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RESUMO

Este trabalho propôs-se estudar o currículo no curso Desenho de Construção Civil do PROEJA, no Instituto
Federal de Sergipe, Campus Lagarto. Sua relevância deu-se pela necessidade de verificar-se a integração
curricular entre as disciplinas da educação profissional técnica e as do ensino médio e mostrar os desafios
que os professores dessas turmas têm encontrado para a efetivação da proposta de integração. Para isso
foram selecionados quatro professores, de disciplinas diferentes, das turmas de primeiro e segundo ano,
para aplicação de questionário. Após análise dos resultados constatou-se que, até o momento da
realização dessa pesquisa, não houve uma integração curricular como propõem as recomendações do MEC
para o Programa. Assim, a dificuldade de aprendizagem dos estudantes foi apresentada pelos docentes,
participantes da pesquisa, como grande desafio.
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RESUMEN
Esto trabajo se propone estudiar el curriculo en el curso de Diseño de Edificación del PROEJA, en el
Instituto Federal de Sergipe, Campus Lagarto. Su importancia se debe a la necesidad de verificar la
integración curricular entre las disciplinas de la educación técnica y profesional y las de enseñanza media y
mostrar los desafíos que los profesores de esos cursos tienen encontrado para la eficacia de la integración
propuesta. Por lo eso, se seleccionaron cuatro profesores de diferentes disciplinas, de las clases del primer
y segundo año, a uno cuestionario. Después de analizar los resultados se encontró que, hasta el momento
de la encuesta, no hubo integración curricular propuesta en las recomendaciones del MEC para el
Programa. Por lo tanto, la dificultad de aprendizaje de los estudiantes fue presentado por los profesores,
participantes en la investigación, como desafío.
Palabras-clave: Plan de Estudios. Integración. Aprendizaje.

INTRODUÇÃO

O Instituto Federal de Sergipe (IFS), Campus Lagarto, está localizado na região centro-sul do Estado de
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Sergipe, e atende aproximadamente 1.500 estudantes procedentes em sua maioria do município de
Lagarto e de municípios vizinhos como Salgado, Simão Dias, Tobias Barreto, Itaporanga d’Ajuda e Boquim.
Os cursos do PROEJA (Programa de Integração da Educação Profissional Técnica de Médio ao Ensino Médio
na Modalidade de Jovens e Adultos) passaram a ser oferecidos no Campus Lagarto a partir do ano 2006.
No final do ano letivo de 2010 o Campus Lagarto atendia um total de quarenta e cinco alunos, sendo trinta
e seis do Curso Desenho de Construção Civil, distribuídos em duas turmas.
O aumento da oferta nos cursos no Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio,
tem se mostrado como oportunidade para que parte da população brasileira que não teve acesso à
educação formal na idade adequada tenha assegurado o direito de concluir a educação básica elevando
assim sua escolaridade. O que julgamos muito importante neste aspecto é a possibilidade desses
estudantes conseguirem, também, a integração sociolaboral através da profissionalização.
Para isso, é fundamental uma formação de qualidade que propicie a integração entre trabalho, ciência,
técnica, tecnologia, humanismo e cultura geral, possibilitando ao aluno o enriquecimento científico,
cultural, político e profissional, conforme cita o Documento Base PROEJA (2006, p. 24).
Daí a necessidade de uma educação pautada num currículo integrado que possibilite a formação de
sujeitos capazes de interagir na sociedade e assim inserir-se no mundo do trabalho. Além de possibilitar a
formação de sujeitos críticos e participativos, o que poderá contribuir para a construção de uma sociedade
tanto menos injusta quanto menos excludente, assegurando assim, a todos, os direitos garantidos na
Constituição Federal brasileira.
Diante destas constatações, propusemo-nos construir o presente estudo, elegendo como objetivo geral,
estudar o Currículo no curso de Desenho de Construção Civil, na modalidade EJA, no IFS, Campus Lagarto;
seguidos de objetivos específicos como verificar se há integração curricular entre as disciplinas da
educação profissional técnica e as do ensino médio e mostrar os desafios que os professores têm
encontrado para a efetivação da proposta de integração.
Para a realização do estudo, foi aplicado questionário a quatro professores que ministram aulas nas duas
turmas do Curso Desenho de Construção Civil do PROEJA. O questionário foi composto por cinco questões
e a partir das respostas e análise dos dados, pôde-se compreender melhor como acontece a integração
curricular entre as disciplinas da educação profissional técnica e as do ensino médio; também,
identificou-se os desafios que os professores têm encontrado para a efetivação da proposta de integração.
Este estudo está dividido em duas partes. A primeira denominada por currículo integrado no PROEJA, em
que é apresentada uma abordagem teórica sobre o tema. A segunda, Apresentação e análise das
respostas dadas pelos professores ao questionário. Por fim, apresentamos as Considerações Finais, na
qual estão descritas as nossas impressões sobre o presente estudo, também algumas conclusões e
orientações julgadas pertinentes, para que haja de fato uma integração curricular que propicie ao aluno
sucesso escolar através da aprendizagem.

O CURRÍCULO INTEGRADO NO PROEJA

A busca pela qualidade na educação fez surgir dúvida sobre o que ensinar e como ensinar. Segundo APPLE
(apud MOREIRA e SILVA, 2009) a questão sobre o que ensinar não deve ser respondida apenas sob o
prisma educacional, mas deve considerar também as questões intrinsecamente ideológica e política. Daí
surgem as questões acerca do currículo; no caso do PROEJA (Programa de Integração da Educação
Profissional Técnica de Médio ao Ensino Médio na Modalidade de Jovens e Adultos), o currículo integrado
voltado para a formação global do estudante.
Nesta perspectiva de educar não só para o mercado de trabalho, mas também para a vida, deve-se
considerar as especificidades do público jovem e adulto com defasagem idade e série. Vale salientar que
esses sujeitos ao retornarem à escola, trazem consigo conhecimentos que foram construídos ao longo do
tempo em suas relações sociais e laborais. Tais conhecimentos, que denominamos de educação não
formal, devem ser considerados na proposta pedagógica dos cursos a fim de favorecer a integração
curricular, ou seja, possibilitar o relacionamento entre os conhecimentos do ensino médio e os da
educação profissional, considerando neste contexto os conhecimentos adquiridos por esses alunos ao
longo de sua vida.
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O Ministério de Educação e Cultura – MEC, através do Documento Base PROEJA, expressa que
(...) o currículo integrado é uma possibilidade de inovar pedagogicamente na concepção de ensino médio,
em respostas aos diferentes sujeitos sociais para os quais se destina, por meio de uma concepção que
considera o mundo do trabalho e que leva em conta os mais diversos saberes produzidos em diferentes
espaços sociais. 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.
(DOCUMENTO BASE PROEJA, 2006, p. 43)

Outro aspecto, agora defendido por Ciavatta (2005) é que a formação integrada possibilita a superação da
concepção historicamente difundida que estabelece o fosso entre trabalho manual e intelectual. Segundo
essa autora o que se busca com a integração curricular é: “... garantir ao adolescente, ao jovem e ao
adulto trabalhador o direito a uma formação completa para a leitura do mundo e para a atuação como
cidadãos pertencente a um país, integrado dignamente a uma sociedade política.” (CIAVATTA, 2005, p.
85).
Diante do exposto, compreende-se que a organização curricular dos cursos PROEJA deve acontecer de
forma processual e continuada, o que também sugere construção coletiva, envolvendo não só órgãos das
diferentes esferas do poder ligados à educação, mas também docentes, discentes e técnicos envolvidos
com a educação. Além desses, o currículo PROEJA deve considerar os aspectos sócios culturais do local
onde será desenvolvido, mantendo, portanto, um vasto diálogo com os aspectos reais da comunidade
local. Contudo,

(...) o currículo não pode compreender o real em sua totalidade, há que selecionar os conceitos que
expressam as múltiplas relações que definem o real. Isso implica definir disciplinas, conteúdos, problemas,
projetos etc., que definiram o currículo escolar. (RAMOS, 2005, p.119).

Dessa forma, os modelos curriculares tradicionais devem ceder espaço para adoção de novo modelo que
favoreça o desenvolvimento de novas metodologias, em que os anseios e realidade dos educandos sejam
contemplados. O novo modelo curricular deve possibilitar práticas inter e transdisciplinares, as quais
devem valorizar os conhecimentos e as experiências dos sujeitos educandos, além de proporcionar a
integração curricular proposta no Documento Base PROEJA.
Ramos (2005) ao relacionar-se ao currículo integrado apresenta a contribuição de dois autores sobre o
tema: Santomé (1998) que afirma que a integração curricular tem sido uma tentativa de contemplar uma
compreensão global do conhecimento e assim chegar à “...superação da esterilidade acarretada pela
ciência excessivamente compartimentada e sem comunicação entre os diversos campos.”; e a de
Bernstein (1981) que diz que a integração proporciona uma relação entre disciplinas e cursos, combatendo
a visão hierárquica e dogmática do conhecimento, promovendo maior iniciativa de alunos e professores.
Corroborando com os autores citados a autora acrescenta que a formação integrada pode “.... possibilitar
às pessoas compreenderem a realidade para além de sua aparência fenomênica.” (RAMOS, 2005,
p.113-114).
Diante do exposto é possível crer que uma educação pautada num currículo integrado formará sujeitos
capazes de interagir na sociedade e assim inserir-se no mundo do trabalho. Além disso, também formará
sujeitos críticos e participativos, fato que, contribuirá para a construção de uma sociedade tanto menos
injusta, quanto menos excludente, assegurando assim, a todos, os direitos garantidos na Constituição
Federal brasileira.

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DAS RESPOSTAS DADAS PELOS PORFESSORES AO QUESTIONÁRIO

Questão 1
Na primeira pergunta foi questionado aos professores se a disciplina que eles ministram, tem relação com
o Curso Técnico em Desenho de Construção Civil. Ainda, solicitou-se que, caso a resposta fosse afirmativa,
os docentes detalhassem estas relações. Percebeu-se então, que os professores deram respostas positivas
e em seguida, apontaram as ligações solicitadas.
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O professor de Física listou alguns conteúdos de sua matéria que possuem uma relação direta com o curso
e com as atribuições de um Técnico em Desenho de Construção Civil, a saber: vetores, óptica, estática,
eletricidade, Leis de Newton, energia e quantidade de movimentos. Já a professora de História afirmou
que sua disciplina é fundamental para qualquer área do conhecimento, uma vez que contribui para o
desenvolvimento da cidadania e ética de todos os sujeitos. Enquanto que, o professor da disciplina
Informática Básica e Aplicada afirmou que os conhecimentos sobre informática são imprescindíveis para a
atividade profissional desses sujeitos, uma vez que os desenhos em sua maioria são confeccionados
através de programas de computador.
Por fim, a professora de Desenho Geométrico e Técnico disse que essa disciplina capacitará os estudantes
para executarem a representação gráfica dos desenhos relacionados à construção civil.
Com isso, pôde-se inferir inicialmente que a matriz curricular do curso aqui pesquisado, oferece, de fato,
possibilidade para que seja desenvolvido um currículo capaz de formar um Técnico em Desenho de
Construção Civil. Isso, se for levado em conta que as disciplinas oferecidas, ao menos as quatro citadas,
que foram objeto de pesquisa, têm uma estreita relação com o curso e a formação dos futuros
profissionais, embora isso não sirva como instrumento que indique a presença do currículo integrado.

Questão 2
Na segunda questão perguntamos aos professores se a disciplina que eles ministram contribuirá para
formar o Técnico em Desenho de Construção Civil. Pedimos ainda, que eles listassem alguns aspectos
relevantes. E, mais uma vez os professores foram unânimes nas respostas, não só dando respostas
positivas, mas também, detalhando percepções quanto ao item em questão.
Neste percurso, a professora da disciplina Desenho afirmou que quando possível, trabalha com questões
práticas. Já o professor de Informática afirmou que as informações sobre as tecnologias básicas de
informática e dos aplicativos são fundamentais para o desenvolvimento das atividades em computador.
Ainda, o professor de Física disse que os conhecimentos dessa disciplina são bastante aplicados nas
construções. Ao passo que, a professora de História elencou a formação do censo crítico e da cidadania
como aspectos importantes na formação do indivíduo e sua contribuição para a sociedade.
Diante do exposto, podemos perceber que não só a matriz curricular, mas também os conteúdos
programáticos desenvolvidos nas disciplinas objeto deste estudo poderão contribuir significativamente com
a formação profissional e humana dos educandos do curso Desenho de Construção Civil.
Outro aspecto bastante significativo, levando-se em consideração que a formação técnica requer situações
em que os alunos entrem em contato com questões reais, é a possibilidade que esses alunos estão
encontrando, pelo que podemos perceber através das respostas dos professores, de entrar em contato
com realidade prática da profissão. Isso poderá levar o aluno a conhecer o campo profissional no qual está
pretendendo engajar-se, conhecer os limites e possibilidades desse campo profissional, não só em relação
às suas atribuições enquanto técnicos em Desenho de Construção Civil, mas também no que se refere às
relações sociais entre trabalhador e o mundo do trabalho.

Questão 3
Na terceira questão abordamos a integração curricular de forma mais direta. Perguntamos aos professores
se há de fato essa integração, e caso eles não a percebam que sugestões dariam para que ela ocorresse.
Dessa vez, ao responderem a questão, os professores foram divergentes. Dois afirmaram que sim e dois
que não. Uma das docentes respondeu que ao menos deveria ter integração curricular. Assim, as
sugestões de dois dos professores para que haja uma efetiva integração curricular foram: proporcionar
diálogo entre os professores das diversas disciplinas e possibilitar que os professores conheçam o Plano de
Curso.
Com relação às respostas dadas a essa questão percebemos uma discordância entre os professores, fato o
que nos leva a entender que, não há uma integração satisfatória, isto é, que envolva todas as disciplinas.
Quanto às sugestões dadas pelos docentes, inclusive dos que afirmaram não haver integração curricular,
foram bastante pertinentes, o que nos dá a convicção de que eles sabem como desenvolver um currículo
integrado. O que falta, talvez, seja possibilidades e espaços para o corpo docente discutir, elaborar,
implementar e avaliar um currículo nos moldes que o Documento Base PROEJA propõe.
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Questão 4
Na quarta questão perguntamos aos professores quais seriam os maiores desafios para o desenvolvimento
da proposta curricular integrada.
Todos os professores opinaram e apresentaram as seguintes colocações: a dificuldade de assimilação dos
conteúdos por parte dos alunos; a falta de interesse dos alunos pela absorção desses; a heterogeneidade
das turmas; a deficiência na estrutura física da escola; a falta de material didático específico para o
público; a falta de integração entre as disciplinas; a evasão elevada e a inexistência de ementa (proposta
norteadora).
Como podemos observar a maioria dos professores relacionou desafios a questões ligadas aos alunos, a
exemplo da dificuldade de assimilação dos conteúdos; falta de interesse; heterogeneidade das turmas e
evasão; apenas um professor apontou para questão da não integração curricular o que é bastante curioso
já que, como verificamos na questão anterior dois professores afirmando não haver essa integração. Isso
nos leva a deduzir que para a maioria dos professores, a não integração curricular não representa um
problema significativo no que diz respeito ao desenvolvimento da proposta curricular.

Questão 5
Na quinta questão pedimos que os docentes listassem alguns benefícios que a integração curricular
poderia oferecer para melhor formar o Técnico em Desenho de Construção Civil. Os professores mais uma
vez manifestaram suas opiniões, a saber: a oportunidade de oferecer uma formação holística aos
educandos; o desenvolvimento de competências; o conhecimento por parte dos alunos da importância da
disciplina e da influência que ela terá em outras disciplinas; a multidisciplinaridade das informações; a
formação mais consistente do aluno; esclarecimento dos alunos quanto à organização; a estrutura do
curso e o estímulo do aluno a estudar.
Mais uma vez podemos observar, pelas respostas dos professores, que há uma compreensão por parte
deles do que seja uma proposta de currículo integrado, muito embora essa prática ainda não seja
corrente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização deste estudo, embora apresente uma visão micro da prática curricular do PROEJA, pretendeu
possibilitar reflexões sobre a integração curricular. Igualmente, ressaltamos que análises sobre temas
relacionados à educação, no contexto escolar, por si só tem grande valor, uma vez que se acredita que o
conhecimento se constrói também a partir dos questionamentos e das discussões a cerca da realidade.
Quando iniciado o trabalho de coleta de dados, através da aplicação dos questionários, foi surpreendente
perceber que alunos e professores sabiam do que tratava o currículo integrado. Com isso, apoia-se na
ideia de que as reflexões sobre o tema já acontecem, ao menos no IFS Campus Lagarto.
Destacamos que, a disponibilidade seguida da mobilização dos professores quando abordados para o
preenchimento do questionário, instrumento utilizado para a realização desse estudo, já contribui para a
reflexão sobre o tema, pois no momento em que os questionários foram aplicados, foi possibilitado o
diálogo sobre a temática.
Dessa forma, partindo da coleta e análise dos dados, foi possível satisfazer o principal objetivo do estudo,
isto é, estudar o currículo nas turmas de Desenho de Construção Civil do PROEJA. Esta pesquisa
possibilitou a chegada aos resultados dos demais objetivos propostos no trabalho.
A partir desse estudo foi possível verificar que não há, ao menos até o momento em que este trabalho foi
realizado, uma integração curricular como propõe o Documento Base PROEJA.
Como consequência disso, percebeu-se a dificuldade de aprendizagem por parte dos alunos, apontada
como desafio pelos professores. Esta dificuldade é fruto de um ensino descontextualizado e que trata ase
que trata as fruto de um ensino descontextualizadoafio pelos
professores,_______________________________________________ áreas do conhecimento de forma
compartimentada. Isso não poderia ter efeito diferente do que percebemos através desta pesquisa, ou
seja, alunos com baixo aproveitamento de estudo.·.
Diante do exposto, sugerimos que se torna urgente uma intervenção pedagógica que objetive conduzir,
nesta modalidade de ensino, práticas de integração curricular junto ao corpo docente da instituição.
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Sabemos também que isso não ocorrerá num intervalo curto de tempo, mas, como todo processo de
mudança de procedimento, exigirá discussões, empenho, leituras e, acima de tudo, disponibilidade dos
sujeitos envolvidos com essa questão.
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