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Resumo: Esta pesquisa, de caráter qualitativo, se focou na construção do currículo de matemática do 
curso de Edificações na modalidade PROEJA. Estamos vivenciando, no Ifes – campus Vitória um 
momento em que as áreas do conhecimento estão se reunindo para organizar o currículo para o 
curso citado. Sendo assim esse é um momento de extrema importância, não só para o curso em 
questão, mas como também para toda a comunidade escolar. Como os demais, o grupo de 
professores também se encontra em fase de construção do currículo. Considerando que emerge da 
prática de sala de aula um currículo, que denotaremos por currículo real, nos interessou saber como 
esse currículo e o currículo oficial, pensado e organizado a priori pelos professores e técnicos, se 
interagem. Quais as características do currículo oficial que aparecem no currículo real? O objetivo 
desse projeto foi, portanto, entender como é a prática de um professor de matemática na sala de aula 
do curso de Edificações/Proeja, ou seja, como o currículo real acontece em sala de aula e quais a 
influências que ele traz do currículo oficial. A partir daí propomos intervenções no currículo oficial e no 
currículo real na tentativa de diminuir as distâncias entre ambos. 
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 INTRODUÇÃO 
 
O Instituto Federal do Espírito Santo – Ifes, 
desde 2001 forma jovens e adultos 
trabalhadores. Durante esses 8 anos muitas 
foram as transformações e mudanças 
ocorridas nos cursos de formação destinados 
a esse público. Em 2005, pelo Decreto 5.478, 
de 24/06/2005, o Governo Federal instituiu, na 
Rede Federal de Educação Profissional e 
Tecnológica o Programa de Integração da 
Educação Profissional ao Ensino Médio na 
Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 
– PROEJA. No ano seguinte o programa foi 
reformulado e, pelo Decreto nº 5.840, de 13 de 
julho de 2006, passou a se chamar Programa 
Nacional de Integração da Educação 
Profissional com a Educação Básica na 
Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, 
mantendo a sigla PROEJA. Após essa 
reformulação um novo documento base foi 
organizado. Esse documento base aponta 
algumas questões que se deve levar em 
consideração na construção de um currículo 
de PROEJA (BRASIL, 2007, p. 49). Dentre 
essas questões a construção de um currículo 
numa perspectiva de integração e articulação 
dos conteúdos sugere os professores a 
construírem um curso que realmente integre 
as disciplinas, especialmente as específicas 
das área técnicas com as de formação geral. 
Frente a esse desafio, as coordenadorias dos 
três cursos que atuam no PROEJA – 

Edificações, Metalurgia e Segurança do 
Trabalho – estão se empenhando em construir 
projetos políticos pedagógicos, PPP, 
específicos para cada curso. Nesse contexto 
vários desafios surgem para os professores, 
contudo, há de se destacar a importância de 
construir um currículo que atenda as 
demandas de formação integral de nossos 
alunos jovens e adultos e que seja integrado 
com as disciplinas da área técnica. 
Podemos considerar que circulam pelas salas 
de aulas e por outros ambientes escolares um 
currículo que se substancia em dois entes: o 
currículo oficial e o currículo real. O 
primeiro é aquele pensado e organizado a 
priori, seja por um grupo de técnicos ou 
mesmo por professores. O segundo é aquele 
que acontece, efetivamente, na prática da sala 
de aula, marcado pela efetividade da sala de 
aula. 
Sendo assim, ao pensar em um currículo para 
um curso devemos considerar que esse 
currículo será, de certa forma, adaptado e 
reestruturado ao ser colocado em ação, 
tornando assim um currículo real. 
Entender como esses currículos se relacionam 
e como um interfere no outro é de extrema 
importância para contribuir na construção de 
um currículo oficial mais próximo do currículo 
real e, consequentemente, garantir o 
surgimento de um currículo real menos 
distante do currículo oficial. 
 



 

 

 
 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A elaboração do quadro comparativo entre os 
currículos real e oficial foi feita através da 
análise da proposta do currículo oficial, 
pensado a priori e as observações das aulas 
do curso de Edificações na modalidade de 
educação de jovens e adultos - PROEJA. Em 
geral a professora conseguiu atender as 
recomendações e propostas do currículo em 
suas aulas. Os conteúdos foram abordados de 
maneira simples e objetiva atendendo a nova 
metodologia proposta pelo currículo. 
Mesmo antes de o currículo estar formulado a 
educadora conseguiu atingir o objetivo, pois 
participou das reuniões e estava integrada e 
atenta a pesquisa e suas propostas. 

Diferentemente do currículo antigo onde os 
conteúdos são apresentados de forma simples 
e sem metodologia, o currículo reformulado 
veio com a intenção de contribuir para o 
desenvolvimento dos conceitos matemáticos 
do aluno através de processos educacionais 
que explorem as experiências vivenciadas por 
eles. 
Os dados colhidos e a análise apresentada 
apontam para a necessidade de aprofundar a 
discussão e buscar outros momentos que 
possam apresentar mais detalhadamente o 
fazer da sala de aula de matemática. 
Com esses dados elaboramos o quadro 
comparativo a seguir que apresenta, 
características dos currículo antigo, do 
currículo novo e das observações da sala de 
aula. 

 
Currículo Antigo Currículo Novo Observações de Aula 

Apenas apresenta os 
conteúdos a serem ministrados 
pelo professor. 

Os conteúdos ficam implícitos no 
texto.  

O conteúdo é apresentado pelo 
professor durante as atividades 
de resolução de problemas. 

Descreve apenas listas de 
conteúdos, sem levar em conta 
a forma como eles serão 
aplicados. 

Aborda uma nova metodologia de 
ensino, denotando as técnicas e 
observações que o professor deve 
fazer ao aplicá-los. 

O professor usa uma 
metodologia adequada, usa a 
resolução de problemas para que 
os alunos assimilem o conteúdo 
e resolvam os exercícios.  

Um currículo que se preocupa 
pouco com a construção do 
conhecimento do aluno e não 
leva em consideração suas 
experiências de vida. 

Um sistema de ensino que visa 
entender e aprimorar o 
desenvolvimento do aluno e a 
auxiliar a construção do seu 
conhecimento. 

O professor usa fichas de 
exercícios propostos para que os 
alunos construam seu 
conhecimento. 

 
 
CONCLUSÃO 
 
Considerando que dois elementos do currículo 
oficial, (i) a “historicidade” e “especificidade 
cultural” da matemática (ibid., p. 3); e (ii) o “o 
diálogo com outras áreas de conhecimento e 
com a área profissionalizante” (ibid., p. 3); não 
aparecerem nas observações realizadas nas 
aulas de matemática, e que essas questões 
estão explicitadas, não só no currículo oficial, 
mas também no documento base do PROEJA 
(BRASIL, 2007), e que são de extrema 
importância para essa modalidade, propomos 
uma intervenção não no currículo oficial, mas 
uma possibilidade de intervenção no currículo 
real. O GEMP vem se reunindo 
periodicamente para discutir, entre outras 
coisas, a prática de sala de aula. Propomos 
então que essas questões sejam 
apresentadas ao grupo e que se estruture um 
momento para debatê-las coletivamente, 

buscando dar apoio aos professores para que 
possam trazer para as suas aulas elementos 
que reforcem a “historicidade” e a 
“especificidade cultural” da matemática e que 
possibilitem uma maior integração com os 
conteúdos específicos das áreas técnicas. 
Não acreditamos que essas questões possam 
ser “passadas” aos professores por meio de 
um curso ou palestras, mas reforçamos a ideia 
de construção coletiva e colaborativa já 
presente no GEMP. 
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