

assim, a amostra. 

A respeito da formação profissional de nível superior dos entrevistados, 41% 

são formados em cursos de licenciatura, 18% em cursos de bacharelado e               

N 
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licenciatura, 36% são graduados apenas em cursos de bacharelado e 5% em cursos 

superiores de tecnologia. Desse modo, pouco mais da metade (59%) possui formação 

pedagógica em cursos de licenciatura. 

 

No que se refere aos 

conteúdos ministrados pelos 

professores participantes da 

pesquisa, 50% declararam 

trabalhar tanto com         

disciplinas do núcleo básico 

que abordam conteúdos da 

formação geral, isto é,  

aquelas que são comuns ao 

ensino médio, quanto com 

aquelas que são específicas 

da formação técnica         

(Gráfico 4). 

 

Sobre a formação       

pedagógica para atuar em    

cursos de EJA, 86% dos          

entrevistados, afirmam que 

não receberam formação     

específica para atuar na      

modalidade seja na graduação 

ou na pós-graduação           

(Gráfico 5). 

 

 

 

 

86%

5%

9%

0%

Não recebi

Sim, porém foi

insatisfatória

Sim, pouco satisfatória

Sim, muito satisfatória

Gráfico 5 - Formação pedagógica 
específica sobre a EJA em seu 
curso de graduação ou pós-

graduação

14%

36%

50%

Geral

Específico

Geral e Específico

Gráfico 4 - Conteúdos Correspondentes aos 

Componentes Curriculares Ministrados

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da 

pesquisa (2019). 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pes-

quisa (2019). 
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Vale mencionar que dos 13 professores com licenciatura, apenas 3 receberam 

formação específica para essa modalidade. Destes que disseram ter recebido,             

2  afirmaram que foi pouco satisfatória e 1 declarou ter sido insatisfatória. 

 Com relação à formação continuada - que pode ser entendida como aquela 

que acontece no próprio espaço escolar, nas Instituições de Ensino Superior, nas 

capacitações ofertadas pela própria instituição, entre outras - questionou-se,       

especificamente, se os entrevistados receberam formação pedagógica sobre a 

EPT/EJA promovida pelo IFPR. 

 

 Dos respondentes, 91% 

relataram não ter recebido 

formação nesse sentido,    

sendo que apenas 23% dos que 

não receberam disseram ter 

tido oportunidade. Apenas 9%   

disseram participar de       

formações realizadas em    

relação a EPT/EJA por         

intermédio da instituição,  

porém, consideram que foi 

insatisfatória (Gráfico 6). 

  

Esses dados indicam uma lacuna com relação à formação pedagógica         

continuada entre os professores. Segundo Pomini (2014), a maioria dos educadores 

atuantes na EJA não tem em sua formação inicial conteúdos que abordem a          

problemática da modalidade. Por isso, é necessário que a formação continuada se dê 

tão logo eles comecem a trabalhar com a modalidade. 

 

 

 

  

 

 

68%

23%

9%

0%

0%

Não recebi e não tive

oportunidade

Não recebi, mas já tive

oportunidade

Recebi, porém foi

insatisfatória

Recebi, porém foi pouco

satisfatória

Recebi e foi muito

satisfatória

Gráfico 6 - Formação pedagógica 
específica sobre EPT/EJA no IFPR

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da    

pesquisa (2019). 
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Parte da carência 

formativa desses           

professores poderia ser 

suprida ou amenizada pela 

experiência prática de 

alguns deles com a EJA. No 

entanto, 50% nunca      

trabalharam com a       

modalidade ou              

pesquisaram a respeito 

dela. Dos que afirmam ter 

tido alguma experiência, 

metade, ainda não se   

sente preparado para  

atuar com esse público 

(Gráfico 7). 

 

O déficit de formação inicial e continuada específica para a EJA, acrescido da 

pouca experiência com a modalidade, reflete no pouco conhecimento a respeito do 

perfil dos estudantes, uma vez que apenas 14% dos entrevistados consideram que 

conhecem as características desse público de maneira satisfatória, a grande maioria 

(64%) até alega conhecer, mas não considera que saiba o suficiente. 

Aqueles que declararam não conhecer, no sentido de não compreender as 

particularidades, espaços e tempos próprios de aprendizagem e a realidade do     

público, representam 22%. Contudo, 83% dos entrevistados relatam que gostariam 

de atuar em cursos dessa natureza. 

Solicitou-se também a opinião dos professores a respeito dos diferenciais que 

eles acreditam existir na EJA se comparados ao ensino regular, considerando as suas 

especificidades. As respostas foram agrupadas e classificadas, conforme a Imagem 6. 

 

 

 

 

50%

4%

23%

23%

Não, e nunca estudei ou

pesquisei a respeito

Não, mas sempre que possível

estudo ou pesquiso sobre o

assunto

Sim, no entanto, ainda não me

sinto preparado para atuar

nessa modalidade

Sim, e me sinto preparado para

atuar com esse público

Gráfico 7 - Já Teve Experiência e ou 
Trabalhou com o Público da EJA

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 

(2019). 
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Sobre o perfil           

diferenciado do público, a 

heterogeneidade merece 

uma consideração            

cuidadosa, pois à EJA se   

dirigem adolescentes,      

jovens, adultos e idosos, 

“com suas múltiplas         

experiências de trabalho, de 

vida e de situação social, aí 

compreendidos as práticas 

culturais e valores já constituí-

dos” (BRASIL, 2000a, p. 61). 

  

Para Santos (2012), no âmbito da EJA deve-se 

ter como prática o diálogo e a troca de experiências, 

pois atende estudantes com um grande acúmulo de 

conhecimento de vida prática e que buscam, em sala 

de aula, com o auxílio da teoria, a complementação      

daquilo que já conhecem do dia a dia. Laffin, Sales e 

Souza (2015, p. 15) defendem a necessidade da prática 

e sugerem “começar com experiências concretas para, 

depois, passar à compreensão abstrata, respeitando o 

processo gradual de seu amadurecimento”. 

 A respeito das metodologias específicas e das 

características de aprendizagem para o público da EJA, 

com base nos estudos de Piconez (1995), com o         

propósito de instigar a reflexão dos docentes e      

membros das Comissões de Estruturação de Curso, 

relacionou-se  características que a autora considera 

relevantes para o alcance das aprendizagens pelos  

estudantes jovens e adultos, conforme a Imagem 7.  

Imagem 6 – Diferenciais da EJA em Compa-
ração ao Ensino Médio Regular 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 

(2019). 

 

Diferenciais 
da EJA

Estudantes 
com uma 

vasta 
experiência 

a ser 
explorada

Perfil do 
Aluno

Conteúdos 
relacionados 
ao cotidiano 

e que 
estimulem o 
pensamento 

crítico

Necessidade 
da prática

Metodologias
de ensino 

específicas

Menor 
duração do 
curso em 

comparação 
com o 

regular

Pouca ou 
nenhuma 

disponibilidade 
extraclasse

Capacitação 
específica 

para os 
professores

Elias Paim Mota (2009), que 
aborda a diversidade na EJA 
decorrente das faixas etárias, 
classifica seus estudantes 
em: adulto jovem, adulto 
maduro e idoso. Enquanto 
o idoso costuma ser saudoso 
de suas lembranças, o adulto 
jovem está em uma perspec-
tiva de construção e forma-
ção da vida e da carreira, e 
entre estes dois, está o adul-
to maduro que, geralmente, 
tem mais paciência com os 
idosos e se relaciona melhor 
com eles, sendo assim, atos 
de solidariedade são mais 
frequentes entre os dois úl-
timos sujeitos. 
Para o autor, é fundamental 
o estímulo do educador para 
desenvolver atos de compa-
nheirismo e permitir aos 
estudantes criarem vínculos, 
partilhar virtudes e renunci-
ar, muitas vezes, a privilé-
gios. Criar uma relação sóli-
da, resistente, que perdure, 
crie raízes e caminhe na 
direção do respeito (MOTA, 
2009). 
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Imagem 7 – Características de Aprendizagem de Estudantes 

Jovens e Adultos Segundo Piconez (1995)

Fonte: Elaborado pelo autor com base em PICONEZ, 1995, p. 6.

1. Os adultos só aprendem se 
quiserem – Ao contrário do que 

alguns supõem com relação a jovens, 
os adultos não aprendem sob pressão 
para evitar nota baixa. Os adultos são 

práticos, desejam saber em que o 
ensino os auxiliará de imediato. 

2. Os adultos aprendem pela prática
– A experiência tem demonstrado que 

a colocação em prática imediata e 
contínua dos conteúdos estudados, faz 

com que se consolide sua aquisição. 
Se os adultos não têm a possibilidade 

de se envolverem ativamente no 
ensino, esquecem rapidamente o que 

aprenderam.

3. Os adultos aprendem resolvendo 
problemas ligados à realidade - Se os 
problemas não tiverem relação com a 

realidade, se não forem vivenciados, os 
adultos não se interessarão por eles. 

4. A experiência afeta a maneira de 
aprender dos adultos – Eles 
estabelecem uma ligação entre o que 
estão aprendendo e o que já sabem. Se 
os conhecimentos não se enquadram 
com os que já têm, os rejeitarão. 

5. Os adultos aprendem melhor num 
ambiente descontraído– O meio 

ambiente não deve lembrar muito uma 
sala de aula. Muitos adultos guardam 

uma lembrança humilhante da escola e 
não desejam que se lhes recorde essa 

época. Além disso, um ambiente 
demasiado “escolar” corre o risco de 

lhes parecer infantil. 

6. Os adultos apreciam métodos 
complementares – Como as crianças, 

eles compreenderão melhor se lhes 
apresentar uma mesma ideia de várias 

maneiras; em outras palavras, quando a 
informação os atingir pelo canal de 

mais de um sentido. Bem entendido, o 
método utilizado dependerá daquilo 
que lhes é ensinado e dos objetivos 

visados. 

7. Os adultos querem ser orientados 
e não avaliados – É verdade que eles 

desejam saber como estão trabalhando. 
Conhecer seu progresso é importante 
para eles, mas testes ou notas poderão 
atemorizá-los. Eles tendem a recusar 
controles, pois receiam não se saírem 

suficientemente bem e serem 
humilhados”.
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6. OS DESAFIOS E POSSIBILIDADES DO CURRÍCU-

LO INTEGRADO NA VISÃO DOCENTE 
 

  
 Pensar nos tempos da EPT/EJA, nos espaços, nas metodologias, na duração do 

curso, na realidade social dos estudantes, no tempo que esse público dispõe para 

desenvolver atividades em casa, fora do horário de aula, são questões indispensáveis 

ao planejamento do projeto de curso, ao trabalho docente e à organização do       

currículo. 

 Neste item, serão apresentadas algumas discussões em torno da pesquisa 

realizada com os professores do IFPR – Campus Umuarama que lecionam no Ensino 

Médio Integrado, especificamente da parte que versa sobre a integração curricular. 

Para facilitar as análises e ainda preservar a identidade dos participantes, nas   

questões abertas, os respondentes foram denominados como P1, P2, P3... P22. 

 Ao serem questionados sobre a relação entre os componentes curriculares da 

formação geral e da específica (Gráfico 8), apenas 4% dos entrevistados disseram que 

essa relação é ótima, que há planejamento em conjunto entre as diferentes áreas e 

que ambos os núcleos são valorizados. Outros afirmam que há hierarquia entre as 

disciplinas e/ou que não há planejamento coletivo. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2019). 

28%

32%

32%

4%

0%

4%

Nenhuma das alternativas anteriores

Ruim, há hierarquia e os componentes não planejam

juntos

Boa, não há hierarquia, mas os componentes não

planejam em conjunto

Boa, há planejamento em conjunto, mas há

hierarquia entre elas, das quais supervalorizam as de

formação específica

Boa, há planejamento em conjunto, mas há

hierarquia entre elas, das quais supervalorizam as de

formação geral

Ótima, há planejamento em conjunto e ambas são

valorizadas igualmente

Gráfico 8 - Na sua opinião, como é a relação entre os 
componentes curriculares de formação geral e específica?
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 Os dados desse gráfico refletem um dos desafios do currículo integrado que é 

o de colocar em diálogo áreas clássicas do conhecimento, conhecidas como de    

formação geral e os saberes específicos dos campos de formação profissional, ambas 

sob a perspectiva de um processo de formação que permita ao aluno compreender o 

mundo, compreender-se no mundo e inserir-se no mundo do trabalho (MOLL, 2010). 

  

Em decorrência da 

falta de diálogo entre as 

disciplinas, poucos       

professores consideram 

que o currículo integrado 

aconteça de fato no      

cotidiano de sala de aula 

(Gráfico 9). Do total de 

respondentes, somente 4% 

entendem que a            

integração ocorre na  

maioria das vezes, e 14% 

acreditam que aconteça, 

porém poucas vezes.  

 Paralelamente a essa possível 

constatação de que a integração não 

aconteça no dia a dia, buscou-se  

averiguar se esses docentes        

acreditam que a referida proposta de 

integração seja possível. Apenas 4% 

presumem que não, e 14% não     

souberam responder. Os outros                 

entrevistados (81%) consideram que 

a organização do currículo de      

maneira integrada é executável,  

entretanto, 45% entendem que      

parcialmente, ou seja, para eles há 

momentos no processo de ensino e aprendizagem que a  integração não é aplicável ou 

possível (Gráfico 10). 

14%

5%

45%

36%

Não sei

Não

Sim, parcialmente

Sim, totalmente

Gráfico 10 - Acredita que o 
Currículo Integrado seja 

possível?

4%

18%

37%

23%

14%

4%

Não sei

Não acontece, mas não sei os

motivos

Não, e vejo pouca disposição

para mudar

Não, muito se planeja mas

pouco se faz

Sim, porém poucas vezes

Sim, na maioria das vezes

Gráfico 9 - No seu cotidiano de 
trabalho, você considera que o 

currículo Integrado aconteça de fato?

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados 

da pesquisa (2019). 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da 

pesquisa (2019). 
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Diante disso, parte desse entendimento de que o currículo integrado não seja 

totalmente exequível pode se dar pela não compreensão do conceito de integração 

ou pelo seu desconhecimento, já que entendê-lo de maneira parcial ou equivocada 

faz com que as ações voltadas a essa finalidade também o sejam (MOURA, 2013). 

 Nesse sentido, viu-se a necessidade de investigar o que o corpo docente  

compreende por integração curricular. Dos 22 entrevistados, apenas 1 não            

respondeu à pergunta; as demais respostas foram classificadas em 5 categorias, de 

acordo com os conceitos apontados por eles, conforme apresentado na Imagem 8, 

abaixo.  

 

Imagem 8 – Conceitos de Currículo Integrado, Segundo os 
Docentes do IFPR – Campus Umuarama 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2019). 

 

 
 A definição mais recorrente entre as respostas se refere à da integração entre 

os conteúdos do núcleo básico e específico. Entretanto, o conceito de currículo    

integrado vai além da sua disposição, pois, não se trata de juntar os currículos e/ou 

cargas horárias referentes ao ensino básico e às habilitações profissionais, mas de 

“relacionar, internamente à organização curricular e do desenvolvimento do      

Currículo 
Integrado

Integração entre o 
Núcleo Básico e 

Específico

Interdisciplinaridade

Estudo com Temas 
Geradores

Relação 
Horizontal entre 
Professor e aluno

Formação Integral 
dos Estudantes



36 
 

processo de ensino-aprendizagem, conhecimentos gerais e específicos; cultura e 

trabalho; humanismo e tecnologia” (RAMOS, 2010, p. 52). 

 Significa considerar uma formação integral em que “os dois tipos de          

conhecimentos estejam imbricados desde o início do curso, [...] integrados e        

contemplados de forma equânime” (SILVA; DINIZ, 2015, p. 7), de modo a superar a 

dicotomia entre formação geral e formação profissional. Assim, espera-se que a  

integração não fique apenas na esfera das possibilidades, mas que possa ser         

percebida concretamente pelos atores envolvidos (SCOPEL; OLIVEIRA; FERREIRA, 

2013). 

 A relação da integração com a interdisciplinaridade se apresenta como uma 

necessidade imperativa à materialização da proposta, dado que essa ação busca dar 

sentido à junção das categorias: trabalho, ciência, tecnologia e cultura, bem como 

estimular, nos estudantes, a sociabilidade e o pensamento crítico. A interação entre 

as disciplinas deve ser desenvolvida “sistematicamente, não havendo redução ou 

eliminação da autonomia de cada uma delas” (SILVA; DINIZ, 2015, p. 9). Para isso, é 

necessário um diálogo constante entre os pares da mesma área e entre eles e as  

demais área, para então se buscar a integração pretendida. 

 Para a próxima questão, solicitou-se aos docentes que exemplificassem     

situações já vividas ou presenciadas por eles, que considerassem relacionadas à  

proposta do currículo integrado. As atividades citadas foram: 

 

 

• O trabalho em conjunto com outras disciplinas, desenvolvendo atividades que           

incorporam teoria e prática; 

•  Projetos bimestrais ou anuais que envolvam disciplinas do mesmo ou de diferentes 

núcleos; 

• Demonstrar a aplicação e conceitos de um componente curricular no âmbito de outro; 

• A execução de trabalhos e exposição de produções que envolvam vários componentes 

curriculares; 

• O trabalho por projetos e/ou eixos no qual cada profissional pode contribuir de forma 

interdisciplinar; 

• Visitas técnicas envolvendo várias disciplinas; 

• A produção de um projeto integrador, envolvendo todas as disciplinas com um         

resultado a ser apresentado no último bimestre daquele ano letivo. 
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 Um dos professores pontuou que as experiências integradoras acontecem no 

campus, mas não são sistematizadas. Para Silva e Diniz (2015), na maioria das vezes, 

essas práticas acontecem por iniciativas isoladas, esporadicamente e de forma     

assistemática, sem qualquer planejamento prévio e sem envolver coletivamente os 

docentes que atuam em cada turma. Nessa situação, é imprescindível que haja     

interação, planejamento coletivo e reflexão conjunta dos docentes a fim de que   

essas práticas ocorram permanentemente. 

 A respeito das possíveis dificuldades para concretizar a integração             

curricular, segundo a opinião dos professores do IFPR – Campus Umuarama (Imagem 

9), estão questões relacionadas diretamente aos docentes e outras mais relacionadas 

à gestão, ao menos, que dependem de maneira mais incisiva das ações dessa         

instância. 

 

Imagem 9 – Dificuldades para Concretizar o Currículo Integrado 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2019). 

 

Preparar aulas específicas para cada 
curso

Pouco conhecimento sobre o currículo 
integrado

Dúvidas quanto à eficácia da aplicação 
do currículo integrado

Falta de interação e planejamento 
entre os docentes

Resistência em mudar e aparente 
desinteresse pela proposta
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trabalhar de forma integrada

Mudança de postura dos professores

Preocupação excessiva com os 
conteúdos

Tempo para discussão e qualificação 
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Reorganização pedagógica dos cursos 
e da distribuição da carga horária de 

trabalho dos docentes

Excesso de burocracia que engessam 
as atividades docentes

Compreensão da proposta por parte 
dos gestores

Oferecer suporte para a preparação das 
atividades integradoras

Institucionalizar a carga horária para 
planejamento coletivo

Dispor de turmas menores e mais 
tempo para o preparo das aulas

Alteração documental de PPP e PPCs
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 Como última questão, sobre as dificuldades de integração curricular no  

campo da EPT/EJA, a maioria dos professores (54%) acredita que ela terá as mesmas 

dificuldades já mencionadas no Ensino Médio Integrado. Contudo, alguns             

consideram que serão ainda maiores, visto que incluem nesses problemas a falta de 

conhecimento em relação ao público da EJA, além da necessidade de maior desapego 

aos currículos formais e conteúdos tidos como obrigatórios. 

 Desse modo, as instituições educacionais necessitam de um espaço que   

permita a discussão, a materialização e a implementação da integração curricular 

envolvendo a EJA, a EPT e a Educação Básica.  

À vista disso, a construção de uma proposta de formação integrada propõe 

uma integração epistemológica, de conteúdo, de metodologias e de práticas         

educativas (BRASIL, 2007), para assim atender às reais necessidades dos estudantes e 

desenvolver um trabalho coerente com o projeto de educação em que acreditam, em 

diálogo constante com as concepções sobre o campo de atuação profissional, o  

mundo do trabalho nas condições do capitalismo e os assuntos que dizem respeito à 

vida. 

 

7. QUESTÕES E PROPOSIÇÕES PARA REFLEXÃO 

DAS COMISSÕES DE ESTRUTURAÇÃO DE CURSO 
 

endo em vista contribuir com o trabalho da Comissão de Estruturação de   

Curso do IFPR - Campus Umuarama para cursos EPT/EJA e o caráter não      

conclusivo deste caderno, foram elaboradas algumas questões relacionadas aos   

tópicos apresentados, que direcionam para a reflexão sobre o contexto em questão e 

propõem uma análise dos membros da comissão sobre a proposta de curso destinada 

à EJA, além de salientar o compromisso institucional com a ampliação de vagas para 

esse público e com a finalidade, sobretudo, de cumprir com seu papel de inclusão 

social. 

Essas questões evidenciam a importância de se conhecer a realidade do     

público de jovens e adultos, a necessidade de formação docente permanente,       

algumas possibilidades de forma de ingresso inclusivo, a necessidade de uma      

proposta curricular integrada para se alcançar os objetivos que permeiam a         

T 
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modalidade, além do acolhimento como estratégia de integração e de combate à 

evasão. 

 Assim sendo, espera-se cooperar com o processo reflexivo indispensável à 

construção de um projeto de curso capaz de atender às demandas locais e regionais 

e proporcionar uma formação voltada para a emancipação dos sujeitos e não para às 

exigências do mercado. 

 

7.1 Perfil do público EPT/EJA 
 

- A partir dos dados apresentados e das informações levantadas pela Comissão de 

Estruturação de Curso do campus, acerca do público ao qual se destina a proposta, é 

possível fazer uma leitura aproximada da realidade do município? 

 

- Dos atores sociais envolvidos na construção do PPC, quais entidades públicas ou 

privadas e organizações não governamentais estão mais próximas do público da 

EPT/EJA em Umuarama? É possível incluir essas instituições nas discussões e       

estabelecer parcerias? 

 

- A atual proposta de abertura de curso responde à demanda da população e se    

orienta pelos anseios dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais,                 

considerando a estrutura física da instituição e do corpo docente? 

 

- Já existem projetos de pesquisa e extensão no campus que possibilitam o diálogo 

com os movimentos sociais populares e instituições que atuam diretamente com 

este público e que possuem conhecimento das contradições sociais e realidades   

locais que afetam os sujeitos da EPT/EJA? 

 

7.2 Formação docente para a EPT/EJA 
 

- Diante da carência a respeito da formação inicial e continuada específica para a 

EJA, a comissão pretende propor reuniões com os docentes e apoio pedagógico para 

discutir os problemas de sala de aula, dividir experiências, opiniões e sugestões,  

antes da implementação e no decorrer do curso? 
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- O PPC preverá momentos específicos para a elaboração do planejamento das     

atividades do curso, planejamento coletivo entre os docentes e a avaliação          

permanente do processo pedagógico e de socialização das experiências vivenciadas 

pelas turmas? 

 

- A formação prevista para os professores, se houver, compreende a discussão sobre 

a realidade de vida dos atores sociais pertencentes a EPT/EJA, a experiência de    

outras instituições que oferecem a modalidade no município, as políticas do        

programa e o descrito nos documentos oficiais, além de incluir os servidores que 

atuam no setor pedagógico? 

 

7.3 Forma de ingresso 
 

- A opção do processo seletivo por meio de vestibular constitui-se como a melhor 

alternativa para a realidade do público da EJA do município de Umuarama e         

contribui para um processo de ingresso inclusivo na EPT/EJA? 

 

 Como sugestão, seguem algumas possibilidades de processo seletivo com base 

nas experiências de outros Institutos Federais: 

 
 

• Palestra Informativa: tem o objetivo de esclarecer as principais dúvidas e orientar os 
candidatos sobre os cursos da EPT/EJA. A participação nessa palestra poderá ter caráter 
classificatório e eliminatório ou apenas classificatório, caso seja combinado com outra   
metodologia; 
 

• Entrevista: após assistirem a uma primeira palestra sobre o curso, os interessados são 
submetidos a uma entrevista, a fim de investigar suas condições, o interesse pelo curso, a 
disponibilidade de horário e a compreensão da proposta apresentada, como forma de   
prevenir uma evasão precoce; 
 

• Análise Socioeducacional: com base nos documentos entregues pelos estudantes, é feita 
uma análise socioeducacional considerando alguns critérios (Quadro 6), como por exemplo: 
idade, há quanto tempo concluiu o Ensino Fundamental e origem escolar, ou seja, se cursou 
o Ensino Fundamental em escola particular, se parcialmente ou totalmente em escola     
pública. Estabelecem-se pontuações específicas para cada situação, conforme o objetivo do 
curso, sendo este o de incluir pessoas mais jovens ou mais idosas, há mais ou menos tempo 
fora da escola, dentre outros critérios; 
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Quadro 6 – Exemplo de Análise Socioeducacional 

Critérios Pontuação 

Idade 
18 a 25 
anos 

26 a 35 
anos 

36 a 45 anos Mais de 46 anos 

30 28 26 25 

Conclusão do 
Ensino Fun-

damental 

Até 5 anos De 6 a 10 
anos 

De 11 a 15 
anos Mais de 16 anos 

29 30 27 26 

Origem Esco-
lar Escola Particular 

Menos de 04 
anos no En-
sino Funda-
mental em 

Escola Públi-
ca 

De 04 a 07 
anos no Ensi-

no Funda-
mental em 

Escola Pública 

Todo Ensino 
Fundamental 
em Escola Pú-

blica 

 20 25 27 30 
Fonte: Edital Completo Processo Seletivo nº 2/2020, do Instituto Federal do Espírito Santo, 
2020. 

 
• Busca Ativa: insere a instituição como responsável pela ida/procura de potenciais         

estudantes da EPT/EJA. Como exemplo, poderá ser efetuado o contato direto com os         
sujeitos da periferia em seus locais de moradia ou mediados por suas organizações,           
lideranças comunitárias e lideranças dos povos indígenas e quilombolas, somados a       
reuniões e visitas às escolas municipais e estaduais ofertantes da EJA, bem como o CRAS  
local e outras instituições públicas ou privadas de assistência social; contato com os       
sindicatos e mobilização dos trabalhadores por meio de órgãos representativos, parcerias 
com secretarias municipais, estaduais e federais, dentre outros (PLANO DE AÇÃO DO I    
ENCONTRO NACIONAL DA EJA DA REDE FEDERAL, 2018); 
 

• Outros: ainda, segundo Laffin, Sales e Souza (2015), o processo seletivo poderá se dar por 
sorteio, por ordem de inscrição ou pela combinação de vários instrumentos seletivos na 
tentativa de garantir a condição de democratização do acesso aos estudantes. 

 

 

 Além disso, cabe destacar algumas orientações do plano de ação do I          

Encontro Nacional da EJA da Rede Federal, referentes à facilitação do acesso aos  

cursos EPT/EJA, como: inscrição para o processo seletivo de forma presencial,     

realização de inscrição e matrícula em diversos locais do município, não cobrar taxa 

de inscrição e a simplificação de editais, inscrição e matrícula. Para este último, há o 

exemplo do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) que, no Processo Seletivo nº 

2/2020, para os campi Serra e Vitória, exigiu apenas 4 documentos para a inscrição: 

ficha de inscrição preenchida em letra de forma e assinada pelo(a) candidato(a) ou 

pelo(a) seu representante (entregue no campus), documento de identificação civil 

(original e cópia simples), declaração de que não concluiu o Ensino Médio e          

Histórico Escolar do Ensino Fundamental (original e cópia simples). 
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Para ter acesso ao edital completo do Processo 
Seletivo nº 02/2020 referente à oferta de vagas no 
PROEJA (EPT/EJA) no IFES - Campus Serra e Campus 
Vitória, acesse ou clique no QR Code: 

 

 

7.4 O currículo integrado na EPT/EJA 

  

- Mediante a importância do currículo integrado para a proposta dos cursos 

EPT/EJA, de que forma é possível oportunizar aos professores momentos de leituras 

e estudos sobre os princípios que fundamentam o currículo integrado e a              

sistematização do trabalho interdisciplinar, além de conhecimento tecnológico para 

situar sua disciplina em um contexto abrangente no curso em que atua? 

 

- O PPC compreenderá condições para o desenvolvimento de práticas pedagógicas 

integradoras, nos quais os sujeitos do ensino e da aprendizagem revelem uma      

atitude humana transformadora, que se materialize no seu compromisso político 

com os trabalhadores e com a sociedade dos trabalhadores? 

 

- Será possível reconhecer neste projeto a necessária autonomia docente e discente, 

ambos enquanto sujeitos da prática pedagógica? 

 

- As aprendizagens escolares previstas, conforme Ramos (2009), possibilitam à classe 

trabalhadora a compreensão da realidade para além de sua aparência e, assim, o 

desenvolvimento de condições para transformá-la em benefício das suas               

necessidades de classe? 

 

- Esta proposta de curso integra formação geral e técnica, tendo o trabalho como 

princípio educativo, que se torna eixo epistemológico e ético-político de                

organização curricular, a pesquisa como princípio pedagógico e inclui como eixos 

articuladores a ciência, a tecnologia e a cultura? 

 

- A proposta do curso visa superar as clássicas separações do trabalho manual versus 

intelectual, cultura geral versus cultura técnica, educação academicista versus      

https://www.ifes.edu.br/images/stories/-publicacoes/processos-seletivos/alunos/2020/2020-02/edital-2020-02-tecnico-proeja.pdf
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profissionalizante, ciência versus cultura, assume uma dimensão social que vai além 

da simples preparação para o mundo do trabalho e pensa a formação humana de 

forma integral? 

 

- O PPC será constituído pelas experiências, atividades, objetivos, conteúdos,        

métodos, tempo, espaço, recursos e pela diversidade e singularidade dos sujeitos da 

EPT/EJA? 

  

 Segundo o documento base do PROEJA (BRASIL, 2007, p. 47), os fundamentos 

políticos pedagógicos que norteiam a organização curricular para o cumprimento 

dessa proposta são: 

 

 

a) A integração curricular visando à qualificação social e profissional articulada à elevação da 
escolaridade, construída a partir de um processo democrático e participativo de discussão    
coletiva; 
 
b) A escola formadora de sujeitos articulada a um projeto coletivo de emancipação humana; 
 
c) A valorização dos diferentes saberes no processo educativo; 
 
d) A compreensão e consideração dos tempos e espaços de formação dos sujeitos da        
aprendizagem; 
 
e) A escola vinculada à realidade dos sujeitos; 
 
f)  A autonomia e colaboração entre os sujeitos e o sistema nacional de ensino; 
 
g) O trabalho como princípio educativo. 

 

  

Na tentativa de superar os modelos curriculares tradicionais, disciplinares e 

rígidos, o mesmo documento do PROEJA orienta que a estrutura curricular,          

“enquanto um processo de seleção e de produção de saberes, de visões de mundo, de 

habilidades, de valores, de símbolos e significados, enfim, de culturas” (BRASIL, 

2007, p. 49), deve considerar: 

 

a) A concepção de homem como ser histórico-social que ao agir sobre a natureza, transforma a 
natureza e a si próprio (RAMOS, 2005); 
 
b) A perspectiva integrada ou de totalidade, aqui entendida “como a interconexão das partes, 
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do conhecimento, da vida cotidiana e do trabalho a partir de um projeto construído e            
reconstruído coletivamente” (SILVA, 2014, p. 18); 
 
c) A incorporação de saberes sociais e dos fenômenos educativos extraescolares; 
 
d) A experiência do aluno na construção do conhecimento, ou seja, trabalhar os conteúdos   
estabelecendo conexões com a realidade do educando; 
 
e) O resgate da formação, participação, autonomia, criatividade e práticas pedagógicas    
emergentes dos docentes; 
 
f)  A implicação subjetiva dos sujeitos da aprendizagem; 
 
g) A interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade e a interculturalidade; 
 
h) A construção dinâmica e com participação; 
 
i)  A prática de pesquisa. 

 

 

 Todas essas orientações a respeito da estrutura curricular podem levar a  

diversas formas de organização e estratégias metodológicas, segundo o próprio   

documento base do programa. Sob esta perspectiva, Machado (2005) apresenta    

algumas possibilidades de agrupamento das abordagens metodológicas de            

integração, tais como: 

 
 
a) Abordagens embasadas na perspectiva de complexos temáticos (concentração por     
temas gerais, ligados entre si; temas integradores, transversais permanentes; temas que  
abordem os conteúdos da etapa de ensino, contextualizados, que produzam nexo e sentido e 
abordados por diferentes enfoques, entre outros); 
 
b) Abordagem por meio de esquemas conceituais (foco em conceitos amplos, que se         
conectem com várias ciências, desenvolvidos em diversos contextos e enriquecidos pelas      
diversas contextualizações); 
 
c) Abordagem centrada em resoluções de problemas (a partir de sua disciplina, cada      
professor, juntamente com seus alunos, fornece dados e fatos para interpretação visando à  
solução do problema proposto); 
 
d) Abordagem mediada por dilemas reais vividos pela sociedade (as perguntas são feitas 
sobre a conveniência de determinadas decisões políticas ou programáticas; a partir de sua  
disciplina, cada professor, juntamente com seus alunos, fornece dados e fatos para                  
interpretação visando à discussão dos dilemas propostos); 
 
e) Abordagens por área do conhecimento (Natureza/Trabalho; Sociedade/Trabalho;       
Multiculturalismo/Trabalho; Linguagens/Trabalho; Ciência e Tecnologia/Trabalho;               
Saúde/Trabalho; Memória/Trabalho; Gênero/Trabalho; Etnicidade/Trabalho; Éticas               
religiosas/Trabalho). 
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Sobre a abordagem por áreas do conhecimento, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a         

Educação Profissional Técnica de Nível Médio, apresentam essa divisão do            

conhecimento em três áreas distintas: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;    

Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas   

Tecnologias. Essa disposição em áreas busca organizar os conhecimentos que    

compartilham objetos de estudo, a fim de facilitar a comunicação e criar condições 

favoráveis à perspectiva de interdisciplinaridade (BRASIL, 2000b). 

 Contudo, independente da forma de organização e das estratégias              

metodológicas adotadas para a construção do currículo integrado, torna-se          

imperativo o diálogo entre os professores, o apoio pedagógico e a gestão, de modo a 

compartilhar as experiências que estão em andamento na instituição, diagnosticar 

as realidades e demandas locais, garantir a existência de um planejamento         

construído e executado de maneira coletiva e democrática. “Isso implica a              

necessidade de encontros pedagógicos periódicos de todos os sujeitos envolvidos no 

projeto, professores, alunos, gestores, servidores e comunidade” (BRASIL, 2007, p. 

51). 

 Para Silva (2014), a construção do currículo integrado é um ato coletivo, que 

requer o planejamento conjunto das ações, com metodologia e objetivos claros, e 

que a escola seja, de fato, um espaço democrático e participativo. E é por meio do 

planejamento coletivo, consciente, crítico, sistemático e intencional que as dúvidas 

e dificuldades vão sendo superadas, e assim as equipes são capazes de construir     

relações de totalidade e se fortalecem para avançar na efetivação da proposta    

(SILVA, 2014). 

 Ainda, segundo Silva (2014, p. 26), no processo de construção do currículo 

integrado “o planejamento coletivo é fundamental”. Por isso, para que esse              

planejamento seja efetivo, ele precisa, entre outros aspectos: 

  

 

a) Partir da realidade escolar e dos diversos sujeitos que constituem essa realidade; 
  
b) Considerar os objetivos estratégicos da escola, definidos no Projeto Político Pedagógico; 
 
c) Envolver os diferentes segmentos que fazem parte da escola; 
 
d) Definir a metodologia a ser utilizada; 
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e) Ser realizado com base em um cronograma e em etapas com terminalidade definidas; 
 
 f) Ser sistemático, rotineiro e permanente; 
 
g) Estar aberto a alterações, avaliações e ajustes; 
 
h) Deixar claras as diferentes responsabilidades; 
 
i) Ser cumprido por todos os atores envolvidos. 

 

 

 Mesmo assim, de início, é possível que alguns membros da escola ou de um 

determinado curso não participem desses momentos de planejamento. Desse modo, 

devem ser considerados também, como parte do planejamento geral, encontros por 

segmentos e grupos e o próprio planejamento individual. Para isso, será necessária 

uma carga horária de trabalho específica e o tempo, pode variar de acordo com a 

demanda e realidade de cada instituição, sendo preciso, muitas vezes, um pouco 

mais de tempo nos primeiros encontros (SILVA, 2014). 

 É importante que os grupos de professores e seus coordenadores definam 

encontros periódicos com todos os envolvidos. Neles “é preciso que haja uma       

sistemática de trabalho, com espaço para as intervenções dos envolvidos e o registro 

dos encaminhamentos e decisões tomadas” (SILVA, 2014, p. 27). 

 Por meio de um trabalho coletivo, planejamento, diálogo e a opção de todos 

os envolvidos por uma educação humana e transformadora é que o currículo       

integrado se torna possível e executável, de acordo com cada realidade local,     

tempos de aprendizagem e diversidades presentes no espaço escolar. 

 

7.5 O acolhimento na EPT/EJA 
 

 Na EJA, o acolhimento é um ato de conquista, de aproximação ao ambiente da 

escola e aos professores, de convencimento de que retomar os estudos é importante. 

“Para muitos jovens e adultos, voltar à escola [...] é algo difícil, já que exige uma  

reorganização familiar, uma diminuição do tempo livre e a superação de traumas e 

medos presentes na memória” (SILVA, 2014, p. 44). Nesse sentido, o autor propõe as 

oficinas de integração e acolhimento como uma ferramenta capaz de amenizar essas 

dificuldades, aproximar-se dos alunos e estimular a permanência no ambiente     

escolar. 
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 Uma das contribuições dessas oficinas é possibilitar um primeiro contato dos 

alunos com o curso que estão iniciando de maneira mais acolhedora e lúdica, além 

de mostrar um de seus diferenciais, isto é, a integração curricular (SILVA, 2014). 

Além disso, elas permitem que os educandos e professores se conheçam melhor e 

partilhem suas histórias de vida, seus planos, as expectativas em relação ao curso, 

seus conhecimentos e saberes prévios. 

 Um bom exemplo dessa experiência ocorreu no curso PROEJA em               

Eletromecânica do IFSC - Campus Chapecó. Desde o início do curso, em 2009,         

percebeu-se que a maior evasão acontecia nas primeiras semanas de aula e         

ponderou-se que um dos possíveis fatores era o excesso de unidades curriculares e a 

sobrecarga de atividades logo no início do curso (SILVA, 2014). Diante disso, o grupo 

de professores e a Coordenadoria Pedagógica concluíram que as primeiras semanas 

precisavam ser diferentes, com a realização das aulas em formatos diversos, nas 

quais os conhecimentos não fossem trabalhados de forma compartimentada. Ao 

contrário, as aulas deveriam integrar os conhecimentos de modo que o querer saber 

e aprender cativasse os alunos e os estimulasse a permanecer no curso (SILVA;  

GREGGIO; AGNE, 2013). Sendo assim, a partir do segundo semestre de 2010, as      

oficinas passaram a ocorrer nas duas primeiras semanas do primeiro módulo, com o 

objetivo de combater a evasão e trabalhar de forma interdisciplinar os componentes 

curriculares. 

Na primeira             

experiência com as oficinas, 

as unidades curriculares  

foram agrupadas em seis  

oficinas, com, pelo menos, 

dois professores em cada 

uma. Na Imagem 10, está 

uma mostra da organização 

das oficinas de acolhimento 

no primeiro semestre de 

2014. 

 Como estratégia de ensino, interdisciplinaridade e acolhimento, as referidas 

oficinas demandam uma série de metodologias, momentos de planejamento e ações 

Imagem 10 – Tabela de Organização das Ofici-
nas de Integração e Acolhimento no curso de 

PROEJA em Eletromecânica 

 
Fonte: SILVA, 2014, p. 45. 
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de intervenção em sala de aula, considerando o conjunto de conhecimentos e       

experiências dos educandos, as possibilidades de integração entre os conteúdos, 

configurando-se numa metodologia diferenciada no processo de ensino e         

aprendizagem. O acolhimento “permite inúmeras manifestações, que estimulam,  

valorizam e enriquecem a aprendizagem”, pois demonstram que os alunos “são  

seres capazes de propor, criar e participar” (SILVA, et al., 2016, p. 96). 

 Sugere-se, portanto, que essas oficinas ocorram no início do curso ou de cada 

semestre/módulo e que se tornem práticas recorrentes não só na EPT/EJA, mas 

também em outras modalidades de ensino que integrem formação geral e educação 

profissional, na busca de uma educação integral, emancipadora, afetiva e inclusiva. 

 

- Desse modo, as oficinas de integração e acolhimento poderiam estar presentes no 

curso EPT/EJA a ser proposto pelo IFPR - Campus Umuarama, como estratégias de 

combate à evasão e possibilidade de integração curricular? 

 

Para saber mais sobre a proposta de integra-
ção no PROEJA (EPT/EJA), planejamento cole-
tivo e ver exemplos de oficinas de integração 
e acolhimento, recomenda-se a leitura dos 
livros “O Currículo Integrado” e “O Currí-
culo Integrado no Cotidiano da Sala de 
Aula”, o primeiro de autoria e o segundo 
organizado por Adriano Larentes da Silva. 
Para isso, acesse ou clique nos seguintes QR 
Codes: 
 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 desenvolvimento deste Caderno de Subsídios para Abertura de Cursos de 

Educação Profissional e Técnica na Modalidade da Educação de Jovens e   

Adultos (EPT/EJA) no Âmbito do IFPR – Campus Umuarama, visou colaborar tanto 

com a proposta de abertura de curso quanto com a construção de um projeto       

pedagógico que fortaleça o desenvolvimento local/regional e a formação integral 

dos sujeitos da EJA. 

O 

http://e-qr.me/5154c0a109
http://e-qr.me/c6e905b4d1
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 Buscou-se apresentar: dados demográficos, econômicos, educacionais e    

culturais do município com suas devidas fontes para que possam ser revisitados e 

atualizados; sugestões de leituras complementares aos temas abordados no caderno; 

indicação de atores sociais aptos a participarem do processo de escolha de um de 

curso; relatos de outras instituições que ofertam a modalidade a respeito das       

dificuldades com as quais se defrontam e a percepção de parte dos docentes do IFPR 

- Campus Umuarama acerca da EJA e da proposta do currículo integrado. 

 Nesse sentido, ressaltou-se a importância de conhecer o público-alvo e      

estabelecer um diálogo constante com a comunidade local como forma de se chegar 

a um curso próximo da realidade, que não seja apenas voltado à produção de mão de 

obra qualificada para o mercado, mas que ofereça a esses sujeitos uma educação 

emancipatória, inserindo-os no mundo do trabalho. 

Diante da relevância dos atores sociais no momento de propor um curso,   

visto que muitas organizações estão em contato direto com o público da EJA,      

elencou-se algumas que lidam direta ou indiretamente com pessoas jovens, adultas 

ou idosas, pessoas em situação de vulnerabilidade, com deficiência, representantes 

das variadas classes trabalhadoras, entre outros, no município de Umuarama e    

região. Destacou-se, também, a importância de desenvolver projetos de pesquisa e 

extensão que abordem temas relacionados à realidade dessas pessoas, que            

possibilitem a inserção nas respectivas comunidades e conhecer as realidades que 

afetam os sujeitos em questão (SOUZA et al., 2018).  

 As escolas públicas do município de Umuarama que ofertam cursos EJA de 

nível médio apresentaram um público que reside nos bairros mais afastados do   

centro da cidade e próximos das intermediações dessas escolas, composto, em sua 

maioria, por estudantes trabalhadores assalariados ou informais e de classe social 

baixa. Os depoimentos das escolas apontam que muitos desses estudantes,            

frequentemente, precisam escolher entre estudar ou trabalhar para sobreviver. 

 A evasão foi classificada como a maior dificuldade dessas instituições,     

principalmente quando envolve questões financeiras, dado que, nessas situações, 

poucos procuram a ajuda da escola. Sobre os motivos da evasão, o trabalho é citado 

como o principal, sobretudo pelas dificuldades em conciliá-lo com os estudos. Para 

as mulheres, a família também é indicada, devido à pressão de cuidar dos filhos,  
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fazendo com que tenham uma jornada tripla (trabalho, estudo e afazeres              

domésticos). 

 Foi possível inferir também que o público da EJA está cada vez mais jovem, o 

que implica na necessidade de distinguir as faixas etárias consignadas nessa        

modalidade visto que, apesar de partilharem uma situação comum, possuem        

expectativas e experiências frequentemente não coincidentes. Por isso, os PPCs   

devem prever momentos de homogeneidade e heterogeneidade. 

Outra questão importante relatada pela única instituição que oferta um curso 

EPT/EJA em Umuarama é a dificuldade dos estudantes de acompanhar as disciplinas 

do núcleo básico, uma vez que muitos ingressam achando que só terão aulas do   

ensino técnico. Tendo isso em vista, é essencial uma divulgação ampla das            

características e informações do curso aos alunos, antes mesmo da inscrição. 

 Além disso, a pesquisa revelou que essas escolas estão dispostas a promover 

parcerias com o IFPR, no intuito de favorecer a formação continuada aos seus      

professores e cursos de qualificação profissional voltados ao público da EJA, além de 

realizar mostra de cursos como forma de divulgação e de aproximá-los do Instituto. 

 A pesquisa realizada com os professores do IFPR – Campus Umuarama que 

atuavam no Ensino Médio Integrado demonstrou que a grande maioria (86%) não 

recebeu formação pedagógica, seja na graduação ou na pós-graduação, para atuar 

em cursos de EJA. Com relação a formação continuada promovida no âmbito do 

IFPR, 91% dos entrevistados disseram que não receberam formação sobre a EPT/EJA. 

Destes, 50% nunca trabalharam com a EJA ou pesquisaram a respeito. Dos que    

afirmaram ter tido alguma experiência, metade ainda não se sente preparada para 

atuar na modalidade 

Isso se reflete no limitado conhecimento a respeito do perfil dos estudantes, 

já que somente 14% dos entrevistados relataram conhecer as características desse 

público de maneira satisfatória. A grande maioria (64%) alegou conhecê-las, mas não 

o suficiente. Ainda assim, 83% deles gostariam de atuar em cursos dessa natureza. 

No que diz respeito ao currículo integrado, os resultados apontaram que na 

visão dos professores, em tese, há hierarquia entre os componentes curriculares da 

formação geral e da específica, não há planejamento em conjunto e falta diálogo 

entre as disciplinas. Por conta disso, poucos acreditam que o currículo integrado 
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aconteça, de fato, no cotidiano de sala de aula, apesar de 81% deles considerarem 

que a proposta de integração seja possível. 

Foi apontado que algumas experiências integradoras acontecem no campus, 

mas não são sistematizadas. Desse modo, é imprescindível que haja interação,     

planejamento coletivo e reflexão conjunta dos docentes a fim de que essas práticas 

ocorram de maneira contínua, que envolva o máximo de docentes do curso e não 

sejam ações isoladas. 

 As dificuldades enunciadas pelos professores para concretizar a integração 

curricular foram classificadas em questões relacionadas diretamente aos docentes, e 

outras mais relacionadas à gestão. Sobre os professores, algumas delas foram:     

preparar aulas específicas para cada curso; pouco conhecimento sobre o currículo 

integrado; falta de interação e planejamento entre os docentes; resistência em    

mudar e aparente desinteresse pela proposta; falta de formação continuada para 

trabalhar de modo integrado; e preocupação excessiva com os conteúdos. Já com 

relação à gestão, as principais dificuldades foram: a não compreensão da proposta 

por parte dos gestores, oferecer suporte para a preparação das atividades             

integradoras, e institucionalizar a carga horária para planejamento coletivo. 

Por fim, apresentou-se alguns questionamentos relacionados aos tópicos 

apresentados no caderno, a fim de demonstrar seu papel não conclusivo e provocar, 

nas Comissões de Estruturação de Cursos EPT/EJA, uma reflexão necessária sobre 

alguns pontos fundamentais à construção de uma proposta integrada, inclusiva e 

acolhedora. Dentre essas questões estão: a relação do curso com a realidade local, a 

importância da formação continuada, formas de ingresso que facilitem o acesso a 

esses cursos, o currículo integrado como indispensável ao projeto pedagógico para à 

modalidade, além do acolhimento como forma de aproximar-se dos alunos e        

contribuir com a permanência deles. 

 A respeito do acolhimento, foram apresentadas como exemplo as Oficinas de 

Integração e Acolhimento como uma ferramenta capaz de amenizar as dificuldades 

de socialização e evasão, possibilitar a aproximação dos alunos com o curso e a    

integração curricular (SILVA, 2014). A sugestão foi de incluí-las no início do curso ou 

de cada semestre/módulo e de estendê-las a outras modalidades. 

 Além dos dados expostos, existem ainda variáveis de suma importância nesse 

processo, como o dimensionamento do quadro de pessoal, o levantamento e         
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projeção da infraestrutura e a proposta de construção de um currículo                  

verdadeiramente integrado. Para este último, as práticas formativas devem se     

orientar para a compreensão da realidade específica daquela comunidade para,   

posteriormente, relacioná-la com a totalidade. Ademais, os sujeitos do ensino devem 

assumir um compromisso ético com a transformação social, a emancipação humana 

e os interesses da classe trabalhadora. 

 Desse modo, para se avançar efetivamente no atendimento pleno do direito à 

EJA no IFPR, deve-se apoiar a ampliação de vagas e de oportunidades para o público 

em questão, sem negligenciar o compromisso com a formação continuada dos    

educadores em EPT/EJA, a responsabilidade política com a modalidade e o          

comprometimento com suas diretrizes. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A proposta inicial da presente pesquisa foi problematizar as possíveis 

dificuldades relacionadas à implantação de um curso EPT/EJA que, possivelmente, 

esclareceriam as razões da pouca oferta da modalidade em âmbito institucional. Após 

a finalização do PDI para o lustro de 2019-2023, em 2018, ficou evidente a 

preocupação do IFPR de ampliar essa oferta nos próximos anos, tanto para atender 

às determinações legais quanto para cumprir com sua função social. Prova disso é 

que muitos campi propuseram a abertura de cursos dessa modalidade na busca de 

incluí-los em seus itinerários formativos, ao menos, nos planejamentos institucionais. 

Dos treze campi que assumiram esse compromisso, um deles foi o Campus 

Umuarama que, mediante a possibilidade de dar início à oferta em 2020, mobilizou o 

trabalho de alguns servidores, os quais compuseram a CEC destinada a construir a 

proposta do curso. 

 Dada a não finalização e consequente paralisação dessa proposta, o 

pesquisador, enquanto membro da Seção Pedagógica e na função de conhecer as 

políticas, estratégias, estruturas, currículos, métodos e resultados qualitativos e 

quantitativos da EPT/EJA e propor ações (IFPR, 2018a), a partir de seu ingresso no 

mestrado profissional do ProfEPT (Instituto Federal de Santa Catarina - Cerfead), 

passou a investigar a respeito da modalidade. A intenção inicial foi conhecer melhor a 

EJA, devido à sua pouca experiência com esse público, cujo primeiro e único contato 

se deu ainda no estágio da graduação. Na época de estagiário, seu pré-conceito sobre 

a modalidade era de que se tratava de uma formação aligeirada e esvaziada, com 

raras exceções, destinada a um público que abandonou os estudos, sobretudo, pelo 

pouco valor dado à escolarização, que, em seu imaginário, tinha pressa em concluir a 

educação básica e buscava, na EJA, uma alternativa mais rápida e de menos esforço. 

Ao final dessa experiência, alguns estigmas foram superados, graças à constatação 

de que havia, naquele contexto, estudantes trabalhadores, dotados de muito 

conhecimento e interessados, uma vez que vários deles, ainda que cansados pelas 

longas jornadas de trabalho, se dirigiam à escola e se esforçavam para ficar até o final 

da aula; também era perceptível o desejo de aprender e a possibilidade de se realizar 

práticas de ensino de qualidade. 
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Para empreender essa pesquisa voltada à Educação Profissional e Técnica 

integrada à EJA, se fez necessário conhecer alguns conceitos fundamentais, como o 

da educação profissional e seu papel central na missão dos Institutos Federais, a 

proposta de integração entre a formação técnica e a educação básica e o que isso 

representa no campo da EJA. Buscou-se, desde então, analisar as especificidades 

dessa modalidade, os desafios que a envolvem e as possibilidades que a proposta de 

educação integrada permite; dentre elas, a de organizar um projeto pedagógico de 

maneira integrada, capaz de promover uma formação integral, humana e 

emancipatória, para que, assim, fosse possível contribuir com os trabalhos da referida 

comissão do Campus Umuarama e, quiçá, de outros campi que estão ou estarão 

nesse processo de implementação de cursos EPT/EJA. 

Iniciou-se, portanto, essa investigação com a intenção de responder à seguinte 

problemática: Quais as dificuldades e possibilidades que permeiam a implantação de 

um curso EPT/EJA no IFPR – Campus Umuarama, a partir de seu contexto? Em que 

bases teórico-práticas devem ser planejados os cursos de EPT/EJA no IFPR – 

Campus Umuarama, de forma a atender aos interesses da comunidade, cumprir com 

sua função social de elevação da escolaridade e qualificação da população jovem e 

adulta e contribuir para a expansão e reconhecimento da modalidade na instituição? 

 Os dados iniciais levantados revelaram poucas experiências no âmbito do IFPR 

e algumas dificuldades para ofertar cursos EPT/EJA, indicando problemas de evasão, 

a necessidade de reestruturar os PPCs e a existência de propostas de abertura de 

novos cursos ou eixos sem a efetiva participação da comunidade. Diante disso e da 

premência de mais estudos que contribuíssem para a expansão e reconhecimento da 

modalidade na instituição, definiu-se o objetivo geral de analisar as dificuldades e 

possibilidades que transpassam a implantação de um curso EPT/EJA, no contexto do 

IFPR – Campus Umuarama e, a partir disso, estruturar um produto educacional que 

contribua para a implantação de um curso, a construção de seu PPC e a expansão da 

modalidade na instituição. 

Para atingir o objetivo dessa pesquisa, de caráter exploratório e descritivo, 

optou-se por uma abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso, tendo como princípio 

e base filosófica o método dialético. Quanto aos instrumentos utilizados para realizar 

a coleta de dados recorreu-se à pesquisa bibliográfica, documental e de campo, com 

a aplicação de questionários e entrevistas estruturadas, cujas respostas foram 

categorizadas por meio da análise de conteúdo. Tudo isso conduziu a uma síntese 
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das informações e dos dados levantados que tornou possível a elaboração do produto 

educacional, estruturado na forma de um material textual denominado “Caderno de 

Subsídios para a Abertura de Cursos EPT/EJA no âmbito do IFPR – Campus 

Umuarama”, reunindo dados, informações e proposições para auxiliar na definição de 

um curso elaborado com a comunidade, em diálogo com as necessidades dos atores 

sociais e dos arranjos produtivos locais. Em face dos resultados obtidos, acredita-se 

que a utilização desse conjunto metodológico foi adequado e possibilitou atingir os 

objetivos geral e específicos delineados no início da investigação. 

Verificou-se, ao final da pesquisa, que, dos procedimentos escolhidos, a 

revisão bibliográfica foi a que permitiu compreender alguns conceitos fundamentais 

que serviram de base ao seu desenvolvimento, em especial na preparação do 

questionário aplicado aos professores e na análise dos resultados da pesquisa de 

campo - que procuraram retratar a realidade do contexto pesquisado - tanto no que 

tange aos desafios que outras escolas do município enfrentam perante a EJA quanto 

à compreensão dos docentes do Campus Umuarama em relação ao currículo 

integrado e à modalidade. Dentre esses conceitos, destacam-se o de trabalho como 

princípio educativo e de pesquisa como princípio pedagógico, que se tornam eixos 

epistemológicos e ético-políticos de organização curricular. Além do mais, evidencia-

se o currículo integrado como uma possibilidade de inovar pedagogicamente e 

abandonar a perspectiva estreita de formação para o mercado de trabalho, para 

assumir a formação integral dos sujeitos. Foi possível entender que, em seus 

conteúdos e formatos, o currículo é uma opção histórica que se consolida dentro de 

um determinado arranjo cultural, político, social e escolar, e que, muitas vezes, resulta 

de um conflito de interesses dentro de uma sociedade e seus valores dominantes, 

incluindo-se, nesse campo de disputa, a oferta da EJA de maneira integrada no âmbito 

da rede federal.  

A partir dos indicadores locais, ficou evidente a necessidade de abertura de um 

curso EPT/EJA de nível médio pelo campus, devido à grande demanda por cursos 

dessa natureza no município, e a importância do contato com os setores da economia, 

do setor público e sociocultural, a fim de criar parcerias e vínculos com a comunidade, 

realizando entrevistas, reuniões e aplicando questionários, para que a indicação do 

curso ocorra de forma coletiva e pautada nas necessidades da população. Com o 

intuito de complementar esses indicadores e de investigar, entre os docentes que 

atuavam no EMI, as dificuldades do currículo integrado no cotidiano e as experiências 
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desses profissionais com a EJA e EPT/EJA, foi realizada a aplicação dos 

questionários aos professores, em outubro de 2019, que, após serem convidados 

pessoalmente, tiveram o prazo inicial de uma semana para a devolutiva. Considerou-

se positiva, no caso desta pesquisa, a utilização desse instrumento na forma 

impressa, e não eletrônica, ao menos para o contexto e público investigado, visto que, 

entre os 38 professores convidados, o retorno foi de 57,89% (22 questionários). Essa 

conclusão deveu-se a uma comparação feita com outra pesquisa de campo, realizada 

em 2016, sobre a problemática da avaliação por conceito, no mesmo campus, na qual, 

para aplicação do questionário, fez-se uso do formulário eletrônico encaminhado pelo 

e-mail institucional. Nessa experiência, de 49 professores convidados, obteve-se um 

retorno de 36,73%, ou seja, 18 professores (CASTILHO, 2016). Contudo, ainda que 

outros fatores possam ter contribuído, como a não identificação com o tema, o 

ingresso de outros profissionais ao corpo docente, ou ainda motivações de ordem 

pessoal, acredita-se, que, ao serem abordados pessoalmente, tirando dúvidas e 

recebendo esclarecimentos acerca dos objetivos da pesquisa, além do acordo verbal 

firmado de devolução dos questionários, gerou-se um senso de responsabilidade e 

compromisso para com o pesquisador, o que resultou num percentual considerável 

de questionários devolvidos. Entretanto, uma das dificuldades com esse instrumento 

foi com relação aos prazos, visto que, enquanto uns respondiam no mesmo dia, outros 

demoravam semanas; isso resultou na necessidade de ampliar o prazo de devolução 

de 7 para 20 dias. Porém, como aspecto positivo, observou-se que o anonimato 

proporcionou liberdade e compromisso com as respostas, o que, de modo geral, 

favoreceu uma coleta consistente e qualitativa que contribuiu com a análise e 

interpretação dos dados. 

A partir das respostas dos professores, ressalta-se como dificuldades a serem 

consideradas para a proposição de novos cursos a carência de formação inicial e 

continuada específica para atuar na EJA e o desafio de se colocar em diálogo áreas 

clássicas do conhecimento, isto é, formação geral e específica. Como possibilidades, 

com relação à carência de formação específica, recomenda-se oportunizar momentos 

formativos antes mesmo da implementação do curso e alicerçar essa necessidade de 

capacitação permanente no currículo formal. Sobre a integração curricular, muitos 

deles afirmaram que não há momentos para planejamento coletivo, troca de 

experiências e suporte por meio da gestão, que, por não se apropriar do conceito da 

proposta, não consegue oferecer as condições necessárias para o desenvolvimento 
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de atividades integradoras. A compreensão parcial ou errônea sobre o conceito de 

integração também se estende aos docentes, visto que nenhum dos entrevistados 

apontou, em suas respostas sobre o que a integração curricular significa, dois 

conceitos fundamentais: o trabalho como princípio educativo e a pesquisa como 

princípio pedagógico. Nessa perspectiva, chama atenção o fato de que, para a 

maioria, o currículo integrado não ocorre no cotidiano dos que atuam no EMI, cuja 

proposta também se fundamenta nos princípios dessa forma de organização 

curricular, o que permite considerar ser esse um problema que vai além do contexto 

da EPT/EJA. 

Contudo, apesar de não serem sistematizadas, foram relatadas, pelos 

participantes, algumas atividades integradoras no campus, das quais pode-se citar: a) 

o trabalho em conjunto com outras disciplinas, desenvolvendo atividades que 

incorporem teoria e prática; b) projetos bimestrais ou anuais que envolvam disciplinas 

do mesmo ou de diferentes núcleos; c) demonstrar a aplicação e conceitos de um 

componente curricular no âmbito de outro; d) a execução de trabalhos e exposição de 

produções que envolvam vários componentes curriculares; e) o trabalho por projetos 

e/ou eixos no qual cada profissional pode contribuir de forma interdisciplinar; f) visitas 

técnicas envolvendo várias disciplinas; g) a produção de um projeto integrador, 

envolvendo todas as disciplinas, com um resultado final a ser apresentado no último 

bimestre daquele ano letivo. Tais iniciativas devem ser valorizadas e metodizadas, de 

forma que não ocorram apenas de maneira esporádica e dependam, quase sempre, 

do esforço e da iniciativa individual de um docente em trabalhar de maneira integrada 

e interdisciplinar com outros componentes curriculares. Para isso, entende-se, a partir 

deste estudo, que é preciso garantir o planejamento coletivo, institucionalmente, de 

forma a incluir todos os componentes de um mesmo curso. 

Ainda que a pesquisa com os professores tenha apontado fatores que já seriam 

relevantes à proposta dessa investigação, percebeu-se a possibilidade e necessidade 

de ampliar o diálogo com outros atores; nesse caso, com as escolas que já trabalham 

com a EJA de nível médio e que poderiam partilhar, de maneira geral, um pouco de 

suas experiências, valorizando, assim, esse contato com as outras redes para 

aprender com as dificuldades e acertos de quem atua a mais tempo na modalidade. 

Isso permitiu expandir o rol de informações sobre a EJA e EPT/EJA no município e 

contribuiu para um diagnóstico mais consistente, além das bases já reveladas por 

fontes oficiais. Devido à constatação da ausência de um banco de dados sobre o perfil 
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desse público, não só nas escolas como também no NRE de Umuarama, e da 

inviabilidade e limitações de se consultar todos os estudantes da modalidade para um 

mapeamento mais preciso - visto que as entrevistas ocorreram nos meses de 

novembro e dezembro (no final do ano letivo) de 2019 - optou-se por entrevistar as 

pedagogas representantes do apoio pedagógico e, de maneira complementar, 

investigar os desafios que essas instituições enfrentam em relação à EJA. 

A entrevista estruturada mostrou-se uma ferramenta adequada ao objetivo 

proposto, não só pela participação de todas as representantes, mas pela receptividade 

e empenho nas respostas, além da qualidade dos resultados obtidos. A sequência 

das perguntas e o roteiro facilitaram sua execução que, em média, não ultrapassou 

50 minutos. Isso foi determinante, já que as entrevistas ocorreram durante o 

expediente de trabalho dessas profissionais que, devido às demandas burocráticas 

diárias, não dispunham de muito tempo para a participação, apesar de essa 

constatação só ocorrer ao pesquisador após iniciados os agendamentos e durante as 

intervenções. De todas as questões do roteiro, a última, que interrogava sobre as 

possibilidades de parceria que aquele profissional enxergava entre a sua instituição e 

o IFPR, foi a que gerou maior dificuldade. Nesse sentido, a presença do pesquisador 

foi crucial, já que esclareceu a intenção da pergunta sem citar exemplos que 

comprometessem a originalidade das respostas. 

Por meio do relato das pedagogas, pode-se inferir, a partir dessas realidades 

que: a) os sujeitos da EJA, em sua maioria, residem nos bairros mais afastados da 

região central da cidade e que a distância do IFPR em relação ao perímetro urbano 

pode ser um empecilho aos estudantes de baixa renda, assim como já ocorre em 

outras modalidades; b) a dificuldade que as instituições enfrentam com relação à 

evasão é motivada, muitas vezes: pela dificuldade dos estudantes de conciliar os 

estudos com o trabalho, excesso de faltas, cansaço físico decorrente das exigências 

do trabalho, pressão da família, especialmente no caso das mulheres, que ficam 

sobrecarregadas com as tarefas domésticas e cuidado com os filhos; c) há um público 

cada vez mais jovem na EJA, devendo-se, portanto, respeitar as diferenças de idade 

e as peculiaridades que cada público tem dentro da mesma modalidade. 

A respeito das dificuldades apontadas pelas entrevistadas, considerou-se como 

a maior delas a evasão. Há situações, por exemplo, em que é comum estudantes que, 

por serem de classes sociais menos favorecidas, em algum momento da formação, 

precisem optar entre estudar ou trabalhar para sobreviver. Nesse ponto, no caso do 
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IFPR, destaca-se como possibilidade a importância do auxílio estudantil e de se 

reforçar as orientações sobre esse programa para o público da EPT/EJA, assim que 

se inicie a primeira turma. Ainda sobre as dificuldades, a pedagoga da escola que 

oferta um curso EPT/EJA alertou sobre o problema dos alunos para conseguir 

acompanhar as disciplinas do núcleo básico, já que muitos ingressam presumindo que 

só terão aulas do ensino técnico. Por isso, deve-se reiterar a importância, para as 

devidas CECs, de esclarecer as eventuais dúvidas sobre o curso à comunidade antes 

da inscrição e priorizar a divulgação dos objetivos da proposta em espaços específicos 

de participação desse público, por meio de reuniões e palestras. Essas ações 

poderão, dentre outras coisas, combater preventivamente a evasão. Para isso, é 

salutar que se considere, também, a possibilidade de parcerias com instituições mais 

próximas das áreas residenciais, a divulgação  do curso e o desenvolvimento de 

projetos de pesquisa e extensão voltados a essas localidades. Ademais, quanto à 

possibilidade de parcerias entre essas instituições participantes da pesquisa e o IFPR, 

não se pode descartar as oportunidades indicadas por elas (formação aos 

professores, cursos de qualificação aos estudantes e mostra de cursos), no intuito de 

se estabelecer uma relação permanente entre as redes, compartilhando saberes e se 

formando com base nas vivências e na realidade de quem já está há muito lutando 

para enfrentar os desafios inerentes à modalidade. 

 Todas as discussões feitas no desenvolvimento desta pesquisa, os dados e 

informações nela coletados, possibilitaram a elaboração do caderno de subsídios 

apresentado no Capítulo 4. Sua construção não teve como intuito criar uma fórmula 

pronta e definitiva; o objetivo foi elaborar um produto educacional para oferecer 

suporte à CEC do IFPR – Campus Umuarama, no processo de construção do PPC, 

propor reflexões, apontar alguns caminhos, cooperar com a expansão da modalidade 

no campus do pesquisador e o fortalecimento da EPT/EJA no IFPR. Em um trabalho 

conjunto, entre pesquisador, orientador, diagramador/ilustrador e revisora textual, 

foram reunidas as informações e conceitos mais relevantes, apresentados ao leitor de 

uma forma agradável e suscinta, com o propósito de que, em um curto espaço de 

tempo, se possa ter o máximo de informações e a indicação de fontes para consulta 

e aprofundamento. Nele, apresenta-se algumas dificuldades a serem consideradas 

para a implantação de um curso EPT/EJA, como, por exemplo, a carência de formação 

específica para atuar na modalidade, a contradição expressa pela pouca oferta na 

rede ainda que exista uma grande demanda da população, bem como a aparente 
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dificuldade para que a integração curricular aconteça no cotidiano de sala de aula. 

Apesar disso, mesmo diante dessas e de outras constatações, o que se busca 

ressaltar é a necessidade de se fazer algo a respeito e não se paralisar perante os 

desafios que são, em muitos contextos, de longa data. O diálogo com as escolas da 

rede estadual que já ofertam a modalidade foi fundamental para se compreender que 

há problemas que não são ou serão exclusivos à conjuntura do IFPR; propor essa 

conexão entre as diferentes redes é um importante vínculo que deve ser cultivado, 

justamente, para que tenham ciência de que não estão sozinhas nessa missão. Além 

disso, foram citadas algumas experiências da própria rede federal, de maneira que é 

possível aprender com as diferentes iniciativas que têm sido exitosas, e, 

principalmente, não cometer as falhas já identificadas por essas instituições. 

Sobre a construção do produto, reitera-se a menção de Martins (2019) sobre a 

dificuldade de encontrar conteúdos e referências para o desenvolvimento e 

embasamento de produtos educacionais. No caso específico do caderno de subsídios, 

a procura pelo termo em sites de busca remeteu a poucos exemplos de materiais do 

mesmo gênero. Além disso, percebeu-se uma ausência de trabalhos científicos e 

autores que tratem sobre a problemática, não só dos cadernos, mas da modalidade 

definida como material textual pela Capes. Desse modo, salienta-se a urgência de 

estudos sobre o tema, a fim de diminuir a provável insegurança dos pesquisadores de 

mestrados profissionais de desenvolver pesquisas aplicadas que envolvam à criação 

de um processo ou produto educativo. 

Em âmbito local, no Campus Umuarama, espera-se que o produto educacional 

possa ser aplicado para a finalização da PAC e, sobretudo, na construção do PPC, 

assim que retornem os trabalhos dessa comissão. As atividades pedagógicas e 

administrativas presenciais encontram-se suspensas, devido à pandemia, até 30 de 

setembro de 2020, podendo haver prorrogação, a depender da evolução da doença 

(IFPR, 2020b). Também, em decorrência das demandas geradas pela autorização das 

Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNP), por meio da Resolução IFPR N.º 

10, de 2020 (IFPR, 2020c), acredita-se que o retorno do trabalho da referida comissão 

não se dará por meios remotos, como tem ocorrido com as atividades pedagógicas, e 

se realizará apenas no retorno presencial. Isso inviabilizará o início do curso também 

para 2021, no mínimo, para o primeiro semestre. Contudo, essas próximas reuniões 

serão uma excelente oportunidade para refletir, de forma mais ampliada, sobre a 

importância da EPT/EJA para o desenvolvimento social da comunidade, e, nesse 
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sentido, o pesquisador já foi autorizado pela presidente da atual comissão a participar 

dos próximos encontros; o que, por conseguinte, possibilitará acompanhar mais de 

perto a aplicação e qualificação do presente produto. 

Sendo assim, o desenvolvimento desta pesquisa, bem como do produto 

educacional, não encerra as discussões aqui apresentadas; ao contrário, eles 

representam apenas o início de um longo debate que possui grande potencial para o 

desenvolvimento de pesquisas futuras. Como sugestão, destaca-se a relevância de 

estreitar relações com as escolas que ofertam EJA e EPT/EJA no município e, para 

isso, recomenda-se analisar as concepções que norteiam seus projetos pedagógicos, 

investigar, junto aos estudantes, os elementos que contribuem para a permanência e 

as circunstâncias que provocam os casos de evasão, dando voz a esses sujeitos e 

realizando um mapeamento local mais preciso e amplo de suas idiossincrasias. Sendo 

assim, seria possível realizar entrevistas, aplicar questionários, ou promover reuniões, 

círculos de conversas junto a essas comunidades, utilizando-se de um referencial 

teórico-metodológico capaz de subsidiar o debate político-pedagógico sobre essas e 

outras questões; dentre elas, a própria constituição e organização curricular, a partir 

de uma postura crítica sobre a realidade problematizada (FREIRE, 1987). 

No âmbito dos Institutos Federais, entende-se como necessário ir além dos 

diagnósticos sobre os problemas de aproximação da EPT com a EJA, e produzir uma 

intervenção na realidade da rede para demonstrar, dentre outras coisas, as 

possibilidades que envolvem a implantação de um curso dessa natureza, a fim de 

incluir, efetivamente, a classe trabalhadora em seus itinerários formativos, mesmo 

diante dos variados desafios que se apresentam à realidade. Além do mais, algumas 

contradições evidenciadas nesse estudo merecem ser analisadas com mais acuidade, 

como a baixa adesão à modalidade na instituição - ainda que isso contradiga sua 

própria natureza, distinguindo a quem ela deveria servir e a quem ela, de fato, vem 

servindo ao longo de sua história - de forma a reconhecer o que representa, hoje, 

pautar o acesso do trabalhador de baixa ou precária escolarização a um curso de 

formação técnica de nível médio. 

Após esta investigação, o pesquisador passou a compreender a EJA, para além 

de seu suposto caráter recuperador e compensatório do ensino básico, como um 

direito à educação continuada ao longo da vida, que envolve a capacidade de permitir 

a essas pessoas, antes excluídas do processo de escolarização, o acesso aos 

ambientes formais de aprendizagem e a possibilidade de capacitação permanente. 
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Para essa reflexão, foi-lhe primordial se reconhecer enquanto trabalhador, se 

perceber igual a um aluno da EJA, para quem o trabalho é um princípio educativo e 

uma questão central no processo formativo, e entender que o fato de ter alguns anos 

a mais de escolaridade lhe permitiu um certo grau de trânsito de classe, ou seja, de 

ter acesso a melhores condições materiais de subsistência, saúde, educação e 

cultura, além de permitir, de certo modo, circular e ocupar outros espaços que, até 

pouco tempo, eram de difícil acesso à classe trabalhadora. 

Desse modo, compreende-se que é fundamental superar a visão limitada de 

que o trabalhador é um sujeito externo à instituição educacional - cuja função 

primordial é dotá-lo de uma consciência crítica - e que todos os que compõem a rede 

federal se reconheçam enquanto classe trabalhadora e não a desviem de sua origem 

que é promover uma educação profissional de qualidade em diferentes níveis, 

incluindo a EJA. Nessa perspectiva, defende-se que a implantação da EPT/EJA na 

instituição permita refletir sobre como lidar com e incluir a classe trabalhadora, que 

envolve sujeitos de difícil permanência, dadas as suas especificidades e situações de 

exploração pelo sistema capitalista, e os admita, de fato, como demandantes da 

formação técnica de nível médio. 

Por fim, ratifica-se a necessária resistência frente ao que está posto como 

inevitável pela lógica neoliberal. Para tanto, é preciso superar alguns desafios e 

retrocessos legais direcionados à diminuição de direitos sociais e fundamentais, 

dentre os quais estão o acesso à educação pública, integral e de qualidade pelos 

grupos populares. Nesse sentido, iniciativas institucionais de formação precisam ser 

promovidas aos professores, aos gestores e às equipes pedagógicas, assim como o 

incentivo à realização de encontros e eventos de maneira geral, a exemplo dos 

encontros nacionais da EPT/EJA da rede federal, os quais fomentem a compreensão 

sobre os pressupostos teóricos e bases da concepção educativa que orientam não só 

a modalidade, mas também a missão e os objetivos do IFPR.  

Sob esse viés, é preciso também pensar o currículo integrado como um projeto 

contra-hegemônico da classe trabalhadora, visto que para a execução dessa proposta 

educativa, o desenvolvimento de práticas pedagógicas integradoras não depende, 

apenas, de soluções didáticas e de sua escolha pelos docentes, mas sim de uma 

postura ético-política frente ao seu trabalho no contexto educacional (FRIGOTTO, 

2015). Ao assumir, assim, essa concepção, que os professores e demais educadores 

possam contribuir para uma sociedade mais justa e integradora, na qual os sujeitos 
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do ensino, principalmente, e da aprendizagem revelem uma atitude humana 

transformadora que se materialize no compromisso político com os trabalhadores e 

com a sociedade dos trabalhadores. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Nome da Pesquisa: “O CURRÍCULO INTEGRADO NA EPT/EJA: OS 

DESAFIOS DA IMPLANTAÇÃO DE UM CURSO NO ÂMBITO DO IFPR – CAMPUS 

UMUARAMA” 

 

Pesquisador(es): Hewerton Aparecido Lopes 

 

Objetivos da Pesquisa: A presente pesquisa é motivada pela função social 

dos Institutos Federais em ampliar a oferta de cursos de educação de jovens e adultos 

integrada à educação profissional – EJA/EPT, a fim de promover uma educação 

integral, acolhedora, afetiva e cada vez mais inclusiva.  O objetivo desse projeto é 

compreender os desafios do currículo integrado no âmbito do IFPR – Campus 

Umuarama na visão docente e suas possíveis implicações na implantação de um 

curso EJA/EPT, a fim de contribuir com a construção do projeto pedagógico de curso 

dessa natureza. 

 

Prezado (a) participante da pesquisa,  

 

Participação na pesquisa: Você foi escolhido por atuar como docente efetivo 

no Instituto Federal do Paraná e estar diretamente associado ao Ensino Médio 

Integrado. Ao participar desta pesquisa você informará ou será submetido a um 

questionário diagnóstico contendo perguntas relacionadas ao currículo integrado e a 

educação de jovens e adultos. Lembramos que a sua participação é voluntária, você 

tem a liberdade de não querer participar, e pode desistir, em qualquer momento, 

mesmo após ter iniciado a pesquisa sem nenhum prejuízo para você. 

 

Riscos e desconfortos: Os procedimentos utilizados, questionários 

previamente estruturados, poderão trazer algum desconforto como demanda de 

tempo para responder, dessa forma, o questionário diagnóstico conterá entre 25 e 30 

questões para não exigir muito mais que 30 minutos do participante. O tipo de 

procedimento apresenta um risco mínimo de quebra de confidencialidade que será 

reduzido pelo anonimato dos questionários e avaliação em grupo das informações. As 
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informações representarão a realidade e opinião de um grupo e não de uma pessoa, 

além disso, todos os cuidados éticos serão tomados no sentido de preservar 

privacidade e sigilo das instituições e participantes envolvidos. Outro possível risco, 

que poderá causar algum tipo de desconforto ao participante, é o de não compreender 

o teor ou a intenção de alguma das perguntas, este risco será amenizado por meio de 

questões formuladas de maneira clara, concreta e precisa, respeitando o nível de 

informação do entrevistado, de forma a possibilitar uma única interpretação, desse 

modo, cada pergunta referir-se-á a uma única ideia de cada vez, com instruções do 

correto preenchimento do questionário e do que se espera em cada questão. 

 

Benefícios: Será auferido pelo participante e/ou sua comunidade, a 

oportunidade de refletir e (re)pensar a respeito da prática do currículo integrado, dos 

desafios que permeiam a educação de jovens e adultos, e as implicações de sua 

integração com a Educação Profissional e Tecnológica, além de ter à disposição da 

comunidade local o produto que será gerado, a partir desta pesquisa, com aplicação 

imediata ao contexto social do entrevistado, no intento de contribuir com a implantação 

de um curso EJA/EPT. 

 

Formas de assistência: Não se aplica. 

 

Confidencialidade: Todas as informações que o (a) Sr. (a) nos fornecer serão 

utilizadas somente para esta pesquisa. Seus dados e respostas ficarão em segredo e 

seu nome não aparecerá em lugar nenhum dos questionários nem quando os 

resultados forem apresentados.  

 

Esclarecimentos: Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos 

métodos utilizados na mesma, pode procurar a qualquer momento o pesquisador 

responsável.  

 

Nome do pesquisador responsável: Hewerton Aparecido Lopes 

Endereço: Rua José Honório Ramos, N.º 4505, apto 307, Bairro Zona II.  

Telefone para contato: (44) 9 9876-7604 

Horário de atendimento: 08h às 23h 
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Se desejar obter informações sobre os seus direitos e os aspectos éticos 

envolvidos na pesquisa poderá consultar o Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo 

Seres Humanos da Universidade Paranaense (UNIPAR). 

Praça Mascarenhas de Moraes, s/n.º - Cx. Postal 224 – Umuarama – Paraná – 

CEP: 87.502-210 

Fone / Fax: (44) 3621.2849 – Ramal 1219 e-mail: cepeh@unipar.br 

 

Ressarcimento das despesas: Caso o (a) Sr. (a) aceite participar da 

pesquisa, não receberá nenhuma compensação financeira.  

 

Concordância na participação: Se o (a) Sr. (a) estiver de acordo em participar 

deverá preencher e assinar o Termo de Consentimento Pós-esclarecido que se segue, 

e receberá uma cópia deste Termo.  

 

CONSENTIMENTO PÓS-INFORMADO 

 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o Sr. 

(a)_______________________________________________________, portador(a) 

da cédula de identidade__________________________, declara que, após leitura 

minuciosa do TCLE, teve oportunidade de fazer perguntas, esclarecer dúvidas que 

foram devidamente explicadas pelos pesquisadores, ciente dos serviços e 

procedimentos aos quais será submetido, e que este consentimento poderá ser 

retirado a qualquer momento, que não será identificado e estará mantido o caráter 

confidencial das informações relacionadas à privacidade e, não restando quaisquer 

dúvidas a respeito do lido e explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO em participar voluntariamente desta pesquisa.  

E, por estar de acordo, assina o presente termo. 

 

1- Receber resposta a qualquer pergunta e esclarecimento sobre os 

procedimentos, riscos, benefícios e outros relacionados à pesquisa; 

2- Retirar o consentimento a qualquer momento e deixar de permitir minha 

participação ou de qualquer indivíduo sob minha responsabilidade do estudo; 
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3- 

Não será identificado e será mantido o caráter confidencial das informações 

relacionada à privacidade. 

 

Umuarama-PR, ________ de _____________________de 2019. 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do participante/Representante legal 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) – 

ENTREVISTA 

Nome da Pesquisa: “O CURRÍCULO INTEGRADO NA EPT/EJA: OS 

DESAFIOS DA IMPLANTAÇÃO DE UM CURSO NO ÂMBITO DO IFPR – CAMPUS 

UMUARAMA” 

 

Pesquisador(es): Hewerton Aparecido Lopes 

 

Objetivos da Pesquisa: A presente pesquisa é motivada pela função social 

dos Institutos Federais em ampliar a oferta de cursos de educação de jovens e adultos 

integrada à educação profissional - EJA/EPT, a fim de promover uma educação 

integral, acolhedora, afetiva e cada vez mais inclusiva.  O objetivo desse projeto é 

analisar os desafios docentes, no contexto do IFPR - Campus Umuarama, em se 

trabalhar com a EJA/EPT, sob a perspectiva do currículo integrado. 

 

Prezado (a) participante da pesquisa,  

 

Participação na pesquisa: Você foi escolhido por atuar na educação de jovens 

e adultos na cidade de Umuarama. Ao participar desta pesquisa você será submetido 

a uma entrevista estruturada com perguntas relacionadas à educação de jovens e 

adultos. Lembramos que a sua participação é voluntária, você tem a liberdade de não 

querer participar, e pode desistir, em qualquer momento, mesmo após ter iniciado a 

pesquisa sem nenhum prejuízo para você.  

 

Riscos e desconfortos: Os procedimentos utilizados, entrevista estruturada, 

poderão trazer algum desconforto como demanda de tempo para responder, dessa 

forma, a entrevista conterá 6 questões para não exigir muito mais que 20 minutos do 

participante. O tipo de procedimento apresenta um risco mínimo de quebra de 

confidencialidade que será reduzido pela(o) anonimato dos questionários e avaliação 

em grupo das informações. As informações representarão a realidade e opinião de 

um grupo e não de uma pessoa, além disso, todos os cuidados éticos serão tomados 
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no sentido 

de preservar privacidade e sigilo das instituições e participantes envolvidos. Outro 

possível risco, que poderá causar algum tipo de desconforto ao participante, é o de 

não compreender o teor ou a intenção de alguma das perguntas, este risco será 

amenizado por meio de questões formuladas de maneira clara, concreta e precisa, 

respeitando o nível de informação do entrevistado, de forma a possibilitar uma única 

interpretação, desse modo, cada pergunta referir-se-á a uma única ideia de cada vez, 

com instruções do que se espera em cada questão além da orientação do 

entrevistador. 

 

Benefícios: Será auferida pela comunidade, a oportunidade de refletir e 

(re)pensar a respeito da prática do currículo integrado, dos desafios que permeiam a 

educação de jovens e adultos, e as implicações de sua integração com a Educação 

Profissional e Tecnológica, além de ter à disposição da comunidade local o produto 

que será gerado, a partir desta pesquisa, com aplicação imediata ao contexto social 

do entrevistado, no intento de fomentar a formação continuada do corpo docente e 

qualificar o processo de ensino e aprendizagem. 

 

Formas de assistência: Não se aplica. 

 

Confidencialidade: Todas as informações que o (a) Sr. (a) nos fornecer serão 

utilizadas somente para esta pesquisa. Seus dados e respostas ficarão em segredo e 

seu nome não aparecerá em lugar nenhum dos questionários nem quando os 

resultados forem apresentados.  

 

Esclarecimentos: Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos 

métodos utilizados na mesma, pode procurar a qualquer momento o pesquisador 

responsável.  

 

Nome do pesquisador responsável: Hewerton Aparecido Lopes 

Endereço: Rua José Honório Ramos, N.º 4505, apto 307, Bairro Zona II.  

Telefone para contato: (44) 9 9876-7604 

Horário de atendimento: 08h às 23h 
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Se 

desejar obter informações sobre os seus direitos e os aspectos éticos envolvidos na 

pesquisa poderá consultar o Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres 

Humanos da Universidade Paranaense (UNIPAR). 

Praça Mascarenhas de Moraes, s/n.º - Cx. Postal 224 – Umuarama – Paraná – 

CEP: 87.502-210 

Fone / Fax: (44) 3621.2849 – Ramal 1219 e-mail: cepeh@unipar.br 

 

Ressarcimento das despesas: Caso o (a) Sr. (a) aceite participar da 

pesquisa, não receberá nenhuma compensação financeira.  

 

Concordância na participação: Se o (a) Sr. (a) estiver de acordo em participar 

deverá preencher e assinar o Termo de Consentimento Pós-esclarecido que se segue, 

e receberá uma cópia deste Termo.  

 

CONSENTIMENTO PÓS-INFORMADO 

 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o Sr. 

(a)_______________________________________________________, portador(a) 

da cédula de identidade__________________________, declara que, após leitura 

minuciosa do TCLE, teve oportunidade de fazer perguntas, esclarecer dúvidas que 

foram devidamente explicadas pelos pesquisadores, ciente dos serviços e 

procedimentos aos quais será submetido, e que este consentimento poderá ser 

retirado a qualquer momento, que não será identificado e estará mantido o caráter 

confidencial das informações relacionadas à privacidade e, não restando quaisquer 

dúvidas a respeito do lido e explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO em participar voluntariamente desta pesquisa.  

E, por estar de acordo, assina o presente termo. 

 

1- Receber resposta a qualquer pergunta e esclarecimento sobre os 

procedimentos, riscos, benefícios e outros relacionados à pesquisa; 

2- Retirar o consentimento a qualquer momento e deixar de permitir minha 

participação ou de qualquer indivíduo sob minha responsabilidade do estudo; 
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3- 

Não será identificado e será mantido o caráter confidencial das informações 

relacionada à privacidade. 

 

Umuarama-PR, ________ de _____________________ de 2019. 

 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do participante/Representante legal 

 

 

_____________________________ 

Assinatura do Pesquisador  
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO PARA COLETA DE DADOS 

 Pesquisa para a Dissertação “O CURRÍCULO INTEGRADO NA EPT/EJA: OS 

DESAFIOS DA IMPLANTAÇÃO DE UM CURSO NO ÂMBITO DO IFPR – CAMPUS 

UMUARAMA” como critério de aprovação ao Programa de Pós-graduação em 

Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT), do Instituto Federal de Santa 

Catarina (IFSC), por meio deste questionário, que objetiva analisar os desafios do 

currículo integrado, suas possibilidades e as especificidades relacionadas ao contexto 

da educação de jovens e adultos, para assim contribuir com a confecção de um 

produto educacional que auxilie na elaboração do projeto pedagógico de curso 

EJA/EPT. 

  
Local da Entrevista: Umuarama-PR                                Data: ___/____/______ 

  

PARTE 1: PERFIL DO ENTREVISTADO 

  

Nas questões a seguir, marque apenas uma opção. 
1. Sexo: 
(   ) Masculino 
(   ) Feminino 
  
2. Formação Profissional de Nível Superior: 
(   ) Curso de Licenciatura 
(   ) Curso de Bacharelado 
(   ) Curso de Tecnologia 
(   ) Curso de Bacharelado e Curso de Licenciatura 
(   ) Curso de Tecnologia e Curso de Licenciatura 
(   ) Curso de Bacharelado e Curso de Tecnologia 
  
3. Pós-graduação (marque apenas se o curso já foi concluído): 
(   ) Não possui 
(   ) Especialização lato sensu 
(   ) Mestrado 
(   ) Doutorado 
(   ) Pós-Doutorado 
  
4. Tempo de Experiência Profissional como Docente (incluindo experiências 

anteriores ao IFPR)  
(   ) Menos de 1 ano 
(   ) De 1 a 5 anos 
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(   ) 
De 6 a 10 anos 

(   ) De 11 a 15 anos 
(   ) De 16 a 20 anos 
(   ) Mais de 20 anos 
  
5. Tempo de Experiência Profissional como Docente no IFPR: 
(   ) Menos de 1 ano 
(   ) De 1 a 2 anos 
(   ) De 2 a 3 anos 
(   ) De 3 a 4 anos 
(   ) De 4 a 5 anos 
(   ) Mais de 6 anos 
  
6. Regime de Trabalho no IFPR: 
(   ) 20 horas 
(   ) 40 horas 
(   ) 40 horas com Dedicação Exclusiva (DE) 
  
7. O Componente Curricular a qual ministra trabalha conteúdos: 
(   ) De Formação Geral (comuns à educação básica) 
(   ) De Formação Específica (específico de um curso profissional) 
(   ) Ambos os conteúdos (geral e específico) 
  

PARTE 2: QUESTÕES ESPECÍFICAS AOS OBJETIVOS DA PESQUISA 

   
8. Além do Ensino Médio Integrado (EMI), você atua em cursos de outro 

nível / modalidade de ensino? (Pode assinalar mais de uma opção) 
(   ) Não 
(   ) Sim, em cursos técnicos de Formação Inicial e Continuada (FIC) de nível 

fundamental 
(   ) Sim, em cursos técnicos de nível médio subsequente / concomitante / FIC 

nível médio 
(   ) Sim, em cursos de graduação 
(   ) Sim, em cursos de pós-graduação 
  
9. Dos níveis de ensino que a instituição oferece, com qual você mais se 

identifica / gosta? (Marque apenas uma alternativa) 
(   ) Cursos de nível médio técnico integrado 
(   ) Cursos de nível médio técnico subsequente 
(   ) Cursos de nível superior 
(   ) Cursos de Pós-graduação 
(   ) Todas as alternativas anteriores 
(   ) Nenhuma das alternativas 
  
10. Se pudesse atuar em apenas uma modalidade de ensino, você optaria? 

Qual? 
(   ) Sim, __________________________________. 
(   ) Não 
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(   ) 
Não sei 

  
11. O IFPR oferece formação continuada com que frequência: 
(   ) todo semestre 
(   ) todo ano 
(   ) não possui regularidade 
(   ) não oferece 
(   ) não posso afirmar com certeza 
  
12. Já participou de alguma formação relacionada ao currículo integrado? 
(   ) Já participei e foi muito satisfatória 
(   ) Já participei, porém foi pouco satisfatória 
(   ) Já participei, porém foi insatisfatória 
(   ) Não participei, apesar de já ter tido oportunidade 
(   ) Não participei e não tive oportunidade 
 
13. O que você sugere como temas para novas formações? (inclua quantos 

achar necessário, ou escreva “nenhum” caso não haja sugestões): 
R:____________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
14. Você recebeu formação pedagógica curricular específica sobre 

educação de jovens e adultos em seu curso de graduação ou pós-graduação? 
(   ) Sim, e foi muito satisfatória 
(   ) Sim, porém foi pouco satisfatória 
(   ) Sim, porém foi insatisfatória 
(   ) Não recebi 
(   ) Não posso afirmar com certeza 
  
15. Já como docente do IFPR, você recebeu formação pedagógica 

específica sobre educação de jovens e adultos integrada ao ensino profissional 
e tecnológico (EJA/EPT)? 

(   ) Recebi e foi muito satisfatória 
(   ) Recebi, porém, foi pouco satisfatória 
(   ) Recebi, porém, foi insatisfatória 
(   ) Não recebi, mas já tive oportunidade 
(   ) Não recebi e não tive oportunidade 
  
16. Você já teve experiência / trabalhou com o público da EJA? 
(   ) Sim, e me sinto preparado para atuar com esse público 
(   ) Sim, no entanto, ainda não me sinto preparado para atuar nessa modalidade 
(   ) Não, mas sempre que possível estudo / pesquiso sobre o assunto 
(   ) Não, e nunca estudei / pesquisei a respeito 
 
17. Você conhece o perfil e as características do público da EJA? 
(   ) Sim, e considero que a nível satisfatório 
(   ) Sim, mas considero que não conheço o suficiente 
(   ) Não, mas imagino quais sejam 



242 
 

(   ) 
Não, e não imagino quais sejam 

(   ) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
18. Você gostaria de atuar em um curso EJA/EPT no IFPR - Campus 

Umuarama? 
(   ) Sim, pois me identifico com a modalidade e tenho experiência 
(   ) Sim, pois me identifico com a modalidade e gostaria de adquirir experiência 
(   ) Sim, apesar de não me identificar com a modalidade, mas gostaria de 

adquirir experiência 
(   ) Não, pois não me identifico com a modalidade além de não ter experiência 
(   ) Não, apesar de me identificar com a modalidade não me sinto preparado o 

suficiente 
(   ) Não, apesar de me identificar com a modalidade, mas não tenho experiência 
(   ) Nenhuma das alternativas anteriores 
  
19. Na sua opinião, qual o principal diferencial da EJA em comparação ao 

ensino médio regular? (A partir de suas experiências ou de outras pessoas, estudos, 
pesquisas etc.) 

R:____________________________________________________________ 

 
(   ) Não sei 
 
20. Atualmente, como está dividida (em horas) sua carga horária de 

trabalho: 
(   ) Ensino:________ (aulas em sala) 
(   ) Manutenção do Ensino: ________ (atendimento, orientação, planejamento, 

conforme disposto no plano de trabalho docente) 
(   ) Pesquisa:________ 
(   ) Extensão:________ 
(   ) Cargo de Gestão:________ 
(   ) Alongamento da Jornada:________ (trabalho levado para casa, sobretudo 

o planejamento, correção de provas etc.) 
  
21. Dentro da sua atual carga horária de trabalho, seria possível incluir, 

mensalmente, um tempo para o planejamento coletivo? 
(   ) Sim, e já faço 
(   ) Sim, mas ainda não faço pois depende da instituição e coordenação 
(   ) Sim, mas ainda não faço pois depende da disposição e tempo dos outros 

professores 
( ) Sim, mas ainda não faço por outros motivos:                        
_______________________________ (Justifique se achar necessário) 
(   ) Não, mas estaria disposto mesmo assim 
(   ) Não, por esse motivo não faço 
(   ) Não, mas não faço por outros motivos:____________________(justifique, 

se achar necessário) 
  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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22. 
Na sua opinião, como é a relação entre os componentes curriculares de 
formação geral e específica? 

(   ) Ótima, há planejamento em conjunto e ambas são valorizadas igualmente 
(   ) Boa, há planejamento em conjunto, mas há hierarquia entre elas, em que 

supervalorizam as de formação geral 
(   ) Boa, há planejamento em conjunto, mas há hierarquia entre elas, em que 

supervalorizam as de formação específica 
(   ) Boa, não há hierarquia, mas os componentes não planejam em conjunto 
(   ) Ruim, há hierarquia e os componentes não planejam juntos 
(   ) Nenhuma das alternativas anteriores 
  
23. No seu cotidiano de trabalho, você considera que o currículo integrado 

aconteça de fato? 
(   ) Sim, na maioria das vezes 
(   ) Sim, porém poucas vezes 
(   ) Não, muito se planeja, mas pouco se faz 
(   ) Não, e vejo pouca disposição para mudar 
(   ) Não acontece, mas não sei os motivos 
(   ) Não sei 
  
24. Na sua opinião, você acredita que ele seja possível? 
(   ) Sim, totalmente 
(   ) Sim, parcialmente 
(   ) Não 
(   ) Não sei 
  
25. Descreva o que você entende por currículo integrado: 
R_____________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

 
 
  
26. Você poderia descrever uma experiência que já teve ou presenciou 

que exemplifica o conceito de currículo integrado? 
 (   ) Sim,____________________________________________________________ 

______________________________________________________________  
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
(   ) Não 
(   ) Não sei 
  
27. Na sua opinião, quais as dificuldades em concretizar a proposta do 

currículo integrado? 
R: 

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

 
(   ) Não há dificuldades 
(   ) Não sei 
  
28. Acredita que no contexto da EJA essa dificuldade seja a mesma? Caso 

responda sim, poderia explicar quais são? Caso responda não, consegue citar 
alguma especificidade? 

R: ____________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
(   ) Não sei 
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APÊNDICE D – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Pesquisa para a Dissertação “O CURRÍCULO INTEGRADO NA EPT/EJA: OS 

DESAFIOS DA IMPLANTAÇÃO DE UM CURSO NO ÂMBITO DO IFPR – CAMPUS 

UMUARAMA”, como critério de aprovação ao Programa de Pós-graduação em 

Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT), do Instituto Federal de Santa 

Catarina (IFSC), por meio deste questionário, que objetiva analisar os desafios do 

currículo integrado, suas possibilidades e as especificidades relacionadas ao contexto 

da educação de jovens e adultos. 

 

Local da Entrevista: Umuarama-PR         Data: ___/____/______ 

 

01. Com relação ao perfil dos alunos da EJA de nível médio, em que região 

ou bairro da cidade moram esses estudantes? 

R:____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

02. Qual a condição socioeconômica dos estudantes EJA de nível médio? 

R:____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

03. Dos que trabalham, quais os principais tipo de ocupação / profissão? 

R:____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

04. Há evasão nos cursos EJA? 

R:____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

05. Ao que você atribui esta evasão? (Caso a resposta anterior seja NÃO, 

passe para a próxima questão? 

R:____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

06. Qual(is) a(s) principal(is) dificuldade(s) que a escola enfrenta referente 

aos cursos EJA nível Médio? 

R:____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

07. Você acredita que o IFPR poderia contribuir com a EJA na sua escola? 

De que forma? 

R:____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 


