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RESUMO 
 
O presente artigo é um recorte da pesquisa, de abordagem 
qualitativa, que trata da formação de trabalhadores jovens e 
adultos no âmbito de Curso Técnico Integrado do PROEJA, 
ofertado pelo IFMA/Campus São Luís-Monte Castelo. 
Intencionamos apreender as concepções e ações que têm 
sustentado o ensino das Ciências da Natureza e da 
Matemática frente aos desafios da formação integrada, sob o 
pressuposto do currículo integrado propagado para cursos 
dessa natureza. Fazemos reflexões breves em torno do 
referencial teórico que sustenta a propositura da formação 
integrada anunciada e apresentamos algumas considerações 
provisórias que já foi possível capturar com o estudo em curso. 
 
Palavras-chave: PROEJA. Ensino de Ciências da Natureza e 
da Matemática. Currículo Integrado.   
 
ABSTRACT 
 

The present article is a portrait of the research, with a 
qualitative approach, which is about the formation of young and 
adult workers in the PROEJA Integrated Technical Course, 
offer by IFMA/Campus São Luis – Monte Castelo. We intend to 
emphasize the conceptions and actions that have been 
sustaining the teaching of Nature Sciences and Mathematics 
regarding the challenges of integrated formation, under the 
assumption of integrated curriculum propagated to courses of 
this nature. We make brief reflections about the literature that 
sustains the announced integrated formation and we present 
some provisory considerations that were already possible to 
capture with the study in course. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este artigo traz um recorte da pesquisa, ainda em andamento, que tem como 

foco o ensino das Ciências da Natureza e da Matemática no contexto de Cursos Técnicos 

Integrados ao Médio, ofertado para jovens e adultos trabalhadores pelo Instituto Federal de 

Educação do Maranhão- IFMA/Campus São Luís-Monte Castelo. Com esse estudo 

intencionamos apreender as concepções e ações que têm sustentado o ensino desses 

campos de conhecimentos frente aos desafios da formação integrada pressuposta pelo 

Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA. 

 Instituído pelo Decreto nº 5.478/2005, posteriormente revogado pelo Decreto nº 

5.840/2006, este programa propõe em seus dispositivos legais a unificação de ações de 

“profissionalização (nas categorias formação inicial e continuada de trabalhadores e 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio) à educação geral (no nível fundamental e 

médio), na modalidade consagrada a jovens e adultos” (MACHADO, 2006, p.36), apontando 

sentidos de uma formação integrada.  

Ao evidenciar a necessidade de estabelecer integração entre cultura geral e 

cultura específica, no âmbito da formação técnica integrada ao ensino médio, anuncia a 

promessa de oferta de uma educação não para adaptar o trabalhador, de forma passiva e 

subordinada, às demandas do mercado, mas que promova sua formação humana 

assentada na perspectiva de um “processo crítico, emancipador e fertilizador de outro 

mundo possível (BRASIL, 2007, p. 36). No Documento Base do PROEJA  isto é evidenciado 

quando expressa que:  

 

O que realmente se pretende é a formação humana, no seu sentido lato, com 
acesso ao universo de saberes e conhecimentos científicos e tecnológicos 
produzidos historicamente pela humanidade, integrada a uma formação profissional 
que permita compreender o mundo, compreender-se no mundo e nele atuar na 
busca de melhoria das próprias condições de vida e da construção de uma 
sociedade socialmente justa. A perspectiva precisa ser, portanto, de formação na 
vida e não apenas de qualificação do mercado ou para ele (BRASIL, 2007, p. 13) 
 

   Tal perspectiva trouxe às Instituições Federais de Educação Profissional e 

Tecnológica2 profundos e complexos desafios, uma vez que lhes cabe criar as condições 

                                                           

2 O Decreto 5.840/2006 instituiu que as Instituições Federais de Educação Profissional – na época 

ainda eram modelos de Centro Federal de Educação Profissional e Tecnológica - deveriam  implantar 
cursos e programas regulares do PROEJA até o ano de 2007, devendo disponibilizar, em 2006, no 
mínimo dez por cento do total das vagas de ingresso da instituição, tomando como referência o 
quantitativo de matrículas do ano anterior, e ampliar essa oferta a partir do ano de 2007 (Art. 2º, & 1º). 
A Lei 11.892/2008 modificou esta determinação ao instituir que este percentual fica a cargo da gestão 
que estiver à frente, podendo aumentá-lo ou diminuí-lo (BRASIL, 2008).   



 

 

                  

político-pedagógicas para a construção de um processo formativo integrado em que 

trabalho, educação, formação profissional e formação cidadã se articulem numa 

dimensão emancipatória. O IFMA/Campus São Luís-Monte Castelo3 incorporou o 

PROEJA em sua oferta de Educação Profissional de Nível Médio já em 20074, ampliando 

em 2012 ao ofertar o Curso Técnico de Eletrotécnica Integrado ao Médio/EJA, objeto da 

pesquisa que dá origem a este artigo.   

 Nesse sentido, para além de um currículo organizado sob uma matriz curricular 

composta de campos de conhecimentos da Base Nacional Comum, como é o caso das 

Ciências da Natureza e da Matemática, e de saberes da área profissional específica, o 

que deve sustentar a proposta de formação anunciada é a “ integração epistemológica, 

de conteúdos, de metodologias e de práticas educativas” (BRASIL, 2007, p.41), o que 

implica a integração teoria-prática, entre o saber e o saber-fazer, consubstanciada por 

um currículo integrado. 

Na concepção de currículo integrado que tomamos como esteio adquire 

relevância o conceito de integração enunciado por Ciavatta (2005), ao explicitar que: 

 

Remetemos o termo [integrar] ao seu sentido de completude, de compreensão das 
partes no seu todo ou da unidade no diverso, de tratar a educação como uma 
totalidade social, isto é, nas múltiplas mediações históricas que concretizam os 
processos educativos [...]. Significa que buscamos enfocar o trabalho como princípio 
educativo, no sentido de superar a dicotomia trabalho manual/trabalho intelectual, de 
incorporar a dimensão intelectual ao trabalho produtivo, de formar trabalhadores 
capazes de atuar como dirigentes e cidadãos. (CIAVATTA, 2005, p. 84).   
 
 

Nesse sentido, o que se coloca como desafio é a propositura de uma formação 

guiada por opções políticas, por garantias de direitos a sujeitos concretos: jovens e adultos 

a quem historicamente lhes sobrou uma educação nos marcos do aligeiramento, da 

compensação, do assistencialismo e do tecnicismo. Trazer o trabalho como princípio 

educativo implica, na concepção de Gramsci (1991), valorizar o trabalho em sua dimensão 

ontológica e histórica, de forma a  sinalizar para uma proposta da educação comprometida 

com a formação humana dos sujeitos. Formação esta capaz de promover a compreensão 

dos fundamentos científico-tecnológicos e sócio-históricos das múltiplas atividades que 

desenvolvem, bem como das relações sociais que, dialeticamente, as condicionam e lhes 

dão dinamicidade.    

                                                                                                                                                                                     
 
3
 Na época era denominado Centro Federal de Educação Profissional e Tecnológica do Maranhão - 

CEFET-MA. 

 
4
 Iniciou no ano citado o Curso Técnico Integrado ao Médio de Química em Alimento na Modalidade 

de  Jovens e Adultos.  



 

 

                  

 Isso traz imanente novas concepções a respeito do para quê, do quê e do 

como se ensinam os conhecimentos que devem ser aprendidos. Supõe, portanto, 

conceber esses conhecimentos numa dimensão de totalidade, tratados em sua 

historicidade, incorporando no processo “os saberes e experiências que os jovens e 

adultos trazem como marca e como potencialidade para o espaço educativo” (CIAVATTA, 

2011). Sendo assim, torna-se fundamental que o conjunto de campos científicos que 

formam o currículo de cursos dessa natureza e cada campo de conhecimento em 

particular, seja da formação geral ou específica, se encaminhem no sentido do alcance da 

integração pretendida. 

As Ciências da Natureza e a Matemática são componentes constituintes dos 

currículos dos Cursos Técnicos Integrados, compondo a chamada „base da formação geral‟ 

que deve propiciar a “universalização dos conhecimentos minimamente necessários à 

inserção na vida social, política e produtiva nas condições mais igualitárias possíveis” 

(KUENZER, 2001, p.60). Isso demanda que estes campos de conhecimentos sejam 

revigorados nas concepções epistemológicas e pedagógicas que têm condicionado seus 

tratamentos abstraídos das relações sociais. Ou seja, significa assumir desafios 

epistemológicos que oportunizem rever a relação que professores e alunos têm travado 

historicamente com estes conhecimentos no interior das práticas pedagógicas consolidadas. 

Reconhecemos que materializar uma formação na perspectiva até aqui 

discutida, em que as áreas de conhecimento sejam tratadas na dimensão do currículo 

integrado, não é algo que possa ser dado a priori. Antes, ao contrário, trata-se de um 

processo complexo que, além de determinantes situados na ordem das políticas 

educacionais e institucionais e das condições estruturais da instituição, decorre, também, 

das concepções e práticas pedagógicas que concretamente se consolidam no contexto do 

curso, sem perder de vista a interface que ambos mantém entre si.   

Com base nesse entendimento, consideramos relevante realizar a pesquisa que 

de forma sucinta aqui apresentamos. Buscamos apreender, no âmbito dessa investigação, o 

que concebem, que ações expressam, que sentimentos revelam os sujeitos envolvidos no 

ensino das Ciências da Natureza e da Matemática no Curso Técnico de Eletrotécnica 

Integrado ao Médio, do PROEJA,  frente aos desafios de constituição e desenvolvimento do 

currículo integrado, tendo em vista a formação integrada de trabalhadores, jovens e adultos,  

tal qual se encontra propagado para cursos desse programa. 

Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, que se encontra em processo, 

tendo como sujeitos os professores que trabalham os campos de conhecimentos acima 

explicitados e estudantes envolvidos na formação discutida. Nos limites desse artigo 

fazemos brevemente reflexões em torno do referencial teórico que sustenta a propositura da 



 

 

                  

formação integrada no PROEJA e apresentamos algumas considerações provisórias que já 

foi possível capturar com o estudo em curso. 

 

 

2 BREVES CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

 

O PROEJA tem sua gênese em um contexto complexo e contraditório de 

disputas em torno de projetos educacionais que visam, de um lado, à afirmação de 

processos formativos emancipatórios, e de outro, a manutenção de uma educação 

comprometida com à dinâmica do mercado (CASTRO, MACHADO, ALVES, 2010). Isto é, 

nasce do movimento dos embates que edificaram as bases para a revogação Decreto nº 

2.208/97 e a promulgação do Decreto nº 5.154/2004. 

  Esse novo Decreto promulgado em um cenário tensionado entre uma 

conjuntura política que pressiona para o avanço dos direitos sociais e a manutenção de um 

Estado que mantém privilégios e perpetua desigualdades (FRIGOTTO, 2004), manteve as 

ofertas, precárias e aligeiradas de formação profissional, com os cursos técnicos 

concomitantes e subsequentes herdeiros desse documento revogado. Por outro lado, trouxe 

como ganho o retorno da possibilidade de integrar o ensino médio à educação profissional 

técnica de nível médio, a partir de uma proposta curricular única que, de forma integrada, 

assegure o cumprimento das finalidades estabelecidas para a formação geral e as 

condições de preparação para o exercício das profissões técnicas (BRASIL, 2004). 

Configurado a partir das bases deste instrumento legal de 2004, o PROEJA 

anuncia propostas de formação que integram a educação básica à educação profissional, 

levando em conta as especificidades da educação de jovens e adultos. Entre as ofertas 

reguladas encontram-se os Cursos Técnicos Integrados ao Médio, que devem atender às 

exigências da formação técnica e à sedimentação das bases de formação geral requeridas 

para o exercício da cidadania, tendo em vista o acesso às atividades produtivas e à 

continuidade dos estudos (BRASIL, 2006). O acolhimento destes cursos pela Rede Federal 

de Educação Tecnológica, como é o caso do IFMA, passa a ser obrigatória, criando uma 

realidade que começou a afetar suas práticas e sua cultura escolar. 

Coloca-se, pois, como desafio, a retomada de significação da base 

epistemológica e pedagógica dos saberes que integram o currículo destes cursos, 

considerando a complexidade que perpassa a unificação de três campos, concebidos e 

desenvolvidos, historicamente, por itinerários acadêmicos e políticos próprios - a Educação 

Profissional, o Ensino Médio e a Educação de Jovens e Adultos - tendo em vista a formação 

de homens e mulheres trabalhadoras.  



 

 

                  

Consideramos importante ressaltar que a forma de organização curricular 

integrada é um marco na EJA, pois até então não havia normatização na educação 

brasileira que integrasse conhecimentos gerais - dentre outros, os conteúdos da Química, 

Biologia, Física, Matemática - e conhecimentos específicos - referentes aos conteúdos 

técnicos - na educação profissional de nível médio, voltado para jovens e adultos. O 

PROEJA, dessa forma, se expressa como um desafio ético-político e epistemológico, uma 

vez que “exige da escola profundas reformulações para abrigar e potencializar a riqueza e a 

diversidade que para ela convergem quando recebe alunos, [ jovens e adultos], da classe 

trabalhadora” (CIAVATTA, 2011, p. 44). 

Como antes já abordamos Ciavatta (2005) evidencia que o termo integrar na 

concepção de currículo integrado remete ao trabalho como princípio educativo, em que  

educação é tratada como totalidade social, nas múltiplas mediações históricas que 

concretizam os processos educativos. Para Gramsci (2001, p.50) tem o sentido de formar o 

trabalhador dirigente o que significa fornecer instrumentos fundamentais para que “[...] cada 

„cidadão‟ possa tornar-se „governante‟ e que a sociedade o ponha, ainda que 

„abstratamente‟, nas condições gerais de poder sê-lo [...]”. 

Ramos (2008) traz contribuições à discussão de currículo integrado ao atribuir à 

integração uma concepção de formação humana que integra durante todo processo 

formativo, as dimensões fundamentais da vida que estruturam a prática social, isto é, o 

trabalho - compreendido em seu sentido ontológico e histórico -, a ciência e a cultura, na 

perspectiva da formação omnilateral e  politécnica e dos sujeitos.  Para Marx (1978) o 

homem omnilateral significa um homem  compreendido em todas as suas transversalidades. 

Portanto, se oporia a figura do homem unilateral, fragmentado, impedido de exercer a 

totalidade de suas capacidades humanas, privado de desfrutar as possibilidades oferecidas 

pelas situações nas quais se encontra inserido, pois em decorrência das relações sociais 

capitalistas, só lhe restou ou o trabalho manual ou trabalho intelectual, e não o trabalho em 

sua dimensão de totalidade. 

No sentido ontológico Marx concebe o trabalho como processo eminentemente 

humano, ação criadora do homem em sua relação com a natureza e com o mundo; ação 

essa que se constitui condição fundamental para que ele se hominize, isto é, desenvolva 

suas potencialidades verdadeiramente humanas. Ao trabalhar o homem age sobre a 

natureza, pondo em movimento as forças naturais da sua corporeidade - seus braços, suas 

mãos, seu cérebro – e, nesse movimento,ele modifica a natureza, o mundo que está à sua 

volta, modificando, a si mesmo, nesse processo (MARX, ENGELS, 1986). Portanto, o 

trabalho é o próprio sentido da vida humana, pois a partir dele, mediado pelos instrumentos 



 

 

                  

criados pela ação humana, o homem se socializou, desenvolveu as funções cognitivas e 

afetivas, a linguagem, enfim, tornou-se ser humano.  

O sentido histórico do trabalho, por sua vez, refere-se às novas expressões que 

este vai assumindo pela historicidade do modo de produção. No modo de produção 

capitalista, esse trabalho se transforma em trabalho assalariado, exigindo daqueles que 

vendem sua força de trabalho determinados saberes e comportamentos para que possam 

inserir-se como trabalhador no processo produtivo. 

Sendo assim, se por um lado o trabalho se apresenta como atividade ontocriativa de 

ação do homem sobre e com a natureza, transformando-a e produzindo a própria natureza 

humana, por outro lado, é uma atividade que se manifesta em diferentes formas históricas, 

se revestindo de especificidades decorrentes de cada modo de produção. Ou seja, ao tempo 

que é uma forma de ação que permite experimentar, pensar, criar, fazer, produzir  saberes e, 

também, é também  exercício de uma função produtiva que se situa nos marcos de uma 

sociedade regida pelo modo de produção capitalista, em que as relações de trabalho 

ocorrem em favor da acumulação do capital (KUENZER,  2002). 

O significado de „ciência‟ traduzido por Ramos (2008) refere-se ao conjunto de 

conhecimentos sistematizados, produzidos pela humanidade em processos mediados pelo 

trabalho, que se tornam legitimados socialmente como conhecimentos válidos porque 

explicam a realidade e possibilitam intervenção sobre esta. O sentido de„cultura‟, por sua 

vez, encontra-se embasada em Gramsci (1991) como expressão da organização político-

econômica da sociedade, entendido como processo de produção de expressões materiais e 

simbólicas, conjunto de representações e significados que correspondem às linguagens e 

aos códigos éticos e estéticos que orientam as normas de conduta de um grupo social. 

Os entendimentos acima referidos, de certa forma, remetem às reflexões acerca 

da necessidade de ruptura paradigmática em que ensino médio e educação profissional 

encontram-se fragmentados, a partir da adoção de um modelo em que a vinculação entre 

trabalho e educação torne-se referência primordial. Isso implica revisões das concepções de 

educação, de formação profissional, de conhecimentos, ensino e de aprendizagem que 

devem se traduzir desde a organização do currículo à forma de materializá-lo. Se o trabalho 

é o princípio educativo que fundamenta este currículo significa que os diferentes campos de 

conhecimentos que o compõem, numa dimensão de práxis, sejam apropriados na 

totalidade, explorados em seus aspectos históricos, econômicos, sociais, políticos, culturais 

e técnicos, no horizonte da cidadania e do trabalho. 

Nesse contexto, contrário a processos de ensino mecanicista de Biologia, 

Química, Física e Matemática, usualmente centrados na concepção empirista-positivista de 



 

 

                  

ciências e no modelo transmissão-recepção como revelam Aragão ( 2000 ),  Duarte(2006),  

Carvalho e Perez (2009), dentre outros,  tal perspectiva implica uma nova postura no fazer 

pedagógico, advinda da revisão de concepções de conhecimento, de ensino e de 

aprendizagem, que dão feitura à abordagem dos conhecimentos e ao lugar que os 

estudantes, com suas histórias, suas experiências e seus  saberes ocupam nesse processo.  

Ou seja, essas ciências devem ser compreendidas como conhecimentos dinâmicos 

produzidos pelo homem em processos mediados pelo trabalho, cuja apropriação requer um 

processo de ensino que se nutra da participação do aluno como sujeito capaz de participar 

ativa e criticamente na construção e reconstrução dos saberes.    

Esse entendimento remete às reflexões de Machado (2006), que ao discutir 

acerca do ensino médio integrado - base para cursos do PROEJA -, aponta que boas 

oportunidades se abrem  tanto para os educadores que ministram entre outras, Matemática, 

Física, Química, Biologia, que compõem a base geral, como para aqueles que trabalham 

com as disciplinas técnicas. Tendo a formação integral como horizonte, menciona que para 

uns são oportunidades de superar tendências excessivamente acadêmicas, livrescas e 

dogmáticas, ou como diz Chassot (2011, p. 101), de “tornar o ensino das ciências menos 

asséptico, menos dogmático, menos abstrato e menos a-histórico”.. Para outros, 

principalmente os da base técnica, são as chances de superar o viés, às vezes, 

excessivamente técnico-operacional associados, geralmente, de forma preconceituosa ao 

trabalho meramente manual. Trata-se de “enfrentar a tensão dialética entre pensamento 

científico e pensamento técnico e buscar outras relações entre teoria e prática”  

(MACHADO, 2006,  p.54 ), visando instaurar outros modos de conceber, organizar e tratar 

os conhecimentos, de modo a potencializar a formação integral acenada por cursos dessa 

natureza.  

Sem dúvida, muitos desafios se colocam para estes campos de conhecimentos 

que como parte desse currículo que se quer integrado devem estar assentados em um 

ensino apoiados em novas/outras bases políticas, epistemológicas e pedagógicas. Desta 

forma, devem ser explorados em termos imbricados aos conhecimentos específicos do 

trabalho, de forma tal que instrumentalizem, simultaneamente, os estudantes-trabalhadores, 

jovens e adultos, para a compreensão e aplicação dos princípios científicos e tecnológicos 

inerentes às atividades do exercício profissional e para a compreensão crítica das relações 

sociais concretas em que estas atividades ocorrem. 

 

3 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES PROVISÓRIAS  



 

 

                  

 

Neste estudo que reflete as concepções dos sujeitos acerca do ensinar Ciências 

da Natureza e da Matemática na perspectiva do currículo integrado, no contexto do curso 

pesquisado, já foi possível apreender limites e possibilidades diante do assumir o programa 

no âmbito institucional.  Se expressa reiterado  o reconhecimento de que o PROEJA, que 

supõe uma abordagem curricular capaz de integrar conteúdos da formação geral de nível 

médio e conteúdos de um campo profissional específico, assegurando, ainda, a 

particularidade de EJA, exige compreensão de suas especificidades, apropriação de sua 

bases, de seus pressupostos e  princípios. Isto é, não basta aceitar essa proposta 

apresentada, é imprescindível que tenham clareza e definição das bases e pressupostos 

que a sustentam.  

A necessidade de planejamento coletivo também foi enfatizada o que implica 

promoção de práticas pedagógicas compartilhadas e de equipes, com o envolvimento dos 

segmentos da instituição movidos por uma disposição verdadeira em romper com o modelo 

educacional que hierarquiza e fragmenta as decisões do nível macro ao nível micro, em que 

as ações do processo ensino e aprendizagem se efetivam. 

O reconhecimento da necessidade de apreender as especificidades do PROEJA 

e de um ensino que promova integradamente a aquisição de conhecimentos básicos ao 

exercício de cidadania e à realização das atividades profissionais, em particular, como 

condição de planejamento e do exercício docente no campo particular desse programa, é 

parte das inquietações capturadas nos depoimentos dos sujeitos pesquisados. Isso revela 

indícios de clareza dos limites decorrentes de suas formações, bem como, compromisso 

com um processo formativo para o qual apenas a boa vontade dos docentes - e dos outros 

profissionais - não é o suficiente para dar conta dos inúmeros desafios que esta nova 

experiência apresenta 
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