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Resumo:  

O presente trabalho faz uma abordagem histórico-crítica do das práticas de integração curricular dos 

cursos de proeja do Ifes campus vitória, fazendo um recorte histórico dos anos 70 em diante, 

analisando currículos de matemática, as reformas curriculares, e os livros de matemática, 

considerando as concepções de ensino de matemática vigente em cada época, e as especificidades 

do currículo voltado para o aluno trabalhador, na perspectiva de inseri-lo no contexto do mundo do 

trabalho a partir da educação profissional. Investigamos seu processo educativo a partir da 

perspectiva do currículo integrado nos cursos de Proeja do IFES- campus Vitória, Instituição que 

possui uma identidade de formação para o trabalho e destinada aos jovens de camadas mais pobres 

da população.   
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 INTRODUÇÃO 
 
 A motivação emergiu da necessidade 

de compreender o currículo da educação 

profissional na atualidade, época marcada 

pelo acelerado ritmo de tecnologização dos 

processos produtivos, levando cada vez mais 

à divisão do trabalho e, por conseguinte, do 

conhecimento. Essa questão nos remeteu a 

investigar a possibilidade de integração 

curricular do ensino médio à educação 

profissional, proposição atual do que emerge 

com o Proeja, instituido a partir do Decreto 

5.154/04 e que possibilitou a organização de 

um currículo profissional que articula espaço e 

tempo numa dimensão e perspectiva 

formativa, ou seja, conjugar a formação 

técnica e humanista, rompendo com a 

dualidade imposta pelo decreto, 2.208/97, que 

propôs a separação dessas duas dimensões 

da formação humana 

No que diz respeito ao Ifes – Campus Vitória, 

a possibilidade da construção de um currículo 

integrado no Proeja confrontava-se com a 

longa tradição de um ensino técnico-

profissionalizante voltado para a compreensão 

dos conceitos científicos que, pressupõe-se, 

estejam na base dos processos tecnológicos 

presentes no setor produtivo(PINTO, 2006). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A análise histórica aqui apresentada mostra 

como o currículo da educação profissional vê-

se atravessado por questões de diversas 

naturezas, entre as quais se destacam a 

Concepção de Homem e Sociedade, as 

Práticas Currículares e a Cultura Institucional. 

Nesse sentido, tendo como forte identidade a 

cultura do atendimento ao merdado de 

trabalho, a instituição volta-se para 

apropriação dos discursos da política 

educacional como estratégia de atendimento 

às camadas mais pobres da população. 



 

 

 
 
Para dar conta dessa demanda os cursos 

detiveram-se a reformular seus currículos, 

atendendo ao disposto nos decretos 2.208/97 

e, posteriormente, no decreto 5.154/2004. 

Além de buscar uniformizar os programas de 

matemática esse estudo culminaria em uma 

reformulação metodológica e a elaboração de 

um livro texto em módulos. Percebe-se um 

processo muito diferente ao proposto na 

década de 1980 e início da década de 1990, 

quando a participação coletiva dos 

professores determinava os rumos da 

construção curricular. Essa construção, 

ocorrida na antiga Escola Técnica Federal do 

ES foi realizada de modo participativo entre as 

coordenadorias. 

 
CONCLUSÃO 
 
O fato de haver uma pesquisa sobre o 

currículo de matemáticas das Escolas técnicas 

já era uma demonstração que o ensino de 

matemática passava por modificações que 

entendemos ser uma transição da concepção 

tecnicista-mecanicista que segundo Fiorentini 

(1995), caracteriza-se por uma abordagem 

que reduz o ensino da Matemática a um 

conjunto de regras, técnicas e algoritmos sem 

preocupação em fundamentá-los, e sem 

intenção de propiciar ao aluno a reflexão sobre 

aquele conhecimento. (FIORENTINI, 1995, 

apud PINTO,2006, p.134). O movimento da 

matemática moderna passava a influenciar o 

ensino de matemática na então Escola 

Técnica de Vitória. Desse modo, no início dos 

anos noventa, as práticas pedagógicas 

apontavam uma nova abordagem para o 

ensino-aprendizagem. Isso criou uma 

motivação inicial entre os professores de 

Matemática, deixando de ser hegemônica - 

pelo menos do ponto de vista da intenção – 

aquela concepção tecnicista que vinha desde 

o final da década de setenta. 

Então chegamos aos cursos técnicos 

integrados na modalidade de Proeja e nos 

propusemos a analisar um novo Projeto 

político pedagógico que objetiva nos cursos de 

Edificações, Metalurgia, Segurança do 

trabalho, integrados na modalidade de Proeja, 

um currículo integrado, onde as disciplinas da 

base nacional comum e as disciplinas técnicas 

não são apenas agrupadas mas sim 

integradas buscando a formação integral do 

sujeito, respeitando as suas especificidades e 



 

 

formando não só para o trabalho, mas para 

vida. 
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