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RESUMO 
 
O projeto de intervenção que integra este trabalho tem como objetivo promover 
ações que possam ressignificar o espaço e o tempo do IF SERTÃO – PE Campus 
Floresta, mediante incorporação de práticas pedagógicas colaborativas no cotidiano 
escolar, articulando as diversas linguagens, principalmente as que são 
potencializadas pelas tecnologias digitais, na produção e compartilhamento de 
conhecimentos. A proposta surgiu da inquietação quanto à baixa coerência entre as 
práticas pedagógicas, ainda vivenciadas de forma individualizada e disciplinar, com 
os propósitos de formação integral e emancipatória que institucionalmente está 
posta como responsabilidade dos institutos federais. Para fundamentar o projeto, de 
modo que pudesse dialogar com os interesses e necessidades de alunos e 
professores do Ensino Médio Integrado, para o qual convergem as ações, foi 
realizada uma pesquisa no Campus Floresta do IF SERTÃO – PE, envolvendo 
diretamente 16 discentes e 14 docentes dos cursos Técnico em Agropecuária e 
Técnico em Informática. A pesquisa, de abordagem qualitativa, usou roda de 
conversa, que se aproxima do dispositivo grupo focal, para a produção de 
informações, e teve como objetivo promover um debate reflexivo acerca das práticas 
pedagógicas vivenciadas no Campus, analisando-se em que medida essas práticas 
dialogam com as dinâmicas de colaboração e integração possibilitadas pelas 
diversas linguagens e, por conseguinte, com a formação integral do sujeito. As vozes 
que dialogaram e debateram sobre o assunto nas rodas de conversa, tomando a 
forma de textos, constituíram o corpus da análise, que tomou como referência a 
Análise Textual Discursiva. A pesquisa revelou que as práticas pedagógicas de 
natureza colaborativa são bastante limitadas, pois o cotidiano pedagógico do 
Campus ainda está impregnado de posturas que remetem à fragmentação e à 
hierarquização, e que pouco exploram, ou usam de forma inadequada, o potencial 
das tecnologias digitais e das diversas linguagens. Assim, com o intuito de instituir 
outras possibilidades de ensinar e aprender no Campus Floresta, foi proposta a 
criação do ESPAÇO ABERTO – conhecimentos em construção e compartilhamento, 
com o intuito de fomentar práticas pedagógicas colaborativas e integradoras e 
estabelecer relações mais abertas e plurais nos processos formativos, 
proporcionando aos sujeitos a condição de protagonistas de sua aprendizagens. 
 
Palavras-chave: formação integral – prática pedagógica colaborativa – tecnologias 
                           digitais e linguagens 
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ABSTRACT 
 
The intervention project that integrates this work aims to promote actions that can 
resignify the space and time of IF SERTÃO - PE Campus Floresta through the 
incorporation of collaborative pedagogical practices in the daily school life, 
articulating the different languages, especially those that are potentialized by the 
digital technologies, in the production and sharing of knowledge. The proposal arose 
from the concern about the low coherence between pedagogical practices, still lived 
in an individualized and disciplined way, with the purposes of integral and 
emancipatory formation that institutionally is placed as the responsibility of the 
federal institutes. In order to support the project, so that it could dialogue with the 
interests and needs of students and teachers of Integrated High School, to which the 
actions converge, a research was carried out at the Campus Floresta do IF SERTÃO- 
PE, directly involving 16 students and 14 professors of the Agricultural Technician 
and Computer Technician courses. For the production of information the qualitative 
approach research used conversation groups, which approximates of the focal group 
device, and aimed to promote a reflexive debate about the pedagogical practices 
experienced in the Campus, analyzing to what extent these practices dialogue with 
the dynamics of collaboration and integration made possible by the different 
languages and, therefore, with the integral formation of the subject. The voices that 
dialogued and debated on the subject in the conversation groups taking the form of 
texts, constituted the corpus of the analysis, which used the Discursive Textual 
Analysis as reference. The research revealed that pedagogical practices of a 
collaborative nature are very limited, since the pedagogical routine of the Campus is 
still based on positions that refer to fragmentation and hierarchization, and that do 
not exploit or misuse the potential of digital technologies and of different languages. 
Thus, in order to establish other possibilities of teaching and learning at Campus 
Floresta, it was proposed the creation of ESPAÇO ABERTO - knowledge in 
construction and sharing, with the purpose of fostering collaborative and integrative 
pedagogical practices and establishing more open and plural relations in the 
formative processes, providing the subjects with the condition of protagonists of their 
learning. 
 
Key-words: integral education - collaborative pedagogical practice - digital   
                      technologies and languages 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 
As constantes transformações porque passa a sociedade, potencializadas 

principalmente pelas tecnologias digitais, vêm alterando as relações entre os 

sujeitos, bem como as relações destes com o conhecimento e a informação, 

transformando-o “em um sujeito multiplicado, disseminado e descentrado, 

continuamente interpelado como uma identidade instável” (SANTAELLA, 2003, p. 

166). Hoje, as tecnologias digitais integram as atividades humanas de forma intensa 

e diversificada, de modo que não é necessário o deslocamento físico para 

compartilhar informações, para encontrar alguém, para vender ou comprar... Abrem- 

se diversas possibilidades de irmos de um lugar a outro, em frações de segundos, 

para atender as nossas necessidades de interação e de sobrevivência; instalam-se 

novos movimentos que permitem não só o consumo de informações, mas também a 

produção de novos sentidos para o espaço onde se vive, para o próprio sujeito, para 

as relações sociais, permitindo-nos construir novas compreensões do nosso lugar, 

do nosso mundo e de nós mesmos. 

Nessa dinâmica, multiplicam-se os meios de acesso e produção do 

conhecimento e se diversificam os espaços e recursos tanto educacionais como de 

aprendizagem, colocando em xeque o papel da instituição escolar e do professor 

aos quais se atribuiu, ao longo da história, a tarefa de ensinar e de formar pessoas e 

profissionais. Assim, não há como negar que se alterou tanto o papel da escola 

como o conceito de educação e dos sujeitos que a compõem. Impõe-se, portanto, a 

necessidade de romper com paradigmas arraigados e incorporar práticas que 

promovam diálogos outros entre professores e alunos, viabilizando relações mais 

horizontalizadas, colaborativas e autorais com o conhecimento e com o mundo em 

que vivemos. 

O Instituto Federal de Educação do Sertão Pernambucano Campus Floresta 

também está inserido nesse contexto de mudanças necessárias, pois a 

responsabilidade que lhe é atribuída, no sentido de promover a formação 

profissional integrada com a educação básica, na perspectiva da emancipação 

humana, não condiz com processos centrados na dicotomia do conhecimento, nem 

com práticas pedagógicas que conferem ao professor a condição de detentor dos 

saberes instituídos e do poder de decisão quanto ao que, como e quando ensinar. 
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 Pensar a formação integrada, no âmbito dos institutos federais, remete à 

educação no sentido de completude, de totalidade social, envolvendo as mediações 

históricas, culturais e científicas nas/pelas quais os sujeitos produzem sua existência 

e dão sentido a si, ao outro e ao mundo em que vivem. Tais mediações, na 

sociedade contemporânea, são fortemente marcadas pelas tecnologias digitais, 

principalmente as tecnologias da informação e comunicação, que inserem os 

sujeitos em outros modos de ser, de (con)viver e de produzir conhecimentos, 

pautados na interação, na colaboração e no compartilhamento de saberes.  

No caso do Campus Floresta, traçamos algumas possibilidades de 

incorporação das tecnologias digitais e das diversas linguagens nas práticas 

pedagógicas, através do Projeto de Intervenção que é objeto deste trabalho, na 

perspectiva de atribuir novos sentidos aos processos de ensino e aprendizagem, 

com foco na produção compartilhada e colaborativa de saberes, culturas e 

informações e, através da interatividade e do protagonismo, promover a formação 

integral e humana dos sujeitos envolvidos nesses processos. 

Na construção do referido projeto, levamos em consideração as informações 

produzidas na pesquisa que foi realizada com professores e alunos do Ensino Médio 

Integrado, na perspectiva de que a proposta possa dialogar com a realidade e 

necessidades vividas por eles, no sentido de ressignificar os espaços de ensino e 

aprendizagem e construir outras possibilidades. Quanto à pesquisadora, também foi 

feita uma imersão nos saberes e fazeres produzidos ao longo da vida, identificando 

referenciais que poderiam contribuir para a realização do trabalho e os tantos outros 

que precisaram ser construídos e reconstruídos nesse percurso. 

 
1.1  Nas memórias, os saberes e fazeres que fazem o educador 
 

A trajetória de todo educador é tecida com as histórias e experiências 

acumuladas ao longo da vida. Assim, o meu percurso profissional se fez com todas 

as vivências construídas ao longo da vida escolar, inclusive como estudante de 

escolas públicas do sertão de Pernambuco. Nasci na pequena cidade de Floresta – 

PE, onde estudei do Jardim de Infância ao Magistério, e resido até hoje.  

A apresentação formal ao mundo das letras (alfabetização) deu-se apenas na 

1ª série do então Curso Primário, através da cartilha Meninos Travessos, que se 

baseava no método fonético e silábico. A metodologia da professora, centrada na 

repetição e memorização, era reforçada pelas lições da Carta de ABC, cobradas 
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pelos meus pais que, embora não sendo pessoas “estudadas”, muito se 

empenhavam pela formação escolar dos oito filhos, dos quais sou a terceira. 

Durante toda a formação escolar, vivi o que se chamou de pedagogia 

tradicional, com todas as suas nuances: autoritarismo do professor, práticas 

mecanicistas de ensinar e aprender, aprendizagem decorrente de treinamentos 

repetitivos e estereotipados. Todas as experiências e curiosidades típicas da 

infância, principalmente a ludicidade vivida fora da escola, cediam espaço para os 

exercícios repetitivos de "levar o coelho até a cenoura" (cobrindo linhas tracejadas), 

de colorir estereótipos de casas e árvores etc, tudo sob a ordem inquestionável da 

professora (que era “dona” e “senhora”).  

A partir da 5ª série, tive o privilégio de ser aluna de duas renomadas 

professoras de Língua Portuguesa, as quais, driblando os limites de uma pedagogia 

que enfatizava o ensino da gramática normativa, trabalhavam de forma sistemática a 

leitura e a interpretação de textos. À época, aquela era uma prática tediosa para os 

alunos, pois achávamos mais confortável decorar as regras gramaticais enquanto as 

aulas, muitas vezes, eram ocupadas somente com leitura. Ressalte-se que as 

atividades com os textos possuíam a finalidade de exercitar apenas a leitura e a 

interpretação, ou seja, as questões gramaticais eram tratadas de forma 

descontextualizada. De certa forma, atribuo a essas práticas o gosto pela leitura, vez 

que as professoras a incentivavam bastante, dentro e fora da escola. Foi através de 

experiências como essa que, mais tarde, como professora de Língua Portuguesa, 

pude entender o texto como instrumento indispensável no processo de ensinar e 

aprender. 

Concluída a 8ª série, ingressei no Curso de Formação para o Magistério, na 

Escola Deputado Afonso Ferraz, não por opção pessoal, mas por ser este o curso 

mais adequado para mulher, na cidade de Floresta - PE, principalmente para as 

filhas cujos pais não tinham condições de custearem o ensino médio na capital do 

estado. Também era um curso que já permitia ingresso no mundo do trabalho e, com 

isso, vislumbrava a condição de ajudar financeiramente a família. 

O curso de Magistério proporcionou, no decorrer dos três anos de formação, 

ensinamentos mais direcionados para a prática docente, principalmente através das 

várias metodologias - da Língua Portuguesa, das Ciências, dos Estudos Sociais, da 

Matemática - além das disciplinas da base comum. Os professores adotavam 

algumas práticas de apresentação de trabalhos as quais, de certa forma, iam 
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preparando os estudantes para a atividade docente. No último ano veio o Estágio 

Supervisionado, primeira experiência prática com a sala de aula, o qual me permitiu 

vislumbrar a possibilidade de ser professora. 

Durante toda minha trajetória escolar, sempre fui uma aluna além da sala de 

aula. Em todas as instituições educativas por onde passei, participava ativamente 

dos eventos e festividades comemorativas (era comum ter uma poesia para recitar 

ou uma dramatização para apresentar), bem como do Centro Cívico Escolar, cuja 

função era, principalmente, organizar a vivência das datas cívicas na escola. 

Aprendi, desde aquele tempo, que a aprendizagem não acontece apenas entre as 

paredes da sala de aula, e que o livro, o quadro e o giz não são os únicos recursos 

que favorecem a construção do conhecimento. Ressalte-se, porém, que esses 

eventos se transformavam em poderosos instrumentos de discriminação, pois os 

alunos escolhidos para se "apresentarem" eram sempre os mesmos, normalmente 

selecionados pelo bom comportamento ou pelo notável desempenho escolar. 

Assim, em 1981, conquistei a habilitação para exercer o magistério e, em 

1982, na mesma onde me formei, a Escola Deputado Afonso Ferraz, passei da 

condição de aluna para a de professora. Tendo concluído o curso como aluna 

laureada, fui agraciada com um contrato de professora primária (à época não se 

prestava concurso público) e, dessa forma, ingressei na Rede Pública Estadual de 

Ensino. Em termos familiares, era a primeira filha de pais apenas alfabetizados que 

assumia uma atividade profissional remunerada e, mais importante ainda, como 

professora efetiva. Assim, não posso afirmar que a carreira de professor tenha sido 

uma opção pessoal ou uma escolha incentivada (pelo menos de forma direta) pelos 

meus pais. No entanto, a primeira experiência com uma turma de 4ª série foi 

bastante exitosa e me permitiu construir uma identidade muito forte com a profissão, 

de modo que, se me tivesse sido dada a oportunidade de escolher, eu escolheria ser 

professora. 

No período de 1983 a 1986, dividia o tempo entre as tarefas de professora e, 

simultaneamente, de aluna do Curso de Licenciatura em Letras no Centro de Ensino 

Superior do Vale do São Francisco – CESVASF, em Belém do São Francisco – PE, 

sendo esta a única instituição escolar que frequentei fora da minha cidade. Aqui já 

foi feita uma opção mais consciente, não por preferência, mas sim por conveniência, 

vez que já vinha ministrando aulas de Língua Portuguesa e precisava de formação 

na área. Concluída a licenciatura, decorreram 10 anos para fazer um curso de 
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especialização - Especialização em Planejamento Educacional e, posteriormente, 

uma especialização em Língua Portuguesa. 

À formação escolar foi sendo acrescida a formação complementar, através de 

"treinamentos" ou capacitações (numa terminologia mais recente), principalmente 

nas áreas de Educação, Língua Portuguesa e Alfabetização de Crianças. Graças a 

esse processo, do qual participei ativamente, e aos diversos fazeres que foram se 

somando ao longo dos anos, como estudante e como profissional, foi sendo 

construída a minha trajetória de professora, nas seguintes instituições educativas: 

Escola Deputado Afonso Ferraz (rede estadual – 1982 a 1988); Gerência Regional 

de Educação (1989 a 1996); Colégio Diocesano de Floresta (rede particular – 1989 a 

1996); Educandário Pequeno Aprendiz (rede particular – 1998 a 2008); Instituto 

Federal de Educação do Sertão Pernambucano (desde 2008). 

No espaço e tempo dessas escolas, vivenciei a experiência docente em todas 

as modalidades de ensino (da Educação Infantil ao Ensino Médio), convivendo com 

alunos de faixas etárias diversificadas - jovens, adolescentes e crianças - o que se 

constituiu numa verdadeira formação docente, dada a diversidade de interesses e 

conflitos que precisavam ser gerenciados, exigindo muito estudo e muito diálogo 

com outros professores mais experientes. 

No início da vida docente, a conjuntura educacional não foi diferente da 

realidade vivida como estudante: currículo imposto hierarquicamente, métodos e 

técnicas de ensino e aprendizagem de natureza mecanicista, professores 

extremamente autoritários, que estavam a serviço de um "regime disciplinar", com 

controle excessivo da assiduidade, da pontualidade, do silêncio e de outros fatores 

que contribuíssem para o cumprimento da ordem e dos deveres do estudante. 

Assim, vivenciei práticas e posturas altamente tradicionais, impostas pelas 

instâncias superiores que cobravam as metodologias do treinar, reproduzir, expor 

conhecimentos. Ao mesmo tempo (conforme aprendera nas vivências de estudante), 

tentava fazer algo diferente, como alfabetizar crianças de 6 anos (pré-escolar), 

atividade que era "proibida" pelo sistema educacional, pois a função da pré-escola 

era meramente preparatória para a alfabetização. Para isso, trazia a cartilha 

Caminho Suave (herdada de outros professores) para a sala de aula, juntamente 

com todos os carimbos e fichas que a acompanhavam e, dessa forma, possibilitava 

que algumas crianças concluíssem a Pré-Escola lendo e escrevendo. Entendamos 

ler e escrever, aqui, como o conhecimento do código alfabético e a transcrição de 
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frases e palavras, normalmente apontadas pela professora. Destaco que essa 

prática era realizada "às escondidas" e, sempre que a equipe central ia à escola 

para inspecionar, precisava guardar todos os materiais que sinalizassem qualquer 

atividade de alfabetização. Também, nessa etapa, já esboçava a construção de uma 

prática coletiva, pois todas as atividades eram planejadas e, parece estranho, 

também avaliadas, pelas três professoras do Pré-Escolar. Importante frisar que essa 

prática se dava por iniciativa própria, pois nenhuma orientação era prestada através 

dos setores competentes. 

Outra experiência que, à época, poderia ser considerada inovadora, foi o 

trabalho integrado entre as duas professoras da 4ª série primária, o qual 

chamávamos de interclasse. Tal prática consistia numa articulação entre as docentes 

que atuavam, ao mesmo tempo, nas duas turmas, através de Projetos Geradores. 

Como professora de Língua Portuguesa, fui adepta de uma prática centrada 

nas questões gramaticais, pois o bom professor da língua materna era o que sabia 

transmitir bem a gramática, com foco no falar e escrever certo. Para isso, as regras 

precisavam ser decoradas, sempre seguindo a sequência dos livros didáticos. Havia, 

também, algumas atividades de “leitura e interpretação de textos”, mas nada que se 

voltasse para a contextualização da gramática. No máximo, os textos forneciam 

palavras e frases que eram usadas como suporte para exploração de determinados 

tópicos gramaticais. 

A partir dos anos 90, com o advento das teorias socioconstrutivistas na 

educação, tive a oportunidade de participar de um rico processo de estudo e 

pesquisa, como membro da equipe técnica da Gerência Regional de Educação, o 

que me permitiu construir novas posturas e novas relações na prática docente. 

Muitas experiências foram sendo desconstruídas e reconstruídas à luz das novas 

contribuições teóricas, reverberando de forma positiva nas atividades docentes, que 

continuava exercendo na rede particular. Foi nesse período que "conheci" Paulo 

Freire, Emília Ferreiro, Lev Vygotsky e outros teóricos que se transformaram em 

importantes referenciais para mim, permitindo formular novas concepções de sujeito, 

de conhecimento, de ensino e aprendizagem. 

A partir desse tempo mais intenso de estudo e pesquisa, o texto escrito 

passou a ser considerado, de forma mais consciente, um elemento fundamental na 

prática docente de Língua Portuguesa. Também o livro didático, que sempre exerceu 

forte influência no fazer pedagógico, passou a ser visto como instrumento passível 
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de questionamentos e interferências, fato que era impossível numa conjuntura 

anterior. Assim, além das lições do livro, procurava trazer outros textos para a sala 

de aula, inclusive os produzidos pelos alunos, sempre na intenção de ultrapassar os 

limites do livro didático e favorecer a ampliação da competência linguística dos 

estudantes. 

Foi com essas vivências, construídas ao longo de 26 anos de exercício 

docente que, em 2008, ingressei no Instituto Federal do Sertão Pernambucano – 

Campus Floresta, cujas atividades haviam iniciado em abril de 2008, ainda como 

unidade do antigo Centro Federal de Educação Tecnológica – CEFET. A princípio 

como professora substituta de Língua Portuguesa e, a partir de 03 de dezembro de 

2009, como professora efetiva do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico da Rede 

Federal, imergia a partir desse momento num universo totalmente novo, que era o 

ensino médio integrado à educação profissional. Desde então, venho assumindo a 

docência de Língua Portuguesa nos diversos cursos ofertados - técnico de nível 

médio integrado, inclusive na modalidade Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), 

Licenciatura em Química, Tecnólogo em Gestão da Tecnologia da Informação. 

Ao imergir nesse novo universo, pouco sabia sobre os institutos federais – 

apenas umas poucas leituras que fizera para participar do processo seletivo. 

Também não fui recebida com orientações específicas; ainda hoje ressoa a angústia 

que me veio diante de termos como o “subsequente”, em referência ao curso e 

turmas em que iria lecionar, ou “módulos de ensino”, entre outros que constavam 

numa folha impressa contendo os conteúdos que deveriam ser ministrados. Além 

disso, contava com o estigma de ser professora substituta (a primeira que chegava 

ao Campus) o que, para muitos colegas ali, soava como qualidade inferior ou baixa 

competência em relação aos mestres e doutores que eram professores efetivos. 

Com a vivência em sala de aula, junto aos estudos que realizava, fui dando 

respostas diferentes e, decorrido 1 ano e 3 meses como substituta, passei a 

professora efetiva do Campus. Nesse percurso, fui compreendendo que os Institutos 

Federais têm a missão de ofertar uma educação diferenciada, aliando formação 

básica com profissionalização, de modo a responder às demandas da sociedade 

com soluções técnicas e tecnológicas que favoreçam a melhoria da vida das 

pessoas e a transformação social. 

O fato de ser um espaço de “educação, ciência e tecnologia” gerava novas 

angústias, pois as minhas habilidades com tecnologias eram bastante limitadas. 
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Também fui aprendendo sozinha a lidar com alguns equipamentos que eram 

disponibilizados, explorando-os apenas como suporte para as aulas expositivas. 

Hoje, decorridos quase 10 anos de vivências pedagógicas no Campus Floresta, não 

posso considerar que tenha havido avanços nesse sentido. A relação com as 

tecnologias digitais, em termos pedagógicos, continua sendo limitada, da mesma 

forma que não me vejo inserida em práticas colaborativas de ensino e 

aprendizagem. Nesse aspecto, incluo alguns fatores que não favorecem tais 

vivências, pois o Campus Floresta ainda é um espaço bastante fechado a práticas 

integradas, em termos de produção do conhecimento. Ademais, muitos docentes 

ficam limitados a seus espaços e, não raro, a uma titulação que não permite 

"misturarem-se" com outros profissionais que não estejam em nível similar. 

Inevitavelmente, o fazer pedagógico continua atrelado a posturas hierárquicas e 

fragmentadas de ensinar e aprender que, bem sabemos, distanciam-se da formação 

integral humana que se espera da instituição, ou seja, da formação de sujeitos 

comprometidos com a transformação pessoal e do espaço em que vivem. 

Assim, movida por essas inquietações e pelas limitações pessoais em relação 

às tecnologias digitais, lanço-me ao desafio de contribuir para a desconstrução de 

concepções e práticas arraigadas no âmbito do IF SERTÃO – PE Campus Floresta, 

através de uma proposta que toma forma no âmbito do Mestrado Profissional em 

Educação (UFBA/FACED), a minha mais recente experiência de formação 

acadêmica. A pretensão é vivenciar ações mais colaborativas em que alunos e 

professores sejam protagonistas do processo, em que a aprendizagem seja  

resultado da produção do estudante e não da transmissão do professor; práticas que 

deem ao sujeito a possibilidade de criar, criticar, inovar, ousar, transformar-se. A 

proposta é que esse desafio seja enfrentado, no cotidiano pedagógico do Campus 

Floresta, mediante incorporação das tecnologias digitais nas práticas pedagógicas e, 

através delas, do potencial que as diversas linguagens podem oferecer dada a sua 

natureza interativa, aberta e plural. 

É nessa perspectiva que toma forma o presente trabalho, pois acredito que a 

verdadeira aprendizagem se dá “quando aprendemos com cada coisa, pessoa ou 

ideia que vemos, ouvimos, sentimos, tocamos, experienciamos, lemos 

compartilhamos e sonhamos; quando aprendemos em todos os espaços em que 

vivemos" (MORAN; MASETTO; BEHRENS, 2010, p. 13.). 
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1.2 Contextualização 
  
 

Ao longo do tempo, a educação carrega resquícios das funções com as quais 

foi institucionalizada em nosso país: transmitir normas e valores da classe 

dominante, mostrando a cada um o lugar que deve ocupar na sociedade, segundo 

sua origem de classe, e consolidando o desenvolvimento do capitalismo. Demanda 

daí  uma escola centrada na transmissão do conhecimento, por iniciativa de quem o 

detém (escola e professor), numa relação de imposição e autoridade que silencia os 

sujeitos (alunos) desprovidos do saber. Essa escola, que se convencionou chamar 

de tradicional, tem o papel de 
difundir a instrução, transmitir os conhecimentos acumulados pela humani- 
dade e sistematizados logicamente. [...] A escola se organiza, pois, como 
uma agência centralizada no professor, o qual transmite, segundo uma gra- 
dação lógica, o acervo cultural aos alunos. A estes cabe assimilar os conhe- 
cimentos, que lhes são transmitidos.” (SAVIANI, 1999, p. 18) 

 
O processo de transmissão e assimilação do saber foi adotando focos 

diferentes, passando da intenção de tirar o sujeito da marginalização gerada pela 

ignorância, obviamente os sujeitos das classes menos favorecidas, ao objetivo de 

torná-los produtivos, úteis à sociedade através da força do trabalho, adotando 

processos centrados no professor, no aluno ou no fazer. Todas essas tendências 

não conseguiram responder às demandas que se propunham à escola e, dadas as 

constantes transformações por que passa a sociedade, os sujeitos e o próprio 

conhecimento, é necessário mobilizar maneiras outras de pensar e fazer educação. 

Na contemporaneidade, entendemos que a educação precisa caminhar no 

sentido de inserir e não adaptar as pessoas à sociedade, tornando-as sujeitos da 

história e da própria aprendizagem, sujeitos cuja “presença no mundo não é a de 

quem a ele se adaptou, mas a de quem nele se insere. É a posição de quem luta 

para não ser apenas objeto, mas sujeito também da história” (FREIRE, 1996, p. 31). 

Assim, é preciso que os processos formativos excluam as vivências pedagógicas 

centradas na compartimentação e classificação dos conhecimentos, mediante a 

autoridade de um professor que silencia as vozes da diversidade para impor a sua 

verdade, e incorporem práticas centradas na interatividade, no protagonismo dos 

sujeitos, na dimensão do compartilhamento, do diálogo, da diversidade. Trata-se de 

uma formação que pense o ser humano na sua totalidade, orientada pela 

possibilidade do indivíduo construir sentido e dar significado a sua aprendizagem, a 
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suas relações e ao ambiente em que vive. 

Julgamos pertinente incluir as tecnologias digitais nesses processos 

educacionais, principalmente as tecnologias da informação e comunicação, já que 

elas fazem parte da cultura contemporânea, do dia a dia de boa parte da população 

e podem atuar como mobilizadoras de pessoas em torno de interesses comuns, ou 

seja, pessoas em busca de respostas a problemas de seus cotidianos. A 

incorporação dessas tecnologias às práticas pedagógicas pode incrementar, no 

espaço da escola, o protagonismo, a criatividade e a interatividade enquanto 

elementos fundantes do processo de ensino e aprendizagem. Bonilla e Pretto 

(2015a, p. 29) ressaltam que, “nessas dinâmicas, os sujeitos sociais deixam de ser 

apenas consumidores de informações, bens e serviços, e passam a participar dos 

processos de produção como autores.” São, pois, dinâmicas que remetem a 

espaços livres e abertos, aos coletivos marcados pela interatividade, pela troca 

constante e simultânea de saberes, de modo que todos são produtores e receptores 

de conhecimento ao mesmo tempo. 

Nelson Pretto (2014), ao tratar da escola nessa perspectiva, aponta outras 

formas de concebê-la, as quais se fazem necessárias na conjuntura das constantes 

transformações por que passa a sociedade, sobretudo impulsionadas pelas 

tecnologias digitais. A nova escola necessária, segundo o autor, 

[...] precisa ser pensada como sendo uma instituição que, efetivamente, 
possa trabalhar com uma multiplicidade de visões de mundo, em uma 
perspectiva mais integral, e não mais operativa ou homogeneizadora que 
ainda busque a construção do ideal do homem iluminista. A nova escola 
que se está construindo tem que ter na imaginação, em vez da razão, o seu 
elemento mais fundamental. Essa nova escola, que está sendo gestada 
nesse processo, deverá estar centrada em outras bases, não mais 
reducionista e manipuladora. O novo sistema educativo trabalhará, portanto, 
na perspectiva de formar o ser humano programador da produção, e não de 
treinar um ser humano mercadoria, tendo esse sistema como base a 
realidade maquínica dos meios de comunicação – dos mais simples aos 
mais sofisticados –, tornando viável o desenvolvimento de suas ações com 
todos esses elementos. (PRETTO, 2014, p.114-115) 

 
 

No caso particular do IF SERTÃO-PE Campus Floresta, sentimos a 

necessidade da construção de relações outras de ensino e aprendizagem, na 

perspectiva de transformar o espaço educativo, caracterizado pela fragmentação e 

hierarquização dos processos, em um campo mais horizontal, dialógico, acolhedor 

da diversidade e multiplicidade de ideias. Isso requer a adoção de práticas 

integradoras e processos mais significativos de aprendizagem, fundados na 
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coletividade e na interatividade, de modo a contribuir para a construção de 

dinâmicas pedagógicas voltadas para o contexto sócio-histórico-cultural em que se 

inserem os agentes da ação educativa no referido Campus. 

Essas relações outras de ensino e aprendizagem ainda estão ausentes das 

propostas curriculares do IF SERTÃO – PE, embora as diretrizes curriculares 

nacionais apontem para a inclusão de “práticas escolares que se desdobram em 

torno de conhecimentos relevantes e pertinentes, permeadas pelas relações sociais, 

articulando vivências e saberes dos estudantes e contribuindo para o 

desenvolvimento de suas identidades” (BRASIL, 2012), articulando as dimensões do 

trabalho, da ciência, da cultura e da tecnologia como eixos integradores dos vários 

conhecimentos. O que predomina, nas propostas pedagógicas, é a listagem de 

conteúdos a serem vivenciados no espaço da escola, segmentados por áreas, 

inclusive distinguindo os conhecimentos de formação geral e os de formação 

específica (técnica), sem anúncio de processos que remetam à superação da 

fragmentação de saberes e à sintonia com os projetos de vida dos alunos. 

Diante do exposto, sentimos a necessidade de criar um espaço aberto, livre, 

dentro do Campus Floresta, que promova práticas colaborativas e fortaleça o 

desenvolvimento de inovação, ciência e cultura, tendo por base a tecnologia e a 

educação. Nesse sentido, consideramos as orientações de Lévy (2010): 
Devemos construir novos modelos do espaço do conhecimento. No lugar de 
uma representação em escalas lineares e paralelas, em pirâmides 
estruturadas em “níveis”, organizadas pela noção de pré-requisitos, e 
convergindo para saberes “superiores”, a partir de agora devemos preferir a 
imagem de espaços de conhecimentos emergentes, abertos, contínuos, em 
fluxo, não lineares, se reorganizando de acordo com os objetivos ou os 
contextos, nos quais cada um ocupa uma posição singular e evolutiva 
(LÉVY, 2010, p. 160). 
 

Dessa forma, devemos pensar num espaço em que professores e alunos 

possam propor e executar atividades ou projetos, de forma planejada e integrada, 

construindo dispositivos que permitam vivenciar outras práticas educativas e 

extrapolar o formato de grade curricular em que se encaixam as várias modalidades 

de ensino ou, mesmo, as várias disciplinas de uma mesma modalidade. A intenção é 

criar uma fissura no sistema e mostrar que outras maneiras de fazer educação são 

possíveis e necessárias. 

A proposta desse espaço colaborativo toma forma através do Projeto de 

Intervenção que é objeto deste trabalho, cujo objetivo maior é, a partir da e com a 
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comunidade acadêmica, fomentar a vivência de práticas pedagógicas colaborativas 

e integradoras, articulando as diversas linguagens na produção, apropriação e 

compartilhamento de conhecimentos. 

A perspectiva é que o projeto de intervenção possibilite a instauração de 

relações horizontais e coletivas, suscitando a ruptura com modelos disciplinares e 

hierárquicos que ainda embasam as práticas pedagógicas no âmbito do Campus 

Floresta. Nesse processo, será considerada a grande contribuição que as diversas 

linguagens podem oferecer, dadas as múltiplas possibilidades de interação que elas 

disponibilizam aos sujeitos, bem como as mudanças nas relações humanas, 

inclusive nas relações com o conhecimento e com os modos de produzi-lo. Aqui as 

linguagens são entendidas como possibilidades de interação e aprendizagem, como 

elementos indispensáveis à construção da consciência sobre os territórios sociais 

em que se inserem os sujeitos, à construção das subjetividades que se dá, 

inevitavelmente, na relação com o outro. É a linguagem, como enfatiza Santaella 

(2007), o âmago da constituição humana, cuja função primordial é a mediadora e, 

portanto, a comunicativa. Ainda segundo a autora, 
[...] as complexas mediações entre tecnologia, natureza e sociedade não 
prescindem da linguagem e só se fazem entender na profundidade que 
merecem, se levarmos em consideração a linguagem. O mesmo corre com 
as mediações culturais, pois processos culturais só funcionam culturalmente 
porque são processos comunicativos. Estes só comunicam porque são 
processos de linguagem (SANTAELLA, 2007, p. 209). 

 
Sendo o processo de ensinar e aprender também cultural e comunicativo, não 

se pode prescindir das linguagens numa proposta pedagógica que se propõe a 

instaurar, no espaço do IF SERTÃO – PE Campus Floresta, possibilidades outras 

de desenvolver esse processo, colocando em evidência as práticas colaborativas 

e a interatividade, as quais podem contribuir na formação integral e emancipatória 

do sujeito. 

Como sabemos, o diferencial dos institutos federais em relação a outras 

instituições educacionais é a oferta do ensino médio integrado, articulando ensino, 

pesquisa e extensão, com vistas à formação integral do sujeito. De acordo com 

Frigotto (2010, p. 76), 
O ensino médio, concebido como educação básica e articulado ao mundo 
do trabalho, da cultura e da ciência, constitui-se em direito social e subjetivo 
e, portanto, vinculado a todas as esferas e dimensões da vida. Trata-se de 
uma base para o entendimento crítico de como funciona e se constitui a 
sociedade humana em suas relações sociais e como funciona o mundo da 
natureza, da qual fazemos parte. Dominar no mais elevado nível de 
conhecimento estes dois âmbitos é condição prévia para construir sujeitos 
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emancipados, criativos e leitores críticos da realidade onde vivem e com 
condições de agir sobre ela. 

 
Nessa perspectiva, atribuiu-se aos IF a capacidade de revolucionar a 

educação brasileira, sobretudo através de uma estrutura pluricurricular que deve 

permitir o “diálogo entre os conhecimentos científicos, tecnológicos e humanísticos” 

(PACHECO, 2011, p. 26), alinhando formação básica e formação profissional. No 

entanto, esse diálogo não tem atingido o caráter de articulação dos diferentes 

saberes, na dimensão da colaboração e da interatividade, de modo que o pluri fica 

atrelado a uma oferta diversificada por parte do instituto, e não ao acontecer da ação 

pedagógica e, por consequência, à formação integral dos alunos. 

Ademais, o que é posto como identidade dos institutos, em termos de 

pesquisa e extensão, ainda acontece de forma parcial, notadamente através de 

projetos específicos, vinculados a bolsas e vagas limitadas que atendem a uma 

parcela mínima de estudantes e de docentes. Dessa forma, a pesquisa e a extensão 

passam a ser privilégio de poucos, e ainda esbarram em sérias limitações de ordem 

financeira e estrutural as quais, via de regra, comprometem a qualidade das ações. 

As experiências e resultados acumulados ao longo dos últimos anos no 

Campus Floresta, em termos de práticas pedagógicas, vêm dando evidências de 

que há grandes descompassos entre o que está posto como missão e o que de fato 

acontece, já que a realidade sinaliza para uma centralidade na preparação para um 

ofício (profissionalização), com a persistência de currículos fragmentados que se 

concretizam através de práticas individualizadas. Tais evidências suscitam algumas 

inquietações quanto à capacidade da instituição em atender às exigências impostas 

pela sociedade, as quais são notadamente marcadas pela dimensão do 

conhecimento, da tecnologia, da inovação, e por inúmeros desafios sociais. São 

inquietações que emergem, dentre outros fatores, dos índices de evasão que 

crescem a cada ano, especialmente nas séries iniciais do Ensino Médio Integrado, 

do baixo nível de rendimento escolar, da precária capacidade de posicionamento 

crítico-reflexivo do aluno, principalmente ao fazer escolhas, definir prioridades e 

defender pontos de vista, atributos que, conforme Paulo Freire (1996), são tão 

importantes para o exercício da liberdade e a construção da autonomia e, no caso 

dos IF, para a formação integral  e emancipatória que está sob sua incumbência. 

Inserimos, nesta problemática, o elevado número de professores apenas com 

formação técnica ou bacharelado, fato que pode estar associado à dificuldade, por parte 



26 
 

de alguns docentes, em lidar com questões pedagógicas do processo de ensino e 

aprendizagem, especialmente aquelas associadas à metodologia de ensino e de 

avaliação, e à relação com os discentes. Além disso, a ausência de uma formação 

pedagógica pode contribuir para a consolidação de práticas individualizadas e 

fragmentadas, que priorizam o saber fazer em detrimento do como, porque e para 

que fazer, indo de encontro aos princípios de integração e formação integral que 

norteiam os cursos ofertados em nível médio. Consequentemente, não dão conta de 

formar sujeitos capazes de compreender as transformações que envolvem as 

dimensões mais amplas da vida social e também as implicações mais próximas da 

vida cotidiana. Ao que parece, muitos se esquecem de que 
Como o conhecimento da humanidade duplica em curto espaço de tempo, 
esse conhecimento, também, obsolesce rapidamente, torna-se 
extremamente mutável. Por isso, hoje não tem mais sentido a existência de 
um profissional que se limita a reproduzir o conhecimento e a cultura que 
outros desenvolveram. O professor hoje precisa ser capaz de criar 
conhecimento (GADOTTI, 2011, p. 31). 

 
Deduzimos que o professor, diante do desafio de produzir e não de reproduzir 

conhecimentos, precisa assumir-se como sujeito em constante aprendizagem, 

inserindo-se em processos formativos continuados, nos quais se incluem as 

vivências pedagógicas cotidianas, de modo que as ações docentes possam dialogar 

com a vida dos sujeitos do ensinar e aprender, que estão em permanente processo 

de formação. 

É no contexto dessas inquietações que inserimos a proposta de incorporar, ao 

fazer pedagógico, a vivência de práticas colaborativas e integradoras que 

possibilitem a produção coletiva e compartilhada, intermediada pelas diversas 

linguagens, na perspectiva de promover a formação integral e emancipatória que 

deve ser efetivada no âmbito dos Institutos Federais de Educação. 

Para fundamentar o projeto de intervenção e torná-lo o mais próximo possível 

da realidade em que será implementado, fez-se necessária a realização de uma 

pesquisa acerca da prática docente vivenciada no Campus Floresta, embasada nas 

seguintes indagações: Em que medida a prática pedagógica vivenciada no Campus 

Floresta está associada a posturas colaborativas e integradoras? Que fatores 

viabilizam ou não a vivência de práticas mais integradoras no âmbito do Campus 

Floresta? Qual o espaço que as diversas linguagens ocupam na formação dos 

estudantes e na prática dos professores? Que viabilidade há, no Campus, para o 

uso pedagógico das diversas linguagens? 
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Tal pesquisa foi realizada com o objetivo de promover um debate reflexivo 

acerca das práticas pedagógicas vivenciadas no Campus Floresta do IF SERTÃO – 

PE, especialmente no Ensino Médio Integrado, analisando-se em que medida tais 

práticas dialogam com as dinâmicas de integração e colaboração possibilitadas 

pelas diversas linguagens, na perspectiva da formação integral do sujeito. Para isso, 

foram definidos como objetivos específicos: a) observar a presença (ou não), no 

trabalho docente, de aspectos que remetam a práticas colaborativas e integradoras, 

identificando fatores que viabilizam ou impossibilitam tais práticas; b) reconhecer o 

espaço que as diversas linguagens ocupam nos processos formativos vivenciados 

no Campus; c) identificar perspectivas e possibilidades quanto à adoção de práticas 

colaborativas e integradoras, baseadas nas diversas linguagens. 

Através das narrativas de alunos e professores participantes da pesquisa foi 

possível construir subsídios importantes para o Projeto de Intervenção, cuja 

elaboração buscou respaldo nas contribuições de Bonilla (2005, 2011,2015), 

Himanen (2002), Lévy (1993, 2010), Pretto (2014, 2015, 2017), Santaella (2003, 

2004, 2007), entre outros, no que diz respeito ao potencial das tecnologias digitais e 

das diversas linguagens para ressignificar as práticas pedagógicas, e ao 

pensamento de Demo (2007,2010), Gadotti (2011), Freire (1996, 2008), Nóvoa 

(2002, 2009), além de outros, no tocante a questões gerais de educação e prática 

pedagógica. Além disso, visitamos fontes referentes aos Institutos Federais de 

Educação, inclusive instrumentos legais, no sentido de ampliar o conhecimento 

acerca do espaço para o qual converge o projeto em questão. Buscamos, com isso, 

ampliar conhecimentos quanto às especificidades dos processos formativos que se 

desenvolvem no âmbito dos Institutos Federais, dada a sua peculiaridade no tocante 

à oferta da educação profissional integrada com a educação básica. 
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2 CONHECENDO O CAMPO DA INTERVENÇÃO: O IF SERTÃO – PE NO 

TEMPO E NO ESPAÇO 

 
A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, na qual se 

inserem os Institutos Federais de Educação, tem sua origem datada de 1909, 

quando, por iniciativa do então Presidente Nilo Peçanha, foram criadas as 19 

Escolas de Aprendizes e Artífices. Tais escolas, que constituíram o marco inicial 

da educação profissional no Brasil, voltada sobretudo para o ensino de um ofício 

aos filhos dos desfavorecidos financeiramente e para a aquisição de hábitos de 

trabalho profícuo que os livrasse da marginalidade e os tornasse úteis à nação. 

Esse ensino, que era de nível primário, articulava trabalho manual e atividade 

intelectual com o objetivo de formar operários para atender às demandas dos 

estabelecimentos industriais, primando pela ética da ordem, disciplina e 

submissão, ou seja, da domesticação e obediência necessárias ao cumprimento 

das metas de produção. A educação profissional surgiu, portanto, com a pretensão 

de amparar as classes menos favorecidas, mas tal benefício se converteu, na 

verdade, no atendimento aos interesses da sociedade urbana e industrial e, por 

consequência, fortaleceu o regime de opressão e subserviência a que eram 

submetidos os trabalhadores, além de estabelecer uma dicotomia entre educação 

da elite e educação da classe trabalhadora. 

A partir de 1942, no contexto das reformas promovidas no sistema 

educacional brasileiro pelo ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, o 

ensino profissional e técnico foi equiparado ao nível médio, e as Escolas de 

Aprendizes foram transformadas em Escolas Técnicas Federais ou Escolas 

Agrotécnicas Federais. Nessa condição, ganharam autonomia pedagógica e 

administrativa, embora prevalecesse a mesma ideia de educação assistencialista, 

destinada aos indivíduos carentes e desafortunados, com a função de formar 

profissionais para cumprir as metas de desenvolvimento do país, decorrentes do 

processo de industrialização que estava em ascensão. 

Em 1978, três escolas técnicas foram convertidas em Centros Federais de 

Educação Tecnológica – CEFET e, posteriormente (a partir de 1994), por força da 

Lei Nº 9849, quase todas elas foram transformadas em CEFET, inclusive a Escola 

Agrotécnica Federal Dom Avelar Brandão Vilela, que passou a ser CEFET-Petrolina. 

Os centros federais incorporavam novas configurações que a intensificação das 
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tecnologias vinha conferindo aos processos de produção, ficando incumbidos de 

oferecer, além da educação profissional de nível médio, a formação profissional de 

nível superior. 

A expansão da oferta de educação profissional, através dos CEFET, começa 

a ser impulsionada em 2005, de modo a garantir a presença dessas instituições em 

todo o território nacional e, três anos depois, no contexto da segunda fase do Plano 

de Expansão da Rede Federal, levada a efeito pelo Presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, foi criada uma Unidade de Ensino Descentralizado do CEFET Petrolina em 

Floresta-PE. 

Ainda em 2008, começaram as articulações para a criação dos Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, que foi oficializada em 29 dezembro de 

2008, por força da Lei nº 11.892, transformando CEFET e respectivas unidades 

descentralizadas em Institutos Federais de Educação (IF). Até 2018, após a terceira 

fase de expansão da rede, a união colocou em funcionamento 643 unidades da 

Rede Federal de Educação Profissional, distribuídas em todo o território nacional, 

conforme indicam os pontos marcados no mapa a seguir. 

Figura 1 – Mapa com distribuição das unidades dos IF 
 

Fonte: www.redefederal.mec.gov.br 
 

Nesse percurso, a Rede Federal de Educação Profissional passou de 

mecanismo em favor das classes menos favorecidas para instrumento pelo qual 

todas as pessoas possam ter acesso não somente à profissionalização, mas 

também às conquistas científicas e tecnológicas, e à cidadania. Assim, os Institutos 

Federais assumiram a responsabilidade de formar “cidadãos como agentes políticos 
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capazes de ultrapassar obstáculos, pensar e agir em favor de transformações 

políticas, econômicas e sociais imprescindíveis para a construção de outro mundo 

possível” (PACHECO, 2011, p. 29), tudo isso contextualizado na missão de 

promover o desenvolvimento regional sustentável, através do ensino, pesquisa e 

extensão, com foco na ciência e na tecnologia (BRASIL, 2014). 

Foi a partir da transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica de 

Petrolina – CEFET Petrolina que nasceu o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Sertão Pernambucano - IF SERTÃO-PE, cujas unidades estão 

distribuídas na mesorregião do São Francisco e mesorregião do Sertão 

Pernambucano, ocupando o espaço territorial representado no mapa abaixo. 

Figura 2 – Mesorregiões que abrigam o IF SERTÃO-PE 
 

Fonte: www.ifsertao-pe.edu.br 
 

Como todos os Institutos Federais, o IF SERTÃO - PE é de natureza 

multicampi e pluricurricular, voltado para a oferta de educação profissional e 

tecnológica, nas diferentes modalidades de ensino, através de práticas pedagógicas 

que conjuguem conhecimentos técnicos e tecnológicos, visando melhorar a ação 

sistêmica da educação, interiorizar e socializar o conhecimento, popularizar a ciência 

e a tecnologia, com foco na redução das desigualdades sociais inter e 

intrarregionais. Os institutos se constituem, ainda, em autarquia detentora de 

autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar, 

estando vinculada ao Ministério da Educação, sob a supervisão da Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica (SETEC). 

A dimensão multicampi, no âmbito dos Institutos Federais, toma forma a partir 

dos territórios de abrangência de cada instituto e de seus respectivos Campi, 

consolidando o compromisso de inserção regional, com o intuito de identificar 

demandas e propor melhorias e, dessa forma, interferir positivamente no 
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desenvolvimento da região onde os Campi estão situados. Assim, a partir da base 

territorial de atuação do IF SERTÃO – PE, os cursos ofertados atingem um público 

oriundo não só do Sertão Pernambucano, mas também de diversas cidades dos 

estados do Piauí e da Bahia, sendo ofertados em 07 (sete) Campi assim 

distribuídos: Campus Petrolina que, na condição de CEFET, deu origem ao Instituto 

Federal do Sertão Pernambucano; Campus Petrolina Zona Rural, remanescente da 

unidade agrícola do CEFET; Campus Floresta; Campus Salgueiro; Campus Ouricuri, 

Campus Santa Maria da Boa Vista; e Campus Serra Talhada. 

 
Figura 3 – Distribuição territorial dos Campi do IF SERTÃO - PE 

 

Fonte: www.ifsertao-pe.edu.br 
 

O Campus Floresta também nasceu do então CEFET Petrolina, como 

Unidade de Ensino Descentralizado – UNED Floresta. Em 2007, a SETEC transferiu 

para o referido CEFET a escola federalizada de Floresta, cuja construção fora 

iniciada em 2001 pelo Instituto do Desenvolvimento Social e do Trabalho do Sertão 

Pernambucano (IDSTP), integrando o Plano de Expansão de Escola 

Profissionalizante da Rede Privada, mas que, até aquela data, não fora posto em 

funcionamento. Assim, a UNED Floresta iniciou suas atividades em abril de 2008, 

sendo ofertados, a princípio, os cursos técnicos em Agricultura, Zootecnia e 

Informática, todos na modalidade subsequente, atendendo à demanda de formação 

profissional para egressos do Ensino Médio. 

Em 29 de dezembro de 2008, quando o Presidente Luís Inácio Lula da Silva 

sancionou a lei que criou os Institutos Federais de Educação, a unidade de Floresta 

passou a ser Campus Floresta, cujo funcionamento foi autorizado através da 

Portaria nº 128, de 29 de janeiro de 2010. Assim, em fevereiro de 2009, teve início a 
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oferta do Ensino Médio Integrado, com o curso Técnico em Agropecuária e o 

Técnico em Informática. 

Também a partir da transformação das UNED foram criados os Campi 

Salgueiro e Ouricuri, em 2008, cujas cidades-sede foram escolhidas em função da 

localização geográfica privilegiada, da importância econômica e da disponibilização 

das contrapartidas necessárias por parte dos governos municipais. 

No dia 16 de agosto de 2011, a presidenta da República, Dilma Rousseff, 

anunciou a criação de quatro universidades federais, a abertura de 47 Campi 

universitários e 208 unidades dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia, espalhados em todo o país. O Instituto Federal do Sertão Pernambucano 

foi contemplado com mais duas unidades: o Campus Santa Maria da Boa Vista, 

localizado na mesorregião do São Francisco, microrregião de Petrolina, e o Campus 

Serra Talhada, localizado na mesorregião do Sertão Pernambucano, microrregião do 

Pajeú. 

Em termos geográficos, o Campus Floresta do Instituto Federal do Sertão 

Pernambucano (IF SERTÃO – PE) está localizado na Microrregião de Itaparica, que 

é banhada pelo Rio São Francisco e ocupa uma área de 9.085 km², sendo formada 

pelos municípios de Belém do São Francisco, Carnaubeira da Penha, Floresta, 

Jatobá, Petrolândia, Tacaratu e Itacuruba, que totalizam 134.212 habitantes. Essa 

região, que compõe a área de abrangência do referido Campus, possui uma 

economia centrada na atividade agrícola (agricultura irrigada) e na pecuária (criação 

de ovinos e caprinos), fato que confere ao Campus a centralidade na área de 

agropecuária. 

Dessa forma, os institutos federais ficam incumbidos de fortalecer o 

desenvolvimento socioeconômico das diversas regiões em que se inserem, 

propondo soluções técnicas e tecnológicas que respondam às demandas e às 

peculiaridades regionais, direcionando sua oferta formativa para o fortalecimento dos 

arranjos produtivos sociais e culturais, sem perder de vista a melhoria da qualidade 

de vida, a inclusão social, o fortalecimento da cidadania e, consequentemente, o 

compromisso com a transformação social.  

  

2.1 Os institutos federais de educação – para além da formação profissional 

 
O IF SERTÃO-PE, atendendo ao disposto na Lei nº 11.892 (BRASIL, 2008), 
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manteve a proposta de integração e verticalização das diversas modalidades e 

níveis de ensino, no âmbito de sua atuação. Este é um grande diferencial dos 

institutos federais, pois se trata de uma proposta que permite o diálogo permanente 

entre os vários níveis de ensino e a diversificação na oferta de cursos, possibilitando 

aos sujeitos seguirem um percurso formativo profissional que evolui do nível médio 

técnico ao nível superior, incluindo cursos de tecnologia, bacharelado e licenciatura, 

além de especialização e pós-graduação stricto sensu. 

A verticalização, que está na organização didático-pedagógica dos IF, gera 

um grande paradoxo quando se pensa em relações horizontais e colaborativas nos 

processos educativos. Tomado na sua acepção, o vocábulo nos remete a um 

trabalho hierárquico e sequencial que, em termos escolares, não tem dado conta da 

formação cidadã e humana dos sujeitos. Na proposta dos IF, a verticalização não 

possui um caráter pedagógico, pois a perspectiva, nesse aspecto, é que o estudante 

e o professor possam transitar pelos vários níveis e modalidades de formação 

ofertadas num mesmo Campus. Há, aí, um viés mais administrativo do que 

pedagógico, principalmente em termos de aproveitamento do esforço docente, já 

que os mesmos professores atuam do Ensino Médio ao Superior. No caso particular 

do Campus Floresta, a verticalização se materializa na oferta do Curso Técnico em 

Informática – nível médio, e do Curso de Gestão em Tecnologia da Informação – 

nível superior. Não raro, essa verticalização tem gerado prejuízos pedagógicos, pois 

os professores tendem a usar as mesmas abordagens de ensino e aprendizagem, 

inclusive as mesmas práticas avaliativas, de forma indistinta em todos os níveis de 

ensino, esquecendo a diversidade de histórias e de expectativas que fazem parte da 

vida dos sujeitos. 

O diálogo entre os diferentes níveis e modalidades de ensino, articulando 

formação geral e profissional, inclusive nas dimensões técnica e tecnológica, deve 

ser viabilizado pela dimensão pluricurricular dos IF, pois a diversidade de cursos 

requer propostas pedagógicas diversificadas, condizentes com a identidade de cada  

curso, embora todas devam convergir para um mesmo compromisso, qual seja 

promover a formação integrada e contextualizada, na perspectiva da transformação 

social e da emancipação humana. 

A formação integrada, na concepção de Ciavatta e Ramos (2011), envolve 

outros níveis e formas de articulação que extrapolam a dimensão pluricurricular que 

se atribui aos IF. O sentido de integração, para as autoras, 
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[...] expressa uma concepção de formação humana que preconiza a 
integração de todas as dimensões da vida – o trabalho, a ciência e a cultura 
– no processo formativo. Tal concepção pode orientar tanto a educação 
geral quanto a profissional, independentemente da forma como são 
ofertadas. O horizonte da formação, nessa perspectiva, [...] teria como 
propósito fundamental proporcionar-lhes a compreensão das relações 
sociais de produção e do processo histórico e contraditório de 
desenvolvimento das forças produtivas (CIAVATTA; RAMOS, 2011, p. 31). 

Assim, bem mais que aprendizagem de técnicas, a formação integrada 

envolve a compreensão de todo o processo histórico, social e cultural em que se 

constrói o conhecimento, tendo em vista a transformação das condições de vida e a 

construção de novos sentidos para as ações humanas. Da mesma forma, o sujeito 

precisa ser considerado na sua totalidade, respeitando-se suas identidades, culturas 

e seus projetos de vida. 

Além de ofertar o “ensino de ciências, em geral, e de ciências aplicadas, em 

particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, voltado à investigação 

empírica” (BRASIL, 2008), o Institutos Federais devem, conforme determina a lei: 

 VII - desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e 
tecnológica; 
 VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o 
empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e 
tecnológico (BRASIL, 2008, Art. 6º). 

A proposta de articular pesquisa e extensão ao ensino confere à educação 

profissional uma dimensão totalmente inovadora, principalmente no sentido de 

promover a formação integral do sujeito. Temos, na pesquisa, a possibilidade de 

ultrapassar posturas pedagógicas centradas na transmissão do saber historicamente 

acumulado, adotando-se práticas que instigam a investigação, a descoberta, a 

produção do conhecimento e não a mera recepção. A atividade de extensão viabiliza 

a produção de conhecimentos através da experiência e do contato direto com a 

realidade externa à instituição, materializando a capacidade de intervir positivamente 

no espaço em que se insere, o que retorna, para professores e alunos, na forma de 

novos saberes e experiências. 

Dessa forma, a pesquisa e a extensão se constituem como atividades 

potencializadoras da formação do sujeito numa dimensão integral e emancipatória, 

contribuindo para que a educação profissional ultrapasse o caráter de mera 

instrumentalização para determinadas ocupações no mundo do trabalho e promova 

a transformação da vida. Nesse sentido, vale ressaltar a contribuição de Pacheco 

(2011, p. 16), ao afirmar: 
a formação humana, cidadã, precede a qualificação para a laboralidade e 
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pauta-se no compromisso de assegurar aos profissionais formados a 
capacidade de manter-se em desenvolvimento. Assim, a concepção de 
educação profissional e tecnológica que deve orientar as ações de ensino, 
pesquisa e extensão nos Institutos Federais baseia-se na integração entre 
ciência, tecnologia e cultura como dimensões indissociáveis da vida humana 
e, ao mesmo tempo, no desenvolvimento da capacidade de investigação 
científica, essencial à construção da autonomia intelectual (PACHECO, 
2011, p. 16). 
 

Essa formação humana e emancipatória posta como incumbência dos 

Institutos Federais faz-nos pensar na superação de uma estrutura curricular 

fragmentada e hierárquica que, naturalmente, não é inclusiva nem emancipatória, 

optando por estruturas que promovam a integração e a colaboração no espaço dos 

institutos, de modo que o aluno assuma a condição de sujeito da sua aprendizagem 

e continue, de forma autônoma e colaborativa, articulando cultura, conhecimento, 

tecnologia e trabalho na promoção do próprio desenvolvimento e na transformação 

da realidade em que está inserido. 

 
2.2 O Campus Floresta 

 
Tomando emprestadas as palavras de Gadotti (2003), o IF SERTÃO-PE 

Campus Floresta representou, para a comunidade local e da região em que se 

insere, a “boniteza de um sonho” – sonho de fazer um curso superior ou adquirir 

uma formação profissional na própria cidade ou região, de forma gratuita. Para 

Floresta – PE, o Campus é a primeira instituição pública a ofertar ensino técnico de 

nível médio e educação superior, possibilitando que muitos cidadãos deem 

continuidade aos estudos, o que não acontecia para muitas pessoas, principalmente 

de menos condições financeiras, já que não podiam se deslocar para outros centros 

em busca de formação. Quanto ao ensino médio, a oferta de formação profissional 

integrada à educação básica abre possiblidades de ingresso no mundo do trabalho, 

antes mesmo de atingir a formação de nível superior, ampliando as perspectivas de 

melhorar a qualidade de vida e elevar os índices de população ocupada que 

ocupa baixos índices,  com renda média de 1,5 salário mínimo (IBGE, 2017). Ainda 

de acordo com o IBGE (BRASIL, 2017), o município que sedia o Campus Floresta 

possui uma população estimada em 32.556 habitantes, com 1/3 desse 

contingente residindo na zonal rural. Dada a grande extensão territorial do 

município – 3.644,168 km², temos aí um bom número de pessoas que se deslocam 

para os centros urbanos em busca dos serviços de que necessitam, inclusive a 
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educação, entre os quais está um bom número de alunos que superam desafios 

diários para frequentarem um curso no Campus Floresta. 

Para atender à demanda de Floresta e região em termos de formação 

profissional integrada ao ensino médio e educação de nível superior, o Campus 

Floresta oferece cursos técnicos de nível médio integrado e subsequente, incluindo 

a Educação de Jovens e Adultos; formação de nível superior - tecnológico e 

licenciatura; curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) em áreas diversas; e 

cursos técnicos no formato a distância - EAD. No total, o Campus recebe 643 alunos 

(excetuando-se as matrículas de cursos FIC), oriundos não somente do município de 

Floresta, mas também dos demais territórios que integram a sua área de 

abrangência, bem como de outras regiões e estados. O quadro a seguir distribui o 

quantitativo de alunos por origem de residência. 

 
Quadro 1 – Distribuição de alunos por procedência 

 

 

MUNICÍPIO 

ÁREA  

TOTAL 
URB RUR 

Floresta 448 42 490 
Belém de São Francisco 3 2 5 
Itacuruba 117 3 120 
Carnaubeira da Penha 2 14 16 
Petrolândia 4 0 4 
Tacaratu 2 - 2 
Outros* 6 - 6 

TOTAL 582 61 643 
Fonte: Produção da autora com dados do SAGE 

 

A essa população é ofertado o Curso Técnico de Nível Médio Integrado em 

Agropecuária e o Técnico de Nível Médio Integrado em Informática, para quem 

concluiu o Ensino Fundamental, possibilitando a habilitação profissional técnica de 

nível médio ao mesmo tempo em que o estudante conclui a última etapa da 

Educação Básica; o curso Técnico de Nível Médio Subsequente em Agropecuária, 

destinado a quem já concluiu o Ensino Médio; o curso Técnico de Nível Médio 

Integrado em Agroindústria, voltado especificamente para a EJA; o curso Técnico de 

Nível Médio em Suporte e Manutenção em Informática, na modalidade EAD, para 

quem já concluiu o Ensino Médio; o Curso de Licenciatura em Química, que confere 

ao licenciado as competências para atuar como professor na educação básica; e o 

Curso de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação (GTI), de nível 
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superior, que promove formação especializada nos campos científico e tecnológico, 

conferindo ao diplomado competências para atuar em áreas profissionais 

específicas, caracterizadas por eixos tecnológicos, com o grau de tecnólogo. 

A oferta dos cursos no âmbito dos Institutos Federais deve estar relacionada 

ao desenvolvimento local, regional e nacional, conforme preconiza artigo 6°, inciso I, 

da Lei n° 11.892/2008, no tocante às finalidades e características dos institutos 

federais: 
I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e 
modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas a atuação 
profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no 
desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional (BRASIL, 2008, 
Art. 6º). 
 

O cumprimento dessa finalidade no Campus Floresta passa, em grande 

escala, pela atuação de 55 professores efetivos e 05 professores substitutos, 

perfazendo um total de 60 docentes, dos quais 39 são de área propedêutica e 21 

são de disciplinas técnicas, com concentração nas áreas de agrárias e de 

informática. O nível de formação é variado, como pode ser observado no quadro a 

seguir. 

 
Quadro 2 – Quantitativo de Docentes do Campus Floresta 

 

 
DOCENTES 

FORMAÇÃO TIPO DE GRADUAÇÃO 

NÍVEL QUANT BEL LIC 

EFETIVOS Graduação 03 03 ---- 
Especialização 17 08 09 
Mestrado 26 17 09 
Doutorado 09 07 02 

SUBSTITUTOS Graduação 02 01 01 
Especialização 01 ---- 01 
Mestrado 01 01 ---- 
Doutorado 01 01 ---- 

TOTAL 60 38 22 
Fonte: Produção da autora com dados da Coordenação de Gestão de Pessoas 

 
 

No exercício das atividades pedagógicas, os docentes contam com alguns 

espaços e recursos materiais específicos, organizados principalmente na forma de 

laboratórios, cuja natureza e quantitativos vêm discriminados no quadro que segue. 
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Quadro 3 – Demonstrativo de laboratórios 
 

ÁREA QUANT DENOMINAÇÃO INFORMAÇÕES 
Informática 03 LAB 1, LAB 2, LAB 3 Total de computadores: 74 
Agropecuária 01 LANA Atividade: nutrição animal 
Química 01 Laboratório de Química - 
Biologia 01 Laboratório de Biologia - 
Física 01 Laboratório de Física - 

Fonte: Produção da autora 
 

 
Ressalte-se que os referidos laboratórios atendem, quase  exclusivamente, às 

demandas específicas dos respectivos cursos. No caso dos LAB, espaços que 

agregam o maior número de computadores, também são de uso (quase) restrito do 

EMI Técnico em Informática e do Tecnólogo em GTI, não estando disponíveis a 

outras finalidades que não sejam aulas das disciplinas técnicas dos referidos cursos. 

À disposição dos alunos, com livre acesso, o Campus coloca apenas 02 

computadores na biblioteca, para realizarem pesquisas e outras atividades 

escolares; tal quantitativo se  torna insignificante num universo de 643 estudantes, 

pois muitos deles não possuem seu próprio computador nem dispõem de outras 

alternativas de acesso a tal recurso, principalmente por residirem na zona rural. 

Em relação à disponibilidade de internet, o Campus conta com um link 

principal de 100 Mbits e 01 link de 4 Mbits para redundância, ambos disponibilizados 

por meio de fibra óptica. Para um melhor gerenciamento, o acesso está subdividido 

nas subrredes Gerenciamento (de uso exclusivo dos servidores que atuam no setor 

de Tecnologia da Informação), Administrativos, Professores, Laboratórios, Alunos e 

Visitantes. 

A solução corporativa WIFI da empresa Cisco ampliou o acesso à internet em 

quase toda a extensão do Campus. O acesso é controlado e monitorado pelos 

firewalls fortigate, que fazem a filtragem de todo o conteúdo e oferecem segurança 

atualizada como antivírus, detecção e prevenção de intrusão, filtro de páginas, 

controle de banda, controle de aplicações, entre outros. Os alunos possuem acesso 

exclusivo, por rede e link próprio, a todos os periódicos da Capes, tanto pela rede 

cabeada quanto pelo WIFI corporativo. 

Este cenário que vimos desenhando acerca do IF SERTÃO – PE Campus 

Floresta representa o espaço em que pretendemos intervir, na perspectiva de que 

professores e alunos explorem o potencial de que dispõem, não só em termos 

materiais e tecnológicos, mas também humanos, instaurando relações que lhes 
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permitam agir como autores e atores do processo pedagógico, através das 

interações que se estabelecem, no espaço do instituto e fora dele, com o outro, com 

a realidade em que vivem e com as informações (BONILLA, 2005). A proposta é 

criar dispositivos de formação e intervenção que, simultaneamente, trabalhem a 

sensibilização dos professores quanto a maneiras outras de ensinar, e envolvam 

alunos e docentes em práticas mais autorais, livres, criativas e críticas; dispositivos 

que propiciem aos docentes a construção de seus percursos formativos e a vivência 

de práticas que alinhem, no Campus Floresta, ciência, tecnologia, cultura e  

inovação com profissionalização, cidadania, mudança pessoal e transformação 

social.
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3 A PESQUISA COMO POSSIBILIDADE DE CONHECER E RESSIGNIFICAR A 

PRÁTICA 
 

A construção do Projeto de Intervenção foi precedida de uma pesquisa 

realizada no Campus Floresta, cujo percurso metodológico foi pautado na 

abordagem qualitativa, já que o objetivo a que se propunha era a compreensão do 

fenômeno investigado, qual seja a prática pedagógica vivenciada no espaço do 

Campus Floresta e sua relação com a formação integral e emancipatória do sujeito, 

posta como incumbência dos Institutos Federais de Educação. Como a prática 

pedagógica se dá na dimensão das relações entre sujeitos que ensinam e 

aprendem, estando, por isso mesmo, impregnada de historicidade, culturas e 

subjetividades, incluímos no campo de investigação a complexidade dessas 

relações, inclusive com as tecnologias digitais e as diversas linguagens que as 

permeiam. O nosso propósito, nesse aspecto, encontra respaldo no pensamento de 

Freire (2008), para quem o homem é um ser de relações, principalmente com o 

mundo, relação esta que, sendo plural, crítica, reflexiva e aberta, confere-lhe a 

condição de sujeito da sua história e da sua cultura, e não mero espectador dela. 

Segundo André (2005), a pesquisa qualitativa estuda o fenômeno no contexto 

natural em que ele acontece, levando em consideração todos os seus componentes, 

bem como as interações e influências mútuas. Trata-se, pois, de investigar o 

problema em toda a sua complexidade, sempre com foco nos sujeitos investigados, 

na sua condição individual e social, na sua historicidade pois, como complementa 

Minayo (2015, p. 21), o objeto da pesquisa qualitativa é o “universo da produção 

humana, que pode ser resumido no mundo das relações, das representações e da 

intencionalidade”. Tal universo, obviamente, não pode ser mensurado, mas sim 

compreendido, porque se encontra no plano dos significados e das qualidades que 

devem ser apreendidos através da investigação qualitativa. 

A princípio empregada nas Ciências Sociais, a pesquisa qualitativa conquistou 

espaço no campo da educação, dada a centralidade na natureza humana e, por 

conseguinte, no conhecimento, que não é somente científico, mas também social e 

político. É nas interações sociais e nos sentidos que os sujeitos constroem, através 

da relação com o outro e com o mundo, que se desenvolvem as pesquisas 

qualitativas, sempre na perspectiva da construção de novos conhecimentos que 

promovam a realização pessoal e a transformação social. 
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Galeffi (2009) esclarece que o verdadeiro mérito da pesquisa qualitativa é a 

produção de conhecimento (universo da produção humana) que possa formar 

inteligências críticas. Quanto à caracterização desse ser crítico, o autor assim se 

expressa: 
O ser crítico é sempre aquele que aprendeu a duvidar e a suspeitar, a 
perguntar e a inferir, a conjecturar e a reconhecer, a questionar o que está 
posto como dado, a buscar soluções e alternativas para problemas efetivos 
e que aprende a distinguir problemas necessários de falsos problemas. Ser 
crítico antes de tudo significa aprender o justo e a justeza das coisas por 
conta própria, e não por simples imitação ou por mera bricolagem primária 
de fontes externas. Mas ser crítico também significa ser rigoroso no lidar 
com a interpretação de fatos e acontecimentos que dizem respeito ao 
comportamento de indivíduos e sociedades, assim como criterioso no uso 
das fontes e dos documentos disponíveis (GALEFFI, 2009, p. 41 – 42). 

 
Tal entendimento quanto ao ser crítico sinaliza para alguns comportamentos e 

atitudes que não podem faltar ao pesquisador, para que a pesquisa obtenha 

qualidade. A princípio, é importante despojar-se de certezas, seja quanto aos 

métodos e recursos utilizados, ao embasamento teórico que norteia a pesquisa, ou 

aos fundamentos científicos relacionados ao fenômeno em estudo. Também não é 

possível formular hipóteses acerca do objeto investigado, já que não se pode prever 

o que irá emergir das discussões nem os sentidos que serão construídos no curso 

da investigação. O que se busca é compreender os porquês e os sentidos que se 

constroem nessas interações, daí não ser adequado pensar em estabilidade e 

acabamento, pois o contexto social, histórico e cultural em que vivem os sujeitos, e 

no qual ocorre a pesquisa, é instável e inacabado, como também é o próprio 

conhecimento que se constrói na e pelas interações sociais. 

Para alguns, essa dimensão de inacabamento e incerteza, juntamente com o 

fato de não envolver dados quantificáveis, pode conferir à pesquisa qualitativa um 

caráter de inferioridade ou de eficácia duvidosa. Nesse sentido, Macedo (2009) 

aponta o rigor metodológico que é indispensável na pesquisa qualitativa, o que ele 

denomina de rigor outro, por não estar associado à rigidez própria dos processos 

mensuráveis. Tal rigor passa pela consciência da incompletude e imprevisibilidade, 

já que nada está concluído, daí a necessária flexibilidade de ações; passa pela ética, 

que deve estar presente em qualquer ação que lide com interações sociais e com o 

conhecimento; passa, enfim, pela qualidade da pesquisa e do trabalho do 

pesquisador. Para o autor, 
A pesquisa, [...] é, acima de tudo, uma aventura pensada, implica 
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conhecimento historicamente acumulado, mas, também, um imaginário em 
criação; é produzida numa comunidade de argumentos, existe para 
provocar alterações, turbulências de escalas, inacabamentos, relações 
instáveis, consensos não resignados. É nesse movimento que a ideia de 
rigor deve se inspirar e ser constituída (MACEDO, 2009, p. 86 – grifo do 
autor). 

Assim, considerando que toda investigação pressupõe certo conhecimento 

sobre o fenômeno e o espaço a ser estudado, foi feito um estudo exploratório acerca 

do IF SERTÃO – PE Campus Floresta, com foco no Ensino Médio Integrado, fato 

que permitiu a construção de maior proximidade com o universo pesquisado. 

De acordo com Gil (2008, p. 27), os estudos exploratórios “são desenvolvidos 

com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de 

determinado fato”, permitindo construir esclarecimentos que podem contribuir na 

sistematização dos procedimentos a serem implementados no âmbito da pesquisa 

qualitativa. Com esse intuito, fez-se necessário incluir, na pesquisa em tela, a leitura 

de instrumentos oficiais que norteiam o existir do IFSERTÃO – PE Campus Floresta, 

notadamente: a Lei Nº 11.892/2008, que cria os Institutos Federais de Educação; o 

Plano  de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFSERTÃO – PE; o Documento 

Base da Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio; 

a Resolução Nº 6, de 20 de Setembro de 2012, que define as diretrizes curriculares 

para a educação profissional de nível médio; o Projeto Pedagógico do Curso 

Técnico de Nível Médio Integrado em Agropecuária (PPC AGRO); o Projeto 

Pedagógico do Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática (PPC INFO); 

o Sistema de Apoio à Gestão Escolar (SAGE), que concentra dados e informações 

referentes aos alunos do Campus. 

Os conhecimentos produzidos a partir desse estudo permitiram ampliar a 

compreensão quanto à natureza e à singularidade dos IF, servindo como subsídio 

para a definição do campo da pesquisa - o Campus Floresta, bem como das 

estratégias metodológicas e dos sujeitos participantes, sobre os quais trataremos 

nos tópicos que seguem. 

 
3.1 O campo da pesquisa 
 

O Campus Floresta do IF SERTÃO – PE foi o local escolhido como campo da 

pesquisa por ser este o espaço em que estamos inseridos como docente, atuando 

nos cursos Técnico em Agropecuária e Técnico em Informática, ambos de nível 
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médio integrado. Tal escolha de deu na perspectiva de ampliar conhecimentos e 

construir novos sentidos acerca da prática pedagógica vivenciada no Campus, 

relacionando-a com a formação humana integral e com a incorporação das diversas 

linguagens, sobretudo as linguagens potencializadas pelas tecnologias digitais. 

As atividades do Campus Floresta foram iniciadas em 2008, mas os cursos 

técnicos de nível médio foram postos em funcionamento apenas no ano seguinte. 

De lá até hoje são ofertadas, anualmente, 80 vagas para ingresso de alunos no 

curso Agropecuária, alocados em 2 turmas, e 30 vagas em Informática, constituindo 

uma só turma, todas elas distribuídas nos turnos matutino ou vespertino, já que o 

Campus não adota o regime integral. 

A heterogeneidade e a diversidade social, histórica e cultural são 

características do corpo discente do Campus: uma boa quantidade dos estudantes 

provém da zona rural do município de Floresta ou de cidades circunvizinhas, muitos 

deles se deslocando diariamente; da zona urbana, há os que moram no centro e 

muitos que vêm da periferia; temos alunos provenientes de famílias mais abastadas, 

e vários outros pertencentes a grupos de baixa renda. Também diversas são as 

perspectivas e os objetivos em relação ao curso e ao próprio instituto, pois muitos 

que ingressam na instituição não o fazem pela formação profissional, mas sim pela 

formação geral, já que o objetivo é a preparação para ENEM e outros processos 

seletivos que favoreçam o ingresso num curso superior. Uma consequência desse 

fenômeno se revela, por exemplo, na queda do número de alunos que chegam ao 

quarto ano, no qual se concentram as disciplinas profissionalizantes, e concluem os 

respectivos cursos. 

Conforme dados disponíveis no SAGE, o Ensino Médio do Campus Floresta, 

em 2018, totaliza 315 alunos, distribuídos conforme discrimina o quadro que segue: 
Quadro 4 - Demonstrativo de alunos por curso e turma 

 

Turma/Turno Curso AGRO Curso INFO 
1º Ano Manhã 51 - 
1º Ano Tarde 48 35 
2º Ano Manhã 30 29 
2º Ano Tarde 19 - 
3º Ano Manhã 17 - 
3º Ano Tarde 16 20 
4º Ano Manhã 15 25 
4º Ano Tarde 10 - 

TOTAL 206 109 
Fonte: Produção da autora 
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Ressalte-se que os quantitativos acima se referem a alunos matriculados, o 

que nem sempre representa a realidade ao final do ano letivo, pois muitos se 

evadem. Da mesma forma, os números relativos às turmas de 1º ano não 

correspondem apenas aos alunos que ingressaram em 2018, mediante processo 

seletivo, pois incluem estudantes que ficaram retidos em decorrência de reprovação. 

Do total de 60 professores que compõem o quadro docente do Campus 

Floresta, 45 atuam diretamente nos cursos de AGRO e INFO, em suas áreas 

específicas, conforme descrito a seguir: 
Quadro 5 – Distribuição de professores por área 

 

 
Área 

 
Quant 

 
Observação 

Agropecuária 12 Inclui um professor de Tecnologia de Alimentos 
Informática 9 - 
Propedêutica 24 Os docentes atuam nos dois cursos 

TOTAL 45 - 
Fonte: Produção da autora 

 
Quanto à formação acadêmica, temos nesse grupo 23 professores que são 

bacharéis (12 de agropecuária, 9 de informática e 2 de disciplinas propedêuticas) e 

22 que possuem formação pedagógica adquirida através de cursos de licenciatura. 

O quadro docente do Campus é marcado por alta rotatividade pois, como apenas 3 

professores são oriundos da cidade de Floresta – PE, ocorrem substituições 

constantes, dificultando a construção do sentimento de pertencimento ao espaço em 

que estão inseridos e, consequentemente, o estabelecimento de relações mais 

integradoras e colaborativas no cotidiano pedagógico. 

Através dos cursos ofertados e, principalmente, da prática pedagógica 

desenvolvida pelo corpo docente, o Campus assume o compromisso de ofertar 

educação profissional e tecnológica de forma integrada ao Ensino Médio, articulando 

trabalho, cultura e conhecimento científico. De acordo com Frigotto (2010, p. 76), “o 

ensino médio, concebido como educação básica e articulado ao mundo do trabalho, 

da cultura e da ciência, constitui-se em direito social e subjetivo e, portanto, 

vinculado a todas as esferas e dimensões da vida”. Nessa ótica, não se pode 

dissociar educação geral de educação profissional, tampouco relacionar o trabalho 

apenas à questão operacional, destituindo-o dos conhecimentos e dos fenômenos 

científicos, culturais e tecnológicos a ele subjacentes. É preciso que o trabalho seja 

incorporado à escola como princípio educativo e que a formação integrada prime 
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pela formação humana, através da qual, segundo Ciavatta (2010, p. 85), “o que se 

busca 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 cidadão 

pertencente a um país, integrado dignamente a uma sociedade política”. 

Assim, na perspectiva de compreender como e em que medida a garantia 

desse direito vem ocorrendo no Campus Floresta, definimos esse espaço como 

campo da pesquisa, com foco na prática pedagógica e sua relação com a formação 

integral do sujeito aprendente, envolvendo diretamente alunos e docentes dos dois 

cursos ofertados no Ensino Médio Integrado. 

 
3.2 Os dispositivos e os sujeitos da pesquisa 

 

A metodologia adotada na pesquisa concentrou-se na proposta de roda de 

conversa, por ser este um dispositivo que, em sintonia com os princípios da 

pesquisa qualitativa, possibilita a produção e a escuta de narrativas em que se 

manifestam diferentes saberes e pontos de vista acerca do problema posto em 

discussão. 

Bogdan e Biklen (1994, p. 51) lembram que “o processo de investigação 

qualitativa reflete uma espécie de diálogo entre os investigadores e os respectivos 

sujeitos, dado estes não serem abordados por aqueles de forma neutra.” Assim, a 

opção pela roda de conversa como dispositivo principal para a produção de 

informações no âmbito da pesquisa levou em consideração o caráter dialógico e 

interativo que lhe é inerente, ou seja, a interação que viabiliza entre os sujeitos 

envolvidos diretamente na pesquisa, permitindo captar compreensões e sentidos 

sobre o problema em foco, ou seja, apreender não apenas o que os sujeitos pensam 

sobre o fenômeno, mas também porque pensam de determinada forma. Trata-se, 

pois, de uma atividade com grande potencial colaborativo, possibilitando o encontro 

de diferentes pontos de vista sobre um mesmo assunto e, dessa forma, a 

investigação do fenômeno no contexto em que acontece. 

A roda de conversa aproxima-se do dispositivo grupo focal, e usa a entrevista 

direcionada para um grupo previamente organizado a partir de características 

identitárias, com o intuito de promover o debate entre pares e a produção de 

informações qualitativas a partir dos próprios referenciais. É importante ressaltar que 

nas rodas de conversa não se buscam consensos; pelo contrário, é salutar que haja 
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divergência de opiniões, porque delas emanam sentidos mais ricos sobre a temática 

posta em debate. 

Gondim (2003) esclarece que uma pesquisa qualitativa que faça opção 

metodológica por abordagens tipo grupo focal deve ter como ponto de partida a 

clareza de propósito, pois é este o fator que orientará a definição dos demais 

elementos necessários. Também orienta a autora que, no decorrer do trabalho, 

devem ser consideradas algumas condições importantes, como: garantia da 

privacidade dos participantes, principalmente por conta da gravação; 

imprevisibilidade, pois os acasos podem exigir novos direcionamentos no decorrer 

das sessões; discrição na diretividade, por parte do moderador, principalmente em 

relação ao assunto, para não inibir a participação. Por isso, esse dispositivo deve ser 

cuidadosamente planejado, para que possa atender qualitativamente aos objetivos 

da pesquisa. 

Levando em consideração o que a literatura recomenda, elencamos a seguir 

alguns aspectos que nortearam a organização das rodas de conversa que integram 

esta pesquisa: a) a decisão de participar de uma roda de conversa deve estar isenta 

de imposição, ou seja, deve ser individual e livre; b) o número de participantes de 

uma roda de conversa deve ser entre 6 a 12 pessoas, dada a adequação dessas 

quantidades para um debate produtivo; c) a organização da amostra deve ser 

baseada em critérios previamente definidos, devendo haver pelo menos um traço 

comum entre os integrantes de um grupo; d) a organização do espaço deve 

considerar as condições básicas para um bom debate, como a ausência de ruídos e 

a distribuição de assentos de modo que permita a participação e interação do grupo, 

inclusive a interação face a face, estando todos dentro do mesmo campo de visão; 

e) a duração de cada roda de conversa deve ficar entre 1 a 2 horas; f) a produção do 

roteiro de discussão deve incluir questões abrangentes, coerentes com os objetivos 

da pesquisa, e que possam suscitar a discussão; g) o moderador, enquanto 

facilitador do debate, deve agir com imparcialidade, mantendo o entusiasmo na 

condução do grupo e a tranquilidade do ambiente, para que possa efluir a troca de 

experiências e perspectivas; h) a análise dos dados deve estar isenta de intervenção 

estatística, já que os dados são subjetivos. 

A composição das rodas de conversa fez-se mediante adesão espontânea dos 

sujeitos, decorrente, a princípio, da divulgação em painéis do Campus e, 

posteriormente, da explanação verbal por parte do pesquisador nos grupos de 
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alunos e de docentes dos cursos ofertados no Ensino Médio Integrado (EMI), quais 

sejam Técnico em Agropecuária e Técnico em Informática. 

Nesse sentido, elaboramos uma mensagem de divulgação que foi veiculada 

nos aparelhos de televisão que ficam afixados no pátio e corredores do Campus, no 

período de 18 a 27 de junho de 2018, informando a existência do projeto e 

convidando a participar das rodas de conversa. Alguns estudantes mantiveram 

contato com a pesquisadora e manifestaram interesse, mas ainda não foi suficiente 

para a composição dos grupos conforme os critérios definidos quanto a: gênero - 

masculino e feminino; curso – AGRO e INFO; turma – 2º, 3º e 4º anos; turno – 

manhã e tarde; procedência – zona urbana (URB) e zona rural (RUR). O 

atendimento a esses critérios prima pela garantia da diversidade de experiências 

pessoais e, ao mesmo tempo, pela existência de alguma característica em comum, 

fatores que colaboram para a interação e o fluir da discussão. 

Ao encerrar o ciclo de divulgação com uma baixa procura espontânea, fez-se 

necessária a realização de dois encontros presenciais, no dia 27 de junho de 2018, 

sendo um no turno da manhã e outro no turno da tarde, envolvendo os alunos das 

turmas e cursos de interesse da pesquisa, para uma exposição mais detalhada do 

projeto e composição das rodas de conversa. Assim, foram surgindo as adesões, de 

acordo com os critérios, até atingirmos o quantitativo de 8 participantes por grupo 

formado. Nesse processo, levamos em consideração as orientações de Gatti, que 

enfatiza: 

Embora alguns critérios pautem o convite às pessoas para participar do 
grupo, sua adesão deve ser voluntária. O convite deve ser motivador, de 
modo que os que aderirem ao trabalho estejam sensibilizados tanto para o 
processo como para o tema geral a ser tratado, ou seja, a atividade no 
grupo focal deve ser atraente para os participantes, por isso, preservar sua 
liberdade de adesão é fundamental (GATTI, 2005, p. 13) 

Considerando-se que as manifestações de interesse decorreram da 

sensibilidade e do interesse dos participantes, a adesão de cada um foi formalizada 

através do preenchimento de uma ficha (Apêndice A), disponibilizada pelo 

pesquisador, na qual foram registradas informações referentes a: a) identificação 

pessoal; b) perfil profissional/estudantil; c) perfil socioeconômico d) manifestação  de 

interesse e compromisso em participar da pesquisa. 

Assim, foram organizadas as duas rodas de conversa (RC) de alunos, sendo 

uma roda – RC1 – com estudantes do turno da manhã, e a outra – RC2 - com 
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discentes que estudam no turno da tarde. Essa divisão foi sugerida pelos próprios 

alunos, justificada pela facilidade de participação de todos. A composição de 

cadagrupo que participou das rodas de conversa, considerando-se a distribuição de 

quantitativos por critérios, encontra-se discriminada no quadro a seguir. 

 
Quadro 6 – Composição das RC – Discentes 

Roda de 
Conversa 

Curso Turma Gênero Residência 
AGRO INFO 2º 3º 4º Masc Fem URB RUR 

RC1 5 3 3 4 1 7 1 4 4 
RC2 5 3 4 3 1 3 5 7 1 
Total 10 6 7 7 2 10 6 11 5 

Fonte: Elaboração da autora 
 

Quanto à formação dos grupos de docentes, a procura por mais informações 

foi se dando de forma espontânea, e cada manifestação de interesse foi sendo 

registrada num formulário específico (Apêndice B), chegando-se a formar, através 

dessa dinâmica, um grupo com 8 docentes (RC3) e outro com 4 professores. Como 

a quantidade desse segundo grupo não atingiu o número mínimo de 6 participantes, 

até o dia 27 de junho de 2018, foi feito o convite pessoal a mais 4 professores, 

respeitando-se os critérios estabelecidos, dos quais 2 se dispuseram a participar, 

formando-se assim a RC4, com 6 componentes. 

Considerando o caráter da diversidade como aspecto potencializador das 

discussões, as rodas de conversa dos docentes deveriam contar com a participação 

de professores das áreas técnicas – agropecuária (AGRO) e informática (INFO) - e 

das disciplinas propedêuticas (PROP), contemplando bacharéis (BEL) e licenciados 

(LIC), que integram o quadro de servidores efetivos do Campus Floresta e que estão 

em exercício nas turmas de 2º, 3º e/ou 4º anos dos cursos de Ensino Médio 

Integrado. O quadro 2, a seguir, apresenta a composição dos grupos dos docentes 

que participaram das rodas de conversa, considerando quantitativos e critérios. 

  

Quadro 7 – Composição das RC – Docentes 
Roda de 
Conversa 

Área Turma Formação 
AGRO INFO PROP 2º 3º 4º BEL LIC 

RC3 2 1 5 5 6 3 4 4 
RC4 2 1 3 3 5 3 4 2 
Total 4 2 8 8* 11* 6* 8 6 

*Inclui um mesmo professor que atua em mais de uma turma 
Fonte: Elaboração da autora 

Seguindo as orientações quanto à preservação da identidade dos sujeitos, 
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cada participante das rodas de conversa foi identificado com duas letras maiúsculas, 

distinguindo-se a natureza dos grupos com a anteposição de A e D, para alunos e 

docentes, respectivamente, os quais estão elencados no quadro que segue. 

 
Quadro 8 – Identificação dos Participantes das RC 

 
Roda de 

Conversa 

Identificação dos Participantes 
Sexo Feminino Sexo Masculino 

Discentes AAL, 
AJO 

ABE 
ALA 

ABL 
AMR 

AEL AFE 
AKM 
AJV 

AFR 
ALE 

AER 
AMA 

AGA 
AMC 

Docentes DLU DRB   DAL 
DRO 
DEB 

DJG 
DCE 
DFD 

DJA 
DDA 
DLE 

DJL 
DDV 
DLL 

Fonte: Elaboração da autora 
 

Cada participante da pesquisa esteve inserido em uma roda de conversa, que 

foi vivenciada a partir de um roteiro contendo questões norteadoras, sendo um 

roteiro para alunos e outro para docentes, como se vê no quadro abaixo. 

 
Quadro 9:  Roteiros de discussão nas RC 

 
 

QUESTÕES 
Rodas de Conversa  

Discentes 
Rodas de Conversa  

Docentes 
1 - Os institutos federais possuem uma 
proposta inovadora que deve promover a 
profissionalização do sujeito, alinhando-a 
com a melhoria da qualidade de vida e a 
emancipação humana, através da formação 
integral. Vocês consideram que as práticas 
pedagógicas vivenciadas no Campus 
Floresta promovem essa formação? Que 
elementos significativos comprovam isso? 

1 - Os institutos federais possuem uma 
proposta inovadora que alinha formação 
profissional com formação científica, na 
perspectiva da melhoria da qualidade de 
vida e da emancipação humana, através 
da formação integral do sujeito. Vocês 
consideram que as práticas pedagógicas 
vivenciadas no Campus Floresta 
promovem essa formação integral? Que 
fatores significativos caracterizam essa 
prática? 

 

2- Há, no Campus Floresta, professoras de 
disciplinas diferentes que trabalham de 
forma integrada e colaborativa? Que 
situações podem ser lembradas para 
exemplificar a existência ou não dessas 
práticas? 
 
 
 

2 - Endentemos que a formação integral 
do sujeito está relacionada à vivência de 
práticas integradoras e colaborativas. É 
possível identificar práticas dessa 
natureza no cotidiano pedagógico do 
Campus Floresta? Que circunstâncias 
evidenciam a presença ou não dessas 
práticas? 



50 
 

3 - É possível perceber diferenças entre a 
prática pedagógica dos professores das  
áreas  técnicas  e  a  dos docentes das    
disciplinas    propedêuticas?  Que fatores 
evidenciam essas diferenças? 

3 - Por serem espaços de formação 
profissional, os institutos têm um quadro 
docente composto por bom número de 
bacharéis, engenheiros, tecnólogos. Vocês 
consideram que a ausência de uma 
formação pedagógica interfere na vivência 
de práticas pedagógicas mais 
integradoras? 

4 – Vocês estão satisfeitos com a forma 
como a maioria dos professores ministram 
suas aulas? Se sim, por quê? Se não, 
como gostariam que fossem? 

4 - As tecnologias digitais estão presentes, 
de forma intensa, no cotidiano dos 
institutos federais. No caso do Campus 
Floresta, pode-se considerar que os 
docentes exploram o potencial pedagógico 
dessas tecnologias na promoção de 
espaços mais significativos de ensino e 
aprendizagem? 
 

5 – As tecnologias digitais estão 
presentes, de forma intensa, no cotidiano 
dos institutos federais. No caso do 
Campus Floresta, pode-se considerar que 
os docentes exploram o potencial 
pedagógico dessas tecnologias, incluindo 
as diversas linguagens, para nortear as 
suas aulas? Como isso acontece? 
 

5 - Vocês consideram que o uso 
pedagógico das diversas linguagens, 
incluindo-se aquelas que são 
potencializadas pelas tecnologias digitais, 
pode contribuir, de forma significativa, 
para a formação integral dos sujeitos? 

6 - Vocês consideram viável a vivência, no 
Campus Floresta, de práticas pedagógicas 
colaborativas e integradoras, explorando as 
diversas linguagens que são 
potencializadas pelas tecnologias digitais? 
Como isso poderia acontecer? 
 

6 – Vocês consideram viável a vivência, 
no Campus Floresta, de práticas 
pedagógicas colaborativas e integradoras, 
explorando melhor as tecnologias digitais? 
Como isso poderia acontecer? 
 

Fonte: Produção da autora 
 
 

A perspectiva era que emergissem, das discussões, informações que 

evidenciassem: a) se e como a prática pedagógica vivenciada no Campus Floresta 

está associada a posturas colaborativas e integradoras; b) os fatores que viabilizam 

ou não a vivência de práticas colaborativas no âmbito do Campus investigado; c) o 

espaço que as diversas linguagens ocupam na prática dos professores e, por 

conseguinte, na formação dos estudantes; d) a viabilidade que há, no Campus, 

quanto ao uso pedagógico das diversas linguagens. No quadro 10, a seguir, é 

possível visualizar o espaço e o tempo em que transcorreram as rodas de conversa. 
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Quadro 10 – Espaço e tempo das RC 

 
Grupo Data Ambiente Duração Participantes 
RC1 05/07/2018 Sala de aula 00:50:51 8 
RC2 06/07/2018 Sala de aula 00:50:54 8 
RC3 23/08/2018 Laboratório de Biologia 01:24:29 8 
RC4 28/08/2018 Sala dos Professores 00:45:23 6 

Fonte: Elaboração da autora 
 

Considerando que as rodas de conversa são espaços eminentemente 

interativos, de exercício do pensar coletivo cuja base é o diálogo e a discussão, faz- 

se necessário contar com 
[...] a presença de um animador e de um relator. O primeiro tem o papel de 
focalizar o tema, promover a participação de todos, inibir os 
monopolizadores da palavra e aprofundar a discussão. […] O segundo 
papel é do relator, que, além de auxiliar o coordenador nos aspectos 
organizacionais, deve estar atento para nada deixar de anotar sobre o 
processo criativo e interativo, registrando-o (MINAYO, 2015, p. 68). 
 

No caso da presente pesquisa, além da óbvia participação do animador, aqui 

chamado de moderador, contamos com a atuação, não do relator, mas de um 

colaborador, que se encarregou da gravação em áudio de toda a discussão 

transcorrida, o que foi feito através de aparelho celular. A participação do 

observador, que estava prevista para todas as rodas, a fim de fazer os registros 

escritos que fossem necessários, só foi possível na primeira e segunda rodas de 

conversa - RC1 e RC2. Nas demais, por motivos alheios à vontade dos 

observadores, não contamos com essa colaboração, sendo alguns registros feitos 

pela própria moderadora. Nessa questão, buscamos respaldo em Gatti (2005, p. 27), 

que assim nos orienta: 
Mesmo com as gravações, recomenda-se que se façam anotações escritas, 
que se mostram essenciais para auxiliar as análises. Essas anotações 
podem ser feitas pelo moderador, mas é preferível que seja realizada apor 
um assistente ou por ambos. Elas serão úteis para sinalizar aspectos ou 
momentos importantes, falas significativas detectadas no instante mesmo, 
na vivência do momento, para registrar trocas e monólogos, dispersões, 
distrações, cochichos, alianças, oposições, etc, ou seja, pontos cuja 
importância pode passar despercebida no registro geral. 
 

As conversas transcorreram dentro da seguinte sequência de atividades: 

organização do ambiente, considerando a ausência de ruídos e a disposição das 

cadeiras em forma circular, de modo que viabilizasse uma boa visualização de todos 

e a discussão fluísse com mais qualidade; acolhimento dos participantes, com 
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palavras de boas-vindas e um lanche; exposição sobre os objetivos da pesquisa, a 

temática e a metodologia; debate, a partir do roteiro previamente elaborado; 

encerramento da sessão e agradecimentos aos participantes. 

Concluída cada roda de conversa, procedeu-se à transcrição das falas que, 

posteriormente, foram distribuídas em conjuntos de falas, tomando-se como 

parâmetro a relação com os objetivos da pesquisa e a pertinência com o fenômeno 

investigado. Tais conjuntos, que compõem o Apêndice C, foram identificados pelos 

códigos C1A, C2A, C3A, C4A, C5D, C6D, C7D e C8D, em que C significa conjunto, 

o número representa a sequência do conjunto, A identifica o conjunto como fala de 

aluno e D corresponde a docente. 

Assim, levando-se em consideração que toda e qualquer informação deve ser 

referida como sendo do grupo, desprezando-se as conotações individualizadas ou 

descontextualizadas, foi constituído o corpus da análise, contendo textos que 

representam as narrativas produzidas por estudantes e docentes no transcorrer das 

rodas de conversa. Aqui os textos 
[...] são entendidos como produções linguísticas, referentes a determinado 
fenômeno e originadas em um determinado tempo e contexto. São vistos 
como produções que expressam discursos sobre fenômenos e que podem 
ser lidos, descritos e interpretados, correspondendo a uma multiplicidade de 
sentidos que a partir deles podem ser construídos (MORAES; GALIAZZI, 
2016, p. 38) 
 

Definido o corpus, com base na concepção de texto acima referida, procedeu- 

se à análise das informações produzidas, tomando-se como referência a 

metodologia da Análise Textual Discursiva (ATD), proposta por Roque Moraes e 

Maria do Carmo Galiazzi. Tal metodologia, enquanto opção de análise das 

informações no âmbito da pesquisa qualitativa, opera com a atribuição de 

significados e sentidos aos textos, possibilitando que o pesquisador mergulhe no seu 

objeto de investigação e estabeleça um efetivo envolvimento com o fenômeno, 

permitindo a construção de novas compreensões a partir de um conjunto de textos. 

Nessa perspectiva, a produção dos significados vai além da decodificação da 

escrita, envolvendo as dinâmicas sociais, históricas e culturais em que se inserem 

os sujeitos, as quais são reveladas e ressignificadas através das interações 

possibilitadas pelos textos que produzem. 

De acordo com os autores acima mencionados, o processo da ATD se dá num 

ciclo que envolve três elementos básicos: desmontagem dos textos, categorização e 

produção de metatextos. Para eles, 



53 
 

A Análise Textual Discursiva pode ser entendida como o processo de 
desconstrução, seguido de reconstrução, de um conjunto de materiais 
linguísticos e discursivos, produzindo-se a partir disso novos entendimentos 
sobre os fenômenos e discursos investigados. Envolve identificar e isolar 
enunciados dos materiais submetidos à análise, categorizar esses 
enunciados e produzir textos, integrando nestes descrição e interpretação, 
utilizando como base de sua construção o sistema de categorias construído 
(MORAES; GALIAZZI, 2016, p. 134). 

 
A etapa da desconstrução, também denominada de unitarização, corresponde 

ao exame detalhado dos textos, com o intuito de identificar e destacar enunciados 

significativos que vão produzir as unidades de análise. A validade dessas unidades é 

conferida pela relação com o objeto da investigação, de modo que nem todas as 

informações precisam ser unitarizadas. 

A desmontagem dos textos exige atenção aos diversos sentidos que eles 

permitem construir e às diversas vozes que representam os sujeitos que os 

produziram, o que se obtém mediante leitura e impregnação do pesquisador com o 

material de análise. Nesse sentido, Moraes e Galiazzi (2006, p. 124) reforçam que a 

unitarização “constitui leitura cuidadosa de vozes de outros sujeitos [...] um diálogo 

com interlocutores em que participam diversificados pontos de vista”. É a partir 

desse diálogo que o pesquisador, atento à complexidade das relações que se 

estabelecem entre os sujeitos e entre os enunciados que constituem o discurso, 

caminha para atingir uma nova compreensão do todo que foi fragmentado. 

Uma vez constituídas as unidades de análise, passa-se ao segundo momento 

do ciclo da ATD, que é a categorização. Para Moraes e Galiazzi (2016, p. 138), 

“Categorizar ou classificar um conjunto de materiais é organizá-los a partir de uma 

série de regras. É produzir uma ordem a partir de um conjunto de materiais 

desordenados”. Se a unitarização configura o caos e a desordem, a categorização 

busca construir a ordem entre as unidades, estabelecendo relações e agrupando-as 

a partir de alguma semelhança identificada entre elas. Assim, a categorização 

envolve “simplificações, reduções e sínteses de informações da pesquisa, 

concretizadas por comparação e diferenciação de elementos unitários, resultando 

em formação de conjuntos de elementos que possuem algo em comum” (MORAES; 

GALIAZZI, 2016, p. 97). 

De acordo com Bardin (1977), categorizar é prática cotidiana dos sujeitos e 

possui relevada importância na atividade científica. Nesse processo, pode-se optar 

por diferentes métodos, sendo mais usuais o dedutivo e o indutivo que, 

respectivamente, constituem categorias a priori ou categorias emergentes. O 
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primeiro método pressupõe a existência das categorias antes da análise do corpus, 

nas quais serão encaixadas as unidades; no segundo, a produção das categorias 

decorre das unidades de análise que são construídas, mediante comparações e 

identificação de elementos semelhantes entre elas, ou seja, são construções 

elaboradas a partir do corpus da análise. Como os dois métodos podem ser 

combinados no movimento de categorização, optamos aqui pelo processo misto de 

dedutivo com indutivo, já que as categorias, em linhas gerais, foram previamente 

definidas, conforme os objetivos da pesquisa, sendo a elas incorporados novos 

elementos, de acordo com os elementos da análise. 

A partir do entendimento de que “As categorias são rubricas ou classes, as 

quais reunem um grupo de elementos [...] sob um título genérico, agrupamento esse 

efectuado em razão dos caracteres comuns destes elementos” (BARDIN, 1977, p. 

117), ou seja, são classes que congregam informações sobre as unidades, foram 

constituídas quatro categorias: a) Formação integral no Campus Floresta – entre a 

profissionalização e a emancipação humana; b) Práticas integradoras e 

colaborativas como possibilidade de formação integral; c) Formação docente como 

condição (ou não) para as posturas pedagógicas integradoras e colaborativas; d) 

Incorporação das diversas linguagens na prática pedagógica: perspectivas e 

possibilidades.  

Na análise das informações, levada a efeito a partir dessas categorias, 

buscamos apreender o que as falas revelam acerca das práticas pedagógicas, para 

que pudéssemos propor outras práticas que dialoguem com as perspectivas e 

demandas dos sujeitos que constituem o Ensino Médio Integrado do Campus 

Floresta.
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4 A PESQUISA: POSSIBILIDADES QUE AS VOZES REVELAM PARA DES-

CONSTRUIR / RE-CONSTRUIR A PRÁTICA 

 
Entendendo-se que as falas dos sujeitos representam muito mais do que uma 

relação pergunta – resposta, ou seja, revelam vivências e histórias de vida, bem 

como os significados que atribuem a suas experiências, ao outro e ao mundo em 

que estão, passamos a expor as compreensões que construímos acerca do 

fenômeno investigado, a partir do que nos foi comunicado pelos praticantes e que é 

pertinente comunicar, com o intuito de contribuir para a incorporação de outras 

vivências pedagógicas no âmbito do IF SERTÃO – PE Campus Floresta, com foco 

no potencial que as tecnologias digitais e as diversas linguagens podem oferecer 

para a formação integral e humana dos sujeitos. 

 
4.1 Formação integral no Campus Floresta – entre a profissionalização e a  

emancipação humana 

 
Os Institutos Federais de Educação devem favorecer ao sujeito aprendente o 

desenvolvimento de sua capacidade de gerar conhecimentos na interatividade com 

o outro e com o mundo em que vive, exercitando a capacidade de problematizar, 

investigar, criticar, produzir ciência e cultura. Tal incumbência remete à formação 

integral do estudante, numa perspectiva humana e cidadã que “precede a 

qualificação para o exercício da laboralidade e pauta-se no compromisso de 

assegurar aos profissionais formados a capacidade de manter-se permanentemente 

em desenvolvimento” (BRASIL, 2010, p. 6). O trabalho aí se insere como princípio 

educativo articulado às demais dimensões da formação humana, na perspectiva de 

formação para a vida, de ressignificação das experiências e do espaço em que 

vivem os sujeitos. 

Dessa forma, os IF possuem uma identidade divergente das instituições que 

lhes deram origem (centradas na qualificação da mão de obra) mas, pelo que 

sinaliza a realidade vivida no Campus Floresta, ainda não dá conta de promover a 

formação integral e emancipatória posta em suas diretrizes. 

Debatendo-se essa questão nas rodas de conversa com alunos, ficou 

evidente que a maioria associa formação integral a uma formação técnica, o que 
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ainda não acontece satisfatoriamente pela carência que há de aulas práticas. 
A meu ver, tem uma coisa que eu sinto uma certa falta aqui no Campus que 
é aulas práticas [também]. Se é para nos profissionalizar, se vamos 
trabalhar naquilo, é bem legal a proposta de ter mais aula prática, prender 
mais com a prática, aprender fazendo. (AFR) 
 
 E não só a questão da aula prática, a questão de estágio também. Não   
que ... mas eu acho que devia aprofundar mais a gente nessa questão, na 
área do estágio pra ter uma garantia daquela técnica, a garantia de que 
poderia pegar aquela técnica. (AER) 
 

Acrescentam os alunos que a atividade prática precisa ser potencializada no 

Campus Floresta, por ser essa a dimensão que confere singularidade aos IF. 
Por ser técnico, acho que deveria..ter mais aulas práticas, já que é o que 
diferencia de outras instituições, no caso escolares... acho que deveria ter 
mais aulas práticas pra aprofundar mais o assunto. (AFE) 
 
É... essa questão de aulas práticas deveria diferenciar o IF de outras 
escolas .(AMA) 
 

Em menor incidência encontram-se posicionamentos que afirmam haver uma 

formação que converge para a emancipação humana, porém são justificados com 

preparação para o ENEM, como ressalta AKM: “Acho que contribui (para a 

emancipação).[...] Precisamos nos preparar não somente para trabalhar como 

técnico em agropecuária, mas temos sim que ter uma formação do Ensino Médio 

para fazer o ENEM, para fazer uma faculdade ... Eu acho que o IF promove tudo 

isso.” 

Poucas falas sinalizaram a existência de uma formação emancipatória, a 

exemplo “Na nossa sala, vários professores já levantaram diálogo, não com 

ideologias mas... tipo, pra levar a gente a reflexões sobre o cotidiano... como a gente 

também leva isso pra sala.”(AGA), mas não houve prolongamento nem ratificação 

por parte dos demais, o que nos faz presumir que isso não é percebido/vivido pela 

maioria dos praticantes. 

Encontramos, na fala de AGA, principalmente quando cita professores que 

promovem diálogo “sem ideologias”, dois elementos de grande relevância para a 

formação integral e emancipatória: o diálogo, sem o qual não há interatividade e 

colaboração, e o exercício da criticidade, que pressupõe liberdade de pensamento e 

formulação das próprias compreensões sobre o mundo, o que se dá nas relações 

que os sujeitos estabelecem entre si, com o espaço em que estão e com o 

conhecimento. Dizer “sem ideologias” nos remete a não imposição, por parte do 
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professor, quanto aos modos de o sujeito perceber e dar sentido a suas vivências, 

permitindo-lhe a tomada de consciência de si mesmo, do outro e do mundo em que 

vive. Essa educação, segundo Freire (2008), deve ir ao encontro do povo e ajudá-lo 

a inserir-se criticamente no processo; deve ser, necessariamente, uma educação 

que proponha ao sujeito a reflexão sobre si mesmo, sobre seu tempo e suas 

responsabilidades, e que caminhe no sentido da integração, da humanização, 

promovendo a prática do diálogo para dar voz e vez aos sujeitos. 

Além de AGA, mais um estudante foi incisivo em afirmar que as práticas 

pedagógicas estão para além da formação técnica: 
Eu acho que sim, a educação que é proporcionada aqui no instituto vai além 
dos padrões de se formar mão de obra, porque estimula diversos aspectos 
humanos; eu falo isso por experiência própria porque é... que acredito que 
uma atividade que estimula bastante são os projetos de iniciação científica 
[…] em questão pessoal eu cresci muito aqui, com diversas coisas que eu 
participei, então eu acho que realmente é uma formação muito rica (ALA) 

 

Porém, como se trata de questão individualizada, que não representa a 

realidade da maioria nem integra o cotidiano pedagógico do Campus, já que se 

refere à participação em projetos pontuais, tais enunciados não podem ser tomados 

como caracterizadores das práticas pedagógicas vivenciadas nos Campus. 

Muitas falas evidenciaram que não há clareza, por parte dos alunos, quanto 

às especificidades do processo formativo em que estão inseridos, principalmente no 

tocante à articulação entre ensino, pesquisa e extensão, aí incluindo a capacidade 

investigativa, tão importante para o exercício da autonomia na produção do 

conhecimento. 

Não resta dúvida de que a pesquisa possui grande potencial na formação 

humana, dadas as possibilidades de questionar, problematizar, investigar e produzir 

informações que lhe são inerentes; dessa forma, converge para o protagonismo de 

alunos e professores, redimensionando as relações com conhecimento, que  

passam a ser mais horizontais e colaborativas. No caso dos IF, a pesquisa, tomada 

como princípio educacional, deve estar integrada ao processo de ensino e 

aprendizagem, promovendo a imersão na realidade, de forma orientada e crítica, de 

modo a romper o paradigma da reprodução do saber pronto e vivenciar o processo 

de produção dos conhecimentos. 

Embora se tenha clareza de que o ensino deve estar integrado à pesquisa, 

constatamos que tal atividade, no Campus Floresta, está atrelada aos programas 
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institucionais de iniciação científica, contemplando um baixo número de discentes. 

Em 2018, apenas 14 alunos (de 315) estão envolvidos em pesquisas, como 

bolsistas, vivenciando a experiência relatada por ALA. Confirma-se, assim, que 

poucos são os professores pesquisadores, quando todos deveriam ser, já que a 

dinâmica do ensinar e aprender pressupõe curiosidade, questionamento, 

investigação, construção e reconstrução de conhecimentos, e tantas outras 

competências que são desenvolvidas através da pesquisa. 

Também ficou evidente, nas falas dos alunos, certa falta de maturidade 

quanto ao sentido da formação integral, pois muitas opiniões a associaram à  

formação profissional numa dimensão técnica, além de terem centrado a conversa 

numa explícita avaliação dos professores, às vezes citados nominalmente, com 

ênfase no relacionamento interpessoal. 

A singularidade da formação que deve ser promovida pelos IF se expressa 

pela relação entre trabalho, cultura e conhecimento científico, o que remete à 

formação profissional integrada com a educação geral. De acordo com Ciavatta 

(2010, p. 85), 
A ideia de formação integrada sugere superar o ser humano dividido 
historicamente pela divisão social do trabalho entre a ação de executar e a 
ação de pensar, dirigir ou planejar. Trata-se de superar a redução da 
preparação para o trabalho ao seu aspecto operacional, simplificado, 
escoimado dos conhecimentos que estão na sua gênese científico- 
tecnológica e na sua apropriação histórico-social. 

 
Assim, a formação integrada envolve a ideia de completude e, por 

conseguinte, à ideia de educação na sua totalidade, de educação que, sendo social, 

também é histórica, cultural e científica. Da mesma forma, exige o entendimento do 

sujeito também na sua totalidade, para que se possa caminhar em direção à 

formação integral humana e emancipatória que deve ser promovida no espaço dos 

IF. Entendemos que esse percurso não pode se isentar da responsabilidade 

compartilhada e não pode ser feito senão de forma interativa e colaborativa, 

superando a fragmentação do conhecimento nos processos formativos, numa 

relação de respeito à multiplicidade de histórias, crenças, culturas e experiências 

que dialogam cotidianamente no espaço da escola. 

De acordo com a maioria dos docentes, as práticas pedagógicas dão conta, 

satisfatoriamente, das “questões conteudistas, das questões de currículo” (DEB), 

mas deixam a desejar quando se refere à construção de valores, ao 

desenvolvimento de habilidades necessárias à formação integral do sujeito, como 
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pode ser observado nas falas que seguem. 
[...] O que eu percebo é..., quando se trata de questão... das questões 
conteudistas , das questões de currículo é.. eu acho que o instituto atende a 
contento, né. Agora, quando a gente parte pra outras coisas, [...] que faz 
parte também da formação do cidadão - espírito de liderança, 
autoconfiança, organização, então alguns desses pontos que através de 
técnicas como interdisciplinaridade, problemas reais, trazer pra dentro da 
sala pra promover um... enfim, uma interação entre eles, eu acho que ainda 
falta esse ponto,[...] (DEB) 
 
[...] Porque o âmbito acadêmico, o conhecimento formal, o conhecimento 
científico, realmente eu acho que nós temos um esforço efetivo e 
consistente nesse sentido. Eu acho que essa formação humana pautada por 
valores, é... por uma série de questões que são importantes e tal, talvez 
seja até um dos pontos mais desafiadores do nosso trabalho enquanto 
equipe. Porque aí essa parte conteudista, essa parte científica, acadêmica, 
dentro das nossas respectivas áreas a gente até consegue desenvolver 
mais. Mas muitas vezes, chegar pra o aluno pra promover de fato essa é... 
ampliação de perspectivas sociais, essa questão de sensibilização no que 
se refere a determinados aspectos da sociedade em que ele vive, tudo 
mais, eu acho que aí é onde a gente tem uma limitação maior [...]. (DJA) 
 

Esse trabalho centrado na construção dos conhecimentos científicos é 

positivo, na opinião dos docentes, porque “[...] uma das maiores contribuições que 

você pode dar pra o indivíduo é fazer com que ele assimile conhecimento ... dos 

níveis mais diferenciados possível. Porque conhecimento é melhoria de vida. [...]” 

(DCE). Porém, é perceptível “uma espécie de compartimentalização de saberes que 

impedem efetivamente uma formação integral” (DAL); por isso, esse processo 

precisa ocorrer numa dinâmica que permita ”buscar uma integração maior, [...] trazer 

problemáticas da sociedade em que ele (o aluno) vive pra dentro... do nosso 

horizonte de reflexão, pra que a gente pudesse de fato problematizar e... nortear as 

práticas a partir disso aí.” (DJA) 

Outra questão pontuada pelos professores, como igualmente importante para 

uma formação integral, é a necessidade de associar a formação conteudista com a 

formação humanista, no sentido de agregar valores necessários à vida em 

sociedade, como respeito, responsabilidade, tolerância etc., e de desenvolver no 

aluno o pensamento crítico e uma visão holística do mundo. Tal visão, que remete à 

articulação entre as várias áreas do conhecimento e, por consequência, à ideia de 

conjunto, de sistema aberto, em contínua interação, não está presente nas práticas 

pedagógicas do IF SERTÃO Campus Floresta, comprometendo a qualidade do 

trabalho em termos de formação integral, daí se afirmar que “Realmente, dizer que 



60 
 

estamos alcançando em plenitude a formação integral, realmente não estamos. 

Acho que temos muito a evoluir ainda.” (DLL) 

Do conjunto de falas, apenas uma associou formação integral com a questão 

profissional, alegando “que falta a inclusão dos discentes no ambiente de trabalho, 

principalmente em estágios que contribuam para a formação prática e vivência no 

mercado de trabalho.” (DJG) e duas falas consideram que o Campus Floresta 

promove, sim, 

essa formação: 

Sim... concordo que fomentamos uma educação de forma integral, porém 
parcialmente emancipativa , pois... principalmente os alunos de ensino 
médio se mostram ainda muito imaturos em suas formas de agir e pensar 
[...], muito dependentes na relação professor aluno. Para melhorar essa 
autonomia do aluno tentamos estimular o pensamento participativo e 
integratório no cotidiano da nossa vida escolar. (DLU) 
 

Sim. As diversas atividades pedagógicas realizadas nos âmbitos das 
ciências, das artes e dos esportes imprimem uma dinâmica que relaciona as 
diversas dimensões da vida humana e... além disso, com as atividades de 
pesquisa e extensão, alinhamos o princípio da pesquisa como princípio à 
formação integral dos educandos. (DRO) 

 
 

Na fala dos docentes ficou explícito que é importante focar na emancipação 

do sujeito, no sentido de “ele [...] (o aluno) se desvincular e ver que ele pode ser 

muito mais do que aquilo que ele acha que é limitação” (DDA), envolvendo a família 

nesse processo. Foi destacada com veemência a necessidade de o Campus buscar 

essa articulação permanente com a família, não só no sentido da colaboração, mas 

também da conscientização sobre os cursos e os processos formativos que são 

ofertados. 

Em tese, tanto professores quanto alunos consideram que a formação integral 

dos sujeitos aprendentes é promovida de forma parcial no IF SERTÃO Campus 

Floresta, estando associada à formação para o trabalho, daí a reivindicação de mais 

atividades práticas, ou ao domínio dos conteúdos curriculares pré-estabelecidos o 

que, na ótica da maioria dos docentes, vem sendo cumprido satisfatoriamente. Tais 

enunciados evidenciam uma prática que não condiz com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio que, entre outros, 

definem como princípios a serem observados na organização dessa modalidade de 

ensino: 
I – relação e articulação entre a formação desenvolvida no Ensino Médio e a 
preparação para o exercício das profissões técnicas, visando à formação 
integral do estudante; 
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[...] 
V – indissociabilidade entre educação e prática social, considerando-se a 
historicidade dos conhecimentos e dos sujeitos da aprendizagem; 
VI– indissociabilidade entre teoria e prática no processo de ensino- 
aprendizagem; (BRASIL, 2012, Art 6º). 
 

Nas falas que afirmam existir uma formação integral e emancipatória, fica 

explícito que os professores também a relacionam com projetos de pesquisa, na 

forma de atividades eventuais, e não atingem os alunos na sua totalidade. Assim, 

não dá para considerar que a pesquisa esteja inserida no cotidiano pedagógico, ou 

seja, na maioria das práticas que compõem os itinerários formativos desenvolvidos 

no Campus, se as vivências, nesse sentido, limitam-se a programas institucionais, 

no caso o PIBIC (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica), conforme 

tratamos anteriormente. Para além desses programas, os sujeitos envolvidos nos 

processos educacionais que aliam formação profissional e formação humana devem 

inserir-se na prática da pesquisa, num movimento de aprendizagem contínua que 

favoreça a capacidade de criar e recriar sua existência e a própria sociedade. 

A formação integral de que vimos tratando encontra respaldo no pensamento 

de Frigotto et al (2014) ao explicitar a concepção de educação que norteia o ensino 

médio nos IF: 
[...] trata-se de uma concepção de educação que, desafiada pelas contra- 
dições da realidade concreta, pressupõe a integração de dimensões 
fundamentais da vida – trabalho, ciência, tecnologia e cultura – num 
processo formativo que possibilite aos trabalhadores o acesso aos 
conhecimentos (científicos, éticos e estéticos) produzidos histórica e 
coletivamente pela humanidade, bem como aos meios necessários à 
produção de sua existência e à sua emancipação como classe (FRIGOTTO 
et al, 2014, p. 11) 

 
 

Tal concepção, aliada à significação do termo integral, faz-nos pensar numa 

educação que contemple a existência humana na sua totalidade, incluindo-se as 

múltiplas dimensões em que se estabelecem as relações – social, política, 

econômica, cultural, tecnológica..., e não somente a formação para a laboralidade. 

Assim, não se pode pensar a educação numa perspectiva que não seja a da 

colaboração, da articulação de práticas pedagógicas, da integração de 

conhecimentos científicos, culturais e tecnológicos, da horizontalidade entre os 

sujeitos envolvidos no processo de ensinar e aprender. 
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4.2 Práticas integradoras e colaborativas como possibilidade de formação 

integral 

 
De acordo com Pretto (2017, p. 58), a escola é um espaço que deve 

“promover um diálogo permanente entre autores, conhecimentos, leis, percepções 

de mundo, saberes e culturas locais, de maneira constante e permanente.” Se assim 

entendemos, a escola não pode mais estar centrada no cumprimento de conteúdos 

previamente estabelecidos num currículo, através de ações pedagógicas que se 

distanciam do pensar e do fazer coletivo, os quais são necessários à formação que 

deve ser promovida pelos Institutos Federais. Trata-se, pois, de pautar o trabalho 

pedagógico na pluralidade e na liberdade de ação, o que se materializa através das 

práticas colaborativas, num processo contínuo e autoral que se renova 

constantemente, colocando alunos e professores em situação de permanente 

aprendizado. Nessa perspectiva, propomos o debate em torno da presença (ou não) 

de práticas pedagógicas colaborativas no Campus Floresta e, em caso afirmativo, de 

como essas práticas acontecem. 

As narrativas dos alunos se concentraram na citação de eventos pontuais 

coordenados por determinados professores, como produção de jornal, sarau e 

teatro. A esses foram acrescidos eventos de maior porte, como Semana da 

Consciência Negra e Semana do Meio Ambiente, durante as quais são vivenciadas 

diversas atividades que “integram várias disciplinas.” Tais atividades acontecem 

através de Projetos Integradores vivenciados em contextos comemorativos, 

articulando professores/disciplinas na promoção de palestras, oficinas, 

apresentações culturais. Importante destacar que a integração refere-se ao fato de 

juntarem-se dois ou três docentes de disciplinas diferentes, geralmente aqueles que 

têm mais aproximação pessoal, para organizarem o que será vivenciado. Além de 

serem esporádicas, as atividades pouco têm de produção coletiva e integrada, 

estando, muitas vezes, atreladas à exibição do que já existe. 

Um aspecto que nos chamou atenção foi a contextualização dessas 

atividades sempre no passado, evidenciando que houve um declínio dessas ações 

de caráter eventual que foram citadas como práticas colaborativas, bem como das 

iniciativas de integração em termos de sala de aula, como vemos nas falas a seguir: 
Antes tinha mais. A professora de português que fazia sarau que integrava 
várias disciplinas. Teve também o dia da consciência negra que integrou a 
maioria das disciplinas; não muito as áreas de exatas, mas as outras se 
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integram e faz apresentação; envolve conteúdos de português, história, 
literatura e... Existem eventos no IF que envolvem essa 
interdisciplinaridade, de várias disciplinas e... envolve vários pontos. (AKM) 
 
Ano passado teve a peça que nossa turma fez, do 1º ano[...], que incluiu 
não só a questão de português mas a questão de História do Brasil, 
envolveu também um pouco de sociologia. Então realmente eu acho que 
isso acontece aqui no IF, com várias disciplinas.(AER) 
 
Eu acho que foram realizados vários eventos que prezavam por essa 
interdisciplinaridade. Antes, quando eu entrei aqui, nos primeiros anos, eu 
sentia mais na sala de aula, os professores se conectavam entre si e não 
precisava necessariamente um evento para realizar essa... Eu acho que é 
um ponto que foi enfraquecendo com o passar do tempo. Pelo menos da 
minha experiência aqui. (ALA) 

 
Ao longo das narrativas observa-se uma recorrência no uso do termo 

interdisciplinaridade para tratar de práticas colaborativas, associando-a à integração 

entre disciplinas, à ”junção de duas disciplinas para trabalhar um mesmo assunto”, à 

existência de “matérias que são conectadas”, não sendo evidenciado o caráter de 

produção compartilhada. Esse caráter também não se faz presente nos princípios 

norteadores das Diretrizes Curriculares da Educação Profissional, como se vê nos 

tópicos abaixo: 
V – interdisciplinaridade assegurada no currículo e na prática 
pedagógica, visando à superação da fragmentação de conhecimentos e de 
segmentação da organização curricular; 
VI – contextualização, flexibilidade e interdisciplinaridade na utilização de 
estratégias educacionais favoráveis à compreensão de significados e à 
integração entre a teoria e a vivência da prática profissional, envolvendo as 
múltiplas dimensões do eixo tecnológico do curso e das ciências e 
tecnologias a ele vinculadas; (BRASIL, 2012, Art. 6º). 

 
Como a dimensão interdisciplinar está posta na forma de diretrizes, definidas 

de fora para dentro do Campus sem explicitar as concepções e dimensões que 

nelas estão embutidas, as pessoas tendem a associá-la, de fato, à relação entre 

disciplinas, vendo-se o que é comum entre elas. Porém, mais do que estabelecer o 

diálogo entre disciplinas, um projeto interdisciplinar “consegue captar a profundidade 

das relações conscientes entre pessoas e entre pessoas e coisas”, impulsionado 

pelo desejo de criar, inovar, produzir novos conhecimentos de forma compartilhada 

(FAZENDA, 2011, p.17). Para a autora, interdisciplinaridade é questão de atitude, de 

predisposição para estar junto, superando as barreiras do conhecimento. 

As práticas colaborativas, indo além de uma integração destinada a superar a 

fragmentação do conhecimento e das próprias práticas, viabilizam a constituição de 

outros processos formativos nos quais “os professores deixam de ser meros atores 

de uma peça escrita por outros e passam a assumir, como lideranças intelectuais e 
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políticas, a função de autores. E, claro, instigando os alunos a, também eles, serem 

autores” (PRETTO, 2017, p. 58). 

Importante ressaltar que as experiências apontadas pelos alunos, em termos 

de ações integradoras, não contemplam as disciplinas de exatas, conforme foi 

verbalizado por AKM: “não muito as áreas de exatas, mas as outras se integram e 

faz apresentação.” Também as disciplinas das áreas técnicas não são passíveis de 

integração, como diz ALA: ”[...] realmente matéria técnica é o contato com a área. 

Então não tem muito essa questão de integração.” 

Na voz dos discentes, o cotidiano pedagógico do Campus Floresta ainda não 

incorporou o trabalho compartilhado, no sentido da produção coletiva que permita a 

professores e alunos assumirem-se como protagonistas do processo de ensinar e 

aprender, construindo e reconstruindo conhecimento a partir do que fazem e do que 

sabem. 

Semelhante aos alunos, a grande maioria dos docentes também associa 

práticas colaborativas a eventos esporádicos, inclusive no contexto de datas 

comemorativas. Todos são unânimes em dizer que as práticas em questão não 

acontecem com efetividade nem da forma como deveria ser, o que fica claro em 

narrativas como: 
São poucas ações que nós vemos aqui no Campus que integram; fica muito 
professor cada um no seu quadrado, cada um no seu conteúdo, e nada de 
interação entre os professores [...] Então eu acho que essa prática 
integradora no cotidiano é uma ideia muito, muito... fraca, muito incipiente 
aqui no Campus Floresta. (DLL) 
 
... assim como outras instituições, a gente precisa crescer muito pra ter de 
fato... essa prática colaborativa de forma mais consistente na instituição. 
(DJA) 
 
... é uma coisa que não acontece com veemência, não é uma coisa 
cotidiana, é uma coisa inventada, entre aspas, por um e por outro. (DEB) 
[...] a gente continua, aqui no instituto, pensando nessas práticas, como se 
fossem só...    na   visibilidade,   no momento,    no   evento,   na forma 
espetacularizada que a gente tem de pensar essas práticas, né. No dia a dia 
a gente não faz isso. (DFD) 
 

Para os docentes, alguns fatores interferem negativamente na vivência de 

práticas colaborativas no Campus Floresta, como a resistência, por parte de alguns 

professores, e o caráter de informalidade com que as ações acontecem, exatamente 

pela ausência de diretrizes institucionais que potencializem tais práticas. A essa 

questão acrescenta-se a dificuldade na socialização de informações e na divulgação 

das propostas de trabalho, mesmo aqueles eventuais e comemorativos, acarretando 
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baixa mobilização e envolvimento de grande parte dos docentes. 

Como, na opinião dos docentes, “não existe uma institucionalização, uma 

política de uma prática integradora” (DDA), foi apontada a necessidade de se incluir, 

nos PPC, um direcionamento para a prática pedagógica colaborativa, e de se 

pensarem os cursos num formato interdisciplinar. Esse desejo foi expresso na fala 

de DAL: “Eu, enquanto professor, sinto falta de instrumentos institucionais que me 

permitam um maior diálogo com os saberes dos meus colegas... uma maior  

integralização entre os saberes e disciplinas que compõem o currículo.” 

Mais que formalização documental, a incorporação dessas práticas nos 

processos educativos requer que se pense em currículos abertos e horizontais que 

permitam aos sujeitos a participação crítica na produção do próprio conhecimento. 

Nesse sentido, Lévy adverte: 
Devemos construir novos modelos do espaço dos conhecimentos. No lugar 
de uma representação em escalas lineares e paralelas, em pirâmides 
estruturadas em “níveis”, organizadas pela noção de pré-requisitos e 
convergindo para saberes “superiores”, a partir de agora devemos preferir a 
imagem de espaços de conhecimentos emergentes, abertos, contínuos, em 
fluxo, não lineares, se reorganizando de acordo com os objetivos ou os 
contextos, nos quais cada um ocupa uma posição singular e evolutiva 
(LÉVY, 2010, p. 160). 

 
Nessa perspectiva, a reforma dos PPC, proposta pelos docentes com vistas à 

institucionalização das práticas colaborativas, deve contemplar uma reorganização 

bem mais ampla, adotando-se essas práticas não apenas como possibilidades 

metodológicas, mas sim como elementos fundantes dos processos educativos, 

inclusive quanto à integralização que deve haver entre formação profissional e 

formação geral no âmbito dos Cursos Técnicos de Nível Médio Integrado. 

Destacamos mais dois aspectos importantes abordados pelos professores. 

Primeiro, a necessidade de essas práticas colaborativas começarem “no dia a dia 

pra depois elas irem pra os eventos maiores” (DFD), até porque “a gente só pensa 

nessas práticas como algo grande, que vai envolver toda a instituição” (DDV). 

Identificamos, aí, o desejo de que essas práticas não se limitem a eventos 

comemorativos e que façam parte das ações pedagógicas de forma cotidiana. 

Depois, as possibilidades de aprendizagem e de formação que se abrem para os 

professores, quando se trabalha de forma colaborativa, como bem ressaltou DLE: 

“[...] a gente, enquanto educadores, vai aprendendo demais com isso, e isso 

também força a gente a ter um certo tempo, a conhecer um pouco a área do 

colega... isso é que é bacana também. Vai contribuindo demais com a nossa 
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formação.” 

Encontramos, tanto nos argumentos dos discentes quanto dos professores 

(excetuando-se um docente que declara “Não identifico tais práticas vivenciadas no 

campus.”(DJG), a confirmação de que as práticas colaborativas acontecem 

parcialmente, estando associadas a eventos que são vivenciados no Campus 

Floresta, sob a orientação de determinados professores e disciplinas. Da mesma 

forma, encontramos similaridade de opinião quanto à necessidade de serem 

incentivadas essas práticas, envolvendo todos os segmentos que compõem o 

Campus Floresta, por serem elas espaços potenciais para possibilitar ao aluno a 

condição de aprender através de trocas significativas entre os seus pares, num 

processo aberto de permanente interação com o(s) outros(s) e com o conhecimento. 

 De acordo com Bonilla e Pretto (2015a), promover práticas colaborativas no 

espaço educacional envolve a substituição da lógica do consumo de informação pela 

lógica da produção de culturas e conhecimentos, mediante ressignificação de 

saberes e reconstrução de sentidos em torno de determinado assunto, o que se 

transformará em novas informações a serem disponibilizadas à sociedade, formando 

um círculo virtuoso de conhecimentos livres e abertos. Nessa prática, que é 

essencialmente coletiva e interativa, está embutida a consciência de si mesmo, do 

outro e do mundo, bem como os saberes, as narrativas e experiências que se 

constroem e desconstroem no cotidiano da escola e fora dela. Por isso, torna-se 

prática imprescindível nos processos educacionais que visam à formação integral do 

sujeito. 

O fato de professores e alunos reconhecerem a importância dessas práticas 

diferenciadas é um indicador positivo de que elas podem e devem fazer parte do 

cotidiano do Campus Floresta, contribuindo para que se alcance o objetivo maior da 

educação que, segundo Demo (2010, p. 231), “é a emancipação de sujeitos 

históricos capazes de construir projeto próprio e moderno de desenvolvimento”. 

Associamos esse caráter de moderno a um projeto coerente com as exigências da 

sociedade atual, impostas sobretudo pelas constantes transformações científicas, 

culturais e tecnológicas, as quais colocam o saber e os processos em que ele se 

constrói em constante mutação. 
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4.3 Formação docente como condição (ou não) para as práticas pedagógicas 

integradoras e colaborativas 
 

Os Institutos Federais de Educação, por serem incumbidos de promover a 

formação profissional do sujeito, possuem um quadro docente composto de 

bacharéis/técnicos e licenciados os quais, respectivamente, ministram disciplinas 

técnicas, voltadas diretamente para a profissionalização, e disciplinas propedêuticas, 

associadas à formação geral. 

Levando em consideração que toda prática pedagógica, inclusive as ações 

integradoras e colaborativas, comportam conhecimentos e concepções acerca dos 

vários elementos que integram os processos educativos, e que tais conhecimentos 

não são contemplados nas propostas de formação acadêmica dos bacharéis e 

técnicos, propusemo-nos a investigar se, na ótica dos participantes, há relação entre 

a ausência de formação pedagógica e a vivência de práticas colaborativas pelos 

docentes do Campus Floresta. 

Assim, mobilizamos a discussão entre os alunos a partir de duas questões: a 

percepção de diferenças entre a prática pedagógica dos professores das áreas 

técnicas e a dos docentes das disciplinas propedêuticas, em termos metodológicos 

que remetam a posturas colaborativas, e o nível de satisfação com a forma como a 

maioria dos professores ministram suas aulas. 

Entre os 16 alunos participantes das rodas de conversa, apenas um considera 

que não há diferença, mas justifica externalizando sua preferência pelas disciplinas 

de formação geral, já que o interesse maior é a participação nos processos seletivos 

para ingresso num curso de nível superior (ENEM, principalmente). 
O técnico... o técnico às vezes não tem nada a ver com a linguagem e as 
outras matérias. Tem mais a ver com... o que a gente vai fazer... Eu acho 
que as outras matérias têm mais a ver, a gente vai estudar na faculdade. A 
gente vai estudar física, português, provavelmente matemática. Já as 
matérias técnicas a gente não vai levar pra lugar nenhum. (AJO) 
 

Na fala de AJO fica explícita a rejeição pelas disciplinas específicas da área 

profissional, já que o seu objetivo, em relação ao IF, é adquirir formação que lhe 

permita o acesso à universidade. Ressalte-se que AJO foi reincidente nessa 

questão, pois todos os seus enunciados convergiram para uma valorização das 

disciplinas propedêuticas, usando esse fator para diferenciar as práticas vivenciadas 

pelos professores. Assim, o que se evidencia como diferente não decorre da 

experiência com práticas colaborativas, mas sim do interesse que se mantém por 
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determinadas disciplinas, em detrimento de outras. 

Percebemos aí uma falta de clareza acerca dos propósitos do curso que 

frequentam, principalmente quanto à profissionalização, o que foi ratificado por AEL: 
Normalmente muitos alunos entram pra o IF, eles não estão entrando com a 
intenção pra... aprender as matérias técnicas de agropecuária ou 
informática. Eles estão entrando pelos professores normais, de 
propedêuticas, porque eles querem aprender aquilo que... ah, numa prova, 
num vestibular eu vou precisar disso. Então, eu tenho que gostar disso. Aí 
acaba que o interesse vai mais nas matérias normais do que nas técnicas. 
(AEL). 

Os depoimentos acima sinalizam a necessidade de um maior conhecimento, 

por parte dos alunos e de toda a comunidade, quanto ao papel dos Institutos 

Federais, principalmente no tocante à formação integrada e à formação para o 

trabalho, já que as concepções evidenciadas não reconhecem o trabalho na sua 

dimensão intelectual, portanto como princípio educativo. Por isso, essa temática 

deve fazer parte dos debates que acontecem no espaço da escola e fora dela, para 

que o estudante tenha clareza dos processos formativos em que estão inseridos e 

participem deles de forma mais construtiva. 

Na sequência do debate, os demais alunos foram unânimes em dizer que 

existem diferenças, mas os argumentos não revelaram relação com as práticas 

colaborativas, estando centrados três aspectos: prática avaliativa, vivência de 

atividades diversificadas incluindo uso de recursos tecnológicos e relação das 

atividades de ensino com a prática. 

Em relação à prática avaliativa, foi apontado o uso de critérios injustos e 

aleatórios na atribuição de notas, por parte de alguns docentes das áreas técnicas, e 

a diversificação dos instrumentos de avaliação pelos docentes das áreas de 

formação geral. 
[...] tem professores que às vezes dão nota só por achar que você merece 
aquela nota [...] ele vai olhar sua prova pra analisar a relevância da nota que 
você quer; aí depois ele analisa de novo e dá uma nota, um ponto a menos 
do que você pediu. (AER) 
 
Então eu entendo que tem muitos professores que usam métodos 
diferentes; tem professores que usam métodos de dar nota bem diferentes; 
tem professores que usam atividades para dar a nota em vez de prova e 
incentiva bastante o aluno a prestar atenção na aula, a fazer atividades, a 
cuidar das atividades no horário de aula. [...]. E... são coisas assim bem 
práticas, principalmente em relação a provas e listas: tem professor que 
pede prova e lista para dar a nota do bimestre; tem professor que só pede a 
prova; tem professor que pede trabalho e prova; tem professor que pede 
trabalho e dá a nota. (AJV) 
 
Mas eu não falo da forma de avaliar, nem que o professor é ruim. Falo 
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porque às vezes olha pra pessoa e vê que a pessoa merece uma nota 
menor que a outra pessoa (AER) 
 

Mais uma vez, observamos que os discentes evidenciam uma necessidade de 

avaliar o trabalho dos professores, sinalizando que não há espaço para isso no 

cotidiano escolar. Embora o moderador ficasse retomando a questão posta em 

discussão, muitas falas assumiam um caráter avaliativo, e as trazemos aqui 

exatamente por considerarmos essa questão muito pertinente quando se discutem 

processos de ensino e aprendizagem. 

A realização do trabalho diversificado, também centralizado nas disciplinas 

propedêuticas, está vinculado ao uso de algumas estratégias de ensino e 

aprendizagem e à utilização de recursos tecnológicos, embora tais recursos, no 

entendimento dos alunos, sejam exclusivos do Curso Técnico em Informática. 

[...] mesmo não sendo professor de uma matéria técnica, tem professor 
como o de história que dá aula em círculo ou usa projetor, que seria uma 
coisa de informática. O professor de geografia também usa projetor... 
mesmo não sendo uma matéria técnica, ele usa de tecnologia. Assim como 
o professor de inglês que mistura muitas disciplinas, faz brincadeiras, várias 
coisas diferentes. (AFE) 
 
Tem professor da área propedêutica que utiliza ferramentas para deixar a 
aula mais dinâmica, pra não ficar só no slide, só no texto. Tem gente que 
usa o aplicativo kahoot, bota lá o joguinho pra ficar mais dinâmico, uma 
forma mais interativa de aprender. (AMC) 

 
Os relatos acima chamam atenção quanto ao fato de, mais uma vez, as 

tecnologias estarem associadas à área profissional, no caso Técnico em Informática, 

e quanto à relação que se faz com o uso de projetor e slides. Evidencia-se, pois, a 

exploração das tecnologias como instrumento de formação para o mundo do 

trabalho ou como recurso didático que confere um caráter mais contemporâneo à 

prática pedagógica, e não como elementos estruturantes das relações e dos 

processos que inserem os sujeitos em movimentos de produção efetiva e constante 

de conhecimentos e culturas. 

Importante destacar que as experiências apontadas como diversificadas, a 

exemplo “A professora de química mesmo fez uma gincana com a gente dando o 

assunto” ( AMR), não revelam um trabalho integrado, pois estão concentradas em 

determinadas disciplinas/professores que as planejam e vivenciam isoladamente. Tal 

fato se torna mais claro quando os alunos apontam a ausência de um diálogo entre 

professores e alunos, no que se refere às escolhas metodológicas, de modo que as 

atividades pudessem corresponder, de forma mais efetiva, aos interesses e 
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particularidades dos discentes. 

Esse diálogo sugerido pelos discentes é condição imprescindível nas relações 

de ensino e aprendizagem, principalmente no contexto da educação que deve 

contribuir para desenvolver no sujeito a capacidade (e a coragem) de discutir a 

problemática de sua realidade, em constante interação com o outro, construindo 

novas posturas diante do seu tempo e do seu espaço. Para Freire (2008), essa seria 

uma educação vinculada à vida, centrada na prática e na criticidade; uma educação 

que gera indagação, inquietação, criação e que permite ao sujeito estar em 

constante processo de aprendizagem. 

O terceiro aspecto que diferencia as atividades docentes é a realização de 

atividades práticas, as quais são promovidas por professores de áreas técnicas, 

principalmente do Curso Técnico em Agropecuária, até porque, na percepção dos 

participantes, “a técnica visa mais a prática” (AEL) e “na prática a gente aprende 

melhor.” Outras falas se concentraram nesse diferencial marcado pela atividade 

prática e profissionalização, a exemplo: 
Os professores das técnicas. Só em levar a gente pra fazenda (Escola 
Fazenda do Campus Floresta), a gente já acha o máximo. Já presta mais 
atenção. (ALE) 
 
É porque eles (os professores) utilizam... por exemplo agropecuária, do 
meio em que estamos... Aí isso facilita também o conhecimento. [...] O que 
facilita é ...os instrumentos que eles usam. [É a forma] O que diferencia a 
prática pedagógica. (AGA) 
 

Esse entendimento de que as atividades práticas são exclusividade das áreas 

técnicas foi corroborada por outras falas, como a de ABL, ao enfatizar que “tem 

matérias que não tem como a gente ter práticas”. Inferimos daí uma compreensão 

de prática como aquisição de uma técnica para o exercício da laboralidade, portanto 

necessária ao campo profissional, e não como o conjunto de experiências sociais, 

culturais, científicas e tecnológicas que fazem parte da realidade do sujeito, através 

das quais dão sentido a si, ao outro, aos espaços que compartilham e aos 

conhecimentos que se produzem nessas relações. A dimensão prática que julgamos 

necessária em todos os percursos formativos está além da mera incorporação de 

uma técnica e, mesmo sendo esta uma ação necessária, que a façamos conscientes 

de que “Por trás das técnicas agem e reagem ideias, projetos sociais, utopias, 

interesses econômicos, estratégias de poder, toda a gama dos jogos dos homens 

em sociedade (LÉVY, 2010, p. 24). 
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Outro aspecto tratado pelos alunos, se bem que em menor escala, foi o bom 

relacionamento com os professores, especialmente os das disciplinas técnicas, que 

“são mais amigos, mais coletivos”, enquanto “Tem alguns professores que não são 

de matérias técnicas que não ligam pra o aluno. Só joga o assunto, se você quiser 

entender entenda.” (AKM). O “ser coletivo”, no contexto, remete a estar junto do 

aluno, demonstrar interesse pelo seu desenvolvimento, e não necessariamente ao 

trabalho compartilhado. Além disso, vemos essas falas como indicador de uma 

dicotomia entre as duas áreas de formação que constituem o Ensino Médio 

Integrado (educação profissional e educação geral) e, por consequência, entre as 

práticas que são vivenciadas em cada uma delas, convergindo para a 

compartimentalização do saber que, historicamente, permeia as relações 

pedagógicas. Para Morin (2003), os conhecimentos fragmentados só servem para 

usos técnicos, ou seja, atrofiam as possibilidades de compreensão e reflexão e não 

nos permitem integrá-los para a condição de nossas vidas, levando a uma 

inteligência incapaz de perceber o contexto e o complexo planetário, de entender as 

realidades ou problemas como polidisciplinares, transversais, multidimensionais. 

Embora a discussão nesse sentido não tenha se prolongado, julgamos 

pertinente tratá-la aqui porque, não havendo relações de confiança e cumplicidade 

entre professores e alunos, fica difícil (senão impossível) pensar o trabalho 

pedagógico na perspectiva da autonomia e da liberdade, condições indispensáveis 

quando se pensa em ações integradoras e colaborativas na escola. 

Questionados quanto à satisfação com as práticas pedagógicas vivenciadas 

no Campus Floresta, sugerindo como gostariam que fossem essas práticas, tivemos 

unanimidade em dizer que estão satisfeitos, embora não represente a totalidade, 

porque há um bom número de docentes que não se enquadram nos padrões 

avaliados pelos alunos. Em quase todas as falas, faz-se referência a professores 

cujas metodologias agradam e a outros cujas posturas não satisfazem: 
Eu acredito que sim. Todos os professores são maravilhosos, são 
qualificados pra dar aula pra gente. [...] E também tem professores que não 
se importam mesmo, mas dizem que é porque, quando a gente chegar 
numa faculdade, vai sofrer a mesma coisa. Ou pior. (AJV) 
 
Realmente, tem professores que você vê que você realmente aprendeu a 
matéria e não simplesmente decorou pra fazer a prova, pra passar de ano. 
[...] Você aprendeu [...]Tem professor que não é assim. Tem professor que 
ele impõe o assunto... e você se vire pra aprender. (AJO) 
 

A intenção ao se discutir sobre a (in)satisfação com a forma como os 
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professores trabalham era que pudesse emergir a relação do trabalho docente com 

as práticas colaborativas e os modos como elas se concretizam. No entanto, as falas 

estiveram carregadas de subjetividades, revelando preferências pessoais por 

determinados professores e disciplinas, decorrentes principalmente de imposições 

por parte dos docentes ou da demonstração de desinteresse pela aprendizagem e 

sucesso dos alunos. 

Ao discorrer sobre as diferenças existentes entre as práticas pedagógicas, os 

discentes apontaram alguns fatores que geram a insatisfação: uso excessivo de 

slides e cópias dos respectivos assuntos; imposição do conteúdo e das 

metodologias por parte do professor, sem ouvir as sugestões dos alunos; 

cerceamento da voz do aluno, principalmente quando o professor está falando e o 

aluno quer tirar uma dúvida, mas não é atendido. Além disso, foi apontado com 

ênfase o desrespeito às diferenças e a consequente predileção por alunos que 

apresentam melhores resultados, conforme coloca AMA: 
 
O professor tem que achar um modo de aplicar sua aula de modo que todos 
possam aprender. Esse é um problema porque tem professores que buscam 
os alunos que gostam de sua matéria e focam nesse aluno. Isso é errado 
porque você se sente rejeitado, desprezado, porque o professor se 
interessa pelo aluno que já sabe, que tem facilidade. (AMA) 
 

Temos, mais uma vez, relatos que evidenciam posturas docentes não 

condizentes com os princípios da colaboração e da integralidade, pois coíbem o 

diálogo e a coletividade, criando distanciamentos entre os sujeitos que, no espaço 

da escola, estão imbuídos dos mesmos propósitos de construção compartilhada dos 

conhecimentos. 

Na questão como gostariam que fossem as aulas, os participantes sugerem 

que alguns professores devem “ministrar de forma mais dinâmica... que o aluno 

pudesse entender” (ALE), e considerar as particularidades e necessidades dos 

alunos. Consideramos que esse dinamismo deve referir-se à possibilidade da efetiva 

construção de conhecimentos, aqui entendidos como produção social que envolve 

um conjunto de interesses e de relações, contextualizada na sua historicidade e na 

dimensão humana. Para isso, é preciso, “pensar o conhecimento escolar como mais 

um dentre os possíveis saberes que permitem compreender e (re)construir o mundo” 

(LOPES, 2007, p. 203). 

Ademais, entendemos que a exposição dos problemas acima referidos, por 

parte dos alunos, não significa julgamento ou condenação, mas sim o desejo de que 
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as dificuldades sejam superadas e se instalem, no espaço do Campus, relações 

mais horizontais e colaborativas no processo de ensino e aprendizagem. 

De modo geral, podemos considerar que as diferenças evidenciadas pelos 

alunos envolvem várias dimensões do fazer pedagógico – recursos metodológicos, 

estratégias de ensino e aprendizagem, práticas avaliativas, relações interpessoais, 

mas apontam também para a ausência de compreensão sobre a natureza dos 

processos formativos em que estão inseridos no Campus Floresta, principalmente 

no tocante à integralização da formação profissional com a formação geral. A maioria 

dos alunos concentra suas expectativas em relação ao curso na formação geral, 

com foco na preparação para o acesso à universidade, deixando num plano de 

parca relevância a formação profissional. 

Nas rodas promovidas com os docentes, procuramos identificar se os 

mesmos consideram que a falta da formação pedagógica de boa parte dos 

professores que atuam no EMI do Campus interfere na incorporação de práticas 

integradoras e colaborativas em suas aulas. Nessa questão, a maioria das falas 

registradas durante o debate revela que a formação pedagógica favorece, sim, a 

vivência dessas práticas, e uma quantidade menor (3 falas), conforme se vê nas 

transcrições a seguir, remete à não influência da formação nessa questão. 
Não. Acredito que na parte técnica do currículo é possível, sim... realizar 
atividades diferenciadas e realizar a interdisciplinaridade. (DJG) 
 
De maneira geral acredito que não (não favorece a vivência de práticas 
colaborativas)... acho que a própria prática docente já é em si um processo 
formativo que... se não substitui, ao menos contribui para o desenvolvimento 
de uma consciência pedagógica no docente, digamos assim. (DRO) 
 
[...] eu não sou convencido de que a ausência da formação pedagógica nos 
cursos técnicos diminui a possibilidade de... de vivenciar práticas 
integradoras não, sabe. Eu não vejo assim não [...] a formação pedagógica 
ela é muito mais construída nos saberes experienciais do professor do que 
nas disciplinas que ele cursou na graduação ou no mestrado. (DFD) 
 

Comungamos com os pensamentos acima no que concerne à formação 

docente ser construída também nas vivências cotidianas, incluindo as práticas 

pedagógicas e as interações entre quem ensina (que não é somente o professor) e 

quem aprende (que não é somente o aluno), as quais, somadas às experiências 

construídas ao longo da formação, incluindo o cumprimento de disciplinas 

pedagógicas e os estágios curriculares, proporcionam uma formação docente 

diferenciada. Falamos, assim, de uma formação que permita o confronto das ideias, 

teorias e crenças que compõem o repertório de saberes do professor com a prática 
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pedagógica cotidiana, convergindo para uma nova compreensão da realidade e para 

a tomada de decisões coerentes com a intencionalidade da prática educativa e com 

as reais possibilidades de efetivação dessa prática. Nesse sentido, faz-se 

necessário que a formação docente esteja impregnada de interatividade, inserida na 

reflexão crítica e efetiva sobre a realidade educacional, e que seja construída e 

vivenciada na perspectiva de uma educação libertadora e cidadã, uma educação 

para a integração e não para a acomodação (FREIRE, 2008). 

Considerar a formação docente no espaço e tempo em que acontece a 

prática pedagógica requer que se considere a provisoriedade do conhecimento e a 

incompletude do ser que ensina e aprende e, por conseguinte, que se conceba a 

ação educativa como algo inacabado, em constante transformação, carregado de 

inúmeros desafios. Assim, o professor deve assumir-se como sujeito em constante 

aprendizagem, inserido em movimentos formativos também inacabados, já que 

precisam estar vinculados à vida dos sujeitos do ensinar e do aprender, que estão 

em permanente processo de formação. 

Complementando as opiniões de docentes que não vinculam formação 

acadêmica com as práticas pedagógicas, na perspectiva da colaboração, 

acrescentamos a narrativa de DAL: 
Não necessariamente. Antes de mais nada, o real problema está na 
estrutura que nos é entregue pela instituição, que não favorece um 
ambiente capaz de construir uma práxis educacional interdisciplinar e 
diversificada pedagogicamente como falei antes. [...] a única coisa que acho 
ser possível afirmar agora é que, na atual circunstância, tanto aqueles com 
formação pedagógica quanto aqueles que não a possuem sofrem para 
construir uma práxis interdisciplinar. [...] a criatividade e a iniciativa, bem 
como, a disposição de se dedicar um pouco mais do que seria preciso se 
tornam os principais elementos para fazer essa prática acontecer. 

 
Tal estrutura, conforme foi enunciado pelo mesmo docente noutras falas, 

refere-se à organização curricular que, anteriormente, foi por ele tratada como “ uma 

diversidade de „caixinhas‟ disciplinares que ele (o aluno) deve dominar sem, 

contudo, apresentar as ferramentas necessárias para que em sua prática escolar ele 

consiga colocar os conhecimentos em diálogo.” Evidencia-se, portanto, a 

necessidade de reconstrução dos currículos, pondo em relevância a produção 

compartilhada de conhecimentos, em detrimento da transmissão de saberes de 

forma hierárquica. Nesse sentido, Pretto (2017, p. 52) nos alerta: 
Não podemos nos contentar com um sistema educacional que continue 
centrado na lógica de distribuição de informações. No passado, elas eram 
escassas e fazia sentido procurar a escola e os mestres para buscá- las. Os 
professores eram verdadeiros poços de saber e de informações. Hoje, 
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temos abundância de informações e isso, diferentemente do que pensam 
alguns, é mais do que bom. 

 
Aliada à abundância de informações temos também a multiplicidade de 

espaços de ensino e aprendizagem, nos quais o conhecimento se constrói pela 

interação entre as pessoas e não pela transferência do professor para o aluno, 

seguindo a lógica da produção colaborativa do conhecimento, e não da mera 

assimilação; são espaços em que não há porta-voz do saber, já que todos são 

produtores de ciência, cultura e informações, e o fazem para ser compartilhado, para 

dar sentido a si e a suas vivências. Por isso, é preciso pensar uma organização 

curricular que, extrapolando as “caixinhas disciplinares”, esteja sintonizada com as 

necessidades do tempo e do espaço – portanto, da história – em que acontece a 

prática educacional. Tal perspectiva aponta para um currículo que quebre as 

barreiras da hierarquização e da fragmentação, e possibilite a superação da 

dicotomia escola x mundo, sujeito x objeto, conhecimento x realidade (MOREIRA, 

1993) que ainda está presente na escola. 

 Retomando as narrativas dos docentes, agora dos que consideram existir sim 

uma influência da formação docente em relação a práticas colaborativas, 

encontramos argumentos, principalmente dos professores das áreas técnicas, que 

se voltam para a atividade pedagógica de forma geral, e não para a questão das 

ações colaborativas. 
Eu acho que a formação pedagógica, ela é uma... uma prática que auxilia e 
muito, que ajuda muito o professor da área técnica. E eu falo por 
experiência própria. [...] Obviamente que a gente não tem que ter uma 
formação maciça, né, completa, como o pessoal da área pedagógica, 
licenciaturas e tal. Mas a gente tem que inserir alguma coisinha, porque isso 
ajuda muito a gente. (DDA) 
 
No meu caso, né.... no meu caso interferiu também. Eu sou bacharel, 
formado em agronomia, não tive contato com nenhuma disciplina 
pedagógica [...]Eu tive muita dificuldade ... tive muita dificuldade em dar 
aula. (DLL) 
 
[...] noto que sim... falta um pouco de vivência de prática pedagógica 
(integradora) por partes de alguns docentes de áreas técnicas. (DLU) 

 
Um aspecto importante que foi retomado nas falas foi a possibilidade de 

serem preenchidas as lacunas da formação com a própria prática docente, 

estendendo-se para os processos de formação continuada, como se vê no registro a 

seguir: 
É... a formação interfere, só que a gente não pode esquecer a dimensão de 
que a formação ela é continuada. O fato de você ter sido licenciado não te 
assegura que você vai ter condições de atuar efetivamente e de uma forma 



76 
 

produtiva por vida inteira. É uma formação continuada [...] ver aquilo que ele 
(o professor) não tem e estar aberto a procurar essa formação ao longo da 
própria carreira.[...] se ele não consegue, ao longo da carreira dele, retomar 
de alguma forma, ampliar, repensar é... ressignificar aquilo ali com as 
vivências que ele vem tendo, isso não assegura nada. [...] Porque é muito a 
questão de você estar aberto a buscar possibilidades... e estabelecer 
interlocuções.[...] Então, é aquela história – interfere até certo ponto – mas a 
formação ela é continuada. A gente nunca tá pronto pra desenvolver um 
trabalho. (DJA) 
 

Reconhecer a existência e o potencial dessas possibilidades de formação 

implica a imersão num permanente processo de re-construção e socialização de 

conhecimentos, o que não se faz senão de forma interativa e compartilhada, através 

do diálogo constante com os sujeitos envolvidos no processo educativo e, como os 

próprios participantes ressaltam, contando com a sensibilidade e predisposição para 

aprender e fazer diferente. Nesse processo, ressalta Gadotti, o enfoque “deve ser na 

autonomia e na participação, nas formas colaborativas de aprendizagem” 

(GADOTTI, 2011, p. 69). 

Quanto à formação continuada, cabe ressaltar, ainda, que não se trata de 

uma necessidade decorrente exclusivamente da formação, pois, mesmo os 

docentes que possuem formação pedagógica (e não somente eles), precisam 

produzir novos conhecimentos e experiências, cotidianamente. Isso porque, na 

prática docente, “É preciso ir além dos „discursos de superfície‟ e procurar uma 

compreensão mais profunda dos fenômenos educativos. Estudar. Conhecer. 

Investigar. Avaliar. Caso contrário, continuaremos reféns da demagogia da 

ignorância” (NÓVOA, 2002, p. 29). Nessa perspectiva, é preciso que a escola se 

destitua do monopólio da informação, reconhecendo-se como apenas um dentre os 

inúmeros espaços que os sujeitos têm à disposição para produzir e compartilhar 

informações, para estabelecer relações com os seus pares e, nesse processo 

interativo, construir e reconstruir conhecimentos. 

 
4.4 Incorporação das diversas linguagens na prática pedagógica: 

perspectivas e possibilidades. 

 
O quarto ponto temático proposto para o debate nas rodas de conversa 

abordou a possibilidade de serem incorporadas, nas práticas pedagógicas 

vivenciadas no Campus Floresta, as diversas linguagens que fazem parte do 

cotidiano dos sujeitos, principalmente aquelas que são potencializadas pelas 
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tecnologias digitais. Nesse sentido, começamos por indagar se os docentes 

exploram o potencial pedagógico das tecnologias em suas aulas, e como o fazem, 

para que pudéssemos identificar a relevância ou não de serem implementadas 

essas práticas. 

Para os discentes, mais da metade dos professores fazem uso dos 

dispositivos tecnológicos para tornarem suas aulas mais dinâmicas e produtivas, o 

que acontece através de: utilização do data show/slides e do celular; uso do 

Facebook; interação via internet; trabalho com emocions (animações); gravação de 

áudio e vídeo; jogos e brincadeiras pelo celular que são usadas, inclusive, como 

práticas avaliativas - “o (professor) de inglês… ele pede pra gravar vídeo, valendo 

como prova.” (AER). A maioria considera que “É bem legal a forma que muitos 

professores passa...É bem legal a maneira que eles tratam a questão da tecnologia; 

não é uma maneira exagerada, e não é uma maneira que não tem nada.”(AER) 

Por outro lado, alguns alunos consideram que, embora a instituição 

disponibilize recursos tecnológicos suficientes, há professor que não tem 

competência para explorá-los de forma significativa: “A gente tem tecnologia 

suficiente, não precisaria mais do que isso, só que o que diferencia é a forma de 

usar. Tem professores que não conseguem usar de forma produtiva. Então, mesmo 

tendo o uso, às vezes pode não ser bom.” (AFE) 

Empregamos o termo competência no sentido de manipulação da máquina o 

que, na fala de AFE, corresponde ao uso produtivo das tecnologias. Como se trata 

de um aluno do curso de Informática, encontramos aí o entendimento de tecnologias 

como instrumento de formação para o mundo do trabalho, portanto vinculadas ao 

referido curso, como ratifica AJO: “A gente que faz informática usa muito (as 

tecnologias) por causa das matérias. A gente usa muito em Lógica, Banco de 

Dados, Desenvolvimento Web.” 

Ressalte-se que a limitação quanto ao uso das tecnologias é atribuída aos 

docentes do curso de Agropecuária, ficando evidente, na fala dos alunos, que os 

professores da área de informática possuem domínio na área, enquanto os do Curso 

Técnico em Agropecuária não o tem. Tal concepção foi explicitada também por 

estudantes de Agropecuária, como se vê na fala de AER (que é aluno de AGRO): 
Porque nas matérias técnicas é o que mais eles (alunos de INFO) têm. Já 
no nosso caso, pra gente o que importa é saber mexer no computador e 
fazer pesquisa. No nosso caso só é necessário isso. Você não tem que ficar 
como eles, no laboratório, tendo aula no laboratório, porque isso não tem 
nada a ver com o assunto. 
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As falas acima, arrematadas pelo “nada a ver” com que AER conclui sua 

opinião, revelam o quanto (ainda) é forte, no Campus Floresta, a relação das 

tecnologias com a formação profissional, numa perspectiva instrumental, atrelada ao 

domínio da máquina. De acordo com Bonilla (2005, p. 32), 
Cada tecnologia não pode ser vista apenas pelo seu viés instrumental. Elas 
introduzem um novo sistema simbólico para ser processado, reorganizam a 
visão de mundo de seus usuários, impondo outros modos de viver, pensar e 
agir, modificam hábitos cotidianos, valores e crenças, constituem-se em 
elementos estruturantes das relações sociais. 
 

Nessa condição, não dá para considerar que as tecnologias estão 

incorporadas às práticas pedagógicas, no âmbito do Campus Floresta, se as 

vivências estão centradas nas aulas que acontecem nos LAB de Informática, no 

manuseio operacional dos equipamentos, no uso de data show, seguindo a lógica da 

transmissão e do repasse de conhecimentos e informações. É preciso que essas 

vivências incorporem os processos interativos que são potencializados pelas 

tecnologias, incluindo-se as diversas linguagens, numa dinâmica “que contemple a 

pluralidade, a complexidade, as diferenças e ambiguidades dos sujeitos, 

possibilitando assim, a participação, a colaboração, a multiplicidade das visões de 

mundo, enfim, uma maior interatividade [...]” (ALVES, 1998, p.142). 

Quanto ao uso do Facebook, da internet, do celular, entre outras situações 

que foram citadas pelos alunos, ficou evidente que se trata de espaços usados para 

repasse de informações (avisos, por exemplo) e envio de material (lista de 

exercícios, conteúdos trabalhados em sala de aula) e, no que eles tratam como “uso 

da internet”, situa-se a atividade de pesquisa. Em todos os casos, não se identifica a 

autoria do aluno, a produção compartilhada do conhecimento, mas sim a absorção 

do já produzido ou divulgação do que é produzido pelo professor. Assim, trabalha-se 

com as tecnologias na perspectiva do consumo e não da produção, indo de encontro 

ao que almejamos através da educação, que é possibilitar ao sujeito a condição de 

construir conhecimento e não apenas absorver o que está posto. 

Na voz dos alunos, o potencial tecnológico do Campus se concentra nos 

laboratórios de informática: 
[…] eu acho que no instituto é presente essa questão das tecnologias... pelo 
menos pra quem faz o curso de informática.[…] porque tem o contato. Você 
passa uma semana aqui. Dos 5 dias que você passa na escola, pelo menos 
4 dias você tá inserido dentro de um laboratório cheio de coisa, de site... [...] 
Então a gente sente muito essa questão de inserir meios tecnológicos pra 
conseguir se alcançar algo de âmbito nacional. (ALA) 
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Percebemos que o uso dos laboratórios é quase exclusivo dos docentes e 

alunos da área de informática, como suporte para as respectivas disciplinas, que 

não são trabalhadas de forma integrada. Interessante é que, mesmo para os alunos 

dessa área, há limitações quanto ao acesso a esses espaços, conforme se vê nas 

narrativas que seguem: 
[...] tem uma regra aqui na escola que diz que o aluno só pode usar o 
laboratório se tiver um professor dentro. E tem muito professor que é 
intolerante. [...] não tá nem aí se o aluno vai precisar ou não. Eu já passei 
muito, muito por isso. Chegar aqui, precisar usar o computador e… ter que 
ficar pedindo a fulano, sicrano. […] precisa utilizar, mesmo que seja fora do 
período de aula, porque se vem computador pra cá, se tem internet, é para 
os alunos usarem. [..] eu já cheguei lá pra o LAB estar fechado e o professor 
falar não, não vou abrir. (ALA) 
 
E o pior é quando tem professor lá (no laboratório) e você vai falar com o 
técnico, ele diz fale com o professor; você pede ao professor e, por mais 
que ele tenha só dois alunos lá com ele, não deixa entrar, não deixa você 
usar. (AJO) 

 
Nessa dinâmica, que está permeada pela mesma burocracia evidenciada por 

docentes em itens anteriores, há um claro cerceamento à liberdade de acesso, 

privando alunos e professores de absorverem positivamente os benefícios que 

esses espaços podem proporcionar no processo educativo. Tal privação afeta 

principalmente alunos e professores da área de Agropecuária, que não fazem usos 

dos dispositivos, bem como os estudantes que procedem da zona rural do 

município, como lembra AJO: “Também tem o pessoal da zona rural. Muitas vezes 

não tem internet em casa, não tem computador […]. Aí você tem tipo, três, quatro 

laboratórios por aqui com internet, com tudo pronto pra fazer o seu trabalho e... não 

faz.” 

Quanto ao Curso de AGRO, os alunos sentem falta, nas disciplinas da área 

técnica, de recursos tecnológicos (softwares, programas) que contribuam para o 

exercício da profissão, permitindo-lhes uma atuação mais coerente com o atual 

cenário do mundo agropecuário, no qual (quase) tudo é sistematizado através de 

programas. 

Em relação aos professores participantes dos debates, dois (docentes da 

área de Informática) consideram que as tecnologias digitais são bem utilizadas no 

Campus Floresta, embora alguns docentes ainda apresentem resistência para isso, 

mas não formularam justificativas mais consistentes. Já os demais, que formam a 

maioria do grupo, dizem que os professores utilizam muito pouco, que não exploram 

como deveriam e que poderiam explorar muito mais. As falas que seguem ilustram 
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alguns dos principais motivos apresentados pelos docentes para a baixa utilização 

das tecnologias digitais: 
Bom, eu acho que a gente não explora como deveria. […] Consultando os 
laboratórios do instituto, eu vi que tudo que eu precisava tem no IF, está 
guardado e não tá sendo utilizado por ninguém. Eu... mais de um ano 
depois fazendo improviso, né. Então, por quê? Tava de posse de uma 
pessoa que não é professor, é técnico, e ele achou que não tava utilizando 
no instituto, tava sem utilidade, e ele lá guardou, e eu poderia explorar bem 
mais minhas aulas com o que tá lá. (DEB) 
 
[…] a maquinaria burocrática, ela às vezes faz com que a gente não 
aproveite alguns recursos que poderiam potencializar a... as nossas aulas 
[…] Mas eu acho que o meu ponto aqui, resumindo, o que eu colocaria é, se 
a burocracia em torno disso [diminuísse], a gente poderia maximizar 
bastante a utilização dessas tecnologias digitais. (DCE). 

 

Soma-se, a determinadas exigências burocráticas, a “forma como o acesso a 

esses recursos tecnológicos é operacionalizado na instituição” (DJA), que não 

facilita o uso por parte do professor. Os recursos tecnológicos aqui referidos são 

data show, que estão instalados nas salas de aula em posição e altura inadequadas, 

e caixa amplificadora que o Campus não disponibiliza, de modo que, havendo 

necessidade, o professor precisa providenciar por conta própria, demandando tempo 

para os ajustes de compatibilidade com os aparelhos. 

Ao longo dos debates, foi possível perceber que existem alunos com rejeição 

ao uso do data show (provavelmente pelo excesso de uso da parte de alguns 

docentes), exigindo que o professor recorra a outros recursos que favoreçam 

relações mais significativas com o conhecimento. Nesse aspecto, fazemos menção 

ao relato de DLE, quanto à metodologia que vem sendo adotada com o uso do 

celular: 
Uma prática que eu tenho adotado ultimamente nas minhas aulas, com 
relação à tecnologia … […] eu tenho feito em casa vídeo aula... pra cada 
aula que tenho dado eu faço uma vídeo aula […] E aí eu tô usando o 
formulariozinho do google, onde eu preparo um teste antecipadamente, o 
aluno vai, na sala de aula, no fim do conteúdo, vai fazer um teste sobre 
aquele assunto, ele responde esse teste, onde no final vai ser somada uma 
pontuaçãozinha lá no final pra a avaliação. Ele faz esse teste, responde, 
procura lá, faz em dupla, junta com a dupla e tenta responder… quando ele 
envia o teste, eu vou receber esse envio; ele automaticamente vê quantos 
pontos acertou, quantas questões ele acertou. [...]. E eu tenho aprendido 
muito com eles também. Porque... eles são experts em tecnologia. Eles 
sabem o que é bom, o que diverte, o que não diverte, e isso tem feito com 
que eu tenha mudado também até o jeito de gravar minhas vídeo aulas [...] 
Então a gente vai aprendendo com eles, e usando essa tecnologia a nosso 
favor também. 
 

Não resta dúvida de que uma vivência dessa natureza sinaliza positivamente 
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para o trabalho pedagógico com as tecnologias digitais, tomando-as a favor do 

ensino e da aprendizagem. Também revela que nem sempre precisamos de 

recursos sofisticados para desenvolver uma atividade diferente; às vezes os 

recursos de que precisamos estão em nossas mãos e não os exploramos 

adequadamente. No entanto, é preciso que iniciativas como essas abram espaço 

para a produção coletiva, possibilitando também ao aluno o exercício da autoria, e 

não da mera recepção do que o outro (o professor) produz, numa dinâmica que 

permita aos sujeitos trabalharem “juntos, on line, em tempo real, em um ambiente 

colaborativo compartilhado, significando com isso a emergência de novas estruturas 

de pensamento [...] que dependem de deliberações coletivas para os caminhos que 

buscam” (SANTAELLA, 2007, p. 78). 

Destacamos, ainda, algumas falas que focaram no termo “significativo” posto 

na pergunta que suscitou as discussões, ressaltando que, para ser significativo, o 

uso das tecnologias deve possibilitar que o aluno participe ativamente da construção 

do conhecimento porque, “se você usa aquela tecnologia, mas não dá chance ao 

aluno de participar daquilo construindo também, não vai se tornar significativo 

aquele espaço” (DDV). Ainda nesse aspecto, foi feita referência ao sentido geral da 

tecnologia, qual seja “melhorar um processo, melhorar uma prática” (DDA), de modo 

que o seu uso na educação será significativo se, de fato, promover outras 

possibilidades de ensinar e aprender no espaço da escola. 

Avançando no debate, chegamos à discussão em torno da 

viabilidade/possibilidade de serem vivenciadas, no Campus Floresta, práticas 

colaborativas e integradoras, centradas nas diversas linguagens, com vistas à 

formação integral do sujeito aprendente. 

Colocamos as linguagens no centro das ações colaborativas porque, citando 

Santaella (2003, p. 127), “é através da linguagem que o ser humano se constitui 

como sujeito e adquire significância cultural” e, dessa forma, elas estão na base das 

atividades e das interações humanas. Assim, os docentes participantes da pesquisa 

veem a incorporação das linguagens à prática pedagógica como fator 

imprescindível, até porque pode “estabelecer o diálogo com as práticas” (DJA) e 

ressignificar os espaços de ensino e aprendizagem. Apesar de reconhecerem que 

ainda há resistência por parte de alguns professores, a possibilidade foi vista como 

positiva e necessária: 
Sim… vivemos em um mundo cada vez mais digital e online… precisamos 
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utilizar as novas tecnologias para diminuir o distanciamento entre o sujeito 
(aluno) e o formador. (DJG) 
 
Eu vejo uma rejeição do professor, achar que isso não é válido... às vezes é 
o próprio professor que não tá se atualizando, ou achando que os alunos... 
não, isso vai ser muito complexo, mas os alunos, eles estão tão inseridos, 
só você não se inseriu. Tá na hora de você tentar dar uma repaginada e 
entrar no mundo da tecnologia também, e tentar usar isso a seu favor. (DLE) 
 

 […] a gente tem que perceber que o mundo é em constante mudança, né.. 
Então a gente se adapta... a gente pode às vezes não gostar, mas a gente 
tem que se adaptar de certa forma. (DDA) 
 

Os argumentos expostos por outros docentes trataram do potencial da 

tecnologia para fomentar a compreensão do sujeito quanto a sua própria capacidade 

de produzir conhecimento e de protagonizar a transformação pessoal e do mundo, 

enfatizando a indispensável exploração das tecnologias digitais no espaço da 

escola, até porque é esse mundo (o digital) que as novas gerações conhecem. 

Ressalte-se, porém, que os processos formativos não devem apenas incorporar as 

tecnologias nas atividades pedagógicas, mas também promover a reflexão crítica 

sobre elas, tanto em termos de uso como de produção. Por isso, “ não se pode 

cogitar abrir mão delas (das linguagens/tecnologias) como um recurso significativo 

para a formação integral dos sujeitos” (DAL), até porque “a dimensão tecnológica é 

uma das diversas dimensões que englobam a vida humana e, como tal, está 

diretamente relacionada à perspectiva dessa formação integral” (DRO). 

Os alunos veem nas práticas colaborativas a possibilidade de superar a 

dicotomia que há entre disciplinas técnicas e propedêuticas, bem como entre o 

Curso de Agropecuária e o de Informática, e sugerem que essas práticas envolvam 

todos os professores e disciplinas, inclusive os das áreas de exatas que, de acordo 

com os discentes, não demonstram predisposição para o trabalho integrador. 

Percebemos, assim, que é creditada ao trabalho colaborativo a possibilidade de 

otimizar o tempo de estudo e superar dificuldades de aprendizagem, de forma 

interativa, superando as barreiras que separam os sujeitos que compartilham os 

mesmos espaços de ensino e aprendizagem no IF SERTÃO – PE Campus Floresta. 

Assim, considerando que tanto alunos quanto professores apontam como 

viável e necessária a vivência de práticas pedagógicas colaborativas centradas nas 

diversas linguagens, passamos a discutir como isso poderia se concretizar no 

espaço do Campus Floresta. A discussão dos alunos esteve mais voltada para a 

melhoria das relações interpessoais, ressaltando a contribuição que tais práticas 
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podem oferecer para superar as dicotomias existentes entre os cursos e dar voz ao 

aluno, diminuindo as distâncias existentes entre discente e docente, no curso das 

práticas que ora vivenciam. Essa questão de relacionamento ficou explícita em 

alguns comentários decorrentes da sugestão de realizar enquetes e debates como 

forma de vivenciar as práticas colaborativas: 
[...] é bom fazer um debate, mas a maioria desse pessoal é os professores. 
Poderia abrir também pra os alunos falarem... Não adianta só os 
professores chegarem e falar... Porque tem professor que chega lá, faz o 
debate dele, mas... e a opinião dos alunos? Tem professores que impõem 
medo. Mas se você não falar, você nunca vai conseguir sair... daquele seu 
espaçozinho preso a um professor que lhe faz medo o tempo todinho. Você 
tem que falar. (AJO) 
 
A estrutura, quando você vai pra uma palestra, é colocado o professor num 
patamar elevado. Isso leva o aluno a ter medo do professor. Por dizerem a 
nós: ele é mais importante do que você na instituição. (AJO) 

 
Visualizamos aí posturas pedagógicas que não condizem com as práticas 

colaborativas e, ao mesmo tempo, o desejo dos alunos de que tais posturas cedam 

espaço para relações horizontais entre os sujeitos do processo educativo, como 

sugere ALA: 
Mude o método, faça ali na cantina, senta todo mundo numa roda, faça o 
aluno se sentir como professor e o professor se sentir como aluno, 
entendeu. Quando você diminui essa distância entre um e outro você se 
sente mais à vontade.[...] Então quando você tá num lugar que você não 
sente que realmente está sendo aceito, mesmo que eles digam podem falar, 
tirem suas dúvidas, ninguém vai falar. […] . Mude a estrutura, mude a 
abordagem, crie uma estrutura e um ambiente que o aluno realmente se 
sinta à vontade. Eu tenho certeza que... não precisa de muita estruturação 
pra fazer com que o aluno se sinta importante ali. (ALA) 
 

A essa dinâmica proposta para debates, foi acrescentada a sugestão de 

serem realizadas feiras e exposições articulando disciplinas da área de línguas 

(Língua Espanhola, Língua Inglesa, Língua Portuguesa e suas literaturas), embora 

não tenha sido mencionado o uso das linguagens digitais nessas vivências. Além 

disso, acrescentamos aqui algumas experiências que foram narradas mais no início 

das rodas de conversa, como “tem um jogo que usa o celular pra fazer tipo um 

joguinho de conhecimento com a gente, que é o kahhot” (ALE) e “ tem uma...é como 

se fosse uma sala de aula on line que os professores disponibilizam “ (ALA), que 

podem inspirar outros formatos pedagógicos na perspectiva da colaboração. 

Trazemos, ainda, as palavras de AFE, ao relatar: 
Nós temos aqui no IF um professor que faz o free donkey, que é uma feira 
livre de tecnologia. A gente faz todas as quintas-feiras e é via Skype com os 
professores de outros Campus do Brasil inteiro. [..] A gente fala sobre várias 
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coisas. Sempre tem uma coisa pra estudar e aprender... fazer feiras, 
eventos… Muitas coisas assim que outras pessoas deviam fazer também. 
 

Somamos, a essas possibilidades verbalizadas pelos estudantes, as 

propostas apresentadas pelos docentes na intenção de fomentar as práticas 

colaborativas no Campus Floresta, mediante incorporação das diversas linguagens: 
[…] a rádio é uma boa ideia, fazer uma rádio que você fale de diversos 
assuntos, nem que tenha pelo menos um horário, que não seja 24 horas, 
[...] ou então também se utilizar das mídias sociais. Você pode, por exemplo 
[...] fazer debates on line, usando Facebook ou Instagram ou o Twitter, seria 
bem legal integrar os alunos […] você basicamente só precisa de um 
celular. (DCE) 
 
[…] Tem um negócio chamado webnário agora [...] eu acho que é a mistura 
de web, da internet, com seminário. Então, por exemplo, é um seminário on 
line, que você marca um dia, um horário […] Aí o cara começa lá, a 
palestra, é como se fosse um congresso on line. (DDA) 
 
Eu... considero também bastante interessante o uso de redes sociais […]  
eu pego muitos grupos de Facebook e jogo questões polêmicas de 
matemática e discuto com eles pra chamar atenção […] E aí eu posto lá, 
deixo eles irem... e depois eu vou comentando, tá entendendo. E eu acho 
que isso acrescenta também, porque é marcante pra o aluno. (DDV) 
 
Acredito que seria possível […] ver a construção de ambientes lúdicos e 
virtuais que explorem o jogo como um motor do aprendizado, por exemplo... 
é possível também que no futuro, práticas mais horizontais de aprendizado 
e reforço entre os próprios discentes surjam através de canais no Youtube 
ou perfil em redes como o Facebook. (DAL) 

 
De acordo com os docentes, a eficácia dessas propostas implica uma 

mudança radical na própria arquitetura da escola, principalmente em relação aos 

laboratórios, no sentido de quebrar as barreiras da compartimentalização do 

conhecimento que é fortalecida através desses espaços. Nessa dinâmica, “o antigo 

laboratório de informática pode ser melhorado e fortalecido, convertendo-se em um 

grande núcleo de produção de produtos culturais, científicos e, claro, educativos” 

(PRETT0, 2017, p. 58). A proposta é que sejam criados laboratórios de práticas 

integradoras, sem superioridade de pessoas ou áreas/disciplinas, permitindo que 

todos estejam engajados na produção coletiva da informação, do conhecimento e da 

cultura. 

A fala dos docentes evidencia, ainda, a importância da consciência crítica 

quanto ao uso das linguagens digitais, mediante conhecimento e análise reflexiva 

das várias dimensões que perpassam essas linguagens e de como elas influenciam 

a vida e as relações humanas na contemporaneidade, até porque, enfatiza DAL, 

“Em tempos digitais, onde a intimidade é performada e cada vez mais alvo de 
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espetacularização, faz-se necessário uma discussão ética sobre os limites e 

potencialidades do uso das tecnologias como parte da formação cidadã.” 

Entendemos que a consciência crítica se constrói no próprio processo de 

produção compartilhada de conhecimentos o qual, sendo aberto e plural, precisa ser 

crítico e criativo. Constrói-se, também, quando consideramos “cada menino e 

menina, cada professor e professora como efetivamente criadores de conteúdos, de 

cultura, de ciência, de tecnologia e de artefatos criativos”. (PRETTO, 2017, p. 57), e 

que a criação se dá através de processos que são potencializados pelas tecnologias 

digitais e pelas diversas linguagens que estão à disposição dos sujeitos em todas as 

esferas da atividade humana. 

É essa a dimensão que vislumbramos instaurar nos processos educativos 

do IF SERTÃO – PE Campus Floresta, através da Proposta de Intervenção que 

emerge dos sentidos que pudemos construir a partir das enunciações dos alunos e 

professores que participaram desta pesquisa. A intenção é inserir no Campus uma 

dinâmica de ensino e aprendizagem que possibilite aos sujeitos a produção e o 

compartilhamento de informações, conhecimentos e culturas, incentivando o 

protagonismo e a colaboração.  
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5 PENSANDO A RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS 
 

As tecnologias digitais estão presentes, de forma cada vez mais intensa, em 

todos os segmentos da sociedade, intermediando as relações sociais e as formas de 

produção do conhecimento. Com elas, as informações estão mais acessíveis, 

possibilitando que as pessoas estejam mais próximas e tenham mais facilidade de 

acesso a uma gama de saberes diversificados, extrapolando as relações espaço- 

temporais; instalam-se movimentos que permitem não só o consumo de 

informações, mas também a produção de sentidos para o espaço onde se vive, para 

o próprio sujeito, para as relações sociais, ou seja, possibilita a construção de 

compreensões outras acerca do nosso lugar, do nosso mundo e de nós mesmos. 

Dessa forma, 

Abrem-se [...] possibilidades para fazer, pensar e conviver que não 
poderiam ser pensadas sem a presença dessas tecnologias [...] Elas 
introduzem um novo sistema simbólico para ser processado, reorganizam a 
visão de mundo de seus usuários, impondo outros modos de viver, pensar e 
agir, modificam hábitos cotidianos, valores e crenças, constituem-se em 
elementos estruturantes das relações sociais. (BONILLA, 2005, p. 32). 

 
Assim, os sujeitos que recorrem à escola em busca de formação são, em sua 

grande maioria, aqueles que possuem experiências ou vivências multiculturais. 

Detentores de saberes diversos, são capazes de estabelecer relações plurais com o 

espaço, com os outros e com a informação, imersos que estão num mundo 

globalizado que permite a vivência das mais diversificadas formas de interação 

social, extrapolando dimensões territoriais e produzindo informações que são 

compartilhadas simultaneamente com um leque ilimitado de pessoas, artefatos, 

linguagens. 

Para Moreira e Candau (2007, p. 35), essa escola que acolhe os sujeitos é 

“espaço de cruzamento de culturas e saberes”, ou seja, é espaço em que dialoga a 

diversidade de informações e conhecimentos com os quais o sujeito atribui sentido a 

si, ao outro e ao(s) espaço(s) a que pertence, numa relação inevitavelmente 

intermediada pelas linguagens. Assim, é imprescindível que esse universo cultural e 

informacional tenha espaço garantido na escola, integrando todas as áreas do 

conhecimento e seus componentes curriculares, num movimento que permita ao 

aluno ser sujeito de sua aprendizagem. 

Entendemos, assim, que a escola não pode se fechar às transformações 
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sociais, marcadas sobretudo pela evolução das tecnologias digitais e sua crescente 

universalização, inclusive as transformações que essa evolução acarreta nos 

diversos campos da vivência humana. Abrir-se para incorporar o que os sujeitos 

vivenciam fora do espaço escolar impõe a necessidade de reinventar os espaços e 

os tempos da escola, dada a inevitável relação entre o processo educacional e as 

demais dinâmicas sociais e comunicativas em que o sujeito está inserido. Isso 

porque, de acordo com Bonilla (2005, p. 141), 
É papel da escola não mais apenas a transmissão de informações, mas 
também o processo de atribuição de significados a elas. Para que esse 
processo aconteça, é necessário associá-las a outras informações, 
interpretá-las, tomando como referência a cultura, as experiências de vida, 
os conceitos nos quais os sujeitos estão imersos. 

 
O desafio de reinventar o espaço-tempo da escola passa, entre outros 

fatores, pela incorporação das tecnologias digitais e suas lógicas ao cotidiano 

escolar. Para isso, é preciso desconstruir modelos teórico-metodológicos que, 

historicamente, dão suporte à pedagogia da fragmentação, da hierarquização e da 

reprodutibilidade, a qual, por sua vez, remete à passividade do sujeito que aprende 

mediante imposição e poder daquele que ensina. Numa sociedade conectada, que 

disponibiliza aos sujeitos diversos ambientes digitais para checagem, troca de 

informações e produção de conhecimentos sobre si e sobre o mundo, essa 

educação disciplinar deve abrir espaço para práticas dialógicas e horizontais, 

mediante exercício da criatividade, da liberdade, da produção colaborativa, num 

processo em que, segundo Bonilla (2011, p. 63), “todos podem ser, potencialmente, 

produtores e emissores de conhecimento, informação e cultura, o que provoca o 

surgimento de novas mediações e novos agentes nos processos políticos e sociais”. 

Nessa dinâmica, aprende-se na escola, mas também fora dela; aprende-se, 

principalmente, pelas interações dos sujeitos entre si e com os conhecimentos, 

numa relação dialogal que pressupõe a quebra de hierarquias e a descentralização 

do saber que, historicamente, atribuiu-se ao professor e ao livro didático. 

Seguindo o pensamento de Lévy (2010), o uso crescente das tecnologias 

digitais e das redes de comunicação interativa vem estabelecendo mutações na 

relação com o saber, redefinindo o alcance, o significado e, às vezes, a sua própria 

natureza, dadas as novas possibilidades de criação coletiva distribuída, de 

aprendizagem cooperativa e colaboração em rede que essas tecnologias 

proporcionam. Por isso, o ideal do saber totalizável, que se adquire de forma 
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acumulativa, precisa abrir espaço para o saber em fluxo, destotalizado e flutuante, 

inserido na desordem que se faz necessária para orientar os novos processos de 

ensino e aprendizagem. 

Nesse sentido, os espaços educacionais não podem fechar-se às 

transformações sociais, dicotomizando a vida na escola da vida fora dela; pelo 

contrário, precisa inserir-se no movimento da desorganização e da provisoriedade  

do saber, no fluxo em que ele é produzido e compartilhado na sociedade 

contemporânea. Nesse contexto, não há espaço para o professor porta-voz do saber 

historicamente acumulado, considerado fonte incontestável de conteúdos e 

verdades, nem para relações hierárquicas de transmissão de conhecimento. Noutras 

palavras, não dá mais para ser professor esquivando-se das múltiplas possibilidades 

de ensinar e aprender que a contemporaneidade oferece, dentro e fora da escola, 

ultrapassando a perspectiva instrumental e individualista que tradicionalmente se 

associou ao conhecimento. Por isso, é preciso que a escola viabilize a produção de 

conhecimentos em conjunto, “de todos para todos”, de forma interativa e 

colaborativa, reconhecendo os alunos (bem como os professores, que também  

aprendem) como “seres que estão sendo, como seres inacabados, inconclusos em e 

com uma realidade que, sendo histórica também, é igualmente inacabada” (FREIRE, 

2011, p. 101-102). 

Reconhecer o saber como provisório e inacabado nos remete à ideia de 

escola aprendente, conforme proposto por Bonilla (2005), na qual não só o aluno 

aprende, mas também professores, comunidade e a própria escola estão em 

constante aprendizagem. Ser escola aprendente requer a inserção das tecnologias 

no seu cotidiano e a abertura para as novas possibilidades de aprendizagens que 

elas proporcionam; para tanto, a escola precisa 

retrabalhar as informações, ressignificando-as à luz do contexto em que 
está inserida, dando abertura às múltiplas possibilidades de crítica, 
interpretação e compreensão, de estabelecimento de relações, de uso de 
diferentes linguagens, tecnologias e racionalidades que estruturam o 
cotidiano dos sujeitos que ali interagem (BONILLA, 2005, p. 71) 

 
O enfrentamento desse desafio requer que as práticas pedagógicas estejam 

articuladas com uma reflexão profunda acerca das relações sociais, na perspectiva 

da formação humana e cidadã, da prática da liberdade e da criticidade, da 

articulação horizontal entre conhecimento, cultura e tecnologia. Por isso, é preciso 

re-inventar-se, é preciso reinventar a educação pois, como bem enfatiza Serres 
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(2013, p.31), “tudo tem de ser refeito, tudo tem de ser inventado”, o que nos remete, 

ainda conforme o pensamento de Serres, a buscar outras respostas e, a partir delas, 

novas indagações quanto ao que, a quem e como ensinar. 

Esse processo de reinvenção e de busca de possíveis respostas ao que, 

quem e como ensinar exige que o professor reconheça o aluno como sujeito de suas 

próprias experiências formadoras, optando por alternativas outras de produção de 

conhecimentos e de acesso à informação, instaurando uma cultura que permita 

novas compreensões de sua condição humana e social, através de um modo de 

pensar crítico e aberto; que o professor, enquanto ser inacabado, reconheça-se em 

constante processo de aprendizagens, incorporando inclusive a postura de 

pesquisador até porque, como bem nos lembra Freire (1996, p. 29), “não há ensino 

sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se encontram um no corpo 

do outro”. 

Nesse sentido, Nóvoa (2009) lembra a necessidade de as escolas serem 

diferentes, substituindo a homogeneização pela abertura às diferenças, o que, 

necessariamente, remete ao coletivo, à liberdade. Para ele, as escolas precisam 

entender que a educação pode acontecer em qualquer tempo e lugar, independente 

da presença física de um professor, assumindo-se como uma entre as múltiplas 

instituições sociais que promovem a educação; precisa entender que essa 

diversidade de tempos e lugares faz parte das vivências cotidianas de alunos e 

professores, sobretudo através das mídias digitais, nas quais o conhecimento é 

produzido e compartilhado de forma desterritorializada e instantânea. 

Ao inserir a produção do conhecimento na perspectiva da desterritorialização, 

fazemos referência às múltiplas possibilidades de interação que as tecnologias 

digitais oferecem, envolvendo os sujeitos “numa dinâmica comunicacional em que se 

encontram presentes as mais diversas linguagens, as quais oferecem um substrato 

mais denso e variado para a conectividade” (BONILLA, 2015, p. 34). Essa dinâmica 

envolve pessoas interligadas (ou hiperconectadas) que não precisam ocupar os 

mesmos espaços para interagir, tendo à sua disposição múltiplas possibilidades de 

produzir e trocar informações, numa velocidade cada vez mais acentuada. Assim, o 

processo de desterritorialização permite a produção e o consumo de múltiplas 

informações, mediante passagem por vários territórios (sites, redes de 

relacionamento, blogs...), reconfigurando práticas sociais e ressignificando os 

próprios territórios. Podemos considerar que a necessidade de desterritorializar, de 
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encontrar-se com o outro e com o diferente, é própria do ser humano o qual, 

segundo o pensamento de Freire (2008), se constitui participando, criando, 

recriando, compartilhando, em constantes movimentos de fuga, de 

desterritorialização, mas também de retorno e de construção de novas 

subjetividades. 

É essa escola aberta e plural, capaz de inserir os sujeitos que ensinam e que 

aprendem nesse movimento de desterritorialização e reterritorialização, de produção 

compartilhada de ciência, cultura e informações, que almejamos implementar no IF 

SERTÃO – PE Campus Floresta, na perspectiva de promover a formação integral do 

sujeito, através de práticas colaborativas que incorporem as múltiplas possibilidades 

de interatividade e produção de conhecimentos que as tecnologias digitais e as 

diversas linguagens oferecem. 

 
5.1 Tecnologias digitais e/na construção dos conhecimentos 
 
 

As interações mediadas pelas tecnologias digitais, principalmente as 

tecnologias da informação e comunicação, vêm estabelecendo outras relações com 

o conhecimento, as quais extrapolam territórios e mobiliza a coletividade na 

produção do saber. Logo, 
[...] os processos de aprendizagem precisam estar centrados [...] numa 
lógica baseada na criação e produção de culturas e conhecimentos e não 
no mero consumo de informação. Não basta fazer pesquisas, reproduzindo 
o que está registrado nas diferentes fontes de acesso ao conhecimento. É 
necessário ressignificar o conhecimento, reconstruindo os sentidos e 
significados em torno de um determinado assunto, materializando-o em 
novos produtos que sejam disponibilizados à sociedade, para que outros 
possam tomá-los, também, como fonte de informação e, por sua vez, 
ressignificá-los, num círculo virtuoso sem fim (BONILLA; PRETTO, 2015a, 
p. 35 - 36). 

 

Nessa nova dinâmica, o conhecimento circula de maneira fluida e não-linear, 

sendo construído e reconstruído na própria dinâmica das relações e, por isso 

mesmo, não se apresenta como pronto e acabado, como verdade absoluta, até 

porque, lembrando Primo (2008), tudo que se refere ao conhecer é acontecimento, é 

processo, ou seja, é incerto. Assim, todos os sujeitos, na interatividade possibilitada 

pelas tecnologias digitais, são produtores do saber e os atualizam constantemente, 

no fluxo das relações sociais. Esse sujeito interativo “não apenas busca no grupo a 

sua satisfação, mas também reconhece nas equipes e no processo coletivo uma 
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forma de compartilhar informações e resultados” (PRIMO, 2008, p. 61), uma forma 

de aprender. Esses processos incluem o erro também como possibilidade de 

aprendizagem, como espaço de encontro das diferenças e, nesse encontro, a 

imersão em novos fluxos de aprendizagem que vão possibilitando a construção de 

respostas (e de novas perguntas) para as inúmeras demandas impostas pela 

sociedade contemporânea. 

Acatar a concepção construtiva de erro, reconhecendo-o como fator inerente 

às ações humanas e aos processos formativos, faz-nos pensar na incompletude do 

ser, não somente em termos de subjetividade, mas também do próprio 

conhecimento, até porque a cada aprendizado se somam novas ignorâncias, 

movendo o sujeito à necessidade de aprender sempre. Nesse sentido, Morin nos 

alerta: 
[...] temos de compreender que os progressos do conhecimento não podem 
ser identificados com a eliminação da ignorância. Estamos numa nuvem de 
desconhecimento e de incerteza, produzida pelo conhecimento; podemos 
dizer que a produção dessa nuvem é um dos elementos do progresso, 
desde que o reconheçamos. Em outras palavras, conhecer é negociar, 
trabalhar, discutir, debater-se com o desconhecido que se reconstitui 
incessantemente, porque toda solução produz nova questão (MORIN, 2003, 
p. 105). 

 
O conhecimento, nessa dimensão, é aberto, dinâmico e inacabado, motivo 

pelo qual não pode estar enclausurado em currículos verticalizados que norteiam os 

processos formativos, nem pode estar em posse de alguns sujeitos que são 

incumbidos de repassá-los a outros em doses sequenciais. No tocante a essa nova 

concepção de conhecimento que se faz necessária, comungamos com o 

pensamento de Lévy (2010,) ao lembrar que o conhecimento, hoje, é intotalizável e 

indominável, o que nos remete ao campo da provisoriedade do saber e àquela 

consciência de que ninguém sabe tudo, nem também ignora tudo, por isso que 

aprendemos sempre (FREIRE, 1996). 

Pensar o conhecimento nessa dimensão altera o papel da escola enquanto 

instituição incumbida da transmissão do conhecimento, por excelência, e o papel do 

professor como detentor da verdade, a quem cabe a decisão quanto ao que, como e 

quando ensinar. Isso porque, justifica Lévy, 

O que é preciso aprender não pode mais ser planejado nem precisamente 
definido com antecedência. Os percursos e perfis de competências são 
todos singulares e podem cada vez menos ser canalizados em programas 
ou cursos válidos para todos. Devemos construir novos modelos do espaço 
dos conhecimentos (LÉVY, 2010, p. 160). 
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Esses modelos outros a serem construídos exigem que a escola quebre o 

velho  paradigma de ensinar a crianças/jovens/adultos (que habitam o mundo 

virtual) através de uma relação pedagógica verticalizada, selecionando e 

prescrevendo saberes sem considerar o já sabido ou o que interessa saber; exige 

que o professor incorpore em suas práticas as múltiplas possibilidades que as 

tecnologias digitais oferecem, reconhecendo, como ressalta Serres (2013, p. 19), 

que “a mídia, há muito, assumiu a função do ensino”, já que ela coloca à disposição 

do sujeito outras dinâmicas de se relacionar com o conhecimento e de produzi-lo. 

Porém, é importante destacar que a mera presença dos recursos tecnológicos 

no ambiente escolar não é garantia de que suas potencialidades sejam exploradas 

e, por consequência, não estarão contribuindo para as mudanças qualitativas que se 

almejam para a educação. Muitas vezes tais recursos estão presentes na escola 

como meras alegorias, como suporte para as mesmas práticas de outrora, baseadas 

na fragmentação do conhecimento, na repetição e memorização, conduzindo ao 

individualismo, à hierarquização do saber, ao silenciar em nome da ordem, 

atendendo aos interesses dos grupos hegemônicos e não às reais necessidades dos 

sujeitos sociais. Quanto a isso, Bonilla (2005) reforça: 

[…] não basta apenas introduzir a tecnologia na escola; a presença física 
das máquinas não é suficiente. A tendência é realizar-se o processo de 
adaptação da inovação às concepções que os sujeitos têm de educação. É 
necessário provocar a comunidade escolar para que haja uma intensificação 
no movimento de configuração de sentidos, o que vai possibilitar a mudança 
que se espera na educação (BONILLA, 2005, p. 13). 

 
Uma educação alinhada às inovações tecnológicas só faz sentido se, de fato, 

possibilitar a desconstrução de modelos pedagógicos arraigados, a reconstrução do 

papel do professor e do próprio processo de aprendizagem, enfim, se possibilitar aos 

sujeitos passarem da condição de consumidores de informação à condição de 

produtores/autores. Nesse sentido, Pretto e Assis (2008, p. 78) enfatizam: 

Produzir informação e conhecimento passa a ser [...] a condição para 
transformar a atual ordem social. Produzir de forma descentralizada e de 
maneira não-formatada ou preconcebida. Produzir e ocupar os espaços, 
todos os espaços através das redes. Nesse contexto, a apropriação da 
cultura digital passa a ser fundamental, uma vez que ela já indica 
intrinsecamente um processo crescente de reorganização das relações 
sociais mediadas pelas tecnologias digitais, afetando em maior ou menor 
escala todos os aspectos da ação humana. 
 

Explorar as potencialidades pedagógicas das tecnologias digitais, nessa 

perspectiva, remete à atribuição de um novo sentido às inúmeras experiências que 
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os sujeitos vivenciam fora da escola e que precisam ser valorizadas no processo de 

aprendizagem escolar. Hoje, imersos que estamos numa sociedade conectada, urge 

que nos assumamos como sujeitos coletivos, revertendo direitos que nos foram 

negados e participando na construção de uma nova ordem social. E esse assumir-se 

passa, inevitavelmente, pelo uso crítico e criativo das tecnologias digitais e das 

múltiplas linguagens que elas possibilitam, pela ocupação consciente dos diversos 

espaços interativos, do que não podem se isentar as práticas pedagógicas. Tais 

práticas, como bem destaca FANTIN (2009, p. 3), “só fazem sentido se significarem 

uma transformação da escola e da educação em uma perspectiva cultural, que por 

sua vez está articulada a uma perspectiva política, econômica, social”. 

Essa transformação que se faz necessária toma forma no contexto de 

instabilidade e de mudanças proporcionadas principalmente pelos recursos 

tecnológicos, exigindo que se invista na formação docente e na infraestrutura das 

escolas, não só no sentido de disponibilização de recursos, mas também numa 

arquitetura física que viabilize o movimento, a troca, a liberdade de ir e vir num 

espaço que, sendo escola, é essencialmente coletivo. Além disso, é preciso haver, 

nesse coletivo, a predisposição para o trabalho colaborativo, condição nem sempre 

fácil de se encontrar. No entanto, precisamos entender todas essas dificuldades 

como possibilidade de inventar e ousar; como o caos que anuncia a reviravolta 

necessária na pedagogia e na política, para que a educação, de fato, corresponda 

aos anseios da demanda e não aos objetivos da oferta (SERRES, 2013). 

Mas, re-inventar ou transformar o educador e a escola requer, ainda, que 

vivamos a pedagogia da colaboração, a qual pode ser potencializada e fortalecida 

pelas tecnologias digitais. Pensamos essa pedagogia como uma prática em que 

“professores e alunos deixam de ser simplesmente atores dos processos 

educacionais, definidos alhures e sem participação, e passam a construir suas 

próprias dinâmicas, em sintonia com as características próprias de sua 

comunidade.” (BONILLA; PRETTO, 2015a, p. 29). Tal pedagogia pode contribuir 

para quebrar a distância entre a escola e as demais instâncias existentes na 

sociedade, intensificando as possibilidades de aprendizagem e o exercício da 

autonomia, da liberdade, ou seja, promovendo uma formação humana e cidadã. 

Nesse sentido, acatamos a sugestão de Alves (1998, p. 144) ao lembrar que: 

Aceitar tal posicionamento implica em repensar o papel da escola e 
consequentemente a prática pedagógica, proporcionando momentos de 
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reflexão e discussão, permitindo assim que todas as vozes existentes no 
cotidiano escolar sejam ouvidas, aceitando o espaço escolar como um 
espaço fractal, multicolorido, no qual cada sujeito tem subjetividade/saberes 
diferenciados; mas que, isolados, não podem transformar a escola, e, 
juntos, não perdem sua individualidade, mas ressignificam os seus saberes 
e subjetividades, construindo novos caminhos mediados pelo coletivo. 

 
A ressignificação da prática pedagógica, aqui proposta, deve considerar a 

incorporação do potencial que as tecnologias digitais oferecem, uma vez que elas 

podem contribuir para a otimização e flexibilidade do tempo e do espaço da escola 

e, dessa forma, promover uma educação condizente com as reais necessidades dos 

educandos e dos educadores. 

 
5.2 Tecnologias digitais e práticas docentes – uma inserção (mais que) 

necessária. 

 
Os modos de fazer educação, ao longo dos tempos, trataram o conhecimento 

de forma fragmentada e disciplinar, sendo distribuído pelo professor em doses 

sequenciais. Trata-se, aí, de uma educação voltada para a busca da verdade, com 

vivências pedagógicas centradas na transmissão de conhecimentos 

tradicionalmente instituídos, a partir de um currículo verticalizado e disciplinar que, 

via de regra, está associado à pedagogia da fragmentação e da hierarquização e, 

por consequência, à passividade do sujeito que aprende mediante imposição e 

poder do sujeito que ensina. 

Considerando que as dinâmicas de interação social têm mudado 

significativamente ao longo dos tempos, dentro e fora do espaço da escola, 

impulsionadas sobremaneira pelas tecnologias digitais, entendemos que o papel da 

escola e dos sujeitos que a compõem precisa ser alterado, dado o desafio de 

ressignificar o conhecimento e reconstruir práticas docentes, de modo que atendam 

às demandas que emergem da realidade contemporânea. 

A sociedade vem se assumindo como um lugar de interação e expressão das 

variadas atividades que envolvem coletivos, como um território aberto para a 

produção e disseminação de informação As informações estão mais acessíveis, as 

pessoas estão mais próximas, os sujeitos vivem em rede. Passamos da sociedade 

da informação para a sociedade da conexão Esse espaço rompe com o monopólio 

de elaboração e disseminação do conhecimento tradicionalmente associado à 
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escola, já que as pessoas dispõem de espaços abertos, contínuos e interativos para 

a produção de conhecimentos e experimentam a liberdade de expressão. 

As práticas pedagógicas fragmentadas e lineares, centradas na concepção de 

professor como dono do saber e de aluno como passivo receptor de informação, não 

condizem mais com uma sociedade em que a pluralidade e a liberdade se impõem 

de forma acentuada, potencializadas, sobretudo, pelas conexões e pela vida em 

rede. Na escola, vivemos uma verdadeira inversão de papéis pois, no quesito 

tecnologias, muitos alunos ensinam mais que alguns professores, dada a 

diversidade de vivências que experimentam através das tecnologias, dando provas 

de que são capazes de criar e de reinventar-se. 

Entendemos, assim, que todos os sujeitos são, simultaneamente, produtores 

e disseminadores de saberes, daí por que o papel do professor e da escola não 

pode estar dissociado dessa nova dinâmica social. Urge, pois, que o professor 

desconstrua práticas e concepções pedagógicas, numa ruptura pragmática que 

supere o individualismo expressivo, que coloque a escola em diálogo com as 

vivências socioculturais que estão fora dela, que considere a fluidez do 

conhecimento; uma escola que possibilite o autoaprendizado, que viabilize a 

interatividade e estimule a troca de informações e saberes, numa organização fluida 

e com papéis menos rígidos; uma escola que seja aberta às múltiplas e novas 

possibilidades de ensinar e aprender que a contemporaneidade oferece. 

Nessa perspectiva, alunos e professores passam a ser produtores dos 

recursos de que necessitam, num contexto de criação e coautoria, e não de repasse 

de saberes oficialmente instituídos, destituindo a atividade pedagógica do caráter 

instrumental e individualista que historicamente lhe foi atribuído para conferir-lhe a 

dimensão da liberdade, da autonomia e da colaboração, condições necessárias para 

uma formação humana e para a realização existencial que a escola deve promover.  

A incorporação das tecnologias digitais à educação figura como uma 

alternativa para que o professor possa assumir-se como protagonista de mudanças 

e do seu fazer, superando o papel de executor de propostas gestadas fora do 

espaço da escola, de forma unilateral, às quais se deve responder através do 

cumprimento de metas estabelecidas por outrem e que, normalmente, pouco (ou 

nada) têm a ver com produção colaborativa de informações, saberes e culturas. A 

incorporação de que falamos vai bem além de fazer uso das tecnologias da 

informação e comunicação em tempos e espaços específicos, sob as orientações de 
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determinados professores, como ainda acontece em muitas escolas. Tais posturas 

vão de encontro à própria natureza das tecnologias digitais, que é potencializar a 

interatividade, permitindo que os sujeitos construam, de forma colaborativa, as  

novas relações sociais e os novos conhecimentos de que precisa, exercitando a sua 

autonomia e o seu potencial criativo. 

Um dos desafios postos ao professor, no exercício da atividade docente, 

situa-se no âmbito da imprevisibilidade quanto ao que e como ensinar, exatamente 

porque os alunos são muito mais autônomos, produzem mais e compartilham suas 

produções, escrevem mais, têm voz e se manifestam publicamente, interagem 

constantemente, ou seja, vivem de modo colaborativo. Nessa condição, valorizam 

cada vez menos a educação centrada num porta-voz que impõe, que dita regras e 

transfere fórmulas desvinculadas da vida dos sujeitos, até porque, “diante da 

crescente oferta de saber, num imenso fluxo, por todo lugar e constantemente 

disponível, a oferta pontual e singular se torna derrisória. [...] Agora acessível, o 

saber sobeja, próximo [...] A onda de acesso aos saberes sobe tão alto quanto o da 

tagarelice” (SERRES, 2013, p. 46). 

Urge, pois, que esse desafio esse enfrentado, de modo que a escola possa 

“ressignificar o seu tempo e espaço, mostrar-se como um ambiente formador de 

identidades dos sujeitos que nela vivem e convivem, na compreensão das diferentes 

culturas dos grupos que nela estão presentes” (FELDMANN, 2009, p. 80). 

Essa ressignificação deve contemplar práticas mais integrativas e processos 

mais significativos de aprendizagem, fundados na coletividade e na interatividade, 

numa dinâmica em que alunos e professores sejam protagonistas do processo de 

ensinar e aprender. Tais práticas, que entendemos como necessárias na 

contemporaneidade, podem ser inspiradas no dinamismo dos movimentos hackers, 

o qual pressupõe trabalhar junto e desfrutar do que faz de forma compartilhada. 

Demanda, daí, um compromisso mútuo e aberto com o conhecimento, o que nos 

leva “a pensar a educação numa perspectiva plural, acontecendo a partir das 

realidades locais, fortalecidas pelas interações nacionais e planetárias” (PRETTO, 

2017, p. 59). 

Cabe, aqui, desmistificar a concepção de hacker como pessoas que invadem 

sistemas de segurança e cometem crimes virtuais, devendo, por isso mesmo, serem 

banidas das relações sociais. Pelo contrário, os hackers, enquanto “grupo de 

pessoas em busca da construção coletiva do conhecimento” (PRETTO, 2017, p. 37), 
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participam ativamente do seu grupo, buscando inovar, melhorar o que já foi 

produzido, compartilhar conhecimentos, dando-nos testemunho do sentido do 

trabalho colaborativo. A atividade dos hackers está vinculada a um modelo aberto de 

aprendizagem, sem distanciamento entre quem ensina e quem aprende. Esse 

processo, segundo Himanen, 
[...] começa com a abordagem de um problema interessante, segue com a 
busca de uma solução mediante o uso de diversas fontes, e culmina com a 
comunicação do resultado para sua completa composição. Aprender mais 
sobre um tema se converte na paixão do hacker (HIMANEN, 2002, p. 59 -
tradução nossa) 

 
Nessa atividade, o processo de produção, que é mais importante do que o 

produto, está permeado pela interatividade, pelo prazer e pela liberdade em criar, 

que são condições tão importantes para a vida em sociedade e para a atividade 

pedagógica. O fato desse processo ter início num problema interessante, instigante, 

oriundo do coletivo, estando mais relacionado às necessidades de quem aprende do 

que às decisões de quem ensina, bem como à possibilidade de colaboração e 

criatividade, passa a criar fissuras nas relações autoritárias que historicamente 

permeiam a ação educativa escolar. 

Ora, se a escola é um dos segmentos responsáveis por educar para a 

libertação e não para a alienação, temos na cultura hacker uma possibilidade de 

inovar e de atribuir novo sentido à prática docente, de promover uma educação 

cidadã. Claro que assumir mais esse desafio remete, mais uma vez, à 

desconstrução de concepções arraigadas e à incorporação de práticas que  

promovam diálogos outros entre professores e alunos, que viabilizem relações 

plurais com o conhecimento e com o mundo em que eles vivem. 

Pensar e fazer educação, na perspectiva da cidadania, nos remete à 

compreensão do homem como sujeito da integração e não da acomodação, como 

um ser de relações, especialmente relações com o mundo, as quais se dão no 

campo da criticidade, da reflexão, da colaboração (FREIRE, 2008). A integração, 

para o autor, está entrelaçada com a prática da liberdade, com os atos de criação, 

recriação, participação, decisão, através dos quais o sujeito vai dinamizando o 

mundo e, dessa forma, humanizando-o. Essa relação com o outro e com o mundo, 

sendo uma relação plural, crítica e reflexiva que confere ao sujeito a condição de 

protagonista da sua história e do seu espaço, é condição indispensável a essa 

educação que, sendo cidadã, deve caminhar no sentido da integração e da 
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colaboração, estando centrada na criticidade, na criação, no diálogo, na construção 

compartilhada do saber. 

No contexto da educação cidadã, o professor pode assumir um jeito hacker 

de ser (PRETTO, 2017), o qual remete a práticas que conectam pessoas e 

compartilham aprendizados de forma aberta e livre. Esse movimento deve estar 

pautado em dois importantes valores com que Himanen (2002) caracteriza a cultura 

hacker: a paixão pelo que faz e a liberdade. Sem dúvida, a paixão, da qual emana a 

energia para persistir em busca de respostas para os problemas, de forma 

compartilhada, e a liberdade de flexibilizar o tempo, de criar e de expor-se, são 

elementos indispensáveis na atividade docente, com vistas à formação cidadã e à 

emancipação humana dos sujeitos aprendentes. 

A interatividade, que está no cerne da atividade hacker, pressupõe uma 

contínua troca de papéis, de modo que o lugar do eu e do tu se entrecruzam de 

forma mutável, efêmera e recíproca, rejeitando estruturas e valores hierárquicos e 

autoritários, pois o que interessa a todos é a resolução de problemas de forma 

compartilhada. Segundo Himanen (2002, p. 59 - tradução nossa ), “Os hackers nos 

advertem de que, na era da informação, mais importante do que os resultados 

científicos discretos é o modelo acadêmico aberto que permite sua criação”. 

Esse jeito hacker de ser também deve ser incorporado à formação docente, 

inclusive na forma continuada e em rede, já que essa é a dinâmica de trabalho dos 

hackers. A formação em rede pressupõe o diálogo colaborativo e o contínuo 

compartilhamento de experiências, com a mesma paixão e liberdade com que os 

hackers desenvolvem suas atividades. Enquanto professores, precisamos nos 

reconhecer também como seres inacabados que se completam na interação com o 

outro e com o conhecimento, e nas relações com os espaços que constituímos e 

que nos constituem. Trata-se, pois, de  
[...] uma dinâmica educacional que insira professores e alunos no processo 
pedagógico, considerando-os como atores/autores desse processo. Atores 
enquanto sujeitos que comunicam, executam e partilham ações, percebem 
e interpretam o mundo, a linguagem e os atos próprios do seu contexto, 
compartilhando uma compreensão comum de suas trocas, o que permite a 
apreensão da significação dos acontecimentos. Autores enquanto sujeitos 
construtores, produtores e transformadores de seus mundos, das regras 
que os engendram e governam seu julgamento (BONILLA, 2005, p. 15). 

 
Incluímos, nessa dinâmica de sujeitos atores/autores, a grande contribuição 

que as diversas linguagens podem oferecer, não pelo caráter de modernização que 

atribuem aos processos educativos, mas sim pelas múltiplas possibilidades de 
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interação, de produção de conhecimento e cultura que elas viabilizam. Como 

sabemos, a diversidade de linguagens que estão à disposição do sujeito vêm 

transformando as relações humanas, inclusive as relações com o conhecimento e 

com os modos de produzi-lo, motivo pelo qual se apresentam com um grande 

potencial para uma renovação das práticas docentes. 

 
 
5.3 As linguagens como possibilidade de re-construção da prática 

pedagógica 

 
 

O sujeito está, de forma cada vez mais acentuada, imerso no universo digital, 

com suas experiências vivenciais entrelaçadas pelas tecnologias, sobretudo as 

tecnologias da comunicação e, nessa dinâmica, pelas diversas linguagens. Nos 

vários segmentos da vida humana, alteram-se os mecanismos de produção e 

consumo de informação, ampliam-se as formas de interação, estabelecem-se novas 

relações com o conhecimento, com o outro, com o mundo. Por isso, precisamos 

des-construir, principalmente no âmbito da educação, conceitos e posturas 

referentes à comunicação, às linguagens, aos modos de produzir e compartilhar 

informações, enfim, à relação entre tecnologias digitais e linguagens. 

Consideramos que as linguagens, enquanto elementos que dão sentido ao 

ser humano (e não o contrário), promovem a interação e a aprendizagem e, como 

tal, são indispensáveis à construção da consciência sobre os territórios sociais em 

que se inserem os sujeitos. Para Santaella (2007, p.189), 
No coração, no âmago, no cerne de quaisquer mediações – culturais, 
tecnológicas, midiáticas – está a linguagem, [...], camada processual 
mediadora, que releva, vela, desvela para nós o mundo, é o que nos 
constitui como humanos. Ela é [...] onipresente, [...] constitutiva da nossa 
condição pensante. 

  
Infere-se, daí, que as linguagens possuem, primordialmente, função 

mediadora, ou seja, estão na mediação do sujeito com a cultura, a natureza, a 

sociedade; estão na construção dos processos identitários, dos modos de ser e con- 

viver, extrapolando os limites do eu para atingir a dimensão do nós, e colocando a 

subjetividade do ser na dinâmica da heterogeneidade, da multiplicidade, da fluidez 

que ultrapassa o pré-determinado, o estável, o unilateral. Assim, as linguagens nos 

remetem a práticas coletivas, a comunidades, já que toda prática de linguagem 

pressupõe interação e horizontalidade, permitindo a construção de identidades 
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múltiplas (SANTAELLA, 2007). São as linguagens, no dizer de Morin (2003), as 

escolas da vida, contribuindo para a consciência da própria condição humana. Para 

o autor, as linguagens operam o milagre “de revelar a universalidade da condição 

humana, ao mergulhar na singularidade de destinos localizados no tempo e no 

espaço” (MORIN, 2003, p. 44). 

Com as tecnologias digitais, os suportes de linguagens se expandiram e 

diversificaram. No processo de comunicação, que não se faz sem linguagem, 

alteraram-se os papéis tradicionalmente determinados: emissor não emite, produz 

informação; receptor não apenas recebe, também participa do processo de 

produção; a mensagem já não é algo pronto – é algo que se 

constrói/desconstrói/reconstrói no ir e vir dos interlocutores. Da mesma forma, não 

se produz/compartilha informação apenas através da palavra escrita – passamos 

(sem extingui-lo) do signo estático, unilateral, para uma profusão de signos que, 

além do verbo, exploram cores, sons, imagens, movimentos, tudo ao mesmo tempo, 

numa relação não linear e colaborativa, típica da sociedade da conexão na qual nos 

inserimos. Essa sociedade, lugar de interação e expressão das variadas atividades 

que envolvem coletivos, é um território aberto, sem pontos fixos nem lineares para 

produção e disseminação de informação; é o ciberespaço, ou seja, espaço de todos 

e para todos, onde se tem acesso a ambientes abertos e contínuos de 

conhecimentos, onde se experimenta a liberdade de expressão e de interação, 

vivenciando a produção colaborativa do saber, ou seja, é um espaço onde se produz 

ciência e cultura. 

Para Lemos, 
 

A riqueza de qualquer sociedade sempre está ligada à complexidade de sua 
cultura, isto é, à força do seu poder criativo e empreendedor. A 
comunicação, neste sentido, é a forma pela qual uma sociedade põe em 
marcha e intercambia o conjunto de seus empreendimentos, sejam eles 
artísticos, sociais, políticos, científicos ou técnicos. Uma cultura complexa é 
uma cultura plural, aberta, circulando livremente pelo corpo social (LEMOS, 
2004, p. 13). 
 

O ciberespaço é esse lugar de cultura aberta, plural, livre, construída pela 

dinâmica e fluidez das interações, nas quais não há sobreposição de papéis nem de 

saberes. Para Santaella (2007), esse é um lugar que oferece ao sujeito a 

possibilidade de disponibilizar, expor-se, trocar, colaborar, ações que só podem 

acontecer no âmbito da interatividade. Tudo isso só é possível porque, segundo a 
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autora, 
[...] o ciberespaço é, sobretudo, um espaço de acesso livre, informal, 
descentrado, capaz de atender a muitas das idiossincrasias – motoras, 
afetivas, emocionais, cognitivas – do usuário. 
É um espaço que nos traz um fluxo de linguagem multimídia incessante, 
cujas principais características são a mutação e a multiplicidade. Um não- 
lugar que, à mesma velocidade com que a enxurrada de signos aparece, 
também desaparece das telas dos monitores, metamorfoseando-se à 
velocidade dos cliques, permitindo, desse modo, o delineamento de todas 
as variáveis, pois estas se transformam continuamente (SANTAELLA, 2007, 
p. 198-199). 
 

O exercício da liberdade, permitido pelo ciberespaço, dá-se no encontro entre 

sujeitos, ou seja, nas novas relações sociais que se estabelecem, nas múltiplas 

possibilidades de interação viabilizadas pela diversidade de linguagens que estão à 

disposição das pessoas. Toda essa dinâmica vem transformando as relações 

humanas, inclusive as relações com o conhecimento e com os modos de produzi-lo, 

confirmando a intotalidade do conhecimento, a provisoriedade das certezas, a ilusão 

de propriedade e domínio sobre o saber, até porque, no ciberespaço, todos os 

sujeitos são, simultaneamente, produtores e disseminadores de informações. 

Os processos comunicativos que se realizam nesse contexto se dão, 

necessariamente, através das diversas linguagens, considerando-se tanto as suas 

possibilidades quanto os seus limites, como também a mistura de linguagens que se 

realiza na e através das tecnologias digitais. A hegemonia da linguagem escrita e 

oral cede espaço para uma mistura de signos que não exigem um caminho pré- 

estabelecido, agregando diversas mídias em um mesmo ambiente. Falamos, aqui, 

da linguagem hipermídia que nos remete a uma grande concentração de 

informações, envolvendo, entre outros, dois aspectos definidores: a hibridização das 

linguagens e a interatividade. 

No campo da hibridização situa-se a fusão (bricolagem) de palavras, imagens, 

sons, cores, movimentos, num mesmo espaço, onde não há limite entre quem 

produz e quem recebe; a informação circula num movimento de coautoria, 

desfazendo estruturas e valores hierárquicos que, historicamente, perpassam os 

processos de comunicação. Essa é uma prática eminentemente interativa, que 

coloca os sujeitos numa relação de horizontalidade, numa contínua troca de papéis, 

com base em princípios como mutabilidade, efemeridade, reciprocidade, 

colaboração. A interatividade pressupõe troca de feedback e liberdade de escolha 

pois, através dos links, é possível buscar informações outras, seguindo os mais 
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diversos caminhos. 

Para Santaella (2007, p. 320), 

[...] a hipermídia é, na realidade, uma nova linguagem que nasce da criação 
de hipersintaxes capazes de refuncionalizar linguagens (textuais, sonoras, 
visuais) que antes só canhestramente poderiam estar juntas, combinando- 
as e retecendo-as em uma mesma malha multidimensional. Toda nova 
linguagem traz consigo novos modos de pensar, agir, sentir. 
 

Nesse contexto, cabe refletir acerca do leitor da hipermídia, cuja atividade se 

dá por movimentos não lineares e flexíveis, em busca de informação, entretenimento 

e tantos outros recursos disponíveis nos espaços virtuais, no ciberespaço. Essa 

trajetória, inevitavelmente, mudou o perfil de leitor a que estávamos acostumados, 

dado que o ato de ler ultrapassou a mera decodificação da palavra escrita, 

colocando em ação outros mecanismos e habilidades que permitem, 

simultaneamente, ler, olhar, ouvir, manusear. Para Alves (1998, p. 146), 
Cada vez que as palavras emergem, uma rede de significantes aflora a 
depender do espaço em que estejam inseridas as palavras, permitindo ao 
leitor escolher a trilha que mais se aproxime do seu desejo. A característica 
marcante dessa linguagem é a interatividade, que possibilita a troca com o 
outro virtualmente, sem haver deslocamento físico, alterando o que está 
posto. 

 
Ler, nessa perspectiva, envolve, para além da decodificação do signo 

linguístico, a seleção de informações, a verificação de fontes, numa dimensão 

multissemiótica e hipermidiática. Esse novo leitor, o qual Santaella (2004) define 

como imersivo, navega no espaço virtual, percorrendo uma espécie de labirinto que 

comporta textos escritos, imagens, sons, ou seja, uma linguagem híbrida que 

articula diversos signos. Nesse espaço, o leitor exercita a autonomia e a liberdade 

de escolher, dentre as inúmeras possibilidades que estão à sua disposição, os nexos 

e direções que lhe permitem a efetiva interatividade. Dessa forma, o leitor colabora 

na construção dos roteiros, assumindo-se não apenas como receptor, mas também 

como produtor de mensagens, até porque os sentidos que se produzem no ato de 

ler são sempre transitórios e inacabados; cada sentido inicial pode ser mudado 

constantemente, atingindo a dimensão da coautoria, que é própria dos espaços 

abertos de produção de informação. 

O exercício da liberdade, sem o qual não há leitura imersiva, dá-se no 

encontro entre sujeitos, ou seja, nas novas relações sociais que se estabelecem 

entre eles. Há, aí, um dinamismo diferente que absorve a atenção com tamanha 

intensidade, a ponto de se questionar se esse sujeito que emerge do ciberespaço 
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não está fadado à imobilidade física, a ser substituído pela máquina. Se 

considerarmos que não existe separação entre corpo e mente, haveremos de 

entender que ler não é um ato mecânico, pois envolve processos inferenciais e 

atividades mentais que guiam as escolhas dos cibernautas. O corpo aparentemente 

imóvel diante da tela comporta sentidos internos que estão em constante atividade, 

dando suporte às habilidades requeridas pelo ato de ler. Assim, precisamos 

desconstruir o mito da imobilidade física e da alienação que associamos ao ato de 

navegar no ciberespaço, pois o leitor imersivo possui um corpo que sente e que, 

mesmo parado, está em constante (inter)atividade. 

A natureza interativa das linguagens reverbera nos processos comunicativos 

e culturais, bem como nos processos educativos (que também são culturais), vez 

que estes se constroem no intercâmbio de experiências, de forma livre, aberta, 

colaborativa, na dinâmica das interações. Assim, entendemos que tais processos 

não podem prescindir das diversas linguagens, dos diversos sistemas de 

representação e significação que se fundem nesse ambiente que instaura “um 

movimento global de trocas, de compartilhamento e de trabalho colaborativo, 

independente de localidade ou espaço físico, independente do lócus cultural e/ou 

identitário” (LEMOS, 2004, p. 19). 

Entender o perfil do novo leitor, que navega incansavelmente no ciberespaço, 

lida, muitas vezes, com a resistência de docentes em explorar o potencial que o 

ciberespaço oferece para a formação integral do sujeito. Assim, torna-se evidente 

que o processo educativo precisa incorporar o fluxo incessante dos diversos signos 

que constituem o ciberespaço, de modo a aproximar os sujeitos aprendentes da 

realidade em que estão imersos. Caso contrário, continuaremos usando as 

tecnologias digitais como mero aparato pedagógico o que, por certo, mais exclui do 

que inclui, e aprofunda as desigualdades sociais já existentes. É preciso, enfim, que 

o próprio professor se assuma como leitor imersivo, para que possa utilizar os 

recursos disponíveis no ciberespaço como aliados na formação de sujeitos 

autônomos e participativos. 

Numa sociedade conectada, que disponibiliza aos sujeitos diversos ambientes 

digitais para troca de informações e produção de conhecimentos sobre si e sobre o 

mundo, abrem-se possibilidades para a realização de práticas dialógicas e 

horizontais, mediante exercício da criatividade, da liberdade, da produção 

colaborativa. Por isso, faz-se necessário que as diversas linguagens estejam 
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presentes nos ambientes educativos, pela possibilidade de produção coletiva e pelo 

caráter dialógico que lhes é inerente, de modo a tornarem-se espaços de produção 

de linguagens, na perspectiva da interatividade, do protagonismo e da cidadania. 

A evolução das linguagens desencadeia transformações nas relações sociais, 

nos modos de vida e, sendo a escola um espaço de vida social, não está imune a 

essas transformações. Assim, é imprescindível que as diversas linguagens, 

enquanto elementos estruturantes das ações humanas sejam, também, 

estruturantes da prática docente, das relações de ensino e aprendizagem, para que 

a escola caminhe no sentido de inserir os sujeitos que a ela recorrem numa 

formação que dialoga com as realidades em que eles vivem. Essa escola necessária 

[...] precisa deixar de ser meramente uma agência transmissora de 
informação e transformar-se num lugar de análises críticas e produção da 
informação, onde o conhecimento possibilita a atribuição de significado à 
informação. [...] Por isso, é necessário que proporcione não só o domínio de 
linguagens para busca de informação, mas também para a criação da 
informação. Ou seja, a escola precisa articular sua capacidade de receber e 
interpretar informação com a de produzi-la, a partir do aluno como sujeito do 
seu próprio conhecimento (LIBÂNEO, 2011, p.12). 

 
Nessa perspectiva, a escola deve transformar-se num espaço em que os 

conhecimentos sejam construídos, reconstruídos, compartilhados e ressignificados, 

assumindo configurações de ensino e aprendizagem que propiciem condições para 

que o sujeito possa ampliar suas capacidades expressivas, estruturar novas 

relações com o conhecimento, possibilitar outros diálogos com a realidade 

sociocultural e histórica. 

A incorporação das diversas linguagens nas práticas de ensino e 

aprendizagem se justifica por serem elas elementos fundantes das relações 

pessoais e institucionais e da vida em sociedade, por permitirem a interação no/com 

o mundo e a construção de significados coletivos, ampliando as possibilidades de 

interação social. A intenção é incluir as tecnologias digitais e as linguagens no 

cotidiano da escola, articulando o saber escolar e o saber do mundo cotidiano, 

enfim, trazendo para a escola as experiências construídas nos diversos espaços em 

que vivemos, desconstruindo essas experiências e lhes atribuindo novos sentidos. 

Considerando que a natureza das tecnologias digitais é potencializar a 

interatividade, permitindo que os sujeitos construam, de forma colaborativa e 

propositiva, as novas relações sociais e os novos conhecimentos de que precisa, 

entendemos ser esta uma dinâmica indispensável quando se pensa em formação 
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integral do sujeito, em desenvolvimento humano e social, em protagonismo e autoria 

de mudanças e da própria história. 
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6 A INTERVENÇÃO: POSSIBILIDADE(S) DE RECONSTRUÇÃO DOS 

ESPAÇOS EDUCACIONAIS ATRAVÉS DAS DIVERSAS LINGUAGENS 

 
A elaboração do projeto de intervenção foi precedida pela pesquisa 

anteriormente tratada, de abordagem qualitativa, a qual foi motivada por algumas 

inquietações quanto à eficácia das práticas pedagógicas desenvolvidas no IF 

SERTÃO – PE Campus Floresta, especificamente nos cursos técnicos de nível 

médio integrado, diante da responsabilidade dessa instituição quanto à formação 

integral do sujeito aprendente,  na perspectiva da emancipação humana. 

Entendemos que nenhum processo formativo que se proponha à formação 

integral do sujeito pode se efetivar através de práticas centradas na transmissão de 

informações e conhecimentos tradicionalmente instituídos, os quais emanam de um 

currículo verticalizado e disciplinar que, via de regra, está associado à pedagogia da 

fragmentação e da hierarquização e, por consequência, à passividade do sujeito que 

aprende mediante imposição e poder do sujeito que ensina. Por isso, canalizamos 

nosso trabalho para a vivência de práticas pedagógicas que possibilitem a produção 

do conhecimento numa dinâmica colaborativa e compartilhada, através dos diversos 

encontros (e desencontros) que necessariamente acontecem em ambientes abertos 

e horizontalizados, de modo que todos os sujeitos possam ser protagonistas nas 

situações de aprender e ensinar durante as interações com seus pares, dentro e fora 

da escola. 

Essas práticas, que são eminentemente interativas, podem ser 

potencializadas através das diversas linguagens com que os sujeitos (con)vivem na 

sociedade contemporânea, impulsionadas sobretudo pelas tecnologias digitais, as 

quais ampliam e modificam continuamente os processos e os contextos nos quais 

acontece a produção do conhecimento e da cultura. Considerando que a linguagem 

está no lastro de todas as atividades humanas, permitindo que os sujeitos se 

constituam como tais, e que as linguagens digitais têm como característica fundante 

a interatividade, o que remete à produção colaborativa e à coautoria, julgamos 

pertinente que elas sejam incorporadas aos processos educacionais, com o intuito 

de estruturar práticas pedagógicas que contribuam para a formação de sujeitos 

capazes de ampliar os significados e os modos de significar o conhecimento e a 

cultura, construindo seus próprios projetos de desenvolvimento e de aprendizagem. 
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Essa formação, que se pode considerar integral e emancipatória, deve desenvolver 

nos sujeitos a capacidade “de desvendar desafios e realidades, de questionar o que 

se sabe para refazer o saber, de criar horizontes próprios da informação […], de criar 

soluções, enfrentar novos desafios, refazer conhecimento” (DEMO, 2010, p. 225). 

A partir dos sentidos que construímos nos enunciados dos docentes e 

discentes participantes da pesquisa, podemos considerar que o IF SERTÃO - PE 

Campus Floresta, em termos de práticas pedagógicas, ainda se encontra em estado 

limitado no que concerne à formação integral e emancipatória, na perspectiva que 

vimos defendendo, dado o cenário que nos foi possível delinear: incidência de 

práticas (ditas) integradoras na forma de eventos comemorativos que ocorrem 

esporadicamente; número limitado de docentes que se envolvem nessas atividades 

integradoras, entre os quais não se incluem professores das áreas de exatas; 

ausência de integração entre os cursos ofertados em nível médio integrado, com 

maior valorização para a área de informática; dificuldade, para os alunos, de acesso 

e uso dos espaços que concentram os computadores disponibilizados no Campus; 

pouca exploração, nos processos de ensino e aprendizagem, do potencial que as 

tecnologias digitais oferecem. 

Por outro lado, é desse contexto que emergem, conforme evidenciaram as 

narrativas dos alunos e professores, o desejo e a possibilidade de serem 

vivenciadas experiências outras de ensino e aprendizagem, contemplando práticas 

fundadas na coletividade e na interatividade, em conexão com as necessidades 

impostas pela contemporaneidade e com a produção de múltiplos saberes. Trata-se, 

portanto, de serem instaurados “processos de aprendizagem baseados na troca, na 

interação dinâmica e colaborativa, no compartilhamento de ideias e saberes” 

(BONILLA; PRETO, 2015b, p. 512). 

A proposta desse espaço colaborativo toma forma através do Projeto de 

Intervenção que é objeto deste trabalho, o qual envolverá, de forma direta, 

professores e alunos do Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Agropecuária e 

Técnico em Informática, em atividades de produção compartilhada e colaborativa de 

conhecimentos, de modo a construir novos sentidos para o ensinar e o aprender na/ 

através da escola. 
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6.1 Desenhando os caminhos do projeto: intervenção para quê? 
 

Os caminhos da intervenção começaram a ser traçados com a realização da 

pesquisa que promoveu, através de rodas de conversa, um debate reflexivo acerca 

das práticas pedagógicas vivenciadas no Campus Floresta do IF SERTÃO – PE, 

analisando-se em que medida tais práticas dialogam com as dinâmicas de 

integração e colaboração possibilitadas pelas diversas linguagens, na perspectiva da 

formação integral do sujeito. A intenção era que, das narrativas que se teceram na 

voz dos alunos e professores envolvidos na pesquisa, pudessem emergir 

significações que norteassem a proposta de intervenção, convergindo para 

processos educativos mais abertos e colaborativos.  

Assim, a partir dos conhecimentos produzidos sobre a realidade do Campus 

Floresta, foi elaborada esta proposta de intervenção, com o propósito geral de 

fomentar a vivência de práticas pedagógicas colaborativas e integradoras no espaço 

do Campus Floresta, incorporando as diversas linguagens nos processos de 

produção, apropriação e compartilhamento de conhecimentos, na perspectiva da 

formação integral e emancipatória dos sujeitos aprendentes. Nesse sentido, faz-se 

necessário que caminhemos em busca dos seguintes objetivos específicos: a) 

potencializar a produção de conhecimentos de forma integrada e colaborativa, 

promovendo o protagonismo de alunos e professores nos processos de ensino e 

aprendizagem; b) explorar o potencial das diversas linguagens, principalmente as 

que são potencializadas pelas tecnologias digitais, na implementação de práticas 

docentes abertas e colaborativas; c) promover o compartilhamento de informações e 

conhecimentos, de forma integrada e colaborativa, com vistas à dinamização e 

diversificação dos espaços de ensinar e aprender.  

Acrescentamos, ainda, a perspectiva de que essa proposta de trabalho se 

converta em possibilidade de formação continuada para os docentes, já que se 

vislumbra a sensibilização dos professores quanto a maneiras outras de ensinar e, 

por consequência, à ressignificação da própria ação pedagógica, numa dinâmica 

que envolva alunos e docentes em práticas mais autorais, livres, criativas e críticas. 

O propósito é, pois, criar dispositivos que propiciem aos docentes a construção de 

seus percursos formativos e a vivência de práticas que alinhem, no Campus 

Floresta, ciência, tecnologia, cultura e inovação com profissionalização, cidadania, 

mudança pessoal e transformação social. 
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6.1.1 Alguns princípios norteadores da proposta 
 

As ações que integram este projeto serão norteadas pelos seguintes princípio: 

colaboração, interatividade e integração, valorização dos saberes experienciais, 

todos permeados pelas diversas linguagens que constituem as atividades humanas 

na contemporaneidade. 

As práticas colaborativas devem ser tomadas como espaço de interatividade 

e de coautoria, de encontro da pluralidade de saberes e culturas. Incluímos aqui a 

necessidade de aliar a produção cultural, cada vez mais fluida e híbrida, com os 

processos educativos, de modo que a escola seja, para alunos e professores, mais 

um espaço dessa produção. De acordo com Pretto (2017, p. 51), 

[...] cultura e educação precisam estar articuladas de forma muito intensa 
[...] Essas articulações precisam compreender a educação, a cultura, a 
ciência, a tecnologia, o digital, entre tantos outros campos e áreas, 
enquanto elementos históricos e que, como parte desses processos 
históricos, ora facilitam os processos, ora criam novos obstáculos quando 
empregados como elementos vivos para a sala de aula. 
 

O desafio é, pois, transformar esses obstáculos em possibilidades, através de 

alternativas que rompam com a forma individualizada e fragmentada de ensinar e 

aprender, que ainda persiste no espaço da escola, explorando a colaboração e a 

interatividade como condição sine qua non para que os sujeitos exercitem a 

capacidade “de desvendar desafios e realidades, de questionar o que se sabe para 

refazer o saber, de criar horizontes próprios da informação” (DEMO, 2010, p. 224). 

A interatividade, própria dos espaços coletivos de produção de 

conhecimentos, pressupõe a liberdade de expressão e criação, bem como o 

exercício da criticidade. Além disso, inclui a autonomia e a autoria, que são 

igualmente necessárias quando se pensa em educação na perspectiva da 

colaboração e do protagonismo, da formação integral e da emancipação humana. 

A integração entre as várias áreas e disciplinas curriculares deve ser 

garantida no curso das ações do projeto, colocando alunos e professores em 

relações horizontais e dialógicas, de modo a romper com os formatos rígidos e 

hierárquicos que ainda norteiam as práticas pedagógicas. Nesse sentido, convém 

lembrar que 
[...] cada sujeito tem subjetividade/saberes diferenciados; mas que, 
isolados, não podem transformar a escola, e, juntos, não perdem sua 
individualidade, mas ressignificam os seus saberes e subjetividades, 
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construindo novos caminhos mediados pelo coletivo (ALVES, 1998, p. 144). 
 

Esses novos caminhos precisam incluir os saberes diferenciados que são 

produzidos pelos sujeitos nas suas múltiplas vivências, nas relações cotidianas que 

estabelecem com o outro, com o meio e com o próprio conhecimento, mediadas 

sobretudo pelas tecnologias digitais. Assim, contemplar os saberes experenciais nos 

processos formativos implica reconhecer que os sujeitos estão inseridos numa 

sociedade cada vez mais interconectada, na qual exercitam a capacidade de “criar, 

inovar, inventar, entre si e com outros, em espaços e tempos diversos, mantendo-se, 

ao mesmo tempo, ancorados no local e articulados com o global. Estes sujeitos 

sociais não estão mais limitados ao seu círculo escolar ou dos amigos presenciais” 

(BONILLA; PRETTO, 2015b, p. 502). 

As diversas linguagens, prioritariamente as linguagens digitais, são 

consideradas como estruturantes das práticas colaborativas e dos modos diferentes 

de enunciar e de construir significados. Como “as tecnologias incrementam a 

capacidade humana para a produção de linguagem” (SANTAELLA, 2007, p. 195), é 

imprescindível que o potencial das tecnologias digitais seja incorporado ao contexto 

pedagógico, reconhecendo-as 
como possibilitadoras de uma multiplicidade de visões de mundo, do 
rompimento com a noção de tempo e espaço, instaurando uma nova forma 
de ser e pensar na sociedade. Com isso, as nossas relações, o nosso modo 
de aprender e comunicar são transformados, possibilitando a construção 
coletiva do conhecimento (ALVES, 1998, p. 144). 

 
Esse processo de construção coletiva de conhecimentos retira os sujeitos da 

condição de espectadores e os transporta para a posição de autores da própria 

aprendizagem, mediante participação ativa e colaboração. Para Couto (2014, p. 53), 

“Participar quer dizer se colocar como agente, narrar, publicar, falar e intercambiar 

uns com os outros, em público, mas quer dizer, sobremaneira, colaborar e aceitar 

colaboração, fazer em conjunto, encontrar soluções por meio de parcerias”. 

Assim, com base nesses pressupostos, foram traçadas as metas e ações 

através das quais se almeja alcançar os objetivos propostos. 

 
6.2 Definindo o(s) jeito(s) de caminhar: intervenção como? 
 

O Projeto de Intervenção é norteado pela perspectiva de que a escola abra 

espaço para o diálogo entre os conhecimentos instituídos/instituintes e os saberes 
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experienciais de alunos e professores, cujos processos de produção são 

potencialmente influenciados pelas tecnologias digitais e suas linguagens, de modo 

a “romper os muros das escolas, físicos e simbólicos, para ultrapassar as paredes 

da sala de aula, aproximando o mundo de dentro da escola do contexto social mais 

amplo”. (BONILLA; PRETTO, 2015b, p. 516). É nesse sentido que delineamos 

alguns caminhos possíveis, através das metas e ações que passamos a descrever, 

as quais devem ser incorporadas na dimensão da flexibilidade e da construção 

compartilhada, dada a abertura que deve ser proporcionada para que os caminhos 

sejam desconstruídos e reconstruídos durante o percurso. 
 

 6.2.1 Meta 1: Implantar o ESPAÇO ABERTO – conhecimento em construção e 

compartilhamento. 

As ações interventivas estarão centradas no ESPAÇO ABERTO – 

conhecimento em construção e compartilhamento, a ser implantado no IF SERTÃO 

Campus Floresta, com o intuito de construir possibilidades abertas e colaborativas 

de ensinar e aprender, mediante incorporação das diversas linguagens no cotidiano 

pedagógico do Campus. O termo cotidiano é aqui tratado como “espaço de 

produção, de transformação e de mobilização de saberes” (TARDIF, 2014, p. 237), 

no qual se estabelecem as interações entre as pessoas e, nessas interações, 

afloram as possibilidades de ressignificação e produção de conhecimentos. Assim, 

precisamos pensar esse espaço-cotidiano no contexto da flexibilidade e fluidez do 

conhecimento ou, usando as palavras de Geraldi (2008, p. 21), como “Lugar de 

passagem e na passagem a interação do homem com os outros homens no desafio 

de construir compreensões do mundo vivido”. 

É nesse “lugar de passagem” que se insere a proposta do ESPAÇO 

ABERTO, o qual será composto por grupos de pessoas – prioritariamente alunos e 

professores dos cursos técnicos de nível médio integrado – que se encontram, de 

forma física ou virtual, para pesquisar/discutir em torno de uma problemática ou um 

tema de interesse comum e, de forma colaborativa, produzir conhecimentos que 

possibilitem ressignificar os saberes e experiências. 

Embora as ações do ESPAÇO ABERTO não demandem, necessariamente, a 

existência de um mesmo espaço fixo, vez que muitas atividades podem/devem se 

dar através de dispositivos móveis (celular) ou mesmo fora do Campus, propomos 
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que haja centralidade num dos laboratórios de informática, dada a disponibilidade de 

equipamentos em quantidade/qualidade e a facilidade de acesso à internet.  

Para a concretização dessa meta, foram definidas as ações sobre as quais 

passamos a discorrer. 

 

a) Ação 1:  Realização de rodas de conversa 

 

O ESPAÇO ABERTO prevê a realização de rodas de conversa envolvendo a 

comunidade escolar, principalmente professores e alunos do Ensino Médio 

Integrado (Curso Técnico em Agropecuária e Técnico em Informática), para 

apresentação e apreciação da proposta, planejamento e avaliação de atividades, 

entre outros debates que se façam necessários. 

Optamos aqui pela roda de conversa por ser esta uma metodologia que abre 

espaço para o diálogo e a interação, possibilitando o encontro de diferentes 

experiências e expectativas, as quais podem apontar outros caminhos possíveis de 

serem incorporados ao projeto no curso das atividades. Assim, a conversa deve 

convergir para o registro escrito, no qual os sujeitos podem explicitar desejos e 

proposições acerca do projeto, de modo que a proposta de intervenção não seja 

tomada como imposição verticalizada, mas sim como possibilidades  coerentes com 

as próprias necessidades e inquietações e, nessa condição, possa ressignificar os 

percursos formativos em que estão inseridos no Campus Floresta, tornando-os mais 

significativos. Ademais, o registro escrito servirá como importante subsídio para o 

processo de reflexão/avaliação que se fará necessário no curso das experiências 

vivenciadas no ESPAÇO ABERTO. 

 

b) Ação 2: Formação de grupos facilitadores 
 

O ESPAÇO contará com a atuação de grupos facilitadores, compostos por 

professores e alunos que se revezarão por determinados períodos na coordenação  

das atividades.  A proposta é que cada grupo articule e organize as atividades no 

decorrer de um bimestre letivo, sob a orientação do coordenador do projeto (também 

facilitador), sendo desejável que participantes de um grupo se integrem aos outros 

que sejam formados. É importante destacar, também, que as atividades do ESPAÇO 

podem (e devem) contar com a colaboração de outras pessoas que se sintam 
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atraídas pela dinâmica do projeto e compartilhem suas ideias e saberes. 

Os grupos facilitadores ficam incumbidos de elaborar o detalhamento das 

atividades a serem vivenciadas, o que deve ser feito de forma participativa, 

envolvendo a coletividade na tomada de decisões e nas proposições, de modo que 

as práticas possam corresponder às demandas dos sujeitos e se convertam em 

aprendizagens significativas. 

A adesão aos grupos dar-se-á de forma voluntária, mediante divulgação e 

convite através das redes sociais, dos painéis informativos ou de forma presencial, 

nos espaços que agregam mais alunos e professores, como as salas de aula. A 

proposta é que os grupos sejam constituídos de forma heterogênea, contemplando 

discentes e docentes das áreas de agropecuária e informática, e das diferentes 

turmas, para que possamos instigar a integração entre os dois cursos, conforme 

sugerido no decorrer da pesquisa. Além disso, consideramos que a pluralidade de 

saberes e vivências que advém dessa diversidade pode contribuir significativamente 

para a constituição dos espaços colaborativos de produção de conhecimentos. 

 

c) Ação 3: Formação de grupos de estudo 

 

Essa ação envolve a formação de grupos de estudo contemplando, 

prioritariamente, alunos e professores do Ensino Médio Integrado do Campus 

Floresta, com o intuito de ressignificar conhecimentos e experiências em torno de 

temáticas e/ou problemáticas em que os sujeitos estão envolvidos, em busca de 

construir o que ainda não se sabe sobre os assuntos postos em discussão. Os 

grupos funcionarão através de sessões de estudo a serem realizadas, 

preferencialmente, através de ambientes virtuais como o Moodle, sendo sugerido o 

formato de fórum de discussão. 

De acordo com Faria (2001, p. 21), 

[...] o fórum é um recurso muito utilizado para: seminário virtual, 
comunicações, aprofundamento de discussão, apresentação de atividades 
realizadas e entregues em anexo pelos alunos, para avaliação e 
comentários do professor, entre outras atividades e objetivos. Existem 
diferentes tipos de fóruns que podem ser configurados pelo professor, mas é 
importante ressaltar que é uma ferramenta assíncrona (não simultânea 
como o chat) que fica disponível no ambiente e visível a todos os 
participantes [...]. Este registro das intervenções dos participantes traz 
contribuição fundamental ao processo de reflexão-na-ação-e-sobre-a-ação, 
além da possibilidade de recuperação instantânea, a qualquer tempo, dos 
diálogos, das ideias levantadas e das colaborações recebidas. 
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Além dos fóruns, as sessões de estudo podem assumir outros formatos que o 

grupo aponte como viáveis ou que melhor correspondam às suas peculiaridades, 

desde que se garanta a produção compartilhada e aberta do conhecimento. Os 

temas/assuntos a serem estudados nos grupos podem estar relacionados aos 

componentes curriculares dos cursos técnicos de nível médio ou a problemas outros 

vividos pelos sujeitos envolvidos, dentro ou fora do espaço do instituto, bem como às  

curiosidades e interesses dos participantes. 

O quadro que segue amplia as informações acerca das ações supracitadas. 

Quadro 11 – Detalhamento das ações 1, 2 e 3. 

Ação Detalhamento Período Local 

Rodas de 
Conversa  

 

Apresentação do Projeto de 
Intervenção e mobilização de 
alunos e professores com vistas ao 
envolvimento nas atividades. Na 
conversa estará embutida a 
socialização das informações mais 
significativas que foram produzidas 
na pesquisa, através das 
narrativas dos alunos e dos 
professores, bem como a 
apresentação da dinâmica do 
projeto. A previsão é que sejam 
realizadas 4 rodas de conversa, 
distribuídas nos três turnos de 
funcionamento do Campus. As 
rodas de conversa serão 
organizadas e coordenadas pela 
coordenação do Projeto de 
Intervenção. 

 

Julho/2019 Auditório do 
Campus 
Floresta 

Formação de 
Grupos 

Facilitadores  

Reunião para formação dos grupos 
facilitadores, os quais serão 
compostos por 20 alunos e 
professores dos cursos técnicos de 
nível médio. Cada grupo assumirá 
a articulação e organização do 
ESPAÇO ABERTO durante um 
bimestre letivo, sendo facultada a 
recondução de membros para 
novos grupos. Ao longo do projeto 
serão formados 4 grupos, sendo 
um para cada bimestre letivo. A 
partir da formação do 1º grupo 

Julho/2019 
Outubro/2019 
Fevereiro/2020 
Maio/2020 

Auditório do 
Campus 
Floresta 
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facilitador dar-se-á a implantação 
do ESPAÇO ABERTO. A formação 
dos grupos facilitadores será 
articulada pela coordenação do 
Projeto de Intervenção. 

Formação e 
vivência de 

grupos de estudo 

Os grupos de estudo serão 
formados por alunos e professores 
dos cursos técnicos de nível 
médio, promovendo a produção 
coletiva de conhecimentos. A 
organização dos grupos de estudo 
será articulada pelos grupos 
facilitadores. 

Julho de 2019 a 
julho de 2020. 

Espaços 
virtuais 

Fonte: elaboração da autora 

 
6.2.2 Meta 2: Promover a incorporação das diversas linguagens no cotidiano 

pedagógico do IF SERTÃO – PE Campus Floresta   
 

Como vimos afirmando, a proposta de intervenção tem como objetivo 

fomentar processos “formativos amplos, provocadores de novas aprendizagens, de 

colaboração, de autoria, tanto por parte dos alunos como dos professores” 

(BONILLA; PRETTO, 2015b, p. 502), o que pode acontecer através da incorporação 

das diversas linguagens às práticas docentes vivenciadas no cotidiano do Campus 

Floresta. Assim, o ESPAÇO ABERTO – conhecimento em construção e 

compartilhamento deve oportunizar vivências que envolvam as diversas linguagens, 

principalmente as linguagens digitais, instaurando um processo contínuo e 

diversificado de interação e produção de conhecimentos. Nesse sentido, foram 

definidas as seguintes ações: 

 

Ação 3:  Criação do Blog Espaço Aberto 
 
 

O blog será utilizado para a produção compartilhada de conhecimentos, 

incluindo a publicação sistemática do que se produz. Escolhemos o blog por ser um 

espaço que possibilita a liberdade de produzir e difundir conhecimentos, através da 

troca e da interatividade, fatores tão necessários quando se pensa em práticas 

colaborativas.  Quanto à natureza do blog, Santaella (2007, p. 181) ressalta: 
O blog tem um caráter individualizador, seja o indivíduo uma pessoa, uma 
instituição ou uma organização. Sua diferença em relação a um site está na 
facilidade e agilidade de sua atualização, no estilo jornalístico de sua 
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linguagem e no caráter mais personalista de seu conteúdo. Mesmo quando 
um site é pessoal, via de regra, sua função é apresentar, de modo 
relativamente impessoal, o perfil de um indivíduo ou organização. Os blogs, 
pelo contrário, mesmo quando não funcionam como diários on-line, trazem 
a marca da pessoalidade no registro de linguagem que empregam, próprio 
dos comentários. 

 
A perspectiva é que todas as pessoas envolvidas nas atividades mantenham 

uma relação dialógica através do blog, seja publicando suas produções ou 

apresentando comentários e sugestões às produções dos outros, assumindo, nesse 

fluxo, a condição de sujeitos do próprio conhecimento. Ao explorar o espaço de 

comentários que o blog disponibiliza, estaremos instigando o diálogo e o debate, 

numa dinâmica que confere à produção o caráter de coautoria, e potencializando as 

interações entre os sujeitos. 

 

Ação 4: Realização de oficinas 

 

 As oficinas pedagógicas estão associadas ao fazer coletivo, constituindo-se 

em espaços de interatividade, ou seja, de envolvimento de alunos e professores na 

produção colaborativa de informações e conhecimentos, dando-lhes oportunidade 

de descobrir, debater, compartilhar e, dessa forma, de assumir a condição de 

protagonistas do processo de ensinar e aprender. Assim, as atividades de oficina 

pressupõem o fazer junto, numa dinâmica que requer participação, socialização de 

saberes e experiências, criticidade e coletividade, motivo pelo qual se fazem 

necessárias numa proposta que visa à ressignificação dos processos educacionais, 

na perspectiva da formação integral e emancipatória. 

 Nesse sentido, propomos algumas oficinas que devem ser vivenciadas 

através do ESPAÇO ABERTO, as quais, sendo concebidas e apresentadas como 

possibilidades, estão abertas para a incorporação de outras propostas, conforme os 

interesses, necessidades e experiências dos sujeitos envolvidos. Os assuntos a 

serem abordados nas produções oriundas das oficinas devem emergir dos estudos e 

discussões realizadas nos grupos.  

 

a) Oficina de produção de vídeos 

 

Discutir a apropriação das diversas linguagens nos processos educacionais, 
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com foco na formação integral e na emancipação dos sujeitos, inclui o desafio de 

incorporar a produção de vídeos ao cotidiano escolar, como forma de instigar a 

curiosidade, fomentar a pesquisa e a construção de conhecimentos e, por 

consequência, de tornar mais significativas as práticas docentes. 

Ultrapassando o sentido original de entretenimento e lazer, os vídeos vêm se 

apresentando, cada vez mais, como estratégia potencial para conferir aos 

estudantes a condição de autoria nos processos de aprendizagem, motivo pelo qual 

os incluímos nesta proposta de intervenção, através de oficinas que devem 

promover a vivência das diversas etapas envolvidas nessa atividade:  roteiro, 

gravação,  seleção de imagens, edição, sonorização etc 

Considerando que filmes são uma representação da realidade em movimento 

(SANTAELLA, 2007),  conjugando entretenimento com informação e cultura, 

explorando as várias linguagens, podemos considerá-los como  importante recurso 

para potencializar as interações entre os sujeitos e tornar mais significativos os 

processos educacionais. Noutras palavras, não se pode negar que os filmes 

permitem ensinar e aprender, que favorecem a leitura crítica da realidade e a 

produção de outros sentidos sobre ela, envolvendo múltiplas subjetividades. Dessa 

forma, podem contribuir positivamente para as transformações que se fazem 

necessárias na educação, desde que agreguem maior preocupação com a produção 

de culturas e conhecimentos do que com o consumo de informações (PRETTO, 

2017). 

É nessa perspectiva de produção, e não de mero consumo, que serão 

realizadas as oficinas de vídeo, no período de julho a dezembro de 2019 e fevereiro 

a junho de 2020, contando com a orientação de um professor de informática e um 

docente de Língua Portuguesa, além da articulação do grupo de facilitadores do 

ESPAÇO ABERTO. A previsão é que sejam realizadas quatro oficinas que resultem 

na produção de documentários, animações ou outras modalidades que os sujeitos 

envolvidos sugiram. 

 

b) Elaboração de fanzines 

 

Os fanzines possuem caráter de publicação livre e comportam textos 

diversificados que exploram as mais diversas linguagens, abordando temas variados 

como música, literatura, cinema, atualidades etc. Embora os fanzines abriguem 
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diversos gêneros textuais, há neles uma predominância das histórias em 

quadrinhos, possibilitando o uso de imagens e outros recursos da linguagem não 

verbal e, através deles, a produção e circulação de ideias e informações nas mais 

diversas áreas da vida humana.  

A produção do fanzine pressupõe gostar do que faz (ser fã) e ter o prazer de 

compartilhar com os outros o que produz, sendo, por isso mesmo, uma prática 

coerente com os princípios da colaboração e da liberdade de produção de 

informações e conhecimentos que permeia a proposta de intervenção. Nessa 

perspectiva, o projeto prevê a realização de três oficinas de fanzine, incluindo 

orientações e confecção das revistas que serão distribuídas no evento de 

culminância do projeto.  O detalhamento quanto a temas, cronograma, recursos e 

pessoal envolvido diretamente nas oficinas constarão no planejamento específico, a 

ser elaborado pelos alunos e professores que comporão os grupos envolvidos nessa 

atividade. 

 

c) Oficina de fotografia 

 

O ato de fotografar favorece a construção de outros sentidos acerca da 

realidade que marca e singulariza os sujeitos, inserindo-os em dinâmicas e 

processos que remetem à reflexão, à criticidade, à construção de um conhecimento 

mais amplo sobre o espaço e o tempo implicado na fotografia. Por isso, incluímos a 

fotografia entre as oficinas possíveis nesta proposta de intervenção porque a 

consideramos como recurso potencial para fomentar as práticas integradoras e a 

incorporação das diversas linguagens no cotidiano do Campus Floresta, na 

perspectiva de formação integral e emancipatória que vimos defendendo.  

Na sociedade contemporânea, em que as imagens influenciam de forma 

acentuada as relações sociais e a produção de informações, julgamos importante 

que as imagens fotográficas sejam produzidas, lidas e compartilhadas também no 

espaço educacional, possibilitando o exercício do olhar crítico e minucioso sobre a 

realidade, a partir das várias significações que a fotografia permite construir. Assim, 

serão realizadas três oficinas de fotografia, sendo uma de orientações e duas de 

produção de fotos, explorando o espaço interno do Campus e outros ambientes 

eleitos pelos participantes do grupo, que farão uso dos próprios aparelhos de celular 

ou de equipamentos fotográficos disponíveis no Campus Floresta.  
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Os participantes do grupo de fotografias devem, de forma colaborativa, 

elaborar o planejamento das oficinas, prevendo a exposição das produções ao final 

do projeto. 

As oficinas mencionadas serão vivenciadas no período de julho a 

dezembro/2019 e fevereiro a junho/2020, usando ambientes diversificados como 

laboratórios de informática, pátio, salas de aula, espaços diversos internos ou 

externos ao Campus, e contarão com orientadores específicos, assim distribuídos: 

a) Produção de vídeos: professor de informática e professor de Língua Portuguesa; 

b) fanzines: professor de Arte; professor de Língua Portuguesa, alunos do Campus 

que produzem histórias em quadrinhos; c) fotografias: jornalista do Campus e  um 

colaborador da comunidade (fotógrafo). 

 

6.2.3 Meta 3: Instituir a Mostra de Saberes e Fazeres do Campus Floresta 

 

A vivência de práticas colaborativas no espaço da escola ganha maior sentido 

se resultar na produção e socialização de informações e conhecimentos. De acordo 

com Couto (2014, p. 53), “As motivações para participar e colaborar são dadas pelo 

prazer em compartilhar. A cultura da participação é a própria cultura do 

compartilhamento” e, ainda segundo o mesmo autor, tudo que o sujeito produz só 

faz sentido se for publicizado. Assim, as atividades vivenciadas no/através do 

ESPAÇO ABERTO devem resultar em produções que envolva as diversas 

linguagens, para serem socializadas com toda a comunidade escolar.  

As produções, aqui entendidas como possibilidade de conexão com a 

realidade e de construção de significados sobre ela, devem ser compartilhadas no 

cotidiano do IF SERTÃO Campus Floresta, no decorrer das atividades, e em 

momentos organizados com esse fim, que integrarão a Mostra de Práticas 

Colaborativas do Campus Floresta, a ser realizada em julho de 2020. 

A mostra das atividades do ESPAÇO ABERTO deve acontecer no pátio do 

Campus Floresta, sendo organizado pelos grupos facilitadores junto com outros 

colaboradores, como a coordenadora de eventos e a jornalista da instituição, com 

duração de 4 horas. Nesse espaço tempo acontecerá o festival de curtas (vídeos 

produzidos), mostra de fotografias, distribuição de fanzines, além de outras 

produções resultantes das atividades realizadas durante a vivência do projeto. 

Reforçando a importância das práticas colaborativas, que estão no cerne 
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deste projeto, trazemos mais uma vez o pensamento de Bonilla e Pretto: 
[...] as aprendizagens se tornam mais significativas quando os alunos se 
envolvem com as atividades propostas e quando estas oportunizam a 
colaboração, a comunicação e a partilha do conhecimento, [...] essa 
integração provoca mudanças na escola – mudam as práticas, mudam as 
concepções, mudam os sujeitos, mudam as aprendizagens (BONILLA; 
PRETTO, 2015b, p. 515). 
 

É nessa direção de mudança das práticas consolidadas que o Projeto de 

Intervenção deve caminhar, abrindo possibilidades para a incorporação de posturas 

mais abertas e plurais no cotidiano escolar, de modo que professores e alunos 

possam assumir a condição de autores dos processos educacionais, tornando 

significativas as próprias aprendizagens. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia representam um 

marco inovador no que se refere à oferta da educação profissional na esfera pública, 

dado o caráter de integrar a educação básica de nível médio com a formação para o 

trabalho, e de possibilitar que o estudante evolua do nível técnico médio ao superior 

(tecnológico ou licenciatura), dentro da própria instituição. Acrescenta-se, aí, a 

proposta de articular ensino, pesquisa e extensão nos processos formativos, 

tomando o trabalho como princípio educativo, com vistas a superar o antagonismo 

entre atividade intelectual e trabalho manual que tradicionalmente se associou aos 

cursos voltados para a profissionalização. 

Dessa forma, a educação profissional toma como premissa a integração e a 

articulação entre ciência, tecnologia, cultura e conhecimentos específicos, com o 

propósito de promover a formação integral do sujeito, para que ele continue 

construindo seu próprio desenvolvimento e ressignificando os saberes, na interação 

com o outro e com o(s) espaço(s) em que vive. Assim, podemos dizer que o projeto 

dos Institutos Federais traz no seu bojo a perspectiva da emancipação humana, da 

transformação pessoal e social, pelo que se faz necessário reverter a lógica da 

assimilação de conhecimentos fragmentados e da aquisição de técnicas, que 

cerceia a liberdade, a autonomia e a colaboração, incorporando aos processos 

formativos a dinâmica da produção de saberes de forma interativa e aberta. 

A experiência vivida no espaço do IF SERTÃO – PE, como docente, aponta 

para a fragilidade do Campus Floresta no sentido de incorporar essa dinâmica aos 

processos formativos, dada a incidência de posturas pedagógicas individualizadas, 

centradas na lógica de disciplinas e áreas que não dialogam entre si nem instigam a 

produção coletiva. As vivências pedagógicas postas em evidência por alunos e 

professores participantes da pesquisa que fundamentou este trabalho evidenciam 

um cenário com parcas iniciativas de trabalho interativo e colaborativo no cotidiano 

do Campus, ganhando intensidade apenas no contexto de eventos comemorativos 

que articulam poucos professores, normalmente da área de humanas. 

Decorre, daí, a existência de alguns descompassos entre as premissas que 

embasam a proposta dos IF e as práticas pedagógicas em que se desenvolvem os 

processos formativos, principalmente em relação à formação integral e 

emancipatória e à incorporação da ciência, tecnologia e cultura ao cotidiano escolar. 
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Ressaltamos, nesse aspecto, a pouca exploração do potencial das tecnologias 

digitais, incluindo as tecnologias da informação e comunicação, que vêm 

reorganizando os modos de ser e de (con)viver em sociedade, bem como as formas 

de produzir e socializar informações e conhecimentos, possibilitando práticas 

colaborativas e abertas em que todos os sujeitos assumem a condição de 

receptores e autores dessa produção. Acrescentamos, ainda, o potencial das 

múltiplas linguagens que estão vinculadas a essas tecnologias, potencializando as 

coletividades e ampliando as possibilidades de os sujeitos se relacionarem com os 

seus pares, com a realidade e com as informações, produzindo os conhecimentos 

de que precisam para construir os novos sentidos que emergem dessas relações. 

Nas narrativas dos alunos e professores foi possível reconhecer que ambos 

creditam ao trabalho colaborativo e aberto, potencializado pelas tecnologias digitais 

e pelas diversas linguagens, a possibilidade de superar esses descompassos, e 

consideram viável e necessário que se implemente no Campus Floresta um trabalho 

dessa natureza. A perspectiva é que as práticas colaborativas fomentem a real 

integração entre as diversas áreas do conhecimento, de modo que a aprendizagem 

ocorra como efeito da interação entre pessoas e grupos que trabalham com 

objetivos compartilhados, auxiliando uns aos outros na produção e socialização de 

conhecimentos. 

Assim, considerando que a linguagem é elemento constitutivo do sujeito e, 

nessa condição, está na base de qualquer atividade humana, propomos que as 

linguagens digitais sejam incorporadas às práticas pedagógicas vivenciadas no 

Campus Floresta, como alternativa para caminhar em direção a uma efetiva 

formação integral e emancipatória dos sujeitos aprendentes. Essa incorporação não 

tem como se efetivar senão no contexto da colaboração e da interatividade, as quais 

remetem ao diálogo com o mundo e com as possibilidades de sua transformação, 

reconhecendo a prática do falar, escutar, refletir, compartilhar e engajar-se como 

necessária em todos os espaços que vislumbram a emancipação de indivíduos e 

grupos, a formação de identidades coletivas e o fortalecimento da participação. 

É nessa perspectiva que propomos a criação do ESPAÇO ABERTO – 

conhecimento em construção e compartilhamento, cuja proposta é promover, no 

espaço do Campus Floresta, práticas que articulem o mundo externo ao Campus 

com os processos formativos em que acontece o ensinar e o aprender, com vistas à 

formação humana em seu sentido pleno, rompendo com posturas hierárquicas e 
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centralizadoras que mais segregam do que integram e, por isso, não dão conta de 

uma formação integral. O propósito é que sejam instauradas relações mais abertas e 

autorais com o conhecimento, a informação e a cultura, incorporando o potencial 

que as tecnologias digitais e as diversas linguagens oferecem. 

As ações do ESPAÇO ABERTO são postas aqui como possibilidades, o que 

significa estarem abertas para serem ressignificadas pelos sujeitos envolvidos, em 

sintonia com a perspectiva da produção compartilhada e da colaboração que 

perpassa todo o projeto. 
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APÊNDICE A 
 
 

UFBA/ FACED – Mestrado Profissional em Educação 
Pesquisa: As Diversas Linguagens no Cotidiano Escolar – possibilidade de 
reconstrução dos espaços de ensino e aprendizagem no âmbito do IF 
SERTÃO-PE Campus Floresta. 
Mestranda: Rosineuman de Souza Soares Leal 

 
 

FORMULÁRIO PARA COLETA DE DADOS – DISCENTES 
 
 

1. DADOS PESSOAIS 
Nome: Sexo: ( ) Masc ( ) Fem 
Residência: ( ) Zona Urbana   ( ) Zona Rural   
Ano de Conclusão do Ensino Fundamental: 
2. DADOS ESCOLARES 
Ano de ingresso no IF SERTÃO-PE: 
Curso(s) que frequenta no IF SERTÃO - PE Campus Floresta 
( ) Técnico em Agropecuária ( ) Técnico em Informática 
Turma:  ( ) 2º Ano  ( ) 3º Ano ( ) 4º Ano  Turno: ( ) Manhã ( ) Tarde 
Frequentou, como aluno, outro Campus do IF SERTÃO - PE 
( ) Sim ( ) Não 
3. MANIFESTAÇÂO DE INTERESSE 
Disponibilidade e interesse em participar da pesquisa As Diversas Linguagens no Cotidiano 

Escolar – possibilidade de reconstrução dos espaços de ensino e aprendizagem no âmbito 

do IF SERTÃO-PE Campus Floresta. 
(   ) Sim ( ) Não 
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APÊNDICE B 
 

UFBA/ FACED – Mestrado Profissional em Educação 
Pesquisa: As Diversas Linguagens no Cotidiano Escolar – possibilidade de 
reconstrução dos espaços de ensino e aprendizagem no âmbito do IF 
SERTÃO-PE Campus Floresta. 
Mestranda: Rosineuman de Souza Soares Leal 

 
 

FORMULÁRIO PARA COLETA DE DADOS – DOCENTES 
 

1. DADOS PESSOAIS 
Nome: 
Formação Acadêmica/ Curso: Ano de Conclusão: 
Titulação: ( ) Especialista ( ) Mestre 

( ) Doutor ( ) Pós -Doutor 
2. DADOS PROFISSIONAIS 
Ano de ingresso na carreira docente: Ano de ingresso no IF SERTÃO-PE: 
Área de Atuação como Docente no Campus Floresta 
( ) Disciplinas Técnicas ( ) Disciplinas Propedêuticas 

Curso(s) de nível médio integrado em que leciona no Campus Floresta 

( ) Técnico em Agropecuária ( ) Técnico em Informática 

Outros cursos 

( ) Licenciatura em Química 
( ) Tecnólogo em Gestão da Tecnologia da Informação 
( ) Técnico de Nível Médio Integrado em Agroindústria – Educ. de Jovens e Adultos 
( ) Técnico de Nível Médio Integrado em Informática – EAD 
( ) Técnico de Nível Médio em Agropecuária – Subsequente 

3. MANIFESTAÇÂO DE INTERESSE 
Disponibilidade e interesse em participar da pesquisa As Diversas Linguagens no Cotidiano 
Escolar – possibilidade de reconstrução dos espaços de ensino e aprendizagem no âmbito 
do IF SERTÃO-PE Campus Floresta. 
( ) Sim ( ) Não 
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APÊNDICE C 
 

UFBA/ FACED – Mestrado Profissional em Educação 
Pesquisa: As Diversas Linguagens no Cotidiano Escolar – possibilidade de 
reconstrução dos espaços de ensino e aprendizagem no âmbito do IF 
SERTÃO-PE Campus Floresta. 
Mestranda: Rosineuman de Souza Soares Leal 
 
 

 
CONJUNTOS DE FALAS  

 
C1A – Questão: Os institutos federais possuem uma proposta inovadora que deve promover a 
profissionalização do sujeito, alinhando-a com a melhoria da qualidade de vida e a emancipação 
humana, através da formação integral. Vocês consideram que as práticas pedagógicas vivenciadas 
no Campus Floresta promovem essa formação? Que elementos significativos comprovam isso? 

FR- A meu ver, tem uma coisa que eu sinto uma certa falta aqui no Campus que é aulas práticas 
[também]. Se é para nos profissionalizar, se vamos trabalhar naquilo, é bem legal a proposta de ter 
mais aula prática, aprender mais com a prática, aprender fazendo. 
FE – Por ser técnico, acho que deveria, ter mais aulas práticas, já que é o que diferencia de outras 
instituições, no caso escolares, acho que deveria ter mais aulas práticas pra aprofundar mais o 
assunto. 
MA – É... essa questão de aulas práticas deveria diferenciar o IF de outras escolas. 
JV – Em relação à pergunta, eu considero, sim, tem práticas interdisciplinares no IF. Mas... tipo, a 
gente tem em relação ao convívio pessoal, não o convívio técnico e produtor... ou técnico de 
informática e cliente. Se a gene chegar a... quando sair da instituição, a iniciar no trabalho algo do 
tipo, a gente não está aprendendo bastante em relação a como lidar com os problemas, com o 
trabalho, quando sair da instituição. 
KM – Acho é... Acho que contribui (para a emancipação). Discordo da posição dos meninos aí, que 
a gente tem que usar mais técnicas... mas assim, porque a gente está no cursos ensino médio 
atrelado ao Curso de Agropecuária, as matérias técnicas e as aulas técnicas são mais de quatro 
anos, enfim o aluno vai ter mais essas matérias do que as propedêuticas. Precisamos nos preparar 
não somente para trabalhar como técnico em agropecuária, mas temos sim que ter uma formação 
do Ensino Médio para fazer o ENEM, para fazer uma faculdade ... Eu acho que o IF promove tudo 
isso. 
LA - Eu acho que sim, a educação que é proporcionada aqui no instituto vai além dos padrões de 
se formar mão de obra, porque estimula diversos aspectos humanos; eu falo isso por experiência 
própria porque é... que acredito que uma atividade que estimula bastante são os projetos de 
iniciação científica, as mesas redondas e os debates que são realizados, tanto nas salas, com 
algumas abordagens diferentes de algumas matérias, como alguns eventos que são ofertados 
pelos professores e por toda a equipe... eu acho que são atividades que estimulam o aluno e até o 
docente mesmo é... a ter esse senso é...de consciência crítica, de pessoa como pessoa pra 
conviver em sociedade. Pelo menos é a minha... em questão pessoal eu cresci muito aqui , com 
diversas coisas que eu participei, então eu acho que realmente é uma formação muito rica 
BL – Então, o que você quer dizer é que você cresceu não só como profissional, mas como 
pessoa. 
LA – O que eu percebo é que aqui eles têm uma abordagem diferente, ele estimulam a sua 
consciência humana, a sua forma de analisar aquele conteúdo num aspecto social, não só no 
aspecto de vestibular, de questão de ENEM. Então, assim, eu acho que tem uma formação muito 
importante. 
GA – Na nossa sala também, vários professores já levantaram diálogo, não com ideologias mas, 
tipo, pra levar a gente a reflexões sobre o cotidiano. Como a gente também leva isso pra sala. 
AL – No ensino particular, eu digo por experiência própria, eu vi muitas situações, problemas 
sociais serem naturalizados. E eu só passei a refletir, a ter um pensamento mais crítico depois que 
entrei na instituição. 
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LE – Muitas vezes a gente coloca situações aqui... a gente tá em situações aqui que lá fora o 
principal pra gente não tá. Por exemplo, essa questão de amar mais o próximo, pensar no outro, 
não só em si como no todo, porque a escola não é só da gente, a gente não tá aqui só. A gente 
tem que pensar fora da caixa. 
LA – Por exemplo, eu participei de um projeto que era um jornal escolar pra atuar no Campus, pra 
ser institucionalizado. E eu via que a abordagem que a gente fazia de fazer encontros, de pegar 
temas que normalmente eram naturalizados, temas que não... Por exemplo, quando você fala de 
ditadura, muitas escolas expõem o que foi a ditadura, períodos, grandes nomes, mas não fazem 
uma reflexão de como aquela situação impactou na sociedade. Então, eu sentia isso no jornal,  
que foi um projeto de iniciação científica que a gente realizou aqui, que eles (os professores) 
levavam por exemplo, artigos que foram produzidos pelos alunos... isso fazia... porque quando 
você estuda e você escreve e você analisa aquilo de várias visões, você consegue sentir. E 
quando você sente você consegue analisar a sociedade de maneira mais ampla, não só como 
você (LE) disse, dentro da sua caixinha, mas fora desse aspecto. 
BE – Sobre os alunos. Tem alunos que também tem dificuldade pra apresentar essas coisas. Aí 
como você (LA) diz que a instituição se preocupa com o aluno, é bom, porque força o aluno... 
aquele aluno que não tem, como se diz, o jeito de falar e tal, mas com a força daquele professor , 
daquela pessoa que se preocupa, vai ajudar o aluno. 
BE – Também acho importante pegar no pé (dos alunos)... os professores... se têm dificuldade e 
tudo, vamos fazer uma reunião com esses alunos... 
LA – Eu acredito que sim. Como bolsista que trabalhei dois anos no projeto, eu tenho muita 
vontade, eu queria muito que ele continuasse porque eu sinto... Eu até comecei a organizar, até 
falei com algumas pessoas esse ano pra ver se a gente deixava mais ou menos encaminhado. Eu 
cresci muito com o jornal e as pessoas que conviveram comigo também acredito que sim. 
Realmente é uma abordagem diferente o jornal, é uma coisa muito rica pra instituição. E é uma 
forma... porque as veze s a pessoa não se sente muito inserida no cotidiano da escola, você não 
se sente pertencente a instituição. Quando você tá engajado num projeto , que tem tantas 
abordagens... você fala de negro, de meio ambiente, de minorias... você pode se impor como um 
participante ativo. Porque o que é mais importante e o que estimula mais esse crescimento da 
pessoa como pessoa. E como pessoa é você se sentir ... sentir que você tem voz... quando você 
faz um debate, que você tá falando e alguém tá entendendo isso, alguém também tá sentindo isso, 
e compartilha isso. Teve um projeto aqui, acho que foi com Álvaro, que fala sobre sofrimento. Eu 
achei um projeto sensacional [realmente], você querer saber como os alunos estão. Não é toda 
instituição que se preocupa com a saúde mental do seu aluno. Isso é muito importante; você se 
sente participativo demais. 
BE – Você chega aqui tem dificuldade, mas com o tempo vai se acostumando, vai melhorando. 
LA- Aqui tem muito professor que é muito amigo (( LE destacou “alguns, né” seguindo o riso de 
todos). 

C2 A – Questão: Há, no Campus Floresta, professoras de disciplinas diferentes que trabalham de 
forma integrada e colaborativa? Que situações podem ser lembradas para exemplificar a existência 
ou não dessas práticas? 

KM – Antes tinha mais. A professora de português que fazia sarau que integrava várias disciplinas. 
Teve também o dia da consciência negra que integrou a maioria das disciplinas; não muito as 
áreas de exatas, mas as outras se integram e faz apresentação; envolve conteúdos de português, 
história, literatura e...Existem eventos no IF que envolvem essa interdisciplinaridade, de várias 
disciplinas e... envolve vários pontos. 
ER – Ano passado teve a peça que nossa turma fez, do 1º ano, com a professor Vera, e que incluiu 
não só a questão de português mas a questão de história do Brasil, envolveu também um pouco 
de sociologia. Então realmente eu acho que isso acontece aqui no IF, com várias disciplinas. 
JV – E também tem a semana do meio ambiente que tem que, tipo, que quem tá participando 
ganha nota. 
FR – O jornal que nós fizemos... 
JV – É, o jornal com Robson e com, com... 
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MR Porque, tipo, os dois que mais fizeram foi história e biologia. 
ER – A peça foi elogiada por vários professores. 
MA – Só que não deram a nota pra gente; passou o ano e não entregaram a nota; ninguém sabe 
como foi que ficou. 
KM – Eu acho que deveria haver mais... aqueles que envolvessem não só a interdisciplinaridade 
mas também a... o ambiente externo da... 
MA – nossa escola, os nossos professores e conhecer os professores de outras escolas também. 
JV – Uma coisa que envolvesse vários professores, mas muitos professores mesmo [tipo a 
apresentação de banner aqui na escola] Tem professores que se juntam e fazem um projeto que 
faz ligação com outro projeto, e outra ligação com mais outro e lá não sei onde... Se é uma coisa 
bem aqui, que cada professor, tipo, se um tem um bolsista que está precisando de uma coisa e o 
outro professor sabe essa coisa melhor e sabe explicar e ele precisa pesquisar, porque tá sem 
entender, claro que o professor vai fazer uma ligação com outro professor e tentar ajudar. 
FE – Nós temos aqui no um professor que faz o free donkey, que é uma feira livre de tecnologia. A 
gente faz todas as quintas-feiras e é via Skype com os professores de outros campus do Brasil 
inteiro. Tem professor de São Paulo. Tem Chico, que já deu aula aqui, mas ele tá em Petrolina 
[Chico? Professor de Tecnologia?] E... é bem... legal. A gente fala sobre várias coisas. Sempre tem 
uma coisa pra estudar e aprender... fazer feiras, essas coisas, eventos... que a gente vai viajar... 
Muitas coisas assim que outras pessoas deviam fazer também. 
MA – E... o bom dessa parte dos professores se envolverem assim, porque... tipo, vai diminuir 
aquela questão de você ter muita coisa acumulada para fazer e... tipo, você vai... vai ser 
trabalhoso aquele trabalho que o professor passou pra você, mas vai ser trabalhoso de uma forma 
que você vai receber nota em várias matérias assim. 
MR – Vai ser legal atender duas matérias, três matérias ao mesmo tempo, então se torna um 
pouco mais fácil [mais fácil] se preocupar... 
MA – Você não vai precisar se preocupar tipo... Em vez de se preocupar com as três, vai se 
preocupar com as três juntas. 
LA – Eu acho que... é sim. Por exemplo, no último ano, como é o médio técnico, no ano técnico 
realmente é aquela coisa de... não, não tem muito até porque são só matérias técnicas. Eu por 
exemplo tenho... eu acho que são só 4 ou 3, no máximo, matérias propedêuticas, mas o resto é 
matéria técnica e realmente matéria técnica é o contato com a área. Então não tem muito essa 
questão de integração. Mas por exemplo, no primeiro ano quando tinha o sarau, que era 
organizado, não sei se vocês ainda passaram por isso, mas é... tinha a realização de saraus que 
normalmente era a junção, por exemplo, de português com filosofia e artes; tinha essa 
interdisciplinaridade e... pelo menos depois que eu entrei, eu acho que pelo menos em todos os 
anos que eu passei aqui eles faziam alguma coisa. É... Teve sarau, aí tinha eventos com 
desenvolvimento de filmes, de teatros, que eram... eram coletivos, por exemplo português e 
história. Então, pelo menos na minha experiência aqui eu senti isso; é, tinha muito essa mistura, 
essa questão de abordar várias áreas num enfoque só. E... pelo menos eu senti bastante isso. 
Essa questão da preocupação de misturar diversas áreas e conseguir fazer o aluno entender o 
assunto de uma forma mais alternativa. Porque eles abordavam e levavam pra fora de sala... ou 
produzir jornal, ou produzir um filme, produzir um teatro, uma música, enfim, qualquer uma dessas 
formas artísticas, era uma forma mais alternativa de explicar o assunto. Eu senti muito isso na 
minha experiência aqui e foi bem legal. 
BL – Eu ainda alcancei o jornal da escola, né ((risos)). A gente conseguia mesmo misturar, fazer 
um trabalho não valendo por duas ou três matérias mas que, no caso do jornal, tanto a matéria de 
português colaborasse como a de história colaborasse. Era interessante, pena que não tem mais, 
né? 
JO – A gente do 2º ano de informática, a gente bem percebeu isso, porque... tipo, a gente tem 
muita dificuldade em Física. A gente conseguiu é... aprender o assunto por conta que a gente tava 
trabalhando o mesmo assunto em duas matérias. É um assunto... não é tão difícil, mas fazia com 
que o aluno fixasse mais aquela... aquela matéria que tava sendo passada, aquele assunto. É... 
em Sociologia e História a gente trabalhou o mesmo assunto, a gente fez trabalhos [os professores 
trabalhavam juntos], eles trabalharam juntos, fizeram trabalhos pra gente falar, desenvolvendo a 
nossa formalidade na hora de escrever, de falar. Tipo... acabou juntando um pouco de Sociologia, 
História, Física... 
LA – Eu acho que só tem um caso desses no 4º ano. Como é mais técnico, a gente tem duas 
cadeiras, que são duas matérias que é desenvolvimento web e banco de dados. São matérias que 
são conectadas, porque quando você desenvolve um site precisa de banco de dados para fazer o 
site funcionar. Então, já ouvi de alguns professores da área técnica, eu acho que seria até uma 
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sugestão pra eles... e tal, essa questão de integrar, que foi como ela (BL) acabou de dizer. Ver a 
coisa por vários ângulos, de várias formas, é mais fácil de você entender e melhorar diversos 
aspectos do aluno, como oralidade, e até mesmo o senso crítico na matéria. 
LA – Atualmente.... atualmente eu sinto mais nos eventos. Eu acho que foram realizados vários 
eventos que prezavam por essa interdisciplinaridade. Antes, quando eu entrei aqui, nos primeiros 
anos, eu sentia mais na sala de aula, os professores se conectavam entre si e não precisava 
necessariamente um evento para realizar essa... Eu acho que é um ponto que foi enfraquecendo 
com o passar do tempo. Pelo menos da minha experiência aqui. 

C3 A – Questões: É possível perceber diferenças entre a prática pedagógica dos professores das  
áreas  técnicas  e  a  dos docentes das    disciplinas    propedêuticas?  Que fatores evidenciam 
essas diferenças? 
                           Vocês estão satisfeitos com a forma como a maioria dos professores ministram 
suas aulas? Se sim, por quê? Se não, como gostariam que fossem? 
 
ER- Não quero citar nomes até porque... é... tem professores que às vezes dão nota só por achar 
que você merece aquela nota. Não quero pôr que isso aconteça sempre, mas tem professores 
que, tipo... Vamos dar um exemplo assim: ele vai olhar sua prova pra analisar a relevância da nota 
que você quer; aí depois ele analisa de novo e dá uma nota, um ponto a menos do que você pediu. 
Eu vejo essa diferença também nas disciplinas propedêuticas [Porque...] Almeida não faz isso, 
nem Leon, nem outro professor assim. 
ER – Mas muitos professores fazem isso. Eu vejo muita diferença nessas disciplinas. 
JV – É diferente, é, porque cada professor tem um método diferente de passar o assunto. Mas 
cada professor vê que o aluno tem uma certa forma de aprender e acha mais fácil. Então ele vai 
tentar achar um pra turma que seja mais adequado. Então eu entendo que tem muitos professores 
que usam métodos diferentes; tem professores que usam métodos de dar nota bem diferentes; 
tem professores que usam atividades para dar a nota em vez de prova [MR - porque é muito mais 
fácil] e incentiva bastante o aluno a prestar atenção na aula, a fazer atividades, a cuidar das 
atividades no horário de aula. Eu sei que prova é obrigatório para testar os conhecimentos, mas 
tem gente que prefere testar os conhecimentos na hora da aula, pra ver se entendeu ou não. E... 
são coisas assim bem práticas, principalmente em relação a provas e listas: tem professor que 
pede prova e lista para dar a nota do bimestre; tem professor que só pede a prova; tem professor 
que pede trabalho e prova; tem professor que pede trabalho e dá a nota. É bem... 
FE – Mas, mesmo não sendo professor de uma matéria técnica, tem professor como o de história 
que dá aula em círculo ou usa projetos, que seria uma coisa de informática. O professor de 
geografia também usa projetor; mesmo não sendo uma matéria técnica, ele usa de tecnologia. 
Assim como o professor de inglês que mistura muitas disciplinas, faz brincadeiras, várias coisas 
diferentes. Até os professores técnicos trabalham com coisas extrassala, atividades para fazer em 
casa, mesmo que não seja diretamente no computador. 
MR – A professora de química mesmo fez uma gincana com a gente [ER – foi muito legal] dando o 
assunto. Foi muito legal, todo mundo gostou, todo mundo ficou com nota boa. 
KM – Eu acho assim. Existe uma diferença clara entre os professores das matérias técnicas e os 
outros. Na maioria das vezes eles (os de matérias técnicas) são mais amigos, mais coletivos. Se 
vê algum aluno disperso, como já aconteceu comigo, ele chega e diz não é assim, vamos tentar 
melhorar, vamos estudar mais, você consegue...Tem alguns professores que não são de matérias 
técnicas que não ligam pra o aluno. Só joga o assunto, se você quiser entender entenda. Se pedir 
pra repetir não repete. Não tem esse cuidado com o aluno. Nós vamos trabalhar junto pra passar 
de ano. Estou falando do professor pensar junto comigo e trabalhar junto. Tem alguns professores 
que, se o aluno tirar nota baixa, nem ligam; tem outros que se preocupam em saber o que está 
acontecendo. 
MC – Acho que, apesar de ter diferença entre os professores das áreas técnicas e propedêuticas, 
tem também semelhanças. Por exemplo: Tem professor da área propedêutica que utiliza 
ferramentas para deixar a aula mais dinâmica, pra não ficar só no slide, só no texto. Tem gente que 
usa o aplicativo kahoot, bota lá o joguinho pra ficar mais dinâmico, uma forma mais interativa de 
aprender. 
KM – O problema aqui é que não tem uma didática, uma pedagogia definida (FR – Não tem uma 
base pra seguir], cada um segue... 
JV – Base eles têm porque é o assunto que eles têm que passar. Agora, a forma como eles estão 
passando é que nem sempre... 
KM – É. O problema maior é esse. Não tem uma direção, como se fosse a base pra fixar. 
MR – Vocês estão falando de um método que seja mais fácil para o aluno aprender. Não é chegar 
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e dizer: vou fazer assim e pronto. Precisa conversar com o aluno, perguntar qual é a forma melhor. 
Moderador: Retomando a pergunta, o fato de ser técnico ou propedêutico é ou não é determinante 
para as práticas integradoras? 
Todos: Não é. 
EL – Eu acho que a técnica visa mais a prática 
LE – É [com certeza] E na prática a gente aprende melhor assim, eu acho. 
BL – Embora tenha matérias que a gente não tem como ter prá::ticas, né, ma::s... é ... é como se 
fosse assim: eu vou entrar no instituto federal e vou fazer técnico em agropecuária. Você tem que 
estar preparado pra enfrentar essas matérias técnicas. Eu vou estudar agropecuária, vou fazer o 
quê? Vai estudar o céu, o mar, as estrelas, não vai. Se você vai fazer... Você entra sabendo que  
vai estudar a::gropecuária, você já entra como se fosse disposto... e, quando os professores de:: 
matérias técnicas entram em sala e começam a expor, a colocar na mesa tudo que eles 
conhecem, desperta o interesse dos alunos porque, nas suas escolas de ensino fundamental você 
não vê nada disso. (comentário inaudível) Ou muitas das vezes você chega aqui com trauma... de 
matemática, de física ((ruído)). Aí quando chega aqui que vê umas coisas diferentes fica .... Eu 
pelo menos quando vejo uma coisa diferente... que eu nunca vi na minha vida... eu sou uma 
pessoa muito curiosa... Então desperta a curiosidade do aluno. Mas é claro que isso depende 
muito do professo::r se ele for muito bem capacitado, instruído e sa::be chamar a atenção do 
aluno... porque o importante não é ter o conhecimento... Tem professor que tem o conhecimento 
mas não sabe passar. Se o professor consegue despertar a curiosidade do aluno, é feliz. Agora, 
esses professores... das disciplinas... 
GA – Mas também não é nem que seja uma prática pedagógica diferente. É porque eles utilizam... 
por exemplo agropecuária, do meio em que estamos... assim, tem fácil acesso. Aí isso facilita 
também o conhecimento. Informática também. Ao contrário de que::... inglês, que pra trocar 
conhecimento com uma pessoa de fora... tudo isso...sabe. O que facilita é a... os instrumentos que 
eles usam. [É a forma] O que diferencia a prática pedagógica. 
BL – Acho que vale muito o que você pensa de futuro. Porque se eu tô fazendo agropecuária e 
depois eu quero fazer... é ... biologia. Aí é claro que tem alguma coisa a ver, eu vou me interessar 
mais porque vai ajudar na minha faculdade. Mas se eu vou fazer direito e tô fazendo 
agropecuária... isso meio que fica na cabeça da pessoa: eu não vou precisar disso, ((tosse)) eu 
não vou. Aí a pessoa vai desperdiçando tempo. 
BL – É porque vai muito da questão do aluno, independente do professor, é... do interesse do 
aluno. Porque... se o professor, ele pode ser ruim como for, mas se o aluno não tiver dificuldade 
naquele assunto, naquela disciplina, a disciplina é maravilhosa. 
LE – Os professores das técnicas. Só em levar a gente pra fazenda ali, a gente já acha o máximo 
((risos)) Já presta mais atenção. 
EL – É porque é assim. Normalmente muitos alunos entram pra o IF, eles não tão entrando com a 
intenção pra... eu tô querendo  aprender as matérias técnicas de agropecuária ou informática.  
Eles tão entrando pelos professores normais, de propedêuticas, porque eles querem aprender 
aquilo que... ah, numa prova, num vestibular eu vou precisar disso. Então, eu tenho que gostar 
disso. Aí acaba que o interesse vai mais nas matérias normais do que nas técnicas. 
BL – É porque se você for parar pra pensar... se você for fazer o vestibular, se for fazer o ENEM, 
você vai precisar de português, de matemática e não vai precisar de solos e fertilidade. Entre 
aspas não vai precisar. 
ER – Eu gosto de todos os professores, não tenho problema com eles. Óbvio que tem aqueles 
estresses de prova, mas depende da matéria. Mas tem alguns professores que ao passar um 
assunto copiam no quadro, usam um pouco de slides. Aí explica o assunto rápido e já passa uma 
atividade. Tem muita coisa que precisava ter antes da atividade e não tem. Acontece muito isso. 
MR – Tem professor que dá os slides e outros não E aqueles que não dão os slides 
((disponibilizam para os alunos)) não querem que copie. Querem que a gente copie o que eles 
estão dizendo. Aí a gente fica sem saber se presta atenção ou se copia o que está dizendo. 
JV – Eu acredito que sim. Todos os professores são maravilhosos, são qualificados pra dar aula 
pra gente. Só tem aquele problema que alguma pessoa na sala que tem algum bloqueio pra 
aprender. O professor tenta explicar, tenta, e o professor fica com receio de passar o programa por 
conta da dificuldade de dar o assunto e os alunos ficarem chateados (Uma voz reforça a fala de 
JV). E eu entendo aqueles que tentam ajudar os alunos e eles ajudam bastante. E também tem 
professores que não se importam mesmo, mas dizem que é porque, quando a gente chegar numa 
faculdade, vai sofrer a mesma coisa. Ou pior. Então eu entendo que, com isso, eles estão 
querendo passar mais alguma coisa pra gente, de vida mesmo, em relação a convivência. Eu 
entendo que eles estão ensinando mais um pouco pra gente, não apenas  em  questão  de  
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matéria ... quanto a convivência. 
MR – Tem muito professor que passa a sua história como forma de motivar. 
ER – Tem casos de professor que aqui no IF é sempre cabisbaixo, não sorri. E quando ele sai do 
IF, a gente vê na rua, é sorrindo, muito animado. 
FR – Bom, eu não tenho nada a reclamar. Cada professor tem sua metodologia, e sua maneira de 
fazer com que os alunos aprendam. Porém não é uma tarefa tão fácil, porque na sala de aula não 
tem um modelo padrão de aluno. Cada um tem suas limitações, suas qualidades. Por exemplo, eu 
posso ser muito bom nas disciplinas técnicas e ser fraco nas disciplinas propedêuticas. 
FE – Eu concordo que não tem como ter um padrão de aluno, mas também não tem como o 
professor ensinar de todas as formas para cada aluno. Então, tem que escolher o que for melhor 
para todos. 
ER – Tinha uma professora no ano passado que sabia passar o assunto, sabia interagir com o 
aluno. Eu elogio muito ela e agradeço muito o que aprendi. Com ela todo mundo entendia e 
quando o aluno estava com dúvidas ela tirava e acrescentava algo. Ela tinha uma boa forma de 
interagir com toda a turma. 
MA – Não existe padrão de aluno. Tem os que possuem dificuldade e os que não possuem. O 
professor tem que achar um modo de aplicar sua aula de modo que todos possam aprender. Esse 
é um problema porque tem professores que buscam os alunos que gostam de sua matéria e focam 
nesse aluno. Isso é errado porque você se gente rejeitado, desprezado, [também concordo com a 
questão] porque o professor se interessa pelo aluno que já sabe, que tem facilidade e termina que 
você toma nojo daquela matéria. Porque você não tem quem se interesse por você, o professor 
não ajuda você. Você tem dificuldade e o professor não busca você. 
MR – Sempre tem um aluno que vai ser bom naquela matéria e o professor vai querer proteger. 
ER – Sempre tem um aluno de quem o professor gosta mais, mas ele deve focar no que tem mais 
dificuldade na matéria. 
MA – Quando busca o que tem dificuldade vai fazer diferença pra essa pessoa. Pra o que já sabe 
não vai fazer diferença. 
MC – Eu concordo que algum professor não tem preocupação em o aluno aprender. Apenas 
querem dar o assunto deles. Concordo também em relação ao número de slides. Tem pessoas que 
só se preocupam em aplicar slides. E não se importam se o aluno está aprendendo ou não. 
Quando chega o dia da prova você tem que se virar. 
LE – Bom, na maioria sim, mas alguns deviam ministrar de forma mais... [dinâmica] que o aluno 
pudesse entender, né. 
BL – A gente não pode falar 100% porque existe professor que a gente gosta da metodologia. Mas 
se o professor tá dando aula pra uma turma e a turma não tá conseguindo, ele tem que adaptar a 
metodologia pra turma porque a gente sabe que... que... a minha turma não é igual à turma da 
tarde, por exemplo, do 3º ano. Talvez eles gostem da forma que determinado professor dá aulas e 
a gente não se adapte, não consegue a... assimilar o que ele tá falando. Então, como a pergunta 
fala, se você gosta da maioria dos professores, da forma que eles ministram suas aulas, a gente 
gosta, né. Mas... te::m aqueles bendi::tos cu::jos... Meu Deus do céu... 
JO – Realmente, tem professores que você vê que você realmente aprendeu a matéria e não 
simplesmente decorou pra fazer a prova, pra passar de ano. Realmente apre::ndeu, realmente 
aprendeu aquele assunto. Faz porque você sabe, você sabe o assunto, você não precisa decorar 
como se fosse apresentar um trabalho é... complicadíssimo, que você decora e fica aquela coisa 
mais feia do mundo. Você aprendeu, você chega ali e mostra pra o professor eu sei, eu sei porque 
você ensinou, você soube ensinar, você soube explicar e eu tô aplicando na prova porque você 
soube explicar. Tem professor que não é assim. Tem professor que ele impõe o assunto [é como...] 
e você se vire pra aprender. 
LA – Eu acredito que...existem as exceções, como em toda instituição, mas eu acho assim... na 
minha experiência dos 4 anos... é, dos 4 anos que passei aqui, os professores eles ministravam 
aula bem, tinham uma boa didática e eu sentia, pelo menos não sei se só comigo, mas acho que 
muitas pessoas da sala sentiam também, a questão de o professor realmente se preocupar se o 
aluno estava aprendendo ou não. É claro que isso vai mudar na relação que existe, por exemplo... 
quando o professor sente que o aluno não está tão interessado em aprender muito, ele 
simplesmente não vai dar tanta atenção. Mas pelo menos eu sentia na sala é..., da maioria dos 
professores, uma preocupação em saber se realmente estava conseguindo aprender, ou... até... 
Eu acho que um recurso que era muito bom, não sei se tem ainda, era aquela questão do horário 
de atendimento, que os professores gostavam de enfatizar na sala que se eles não tivessem 
entendendo procurassem... Então, assim, a gente tinha um ou outro que a didática não era muito... 
boa, mas eu acho que em linhas gerais os professores daqui são ótimos... qualificados... e eu 
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gosto. 
JO – Eles são. Mas é como a gente falou aqui nas outras perguntas. Tem professor que por mais 
que você esteja com dúvida você procura, ele explica é... tenta mudar a explicação mas acaba 
complicando mais o aluno, entendeu? Não é que ele não sa::iba, não saiba ensinar, ele sabe 
ensinar. O problema é que ele não soube fazer com que o aluno prestasse atenção o suficiente 
para entender exatamente o que ele tava falando. Tem professor na minha turma que a gente... ele 
fala fala fala fala e não para, é direto. Por mais que você diga não entendi ele continua e vai, vai... 
quando ele chega no final que você vai perguntar, você nem sabe mais o que você tá com dúvida 
de tanta coisa que ele jogou ali. 
LA – Não, realmente. Isso é uma falha, assim... da estrutura, de algo do professor. Mas eu acho 
assim, que... é como eu falei, existem as exceções, existem professores que fazem isso. Mas na 
minha visão não são a maioria. Eu acho que a maioria tem um bom desempenho de sala e... Mas 
existem sempre aquelas... pecinhas. 
 
C4 A  Questões: As tecnologias digitais estão presentes, de forma intensa, no cotidiano dos 
institutos federais. No caso do Campus Floresta, pode-se considerar que os docentes exploram o 
potencial pedagógico dessas tecnologias, incluindo as diversas linguagens, para nortear as suas 
aulas? Como isso acontece? 
                           Vocês consideram viável a vivência, no Campus Floresta, de práticas pedagógicas 
colaborativas e integradoras, explorando as diversas linguagens que são potencializadas pelas 
tecnologias digitais? Como isso poderia acontecer? 
                            
 
JV – Eu acho que...[nem tanto assim] 
MR – Foi explorado mais no primeiro ano, que tinha aula de informática. A partir do 2º ano foi mais 
aulas...[aulas] não muito... 
ER – Tem professor que leva data show, entendeu, compreendendo tudo (inaudível) 
MR – Usam celular também 
ER – Usam slides, eles trabalham com o facebook. Tem professor que pede pra criar músicas pra 
trabalhar sua matéria. Então eles procuram, de certa forma, sempre estar interagindo via internet. 
Aldo nesse semestre, por exemplo, ele passou uma prova pra gente pesquisar pela internet e 
passar pra ele. 
MR – Também é interessante quando vai pra fazer uma prova... tem professor que aceita e diz: eu 
não vou cobrar tudo; em vez de copiar tudo tem a preocupação de gravar, tanto áudio como vídeo, 
essas coisas pra facilitar. Mas tem uns também que não aceitam. 
ER – É bem legal a forma que muitos professores passam. É... É bem legal a maneira que eles 
tratam a questão da tecnologia; tipo, não é uma maneira exagerada, e não é uma maneira que não 
tem nada. Eles sempre passam, de certa forma, esse uso da tecnologia. 
MR – Isso é bom. Eles passam uma brincadeira na internet, passam um jogo, tendo a senha e 
tudo, pelo celular, Vai conferindo as respostas, acompanhando e depois dão nota com base 
naquilo. 
ER – Adriano, de inglês, ele pede pra gravar vídeo, valendo como prova; ele também passa vídeo 
às vezes nas aulas; ele também... 
MR – Como a matéria dele é pronúncia, é melhor pra áudio... essas coisas. 
ER – Então, na questão de inglês eu acho que tá bom. Mas no nosso curso eu acho que devia 
focar a tecnologia mais. Porque no celular tem apoio pra inglês, mas algumas coisas não temos, 
tipo software, programa de computador. Isso acontece mais em inglês. 
MR – Nas matérias técnicas também, tipo software, temos que saber usar a tecnologia pra ajudar 
na nossa área. (inaudível) 
ER – No ano passado teve isso, mas ele não foi muito na questão da agropecuária. 
ER – E... também teve a questão, no ano passado, da introdução à agropecuária [Não, informática 
aplicada] que não tocou no nosso curso. Basicamente só foi questão de computador. Assim, não é 
nada aplicado à agropecuária. 
ER – Se era informática aplicada à agropecuária, então devia fazer jus ao nome. 
MC – Eu acho assim... de maneira geral as tecnologias estão presentes entre os docentes 
porque... muitos deles utilizam é ...aplicativos pra tornar as aulas mais dinâmicas. Quando era 
Lincoln, lá de Física, tinha um site lá que ele botava: hoje vamos estudar ponto elétrico; vamos ver 
pra onde aponta a linha de força. Ele botava [abria]lá aí aparecia pra onde era a linha de força. 
Tipo, pra você ver lá como é. 
MR – Almeida de física também é bem interessante o que ele faz com emocions, [animações]. Fica 
interessante... 
ER – Porque nas matérias técnicas é o que mais eles têm. Já no nosso caso, pra gente o que 
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importa é saber mexer no computador e fazer pesquisa. No nosso caso só é necessário isso. Você 
não tem que ficar como eles, no laboratório, tendo aula no laboratório, porque isso não tem nada a 
ver com o assunto. 
FE – A gente tem tecnologia suficiente, não precisaria mais do que isso, só que o que diferencia é 
a forma de usar. Tem professores que não conseguem usar de uma forma produtiva. Então, 
mesmo tendo o uso, às vezes pode não ser tão bom. 
FE – Pra gente de informática eu não vejo isso acontecendo, mas como eles ((alunos de 
agropecuária)) falam, eu não posso dar (nota) não. Porque, como eles dizem, se tinham uma 
informática que não tinha nada a ver com agropecuária, então foi inútil pra eles. Mas pra gente é 
sempre útil a informática. 
LE – Sim, é... [ tem o kahoot ] é, um jogo que usa o celular pra fazer tipo um joguinho de 
conhecimento com a gente, que é o kahhot... 
BL – Tem o uso do data show, que é tecnologia com vários instrumentos como vídeos 
AL – Ai já envolve diversão e vários outros conhecimentos extras. 
JO – a gente que faz informática usa muito (as tecnologias) por causa das matérias. A gente usa 
muito em Lógica, banco de dados, desenvolvimento web... 
LA – Esse ano a gente... pelo menos na minha turma a gente sentiu muito. Quer dizer, no decorrer 
dos aos os professores sempre usavam é... métodos, por exemplo, o teste room, que é uma... 
como que falo...é como se fosse uma sala de aula on line que os professores disponibilizam; o 
face book que é um ambiente social mas que tem fins educacionais também, muitos professores 
usavam; gmail, todas essas alternativas. Eu acho que alguns professores eles podiam procurar 
canalizar melhor os meios que eles escolhem e às vezes até aproveitar mais. Porque tem 
professores que poderiam explorar mais do que ele explora. Mas eu acho que... eu acho que no 
instituto é presente essa questão das tecnologias. Até como JO falou de ser uma... pelo menos pra 
quem faz o curso de informática. Não sei se agropecuária sente tanto, mas a gente sente muito 
isso até... porque tem o contato. Você passa uma semana aqui. Dos 5 dias que você passa na 
escola, pelo menos 4 dias você tá inserido dentro de um laboratório cheio de coisa, de site... até, 
por exemplo, pra gente desenvolver um site, na minha turma do bimestre passado, a gente 
precisou usar outros sites, tinha muito... O professor foi como se fosse um professor de reforço... o 
site que ele passou. Então a gente sente muito essa questão de inserir meios tecnológicos pra 
conseguir se alcançar algo de âmbito nacional. 
JO – Também tem o pessoal da zona rural. Muitas vezes não tem internet em casa, não tem 
computador, e o IF tá disponibilizando pra às vezes fazer um trabalho. Aí você tem tipo, três, 
quatro laboratórios por aqui com internet, com tudo pronto pra fazer o seu trabalho e... não faz. 
Você tem dificuldade na hora de procurar outro lugar, sendo que na instituição tem isso. 
GA – Eles disponibilizam de meios tecnológicos mas, tipo, no curso de agropecuária não é muito 
utilizado. 
LA – Eu acredito que é uma falha muito grande, é meio que inaceitável pra uma instituição que 
oferece o curso de informática, é a disponibilização... Eu não sei se é a disponibilização ou é a má 
distribuição dos horários. Que, por exemplo, no começo quando a gente sentia que não tinha 
laboratório que a gente pudesse... praticamente 90% das nossas matérias são técnicas, então a 
gente precisa ter aula nos laboratórios, passa praticamente o dia todo nos laboratórios, todos os 
dias e... tinha muito isso de não ter laboratório disponível ou, por exemplo, o laboratório não 
comportar todos os alunos porque... tipo, tem um laboratório aqui que não dá para todos os alunos, 
tem que ficar se apertando, duas pessoas em um computador só, ou ter que trazer computador de 
casa. Se você tem o dispositivo, beleza. Traz, usa... mas quem não tem? Precisa de um apoio. Eu 
acho assim, que o laboratório devia ser estruturado. Eu vi agora as mudanças, não entrei ainda, 
mas eu achei legal porque antes era um computador, dois computadores. Até o sistema usado era 
o Linux; tem gente que não sabe lidar com o Linux porque é um sistema operacional difícil. Podia 
usar métodos mais alternativos para o aluno se sentir mais confortável. Então eu acho que essa 
questão, pelo menos dos LAB, poderia ser mais... 
Moderador – E o pessoal de agropecuária tem acesso aos laboratórios, pra aulas, pra fazer 
pesquisas ou pra outras atividades? 
BL – Eu acho que é mais nas turmas do pessoal que mora na fazenda porque eles têm uma 
dificuldade maior. Mas a gente, como tem o fácil acesso em casa mesmo, a gente não precisou. 
Não é que não tenha a necessidade, mas a gente nunca precisou usar. 
Moderador: Mas o professor também não usa os laboratórios para ministrar suas aulas? 
LE – Não, tem... assim. Se fosse pra usar seria em Desenho e Topografia, mas o laboratório não 
funciona. 
LA – Outra coisa que pelo menos eu senti muito foi que só podia usar computador de mesa. Às 
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vezes tem problema de ... enfim, não tenho notebook e, por exemplo, eu precisava fazer muitos 
trabalhos das matérias técnicas. E a biblioteca, ela não oferecia muito suporte porque eram dois 
computadores. E tem uma regra aqui na escola que diz que o aluno só pode usar o laboratório se 
tiver um professor dentro [É]. E tem muito professor que é intolerante. Por exemplo, tá na sala dos 
professores, com o seu notebook lá, fazendo umas coisas, e não tá nem aí se o aluno vai precisar 
ou não. Eu já passei muito, muito por isso. Chegar aqui, precisar usar o computador e... ter que 
ficar pedindo a fulano, sicrano. Ah, pode abrir, pode ficar responsável. Eu, pelo menos, como já 
tinha proximidade com eles, eles entendiam. Não, LA, vou abrir pra você, vá lá. Até o técnico 
também. Mas fico pensando pra o aluno do curso de agropecuária, que não tem proximidade com 
os professores, como é que vai ter essa liberdade. Eu acho assim. Ou eles colocavam alguém pra 
ficar, por exemplo... [ responsável só pelo laboratório], por exemplo o técnico de informática daqui 
também tinha essa disponibilidade mas se ficasse, por exemplo, o técnico, como ele tá sempre 
andando em todos os laboratórios, abre pra um aluno, pra alguém que precisa utilizar, mesmo que 
seja fora do período de aula, porque se vem computador pra cá, se tem internet, é para os alunos 
usarem. Não tem sentido nenhum o computador ... porque, tipo, eu já cheguei lá pra o Lab estar 
fechado e o professor falar não, não vou abrir. Não tem lógica nenhuma isso. Não é para oferecer 
suporte aos alunos? 
JO – E o pior é quando tem professor lá e você vai falar com o técnico e ele diz fale com o 
professor; você pede ao professor e, por mais que ele tenha só dois alunos lá com ele, não deixa 
entrar, não deixa você usar. 
LA – A gente tinha uma matéria, que é Administração de Sistemas Operacionais. Não tem sentido 
você ter Administração de Sistemas Operacionais sem usar o computador. E tem professor, eu falo 
isso não porque ouvi, mas porque já vi, professor de informática apresentar seminário no 
laboratório. Não tem sentido nenhum. XXXX ((nome de um professor)), por exemplo, tem que 
mesclar, dar duas aulas na sala e duas no laboratório, porque não tem laboratório disponível. 

 
ER – Primeiro eu acho que devia envolver todos, por que a gente vê focar mais as matérias de 
história e português ((inaudível)) Podia inclusive juntar outros professores. Física podia se juntar 
com biologia pra fazer um trabalho. Seria ótimo. Química poderia se juntar também com alguma 
coisa. Então, precisava envolver mais as exatas porque é uma área que nós vamos conviver por 
resto da vida. Então, é necessário não explorar só a questão das humanas, mas também as 
exatas. 
FE – Bom, eu acho que a gente já tem muito isso, até. A gente já teve química com biologia; na 
feira de biologia teve experimentos químicos, mesmo sendo de biologia. E a gente tava falando 
sobre a biologia em si. 
ER – Poderia os professores dessas matérias se unirem pra fazer um trabalho... 
MC – Um trabalho interdisciplinar 
FE – Sim, de várias matérias juntas. 
ER – Filosofia desenvolve muito disso. 
KM – Ok, mas poderia se melhorado nessa área de exatas. Não vejo tanto matemática, mas eu 
vejo explorar muito a física e a química na biologia, mas eles precisam se unir mais, precisa 
passar mais trabalho em conjunto, como fez sociologia e história. 
MR – Mas se puder se envolver mais um pouco ... aquelas matérias que não estão tão envolvidas 
puder se unir mais... 
KM – É, mais as exatas. 
MA – Até porque a área de exatas exige de você focar mais naquela área. Aqui no IF se você for 
busca focar mais nas exatas acaba se prejudicando nas humanas. Por isso que precisa a área de 
exatas se juntar mais com outras matérias, pra você ter um... [equilíbrio] é, um equilíbrio nas duas 
áreas. Se você focar mais numa ou noutra vai se prejudicar. 
FE – Não vejo ocorrer muito entre as técnicas e as propedêuticas, mas temos grandes 
possibilidades, já que usamos muitos cálculos. [E inglês instrumental?] Instrumental já é muito com 
técnica porque, na verdade ela é totalmente técnica, só que é em inglês, e também com português, 
poderia ser, já que é totalmente texto. Instrumental é texto, falando sobre informática. 
MR – Inglês, português e espanhol poderia fazer uma literatura variada, digamos assim. 
ER – Português poderia se envolver muito com a questão da cultura latina, a questão de outras 
linguagens. 
ER – A gente podia promover uma feira, que poderia ser de português mas envolver inglês... 
FE – Mas precisava ser mais uma questão pro dia a dia. 
ER – Eu não reclamo tanto das matérias técnicas não se envolveram tanto com as demais, 
Primeiro: é um curso técnico, então deve focar mais na sua área que está trabalhando. Não é 
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possível que a matéria fitossanidade chegue lá na de inglês ou de história e tipo... Então cada um 
no seu lugar, mas de certa forma se unir mais. 
MR – Mas mesmo se unir não tem lógica pegar uma matéria e juntar com uma diferente dela. 
LA – Eu acho que é viável, é recomendável, seria muito bom, porque... como a gente tá aqui 
debatendo (referência à atividade), os alunos se sentem mais confortáveis e quando o aluno se 
sente confortável na instituição ele tem esse sentimento de... de pertencer. Então quando você se 
sente pertencente a um grupo você não vai embora e assim o aluno não desiste. E quando o 
professor busca meios alternativos de inserir o aluno naquela comunidade escolar, sem que ele se 
sinta excluído na sala de aula... a turma... não tem como dar atenção... beleza, que não tem como 
você dar atenção a 40 alunos na sala de aula, mas tem como você usar metodologias alternativas 
e inserir aquele aluno diretamente. Então eu acho que seria viável e melhoraria muitos aspectos do 
aluno, do seu potencial como profissional e como cidadão. 
LE – Também devia ter mais integração entre o curso de informática e o de agropecuária. Porque 
tem muita coisa de agropecuária que... porque a gente sabe que “agro é pop, agro é tec, agro é 
tudo” e... tá bem distante. 
BL – Eu acho que mais do que a integração, mais do que a interdisciplinaridade, deveria ter esse 
negócio também com as turmas, né. Porque é como se fosse um rankig – informática de um lado, 
agropecuária do outro e ninguém se mistura. Eu acho isso muito horrível. 
AL – Sempre tem mais uma valor pra quem faz o curso de informática do que o de agropecuária 
LA - E isso poderia estimular essa união. Porque aqui é tipo, ah, sou professor de informática... 
sou professor de agropecuária. Não tem esse negócio de misturar não. 
LA – Infelizmente tem muito isso aqui ainda, de você sentir que existe mesmo essa preferência do 
corpo discente, técnicos administrativos, todo o corpo escolar, pra promover, por exemplo por  
mês, uma mesa de debate, em dois turnos, por exemplo, o turno da manhã e o turno da tarde, ou o 
turno da noite ,entendeu... poderia até abrir uma enquete pra os alunos, tipo bote sua opinião... 
Desenvolver um aplicativo, um site... 
JO – Mas eu acho assim, é como você disse ... é bom fazer um no debate, mas a maioria desse 
pessoal é os professores. Poderia abrir também pra os alunos falarem... Não adianta só os 
professores chegarem e falar... Porque tem professor que chega lá, faz o debate dele, diz o que a 
turma é, mas... e a opinião dos alunos? Tem professores que impõem medo. Mas se você não 
falar, você nunca vai conseguir sair... daquele seu espaçozinho preso a um professor que lhe faz 
medo o tempo todinho. Você tem que falar. 
BL – Mas tem que ter um espaço pra o aluno. Ele não vai chegar lá e dizer eu vou falar porque eu 
quero falar, se ninguém der espaço 
LA- Outra coisa que eu acho que, às vezes alguém pode até dizer ah é bobagem... mas a gente 
sabe que tem uma estrutura hierárquica na sala, por exemplo, professor – aluno, aí as vezes ele 
abre o momento pra todo mundo conversar, sendo que é um pseudomomento. Ele fala que é um 
momento mas não faz com que o aluno sinta que realmente é um momento que ele pode é... se 
abrir. Quando a gente vai pro auditório , pra uma reunião, um debate... quando você chega lá... só 
a forma, a estruturação do lugar... um palco onde tá todos os professores e lá os alunos, você não 
se sente à vontade pra falar ali. Mude o método, faça ali na cantina, senta todo mundo numa roda, 
faça o aluno se sentir como professor e o professor se sentir como aluno, entendeu. Quando você 
diminui essa distância entre um e outro você se sente mais à vontade. Por exemplo, um evento se 
torna muito fácil quando você é amigo do professor, você se sente à vontade pra falar com ele. 
Quando você não é amigo do professor você não se sente. Então quando você tá num lugar que 
você não sente que realmente está sendo aceito, mesmo que eles digam podem falar, tirem suas 
dúvidas, ninguém vai falar. Quantas vezes fizerem debate aí e a galera ficou desse jeito, calada, 
ninguém falou nada [porque não se sente à vontade]. Não é só você falar, você tem que fazer o 
aluno sentir isso (que pode falar). Mude a estrutura, mude a abordagem, crie uma estrutura e um 
ambiente que o aluno realmente se sinta à vontade. Eu tenho certeza que se você fizer ... não 
precisa de muita estruturação pra fazer com que o aluno se sinta importante ali . Porque é como 
JO falou: você fala, o professor finge que tá se importando e acha que foi uma bobagem o que 
você disse. 
JO – Ou se sente ofendido porque ele (o professor) não está interessado, acontece muito isso. A 
estrutura, quando você vai pra uma palestra, é colocado o professor num patamar elevado. Isso 
leva o aluno a ter medo do professor. Por dizerem a nós: ele é mais importante do que você na 
instituição 
LA – Até porque nessa situação você já sabe.... ah, eu sou um aluno, ele tem uma graduação, um 
mestrado, isso ou aquilo... mesmo que você não saiba você oprime seu pensamento por isso, 
entendeu? Então, poderia sim, serem pesadas metodologias assim, pedagogias mais legais. 
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AL – Que mexesse mais com a criatividade. 
JO - Você acaba sentindo raiva daquela aula, por conta do jeito do professor, que acaba lhe 
assustando. 
BL – Quando a gente tem uma facilidade de conversar com o professor, o aluno se sente à 
vontade até pra tirar dúvidas. Porque, acredita, tem aluno que tem vergonha... 
LA – Quando eu cheguei aqui, tinha uma aula que eu tinha pânico de assistir. Por exemplo, quando 
chegava o dia da semana que tinha aquela aula, era horrível. E quando o aluno não se sente bem 
na sala de aula, é horrível, você não aprende nada, você fica travado. 

 
C5 D – Questão: Os institutos federais possuem uma proposta inovadora que alinha formação 
profissional com formação científica, na perspectiva da melhoria da qualidade de vida e da 
emancipação humana, através da formação integral do sujeito. Vocês consideram que as práticas 
pedagógicas vivenciadas no Campus Floresta promovem essa formação integral? Que fatores 
significativos caracterizam essa prática? 

 
DV – Eu penso o seguinte: considerando o instituto como um todo e observando o perfil dos 
nossos alunos quando estão nos últimos períodos, eu acredito que de certa forma sim, porque 
quando você tem é... o trabalho com pesquisa, extensão que é feito com os alunos é... quando 
você tem também essa gama de disciplinas que são ofertadas e que de certa forma tá focado na 
formação científica do menino, na (inaudível). Então o que é que acontece? Quando você observa 
o perfil dos meninos que saem, muitas vezes, de certo modo eu acho que sim. Não na sua 
plenitude, mas eu considero que.... é... percebe-se nesses fatores que sim. 
FD – Eu acredito assim, que é possível, é. Mas.. é... existem muitas ações acontecendo ao mesmo 
tempo, mas não tem um projeto integrador, de ter um tema que gere e a partir deste tema as 
outras disciplinas se encontrem e conversem... Então, eu acredito que é possível, agora, a 
realidade tá bem diferente, né. Eu acho que existem picos, existem momentos em que essa 
formação integral ela vem à tona, outros momentos ela não vem e quando vem a gente não 
percebe, eu não percebo uma continuidade, né. Não existe uma ... uma sequência, digamos 
assim, que garanta isso. Então,é... eu acho que é possível, apesar de sentir ainda longe disso. 
EB – Quando a gente toca no... formação integral, né, uma série de coisas, de situações que a 
gente desejaria nos indivíduos né... nos alunos que a gente trabalha no dia a dia. O que eu 
percebo é..., quando se trata de questão... das questões conteudistas , das questões de currículo 
é.. eu acho que o instituto atende a contento, né. Agora, quando a gente parte pra outras coisas, 
principalmente a gente que tá numa área técnica, que o mercado por exemplo exige, que faz parte 
também da formação do cidadão – espírito de liderança, autoconfiança, organização, então alguns 
desses pontos que através de técnicas como interdisciplinaridade, problemas reais, trazer pra 
dentro da sala pra promover um... enfim, uma interação entre eles, eu acho que ainda falta esse 
ponto, concordando com FD também que essa continuidade da integração da coisa é... ocorre 
apenas em momentos isolados, não é pensado de forma geral. Então acho que algumas coisas 
ainda precisam ser contempladas na formação completa do indivíduo. 
CE – É.... Eu acho que meio que concordo com os meus colegas, existe uma... uma certa 
dificuldade da gente integrar, não é fácil, a gente tem que ter um diálogo muito grande entre nós 
professores. Existe essa opção de trabalhar com módulos ... é... existe essa reforma que eu acho 
que vai integrar muita coisa, porque quando você meio que acaba tendo que enxugar... é.... você 
direciona mais. Tem um ponto ruim, você perde assunto, mas você sente a necessidade de 
integrar mais. Só que ao mesmo tempo que isso acontece, que é uma certa deficiência, que eu 
acho que acontece em todo lugar, eu acho que... o pouco que eu... que eu tenho contato, eu sou 
bacharel, não sou licenciado mas eu gosto muito de ver essas essas... essas metodologias 
diferenciadas é... essas abordagens pedagógicas. Eu vejo países lá fora que realmente trabalham 
com módulos, por exemplo. Eles integram, a aula não é uma aula de biologia, não é uma aula de 
física, não é uma aula de química. É uma aula focada no assunto onde ele vai abordar aspectos 
químicos, físicos e biológicos, tomando assim, por exemplo, pras ciências da natureza. Só que, ao 
mesmo tempo que a gente observa isso, seria uma melhoria conseguir isso, realmente, mas 
comparado também com o que a gente tem no Brasil, eu vejo o Instituto Federal, e eu vejo 
também o Instituto Federal do... o IF SERTÃO como diferenciado também. Por exemplo, tomo... 
como as aulas práticas que a gente tem aqui. Você vai ter aula prática com certeza das... da parte 
técnica, já que é um curso técnico, mas ao mesmo tempo eles estão usufruindo, no caso do médio, 
tomando só a formação de colégio que qualquer um teria, tirando a formação técnica que...e::u, 
por exemplo, não vi... eu não vi nem na minha cidade, muito menos em cidades grandes, você ter 
por exemplo aulas práticas, dentro da biologia, dentro da física, dentro da matemática. Isso 
contribui muito pra formação do indivíduo. Porque você... eu acho... eu sempre tenho um 
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pensamento de que.... uma das maiores contribuições que você pode dar pra o indivíduo é fazer 
com que ele assimile conhecimento das mais ... dos níveis mais diferenciados possível. Porque 
conhecimento é melhoria de vida. E é... conhecimento é... o produto mais caro que existe no 
mundo. Não é ouro, não é prata, não é cobre. É conhecimento. Eu penso assim, eu acho que 
existe essa melhoria de vida. 
JÁ – Eu acho que de certa forma, assim... os argumentos apresentados eles acabam convergindo, 
até certo ponto. Porque assim... quando DV fala que a gente tem tentado e se esforçado pra 
promover essa formação integral, ele diz isso não foi alcançado em sua plenitude, falar em 
plenitude é complicado e tal, eu acho que já aponta pra essas questões que os meninos 
apontaram, né. As limitações que a gente vem tendo e tudo mais. Por outro lado, eu acho que EB 
colocou um negócio bastante importante, que é quando ele fala nessa questão dos valores. 
Porque o âmbito acadêmico, o conhecimento formal, o conhecimento científico, realmente eu acho 
que nós temos um esforço efetivo e consistente nesse sentido. Eu acho que essa formação 
humana pautada por valores, é... por uma série de questões que são importantes e tal, talvez seja 
até um dos pontos mais desafiadores do nosso trabalho enquanto equipe. Porque aí essa parte 
conteudista, essa parte científica, acadêmica, dentro das nossas respectivas áreas a gente até 
consegue desenvolver mais. Mas muitas vezes, chegar pra o aluno pra promover de fato essa é... 
ampliação de perspectivas sociais, essa questão de sensibilização no que se refere a 
determinados aspectos da sociedade em que ele vive, tudo mais, eu acho que aí é onde a gente 
tem uma limitação maior, e é justamente é... a possível saída pra isso seria o que FD apontou. A 
questão de buscar uma integração maior, a questão de fazer como EB disse, trazer problemáticas 
da sociedade em que ele vive pra dentro é... é... do nosso horizonte de reflexão, pra que a gente 
pudesse de fato problematizar e e... nortear as práticas a partir disso aí. 
DA – Eu acho que é muito disso mesmo. Eu sou muito na linha do que EB falou. Porque quando a 
gente vê o texto e fala formação profissional e científica, na perspectiva de melhoria de qualidade 
de vida, né, de vida do indivíduo, e emancipação humana. Emancipar, se desvincular, né, de 
perceber que... o mundo é muito mais do que ele tem aqui hoje, né, do que esse espaço, né. 
Então, a formação técnica pela formação técnica, né, conteudista, como todo mundo falou, é... na 
maioria das vezes... na minha visão, é muito de menos... Porque, esse menino, essa menina que 
tá começando agora, né, a vida, se desvinculando, né, saindo de casa, vindo pra escola, 
percebendo que o mundo é muito mais do que aquilo que ele conhece... isso eu acho que vai ser o 
mais importante de tudo. Porque a trajetória dele, a gente tem que pensar que tá só começando ... 
ele saiu de casa agora, ele tá vendo outras coisas novas, ele tá começando a entender que depois 
é que vem uma faculdade, que depois vem o mercado de trabalho que engole ele, que se ele não 
tiver preparado, né, não só com termo de conteúdo mas em termo de relações interpessoais. 
Porque muitas vezes o que a gente vê aqui é que... o menino, a menina que chega no 1º ano ele é 
tímido, acanhado, muitas vezes. E ele não tem perspectiva de futuro nenhuma. Mas a partir do 
momento que ele começa a ver que existem possibilidades, que ele percebe - nossa, isso aqui é 
bacana , eu acho que vou por esse caminho aqui, então ele começa a abrir a mente, né. A gente 
mesmo pega vários alunos de... de... como bolsista, na iniciação científica, principalmente, que a 
gente vê justamente essa evolução. Então, é muito interessante a gente pegar alunos, 
principalmente do começo, né, primeiro e segundo ano, e você ficar com ele até quarto ano, 
quando ele se forma. Essa trajetória ... você percebe o quanto que ele evolui. Eu passei mesmo, o 
meu primeiro bolsista, que foi até Edimir no ano passado, a gente vê o quanto que Edimir evoluiu 
de... de maturidade, de tudo, do primeiro ano, né. E ele viu que existe muito mais coisa e tá aí. 
Fora, numa faculdade, superempolgado, a gente acompanha, a gente vê como ele cresceu como 
pessoa, né. [na área que ele quer] Isso, na área que ele quer e a gente percebe como ele cresce 
como pessoa. E eu acho que o mais interessante é isso, a formação. Essa... um dos pontos 
chaves desse texto, que eu acho, é essa emancipação humana, que é ele se desvincular e ver que 
ele pode ser muito mais do que aquilo que ele acha que é limitação 
Moderador: Isso é o que tá posto na missão dos institutos federais ... a emancipação humana. 
DA – Isso. Eu acho que o grande cerne aqui á a gente fazer ele perceber que ele tem que se 
emancipar. Ele não tem que se contentar que o mundo dele é só esse não. Ele tem que perceber 
que ele pode fazer o que ele quiser daqui pra frente. Que não é porque ele more em Floresta, que 
não é porque ele... provém de uma família humilde, [zona rural], não é nada disso. Uma das 
nossas funções principais como professor é mostrar pra esses meninos, pra essas meninas, que 
eles podem ser muito mais daquilo que eles estão hoje. Acho que é basicamente isso. 
LL – Em relação à formação integral do aluno eu vejo assim, que... Em relação ao conteúdo, a 
gente passa o conteúdo pra o aluno, em relação à disciplina ministra bem, passa bem os 
conteúdos, mas a gente ainda não despertou pra esse aluno ter uma visão holística, que pode 
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integrar as áreas: matemática é matemática, português é português, biologia é biologia, mas ele 
não consegue integrar esse conhecimento, a gente que ainda não atingiu isso. Muitas das vezes , 
quando a gente vai nas áreas técnicas que a gente precisa buscar conhecimentos mais básicos, o 
aluno não sabe... não sabe que um conhecimento de matemática poderia aplicar, por exemplo, na 
disciplina de Da; alguma coisa de química e física ele podia aplicar em biologia. Então, o aluno vê 
muitas disciplinas de forma separada, eles não conseguem integrar esse conhecimento e ver que 
tá tudo interligado. Então, talvez, a gente, mesmo passando os conteúdos, a gente não conseguiu 
despertar nesse aluno a visão holística, que é a formação integral. E também a gente fica muito 
com a formação conteudística , mas talvez a formação humanística do aluno talvez a gente 
também deixa um pouco de lado. Certos valores, o pensamento crítico... muitos alunos aqui não 
têm um pensamento crítico. Então, eu vejo assim que talvez... essa missão... claro que comparado 
a outras instituições de ensino nosso sistema é diferenciado, consegue estar bem à frente ...mas 
tem muito ainda pra seguir pra alcançar o objetivo que tá escrito aqui (na pergunta). Realmente, 
dizer que estamos alcançando em plenitude, a formação integral, realmente não estamos. Acho 
que temos muito a evoluir ainda. 
FD – Assim, eu sinto falta da... da sociedade perceber o instituto nessa perspectiva, sabe... de 
formação integral, de emancipação humana. Eu acho que... a leitura que as pessoas fazem ainda 
do instituto, é essa leitura ainda que... a nossa formação é somente técnica e pro mercado de 
trabalho. E isso interfere muito né ... no fato da gente alcançar esse objetivo. Não é? Enfim é...não 
sei... eu acho que ... a gente poderia fazer um trabalho... de massificar mais essa informação, né... 
de que aqui é para além do técnico, a gente quer trabalhar a emancipação, como... como DA falou 
agora. Diferente, por exemplo, eu sinto quando eu tava no estado, eu sinto que o programa de 
educação integral do estado de Pernambuco... ele consegue ser visto muito mais, com todas as 
suas mazelas, com todas as suas dificuldades. Mas a sociedade enxerga o programa de educação 
integral muito mais nessa perspectiva de integral, do que a gente, né. Então eu sinto falta disso, 
sabe, aqui, das pessoas olharem pra gente dessa forma, não simplesmente como formação 
técnica. 
DV – Então, a questão aí que falta é a questão de institucionalizar isso, né? Porque assim, eu 
ainda volto a repetir... eu acredito que de certa forma isso acontece, porque o aluno que a gente 
forma, como DA colocou, ele é diferenciado. Agora, o que é que falta? É tornar isso 
institucionalizado, tornar isso, tipo, via regra, colocar isso no papel... dizer é assim, assim... existe. 
DA – É... em várias reuniões eu bato na mesma tecla... a gente tem que trabalhar pai e mãe. Não 
adianta só a gente trabalhar internamente não, a gente tem que trabalhar pai e mãe... porque 
quem coloca e quem tira o aluno da escola é pai e mãe, quem sabe da vida, do dia a dia, da 
realidade do aluno fora da escola, é pai e mãe. Enquanto ele tá aqui dentro, muitas vezes a gente 
tem uma... um olhar muito limitado do que é realmente a realidade dele lá fora. Ninguém sabe 
como é que é a família, ninguém sabe o que é que ele precisa, se ele tá passando necessidade ou 
não, se isso tá influenciando na vida dele dentro da escola... Eu acho que a escola deveria, muitas 
vezes, e eu insisto e repito... chamar pai e mãe e fazer um programa fo::rte, coerente com os pais 
pra poder a gente tentar colocar isso aqui, ó (referência ao termo formação integral que estava 
escrito numa folha),... tentar explicar realmente qual é a função da escola e o que é que nós tamos 
fazendo com as crianças que tão aí... e adolescentes. 
FD – Hoje, né... a gente observando, inclusive, porque isso aí é importante, né... Você tá lá no 
evento (participação do Campus em evento da comunidade, com stand de divulgação), expondo, 
mostrando a escola, o trabalho [que é uma forma de fazer esse diálogo com a comunidade]... 
exatamente. É botar a cara no sol mesmo. [literalmente]. 
JA- As práticas pedagógicas praticadas... em parte levam a transmissão de conhecimento e a 
formação. Já na formação profissional, acredito que falta a inclusão dos discentes no ambiente de 
trabalho, principalmente em estágios que contribuam para formação prática e vivência no mercado 
de trabalho. 
LU – Sim, concordo que fomentamos uma educação de forma integral, porém parcialmente 
emancipativa pois... principalmente os alunos de ensino médio se mostram ainda muito imaturos 
em suas formas de agir e pensar, o que os tornam ainda muito dependentes na relação professor 
aluno. 
RO – Eu considero que as diversas atividades pedagógicas realizadas nos âmbitos das Ciências, 
das artes e dos esportes imprimem uma dinâmica que relaciona as diversas dimensões da vida 
humana e... além disso, com as atividades de pesquisa e extensão... alinhamos o princípio da 
pesquisa como princípio pedagógico para a formação integral dos educandos. 
O campus Floresta não é diferente no que toca esses pontos. Eu, enquanto professor... sinto falta 
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de instrumentos institucionais que me permitam um maior diálogo com os saberes de meus 
colegas. No que toca ao currículo, tenho a impressão que ele apresenta ao aluno uma diversidade 
de caixinhas disciplinares que ele deve dominar sem, contudo, apresentar as ferramentas 
necessárias para que em sua prática escolar ele consiga colocar os conhecimentos em diálogo. 
Além disso, essa dinâmica se demonstra pouco auxiliadora no bem-estar subjetivo atual dos 
alunos que... embora reconheçam a possibilidade de futuro trazida pelo instituto, reclamam sobre 
como a rotina pode ser aflitiva. O que parece é que vivência em um ambiente que preza pela 
construção de um conhecimento atrelado a reflexão da pesquisa traz aos alunos uma perspectiva 
diferente e um desenvolvimento enriquecido, no que toca a construção do conhecimento. Mas aí 
um preço é pago no que desrespeita a qualidade de vida desses alunos, bem como há um desafio 
que deve ser superado, isto é, uma maior integralização entre os saberes e disciplinas que 
compõem o currículo. 
JA- As práticas pedagógicas praticadas em parte levam a transmissão de conhecimento e a 
formação. Já na formação profissional, acredito que falta a inclusão dos discentes no ambiente de 
trabalho, principalmente em estágios que contribuam formação prática e vivência no mercado de 
trabalho. 
LU - Sim concordo que fomentamos uma educação de forma integral porém parcialmente 
emancipativa pois, principalmente os alunos de ensino médio se mostram ainda muito imaturos em 
suas formas de agir e pensar, o que os tornam ainda muito dependentes na relação professor 
aluno. Para melhorar essa autonomia do aluno tentamos estimular o pensamento participativo e 
integratório no cotidiano da nossa vida escolar. 
RO – Sim. As diversas atividades pedagógicas realizadas nos âmbitos das Ciências, das artes e 
dos esportes imprimem uma dinâmica que relaciona as diversas dimensões da vida humana. Além 
disso, com as atividades de pesquisa e extensão alinhamos o princípio da pesquisa como princípio 
à formação integral dos educandos.  
 
C6 D - Questão: Endentemos que a formação integral do sujeito está relacionada à vivência de 
práticas integradoras e colaborativas. É possível identificar práticas dessa natureza no cotidiano 
pedagógico do Campus Floresta? Que circunstâncias evidenciam a presença ou não dessas 
práticas? 
JA – Meu repertório acaba sendo um pouco limitado nessa situação porque eu sou recém- 
chegado, né... acompanhei pouco (o docente iniciou o exercício no Campus em janeiro de 2018.). 
Mas eu tenho visto muitos trabalhos interessantes e tenho ouvido relatos de muitos trabalhos 
interessantes nesse sentido, embora eu ache que... é... assim como outras instituições, a gente 
precisa crescer muito pra ter de fato... essa prática colaborativa de forma mais consistente na 
instituição. Mas a gente ouve relatos de projetos de colegas e de ações do próprio instituto que 
integram as várias disciplinas. Se a gente pensar as vivências relacionadas a meio ambiente, que 
nós tivemos este ano, avocê tem uma série de situações que envolvem vários saberes e cada 
professor, dentro de sua respectiva área, pode é... digamos assim, aproveitar aquela vivência pra 
discutir uma série de questões. A gente tem é... o trabalho de biologia, relacionado à temática, a 
gente tem o trabalho de educação física, relacionado à temática, o próprio engajamento dos 
professores das áreas de linguagens, nesse projeto... Aí você tem também ações como... é.. o 
jornal do Campus que por muito tempo foi é é.. [ até ano passado a gente fez o projeto] e num 
projeto como esse você tem Língua Portuguesa, História, Sociologia, Geografia... uma série de 
saberes ali entrelaçados. E se os professores têm essa disponibilidade, essa abertura pra 
desenvolver projetos assim, a gente tem... um passo importante nesse sentido de colaboração. 
Mas é como eu falei... por ser recém-chegado a minha visão é muito parcelar e limitada nesse 
sentido. Não tem muita... é... muitos argumentos pra fazer uma análise maior. Acho que vocês 
estão melhor preparados pra... 
DA - Eu acho que essas práticas integradoras elas são muito informais, na verdade, na instituição. 
Elas só são entre a gente. Por exemplo, eu converso com o professor, o colega, e aí a gente 
realiza uma atividade. Na verdade não existe uma... uma institucionalização, uma política de uma 
prática integradora específica. Eu acho que ainda falta muito isso pra gente. Existir, existe. Mas 
ainda não está formalizada. Provavelmente a gente consiga... em parte, né, assim, com a 
reformulação do curso agora, do PPC, né. ( referência ao processo de reformulação dos cursos 
técnicos de nível médio, que está em andamento no Campus, propondo uma estrutura por 
módulos semestrais). Porque a gente, de certa forma, né, tá inserindo isso lá dentro do PPC novo. 
JA– Eu fico pensando. Essa inserção no PPC novo é muito importante porque ela vai pra o que 
você falou... assegurar que essa prática [exista] colaborativa exista de fato. Porque se depende da 
iniciativa do professor, ele pode fazer ou não. A gente fica refém da boa vontade do professor 
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[isso] pra que isso aconteça. 
DA – Mas, obviamente, pra ela dar certo, a instituição tem que chegar, conversar com os 
professores, né, ver se os professores abraçam a ideia também... porque na verdade... toda ideia... 
ela não está muitas vezes 100% adequada à realidade. Então ela precisa de colaborações pra 
gente ir administrando pra que fique bom pra todo mundo, né pra os docentes e principalmente pra 
os alunos. 
EB – Eu acho que é o seguinte. Quando eu vi a pergunta aqui – é possível identificar essas 
práticas integradoras no cotidiano pedagógico do Campus – eu tive que parar por um momento e 
pensar e procurar lembrar de algo. Só essa atitude de não estar startado já é um problema. Já... já 
caracteriza não que é uma coisa que não acontece com veemência, não é uma coisa cotidiana, é 
uma coisa inventada, entre aspas, por um e por outro, [pontual] exatamente. Eu fiz um trabalho no 
semestre passado, com um professor, que eu acho assim... que nem a coordenação soube. Então, 
desde quando eu estou na área de ensino, e tal, sempre se fala em interdisciplinaridade, 
interdisciplinaridade, que é o desejo de todo mundo e tal, enfim... que a gente sabe os benefícios 
que isso traz, mas o problema que eu vejo é que isso, normalmente, não acontece como a gente 
queria, porque tá sendo pensado de dentro pra fora, certo. Tá vindo dos professores, dos meus 
pares, ali dos meus colegas, pra tentar promover isso. E não pensando em promover já um curso 
de forma interdisciplinar, uma coisa que vem mais de cima, né... trocando em miúdos. Então acho 
que acontece, mas não são tão evidenciadas; acho que deveriam ser melhor evidenciadas, o 
instituto precisa institucionalizar, né... Eu tive uma vivência muito... muito boa recentemente no 
mestrado, que o mestrado já foi pensado dessa forma...Então, no primeiro dia do mestrado a gente 
recebe um cliente do mundo real ele diz – ó, o problema é esse, e aí você tem que resolver o 
problema. E durante o andamento do problema, já é previsto, por exemplo, que as equipes vão ter 
conflitos – a gente monta uma empresa, que tem que resolver um problema do mundo real. E lá na 
frente tem uma disciplina de mediação de conflitos. Não é uma disciplina de informática, não é 
propedêutica, mas é uma disciplina de mediação de conflitos. E a preocupação... exatamente. E, 
enfim, eu acho que deve pensar dessa forma, né. E, como DA colocou aí, essa questão do PPC é 
uma boa oportunidade, é uma deixa bem bacana pra gente já pensar dessa forma. Voltando pra 
pergunta aqui, e sendo mais objetivo, é possível identificar, sim, mas não como a gente queria, né. 
FD – Então... é... Na verdade eu acho que essas práticas, né... elas tem que começar no dia a dia 
pra depois elas irem pros eventos maiores, né. Pras comissões... Porque essas ações já são 
pensadas de forma compartimentada. Porque é comissão disso, comissão daquilo... já vai 
quebrando desde o início, não é. Então já começa... na contramão, na verdade. E coisas do dia a 
dia, pequeno, que acho que é o que sustenta as ações maiores, não acontecem. Então, por 
exemplo, eu vivi uma experiência de educação integradora, de práticas, onde essa história 
começava na própria avaliação. Então, na área de linguagens, na prova de linguagens, era uma 
prova só, entendeu. Todo mundo da área de linguagens era uma prova só. Cada professor fazia 
três, quatro questões, e duas ou três questões tinham que ser articuladas com outro professor, 
com outra área. E a gente tinha uma semana pra entregar essas questões. E todo mundo 
entregava essas questões e o menino fazia uma prova. E tinha a manhã inteira pra fazer essa 
prova, quatro, cinco horas ou mais, inclusive, e a prova tinha lá suas 20, 25 questões. Se o  
menino tirasse 8.0, era 8.0 em tudo. E ele começava a perceber, de fato, a relação entre português 
e educação física, entre artes, entre [inglês]... assim, coisas pequenas, sabe, que... que na 
verdade era um suporte pra os projetos maiores. Então, assim, a gente continua, aqui no instituto, 
pensando nessas práticas, como se fossem só... na visibilidade, no momento, no evento, na forma 
espetacularizada que a gente tem de pensar essas práticas, né. No dia a dia a gente não faz isso. 
DV – Gostei da colocação. A gente só pensa nessas práticas como algo grande, que vai envolver 
toda a instituição. Mas... eu acredito muito nessa coisa quando o cara diz – ô, fulano (nome de um 
professor), vamos fazer aqui uma parceria pra uma aula; sicrano (nome de outro professor), vamos 
fazer uma aula diferente, aqui... Então assim... é... dessas coisa pequenas, como o colega fala, 
que... as vezes de certa forma surte mais resultado do que coisas mais amplas e... muitas vezes, 
forçada. Não adianta também você colocar, dizer – ah, eu vou fazer um projeto amplo, mas aí fica 
uma integração muita vezes forçada, entendeu. Então isso passa muito também pelo interesse de 
cada profissional, de querer fazer. Muitas vezes a gente vê muita gente, cada um trabalhando no 
seu quadrado. Mas essas parcerias pequenas é que são importantes. Entre um, dois, três 
professores, às vezes. 
LL – É.... essa parte prática integradora entre nós aqui do Campus Floresta, ela é muito incipiente, 
né, são muito localizadas. Não tem ... o professor não tem a preocupação de... eu tô dando um 
conteúdo, chama o professor e – ó, eu tô dando isso aqui, vamos discutir aqui se a gente pode 
integrar isso aqui. São poucas ações que nós vemos aqui no Campus que integram; fica muito 
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professor cada um no seu quadrado, cada um no seu conteúdo, e nada de interação entre os 
professores pra tentar é... mostrar pra o aluno que ele pode integrar conhecimento, ter uma visão 
holística desse conhecimento, e quem tiver esses alunos sabe... ele não sabe associar esses 
conhecimentos. Então eu acho que essa prática integradora no cotidiano é uma ideia muito, 
muito... fraca, muito incipiente aqui no Campus Floresta. 
CE – Em relação a... Sendo direto na pergunta: identificar, eu consigo identificar algumas com 
dificuldade: a semana do meio ambiente, a semana da música, por exemplo, que foi no ano 
passado é... eu trabalhei junto com o professor fulano (referência ao professor de Artes) e... uma 
coisa que eu percebi, acho que vai ser mais a minha colocação se eu conseguir contribuir com 
alguma coisa, é de tentar também sensibilizar o professor de forma geral porque eu percebi que, 
quando eu fui atrás no ano passado na semana da música, qual era minha ideia, era aproveitar, 
porque ás vezes tem muito aluno que é bom com a música, mas que tá mal numa... não consegue 
acompanhar no mesmo ritmo, certas disciplinas. E aí, essa coisa de integrar a parte de artes com 
as demais disciplinas, mostrar que... você pode pegar a arte e você pode fazer arte com a sua 
disciplina – músicas, paródias... e aí, é... pra poder ter o estímulo, uma das nossas propostas era 
fazer com que houvesse uma integração e que o aluno campeão da paródia, e tal, ele tivesse uma 
bonificação em termos de nota. E que fosse em várias (disciplinas). E pra isso eu teria que pedir a 
autorização dos professores. De um modo geral, os professores foram compreensíveis. Mas 
existiam algumas exceções onde se via ... tem aquele pensamento, ainda, como se fosse uma 
basicamente uma forma... uma coisa pra o aluno ganhar nota fácil. Ou seja, se esquece 
integração, que é uma forma... uma maneira pedagógica. Por exemplo, teve disciplina que o 
professor disse que não, não queria e eu vetei e foi até... eu tive que chegar na sala de aula e 
dizer, ó, pra todas as disciplinas, exceto pra essa. Então, ainda existe em algumas pessoas essa 
resistência. Então, a gente às vezes fala muito de integração, integração, mas na hora do vamos 
ver, não, não quero, porque aí é muito fácil, não sei o que lá, e esquece que você tá... você tá 
fazendo a sua pedagogia na sala de aula, você tá somente res ervando um pouco do que é a nota 
pra uma... uma forma mais diferente de integrar, de se integrar com outras coisas. É só essa coisa 
de .... falta também, além de... essa integração entre os professores, também de mostrar que a 
cultura de que... fazer atividades diferenciadas que integram, não é uma enrolação, não é 
enchição de saco. É uma maneira pedagógica de tentar aproveitar certos alunos que tem 
dificuldade com os modos clássicos de ensino. 
LE – Falando um pouquinho desse ponto aí, teve uma coisa muito interessante aqui que foi a 
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, em que o tema da semana aí foi a Matemática está em 
tudo. E aí eu estava como presidente, acho que praticamente todos aqui estavam fazendo parte da 
comissão, e a gente saiu em busca de palestras que tivessem relacionadas com a Matemática. E 
aí a gente chamou fulano (o professor de música), que ele falou da música com a matemática, e a 
gente vai conhecendo... o pessoal da computação e a criptografia, o que é que tá relacionado com 
matemática, o professor sicrano da Física (professor de física) falou também, um bocado de áreas 
diferentes chegaram e comentaram sobre o quanto estão ligados em particular com a matemática. 
Tanta coisa que a gente vai conhecendo. Isso é muito válido quando a gente tenta buscar essa 
integração, o quanto que a gente também aprende. Por exemplo: eu procuro muito o professor DA 
pra gente dialogar, muitas coisas ainda estão nos planos, mas logo, logo, serão, sem dúvida 
nenhuma, executados. Mas... por exemplo, a gente foi no campo, conhecer o projeto de DA, em 
que ele montou lá o sistema de irrigação, a gente ajudou também a montar... E o quanto que não 
tem de matemática naquele sistema de irrigação. Falamos de pressão , como é que tá distribuindo, 
[vazão], vazão, o quanto que não tem de matemática... e a gente pode, e tá até planejando aí uma 
aula no campo, onde a gente leve esses alunos e vamos ver o que é que tem de relação aqui. E a 
gente, enquanto educadores, vai aprendendo demais com isso, e isso também força a gente a ter 
um certo tempo, a conhecer um pouco a área do colega, isso é que é bacana também Vai 
contribuindo demais com a nossa formação. 
DA – Como é que você vai colocar um exemplo prático da área, se você é professor de agro e 
professor de info, se você não entende da área do colega? [exato] Com é que você pode colocar 
isso? 
EB – Agora... Uma coisa que eu acho importante também é... fazer com que o aluno perceba essa 
interdisciplinaridade. Porque veja... às vezes atividades interdisciplinares são feitas mas... no 
decorrer da atividade, não existe um... um mecanismo que deixe claro pra o aluno – tá vendo o 
quanto de matemática tem aqui? Eu mesmo na minha graduação sofri disso. Eu odiava, eu odeio 
ainda... com todo respeito ... cálculo. E eu olhava pra o professor dando limite e derivado : onde é 
que eu vou usar isso na minha vida; nunca vou usar isso aqui na minha vida. E depois, lá na 
frente, uma série de situações me trouxeram a usar, a precisar disso aí, né. Então às vezes a 
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prática acontece, mas, ó, fulano, tá vendo que isso é importante na disciplina de biologia, de 
matemática... Mostrar pra o aluno pra ele entender como as coisas estão conectadas. Não de 
forma isolada. Que a gente faz a prática e às vezes pela ação da prática em si. Mas não pra 
esclarecer onde é que as coisas estão ligando. 
DA – E aí, insistir, né. Às vezes ele ( o aluno ) não quer, ele não vê a relevância, não vê a 
importância , e você insistir. E eu acho que a retribuição vem depois. Por exemplo: em vários 
momentos da minha disciplina em sempre insiro coisas de outras áreas, principalmente 
propedêuticas, matemática e biologia, principalmente. E aí no final do ano... muitas vezes eles 
questionam durante o ano: professor, mas o senhor tá ensinando irrigação, o senhor vai ensinar é 
matemática e biologia. Não, eu tô inserindo matemática e biologia, mas o foco principal é irrigação. 
Quando é no final do ano, já dois anos seguidos, alunos vêm pra mim e diz: professor, aquele 
negócio que o senhor ensinou lá na irrigação caiu no ENEM, né. Entendeu? É aí que a gente vê a 
relevância do que a gente á fazendo. De tentar integrar essas áreas pra no final de tudo a gente 
ver o resultado. 
JA- Eu não identifico essas práticas sendo vivenciadas no Campus. 
LU - É possível sim identificar práticas interdisciplinares e colaborativas, porém ainda temos muito 
o que melhorar nessa área, pois ainda percebemos muita dificuldade em mostrar para a população 
acadêmica que é possível unir forças e disciplinas em prol de um ensino integralizado. As 
informações dentro do IF sertão são difíceis de serem transmitidas e muitas vezes essas 
atividades ocorrem sem que quase ninguém fique sabendo e possa participar também. 
RO – As diversas atividades práticas, tais como oficinas, jogos, exposições, feiras, semanas 
temáticas, etc, permitem a visualização de atividades interdisciplinares. Um exemplo marcante é a 
Semana da Consciência Negra, ocasião em que professores de diferentes áreas se reúnem para 
desenvolver atividades como dança, música e teatro, que tematizam a questão da cultura afro- 
brasileira e africana na escola.  
 
C7 D – Questão: Por serem espaços de formação profissional, os institutos têm um quadro 
docente composto por bom número de bacharéis, engenheiros, tecnólogos. Vocês consideram que 
a ausência de uma formação pedagógica interfere na vivência de práticas pedagógicas  mais 
integradoras? 
 
DV - Eu coloco 70% sim e 30% não. Porque também o ato de você... querer fazer algo diferente, 
algo integrador, algo colaborativo, vai muito da sua sensibilidade também. Veja bem, não tô 
dizendo que a formação não influencia, 70 % influencia. Mas vai muito do seu querer fazer 
enquanto professor. Porque assim... Você pode encontrar por aí muitos professores com formação 
(pedagógica) que não põem em prática isso. Como também você pode encontrar engenheiros, 
bacharel, coisa e tal, é... que têm práticas pedagógicas excelentes. E sem ter frequentado o curso 
do tipo (licenciatura). Na minha opinião, eu costumo dizer que o primeiro recurso didático que o 
professor tem, que ele tem que ter é conhecimento da área que ele vai atuar. E segundo, boa 
vontade de ensinar. Tá entendendo? Aí eu coloco, também envolve a questão assim de você não 
ter, não ser conhecedor de práticas, de... formas na qual o aluno aprende, onde dá, de certa  
forma, a ruptura no aprendizado do aluno, isso também a formação prática, nesse aspecto, é 
importante. Por isso que eu coloco 30 a 70, mas vai muito do querer fazer do professor. 
DA – Eu acho que... Eu acho assim... Pegando o que você falou, nada vai ser perfeito, 100%, né? 
Então a gente vem trabalhando com a média. Eu acho que a formação pedagógica , ela é uma... 
uma prática que auxilia e muito, que ajuda muito o professor da área técnica. E eu falo por 
experiência própria. Eu nunca tive uma disciplina é... da área pedagógica, na minha formação 
técnica. Eu sou um bacharel, mas na minha pós-graduação eu tive algumas; principalmente no 
meu doutorado em São Paulo. Então, lá eu paguei uma disciplina chamada é... Práticas de Ensino 
em Irrigação, era uma disciplina específica de práticas de ensino em irrigação. E a gente viu várias 
metodologias que a gente pode inserir no dia a dia, né, tanto na sala de aula como no campo, no 
momento da aula prática, que facilita o entendimento, a absorção do aluno por aquele 
conhecimento. Então, hoje eu agradeço aquela disciplina. Obviamente que a gente não tem que 
ter uma formação maciça, né, completa, como o pessoal da área pedagógica, licenciaturas e tal. 
Mas a gente tem que inserir alguma coisinha, porque isso ajuda muito a gente. Às vezes a gente 
pega é... colegas que sabem fazer um plano de disciplina. Você não sabe o conteúdo que tem que 
existir dentro de um plano de disciplina, não sabe que tem que existir objetivos, materiais a serem 
utilizados, bibliografia [metodologia], metodologia, avaliação, várias outras coisas. 
DV – E que esse objetivo precisa ser focado no aluno e não no professor. 
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DA – Justamente. Não é o que você quer; é o que você acha [que espera que o aluno saiba], 
justamente, com base no que você vai ofertar, né. Então assim; eu falo sempre pra os alunos em 
sala de aula: pessoal, antes de qualquer coisa que vocês forem fazer na vida de vocês, mas antes 
de qualquer coisa, seja na área profissional, seja na área pessoal, vocês tem que botar uma 
palavra na frente, que é o planejamento. Se vocês não se planejarem antes de realizar alguma 
coisa, aquela coisa que você vai fazer corre um grande risco de não ter sucesso. Isso vale pra 
gente também na hora de lecionar. Eu acho que se a gente não se planejar com antecedência, 
verificar tudo que pode acontecer, todas as variáveis que podem acontecer, né, a gente tem 
grande chance de ter insucesso, ou de não chegar na plenitude que você queria. Então, eu acho 
que... e esse planejamento, principalmente na hora de você selecionar (referência à seleção para 
ingresso no instituto como professor efetivo), essa formação pedagógica que ela ( a pergunta 
proposta para discussão) fala aqui, ela ajuda muito. Essa... eu paguei uma disciplina de formação 
e isso já me ajudou bastante, entendeu. Porque foi muito específico da minha área. Então, hoje eu 
agradeço muito a essa disciplina. Eu não desejo, obviamente, fazer todas as disciplinas, né, 
maçantes [pedagógicas], justamente, que a gente sabe que existem, mas a gente sabe que nós 
temos plenas condições de fazer um curso ou outro, uma disciplina ou outra numa pós-graduação 
que vai auxiliar muito a gente nesse sentido. 
DV –Eu, considerando a minha experiência, por exemplo, de formação, quando eu fiz a primeira e 
a segunda graduação, eu tinha uma rejeição... enorme com essas questões pedagógicas. Porque 
infelizmente, muitas veze, o que é colocado pra gente dentro da formação da gente, às vezes 
são... é.... abordagens de certa forma reproduzidas da reprodução da reprodução da reprodução, 
que chega às vezes distorcida. Eu vim aprender a gostar dessa área pedagógica quando fiz 
mestrado. Meu mestrado é na área de ensino, por exemplo, é... essas questões de Piaget eu não 
gostava, porque o que eu via, na minha formação inicial, era a reprodução da reprodução da 
reprodução, que vinha distorcido. Então, quando eu passei a ter contato com algumas obras, eu 
passei a olhar essas questões com outros olhos, tá entendendo? E aí percebi que existiam o::utros 
pensadores, outros teóricos que você poderia discutir. Então vai muito di::sso aí também. Às vezes 
você tem professor licenciado, com formação pedagógica, mas muitas vezes essa formação 
também tá distorcida. Aí tem muito disso também. 
FD – Sinceramente, assim.... eu não sou convencido de que a ausência da formação pedagógica 
nos cursos técnicos diminui a possibilidade de... de vivenciar práticas integradoras não, sabe. Eu 
não vejo assim não. Até porque eu acho que a formação pedagógica, ela é um... E aí a gente 
falando de Libâneo, um pouco... mas eu conheci uns caboclos lá no, no... ((referência ao 
mestrado)) um deles, o Maurice Tardiff, né, ele vem falar muito disso, de que a formação 
pedagógica ela é muito mais construída nos saberes experienciais do professor do que nas 
disciplinas que ele cursou na graduação ou no mestrado, né. Então, é uma mistura mesmo do 
dom, do que o cara escolheu pra fazer. Então, eu não acho que o fato de eu ter tido várias 
disciplinas pedagógicas me torna mais sensível pra fazer práticas integradoras, né, aumenta minha 
sensibilidade. Eu acho que não é a disciplina; é a história de vida de cada um que se envolve, né, 
com isso aqui, com a opção e a vontade de fazer. Então, eu acho sinceramente que essa é uma 
visão ultrapassada, de dizer que o técnico, ele não tem traquejo pedagógico, não tem metodologia 
porque a formação dele foi outra coisa. Pelo amor de Deus, né! Hoje em dia todo mundo... cada 
dia é fazendo especialização disso e daquilo, tendo contato com outras disciplinas como DA falou, 
então... eu não acredito nisso não. Eu acho que... é os saberes experienciais do camarada que vai 
fazer dar... vai dar o diferencial. 
CE - É... eu, como bacharel, sem ter formação de licenciatura, sem ser licenciado, eu confesso 
que... é... à medida que fui aprendendo algumas... algumas ideias pedagógicas, algumas técnicas 
digamos assim, é... nas poucas disciplinas que eu tive em relação a isso, melhorou bastante o meu 
ensino. Como assim? Quando eu tava na graduação, eu não tive nenhum contato com disciplina 
de cunho pedagógico. Só que aí eu já dava aula no pré-vestibular. E aí quando eu entrei no 
mestrado, e continuava dando aula no pré-vestibular, eu tive uma disciplina chamada metodologia 
do ensino. E aí eu vi muitas coisas diferentes, lá... em termos de... estratégias pra... se reunir com 
os alunos, é... pra poder você discutir certos assuntos, integrar com outros assuntos, e eu lembro 
bem que uma das coisas que me fez perceber... me fez melhorar muito como docente, foi na 
pedagogia enxergar... ter empatia em relação ao aluno; tentar enxergar que esse assunto que eu 
tô dando, qual é o ponto mais complexo, que possivelmente o aluno mais teria dificuldade em 
aprender e isso fizesse com que é... eu... eu passasse da melhor forma pra ele. Foi quando eu 
aprendi que uma das melhores formas de passar aquele assunto mais complexo é você fazendo 
analogias e integrando com outras áreas. Que às vezes o aluno que tá ali ele é ruim de biologia 
mas ele é muito bom em matemática. E aí quando você puxa as múltiplas é... disciplinas em 
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relação àquele tema, ele acaba podendo aprender melhor. Então, eu acho que contribui, muito, 
então eu concordo com isso e, ao me::smo tempo, aí vem o porém, [discorda?] eu acho que 
também porque... porque se eu não tivesse... se eu não estivesse lecionando, se tivesse feito essa 
disciplina de metodologia do ensino e qualquer outra, atuado só como biólogo, não ia ter feito 
quase nenhuma diferença, ia entender mas não ia conseguir passar. Então vem também dessa 
parte que FD falou; eu realmente percebi que eu só aprendi a ensinar, ensinando, indo pra sala de 
aula; fazendo a prática. 
EB – Me apegando aqui à... a essência da pergunta, eu acredito que sim, interfere. Então, o 
interfere aqui acho que é... a gente pode ponderar aí. De interferir, de contribuir ou não, e não dizer 
que é uma coisa totalidade, que pode acontecer ou não, sim ou não. E eu... é... na minha história, 
tenho formação técnica, eu vivi isso na prática. Tanto por ter professores que dominavam muito o 
assunto, muito o assunto, mas que não conseguia de forma nenhuma reproduzir esse assunto, e 
eram professores totalmente fechados a qualquer coisa que fosse diferente dele tá lá no quadro, 
explicando, ele tem a hora de falar, e o aluno vai ter a hora de perguntar, né, e qualquer coisa 
diferente disso, que fosse fugir disso, com certeza esse professor não... ia criar alguma rejeição 
em adotar uma coisa diferente disso. E na minha formação. Eu... é, eu não sou da.. 
essencialmente da... eu não comecei minha carreira na área de ensino, eu vim do mercado, no 
segundo semestre de faculdade eu comecei a trabalhar e passei dez anos  na empresa,  passei 
por todos os cargos da empresa, enfim... Depois, lá na frente foi que eu olhei pra área de ensino. E 
porque me voltei pra área de ensino? Porque sempre que eu dava um treinamento o pessoal dizia 
que eu tinha uma didática boa, que eu conseguia passar e tal... e aquilo foi mexendo comigo. 
Quando eu fui olhar meu histórico, eu fiz no segundo grau o curso de magistério. E aí tem aquele 
negócio de estágio, você preparar aula, tal, tal, então, o meu segundo grau foi magistério, e eu vi 
que isso fez diferença, né, quando... nas minhas práticas de ensino, de treinamento, de ensino na 
sala de aula. Ai foi que eu fui olhar pra sala de aula, vi esse caminho e tal. E aí virei professor. 
Então eu acho que... que de certa forma interfere e é importante essa formação pedagógica aí. 
JA – Se interfere... de certa forma, acho que isso meio que concorda com todo mundo sem 
discordar diretamente de ninguém. É... a formação interfere, só que a gente não pode esquecer a 
dimensão de que a formação ela é continuada. O fato de você ter sido licenciado não te assegura 
que você vai ter condições de atuar efetivamente e de uma forma produtiva por vida inteira. É uma 
formação continuada. Aí quando a gente escuta relatos como o de DA, quando ele fala essa 
questão – ah, eu fiz uma disciplina e ela me ajudou muito a, sem ter tido essa formação de 
licenciatura, a atuar e desenvolver práticas eficientes dentro da minha disciplina. Eu acho que é 
muito a disponibilidade e aí a gente retoma o que tu falaste ((tu refere-se a FD )) a questão da 
sensibilidade do profissional pra, dentro da área de atuação, ver aquilo que ele não tem e estar 
aberto a procurar essa formação ao longo da própria carreira. Porque, obviamente, o licenciado ele 
é... vivencia uma série de situações e se insere em várias discussões, né, que tendem a 
problematizar metodologias, perspectivas a respeito da educação, concepções de educação e etc. 
Mas essas questões todas, se ele não consegue, ao longo da carreira dele, retomar de alguma 
forma, ampliar, repensar é..., é... ressignificar aquilo ali com a vivências que ele vem tendo, isso 
não assegura nada. Da mesma forma, alguém que não tem formação pedagógica inicial, de 
graduação, digamos assim, bacharel, é... se ele tem sensibilidade e, ao longo desse fazer, né, 
quando ele começa, assume um concurso, ele se dispõe a aprender, ele vai em busca... Porque é 
muito a questão de você estar aberto a buscar possibilidades... e estabelecer interlocuções. De 
repente você paga uma disciplina numa pós-graduação e, na própria oferta de disciplinas que você 
tem, você já opta por disciplinas que vão te ajudar e que você sabe que tem relações com o 
trabalho que tá desenvolvendo. Então, é muito a questão da abertura do profissional mesmo pra 
buscar essas possibilidades. O licenciado que terminou a licenciatura e... parou ali, disse – não, eu 
tenho uma formação pedagógica de base, então agora eu vou procurar só questões é... voltadas 
pra outros âmbitos - ele vai igualmente, ao longo do tempo, falir, em termos de produtividade 
(pessoal.) Então, é aquela história – interfere até certo ponto – mas a formação ela é continuada. A 
gente nunca tá pronto pra desenvolver um trabalho. Então é muito essa questão de você tá se 
atualizando, e tal. 
DA – O certo é... é como você falou. A gente tem que tá se capacitando, né. Até mesmo a aula que 
a gente dá num ano, ela já tá defasada, muitas vezes, pra o ano seguinte. 
JÁ – Então, e a aula que você dá num ano te ensina a dar essa aula melhor no ano seguinte, né. 
As respostas que você vai tendo ali no caminho e tudo mais. 
DA – A melhoria, que você precisa buscar. 
LE – Vai passando, a gente vendo essa discussão, vai passando, tenho certeza, na cabeça de 
cada um, um filme [exatamente] da sua trajetória. Eu venho da licenciatura em matemática, onde 
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tinha disciplinas como didática, que eu achava... eu achei muito importante pra minha formação, a 
professora era da área de pedagogia mas conhecia muito matemática, e ela era be::m rigorosa – 
quando você for explicar um assunto, comece botando logo que aplicação esse seu assunto tem 
na vida, pra começar a motivar o aluno. Eu vou ensinar matrizes. O que é que tem de matrizes? 
Primeira coisa: se você acessar o google e fizer uma pesquisa, como é que o google procura os 
melhores sites que estão relacionados com sua pesquisa? Isso é uma operação matricial. Então 
você vai começando a envolver esses assuntos, por mais que no ensino básico ele ((o aluno)) não 
vai saber realmente como o google faz essa pesquisa, mas ele sabe que está relacionado. E vai 
ter que se aprofundar um pouco mais se quiser seguir esse caminho... Aí vai passando um filme. 
Eu terminei licenciatura em matemática e fui fazer um mestrado em matemática na área 
acadêmica, que é o caminho natural pra quem faz um bacharelado... em matemática, faz um 
mestrado acadêmico em matemática. Quem já vem da licenciatura sofre um pouco, por conta de 
poucas disciplinas da área da matemática pura, e aí acabei sofrendo muito. Mas aí uma coisa eu 
observei. Éramos é... uma turma de 10 alunos, e somente dois eram... vinham da licenciatura. 
Quando tinha trabalhos pra serem apresentados, quase todos os alunos que eram formados em 
bacharelados, eles tinham muita dificuldade; eles não... sabe o que é você tem certeza que a 
pessoa sabia o assunto mas na explicação... que até acho que Freire falou alguma coisa: quem 
sabe, sabe ensinar. Eu não quero criticar Freire aqui, mas eu acho que aí tem um equívocozinho; 
tem gente que sabe, a gente tem certeza que sabe, mas na hora de passar não tem organização, 
escreve um pedaço aqui, e não tem um olhar, que é uma coisa muito importante é você olhar... o 
que será que o [a sensibilidade]... a sensibilidade, um pouco de empatia, se colocar no lugar do 
aluno dizendo: ele pode ser que nesse detalhe aqui, essa simples...meio que pelos extremos vai 
enganar, então vou fazer com calma, vou fazer detalhado. Tem muita gente que acaba atropelando 
isso. Então essa formação acaba sim contribuindo, não significa que quem seja do bacharelado 
não possa ter essa sensibilidade natural, claro que pode ter, e é aquilo que DA falou; a pessoa vai 
partir muito do buscar, querer fazer todo esse processo. Querer... eu quero explicar melhor, o que  
é que eu posso fazer, que mecanismo eu posso trazer, o que é que eu posso fazer pra contribuir e 
fazer com que esse aluno compreenda direito. É meio que por aí. 
LL – No meu caso, né.... no meu caso interferiu também. Eu sou bacharel, formado em agronomia, 
não tive contato com nenhuma disciplina pedagógica, nem no mestrado nem no doutorado, porque 
no mestrado e no doutorado a gente faz é seminário, e seminário não é aula, é uma coisa 
totalmente diferente, e quando a gente tem um estágio de docência, que é dar aquela aula no 
ensino superior, é outra metodologia; é uma linguagem diferente, então... é uma técnica diferente e 
eu senti muito quando eu passei no concurso e fui dar aula no ensino médio. Não sei se foi obra do 
destino... minha primeira aula aqui foi no primeiro ano... era uma turma bem barulhenta. Eu tive 
muita dificuldade ... tive muita dificuldade em dar essa aula. 
Moderador: Foi sua primeira experiência como professor? 
LL – Como professor do ensino médio. Eu tinha dado duas aulas no ensino superior, mas era um 
pessoal ... dei sorte de pegar um pessoal mais cabeça, então não senti dificuldade em passar o 
conhecimento. Mas quando eu peguei o ensino médio, eu senti muita dificuldade. Assim... eu tava 
acostumado a passar o conhecimento, mas eles... não atingia o aluno; então isso é frustrante pra 
quem tá dando aula, você passar o conhecimento e você ver que eles não assimilaram nada. 
Então eu senti muita dificuldade por não ter essa preparação pedagógica. Então eu acho que isso 
aqui... claro, hoje eu tô bem melhor em dar aula, mas eu senti muito no começo pela ausência da 
formação pedagógica que eu não tive. Minha formação foi muito profissional e no mestrado e 
doutorado foi muito científica. Então, é... foi durante o dia a dia mesmo... até hoje eu não me 
considero ainda um bom professor. Eu acho que ainda tem muito o que aperfeiçoar pra... chegar a 
ter uma boa didática em sala de aula. Mas com o tempo, cada ano você vai corrigindo alguma 
coisa, com o tempo você vai adquirindo essa sensibilidade e dá pra você ir lecionando melhor em 
sua aula. 
DA – Se a gente parar pra pensar no primeiro dia de aula no ensino médio, né, nós que somos... 
nunca demos aula no ensino médio, né, você (LL) e eu, nunca demos aula no ensino médio, né: 
graduação, mestrado, doutorado... só ensino superior, ensino superior... turma quieta, 
conhecimento já mais avançado dentro da agronomia, né, porque as nossas disciplinas elas são  
lá na frente; irrigação é último ano, praticamente, penúltimo ano, aliás, então é outra realidade, 
controle de turma. Meu primeiro dia de aula no IF foi o pior dia de todos. Porque... [deu vontade de 
ir embora] é, não tem nada a ver, não tem nada, nada, nada a ver com o que eu dava na 
graduação. E eu dei aula numa faculdade particular lá em Fortaleza ainda. Quando chega aqui, a 
sua aula parece que não valeu de nada. 
LL – É... você vai com uma empolgação ((risos)), cheio de conhecimento, passar conhecimento e 



154 
 

você que o aluno... ((mais risos, deixando a conclusão da fala inaudível)) 
DA – Não valeu de nada. Sabe por quê? Controle de turma. Uma coisa que eu aprendi: ensino 
médio, controle de turma. Se você não tem é... controle de turma, porque na graduação muitas 
vezes você não tem esse problema. Por quê? Porque você dá um comando, né, vamos dizer 
assim, e os alunos respondem. Se você disser: ó, silêncio aí, por favor, ele provavelmente vai 
garantir o silêncio boa parte do tempo da aula. Quando você faz isso no ensino médio, isso não 
acontece. Você diz: ó, faz silêncio aí, amigo, por favor! Tá bom, professor. Dois minutos depois... 
Sim, mas a gente tá onde... (( exemplificando a situação de sala de aula)). Aí você pega um aluno 
de terceiro ano, Fulano (( citou o nome de um aluno)), que você diz, Fulano, sente aqui por favor, 
quando dá dois minutos ele já tá lá do outro lado da sala, em pé, conversando com o menino. 
Então, o conteúdo nessa hora é complicado, porque a sua cabeça, ela tem que tá em dois lugares 
ao mesmo tempo; a sua cabeça ela tem que tá na lousa, e a sua cabeça ela tem que tá no menino. 
Isso na graduação muitas vezes não acontece; a sua cabeça, na maior parte do tempo, ela tá na 
lousa, ela tá na sua explicação, você tá pensando no que você vai dizer depois... No ensino  
médio, isso é... é atropelado. Aí você para pra acalmar a turma e precisa retomar; aí, onde é que 
eu tava mesmo ? perdi o fio da meada agora (( exemplificando a situação de sala de aula)). Ensino 
médio é pauleira; ensino médio, pra você pegar uma turma e dizer assim, no final da turma: rapaz, 
a minha missão aqui foi cumprida, tem que suar um bocado, viu. Porque... não tem nada a ver. E 
aí é que a prática, tipo eu chegar lá pro menino, como é que eu vou passar um conteúdo 
extremamente técnico, cálculo até umas horas, né, na disciplina, se o menino nunca gosta de 
matemática, né, a boa porcentagem da turma é avessa à matemática, e você ainda juntar 
matemática com outra coisa técnica por cima. Numa turma complicada, muitas vezes. 
JÁ – Bom, no meu caso, com certeza. Eu acho até que é... no mundo em que a gente vive seria 
imprescindível considerar essa dimensão pra, de alguma forma, estabelecer o diálogo com as 
práticas... 
LE – Eu vejo uma rejeição do professor, achar que isso não é válido... às vezes é o próprio 
professor que não tá se atualizando, ou achando que os alunos... não, isso vai ser muito complexo, 
mas os alunos, eles estão tão inseridos, só você não se inseriu. Tá na hora de você tentar dar uma 
repaginada e entrar no mundo da tecnologia também, e tentar usar isso a seu favor. Eu acho que 
isso acontece muito [Acho que os depoimentos de LE e DA, antes, já respondem essa pergunta] 
Exatamente, isso. 
DA – Se a gente... não é obrigado também a gostar de tudo, de se inserir em tudo, mas a gente 
tem que perceber que o mundo é em constante mudança, né. Eu falo muito pro meu pai assim: 
pai, antigamente televisão era preto e branco, hoje é colorida... Então a gente se adapta, né, a 
gente se adapta... a gente pode às vezes não gostar, mas a gente tem que se adaptar de certa 
forma. [fotografia era filme,12 poses, 24 poses, agora você faz na hora...] Isso, justamente... quem 
é que imprime mais foto hoje, né? 
JA – Mesmo que você não goste, você tem que analisar tecnicamente... 
DA – Isso, a gente tem que ver até que ponto isso pode contribuir pra sua... pro seu ensino, pra 
sua formação, pra formação do garoto... 
[ Acho que nas outras questões a gente respondeu isso] 
RO – De maneira geral acredito que não... acho que a própria prática docente já é em si um 
processo formativo que... se não substitui, ao menos contribui para o desenvolvimento de uma 
consciência pedagógica no docente, digamos assim. 
JG- Eu acredito que na parte técnica do currículo é possível realizar atividades diferenciadas e 
realizar a interdisciplinaridade. 
LU - Acho a diversidade de formação muito benéfica para a formação de nossos alunos. É 
importante mesclar as formas de transmissão de pensamento, mas noto que sim, falta um pouco 
de vivência de prática pedagógica por partes de alguns docentes de áreas técnicas. 
 
C8 D – Questões: As tecnologias digitais estão presentes, de forma intensa, no cotidiano dos 
institutos federais. No caso do Campus Floresta, pode-se considerar que os docentes exploram o 
potencial pedagógico dessas tecnologias na promoção de espaços mais significativos de ensino e 
aprendizagem? 
                          Vocês consideram que o uso pedagógico das diversas linguagens, incluindo-se 
aquelas que são potencializadas pelas tecnologias digitais, pode contribuir, de forma significativa, 
para a formação integral dos sujeitos? 

        
 
EB – Bom, eu acho que a gente não explora como deveria. Eu hoje tive uma situação clara disso 
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aí. Então, é... enfim, vou ser bem, bem direto. Lecionando disciplina técnica, a turma é grande,  
não tem equipamento pra todo mundo, e a gente meio que improvisa. Consultando os laboratórios 
do instituto, eu vi que tudo que eu precisava tem no IF, está guardado e não tá sendo utilizado por 
ninguém. Eu, quase um ano... mais de um ano depois de eu fazendo improviso, né. Então, por 
quê? Tava de posse de uma pessoa que não é professor, é técnico, e ele achou que não tava 
utilizando no instituto, tava sem utilidade, e ele lá guardou, e eu poderia explorar bem mais minhas 
aulas com o que tá lá. Agora vai ter que fazer um projeto, pra reativar tudo, pra colocar tudo no 
lugar, tal, tal. Então na minha visão eu acho que não explora como deveria. 
CE – Na parte de Biologia, é... eu falando por mim, que acaba englobando ou outro professor, 
mas... é... dentro de biologia, em termos de tecnologia digital, a gente poderia explorar mais. Por 
exemplo, agora mesmo a gente teve é... essa lista SICABS, que pediu alguns, alguns softwares, e 
eu realmente vi que tem muito software bom, mas que às vezes barra na burocracia. Porque 
acabou o seguinte: é... tinha um software lá, eu pedi... listei vários, e aí a Professora Fulana 
(gerente de departamento) inclusive disse pra colocar o motivo porque que queria esse software. E 
eu, um por um, fiz os motivos e ok, mandei. Depois responderam e-mail, acabou que esse e-mail 
depois voltou, dizendo que eu tinha que dar a justificativa, ou era alguma coisa a mais. E aí que 
acabou que pegou um período que eu acabei não vendo o e-mail direito e passou essa data. E eu 
pensei, não eu acho que... como eu já tinha mandado, e na verdade não, é porque a burocracia de 
lá deu problema, tinha que justificar de no::vo, ou seja, aquela coisa que eu acho que as vezes a 
maquinaria... do instituto, a maquinaria burocrática, ela às vezes faz com que a gente não 
aproveite alguns recursos que poderiam potencializar a... as nossas aulas. Mas, no... sempre pelo 
menos no que eu posso , inclusive eu percebo que existe até uma certa resistência dos alunos, 
eles preferem... eu deixei de usar o slide, praticamente tô só disponibilizando pra eles, então eu 
faço uso de whatsap, facebook é..., enfim, pra poder, pra poder passar pra eles esses slides ... 
mas eles não querem mais data show. Não, professor, a gente prefere que o senhor copie porque 
a gente aprende mais. E eu realmente, eu acho que eu tô começando a enxergar uma leve 
melhoria; eu acho que é porque ele fica mais focado quando o professor tá copiando, tem um 
intervalo enquanto o professor tá copiando e eles têm mais temo pra copiar. .. Eu não sei se é isso, 
enfim, é... pra se investigar. Mas sempre que eu posso eu faço uso. Na biologia a gente... como é 
uma... sempre tem uma certa dificuldade , porque na biologia, certos temas envolvem mu::ito, 
muita imagem, e desenhar essas imagens, às vezes elas levam muito tempo. Então você já ter 
elas prontas e passar pra eles,... Mas tem essa resistência, mas tem de certa forma o uso. Mas eu 
acho que o meu ponto aqui, resumindo, o que eu colocaria é, se a burocracia em torno disso 
[diminuísse], a gente poderia maximizar bastante a utilização dessas tecnologias digitais. 
DV – Eu concordo com o que os colegas já colocaram e, esse uso, de certa forma, das 
tecnologias, é muito... vem sendo utilizado muito pouco e, ao mesmo tempo também eu chamo 
atenção pra quando coloca na pergunta... é... espaços mais significativos de aprendizagem. Essa 
palavra significativa, de certa forma, ela é um pouco forte. Porque, o que é que eu entendo como 
significativa? Pegando o exemplo que o colega falou que os meninos tiveram a rejeição ao uso do 
data show e do computador, que ele podia tá fazendo alguma simulação ou coisa do tipo, mas 
aquilo não foi significativo, aquele uso. Aquele espaço não ficou significativo. Então, o termo 
significativo ele é algo muito forte dentro dessa questão da prática, né. Então, não é só usar por 
usar, é usa::r [certo] e torna::r significativo aquele uso, fazer o aluno estar inserido naquele uso. 
DA – Ele tem um potencial, né. [Exatamente] Se o professor vai usar da maneira mais adequada 
possível, aí o menino vai... 
DV – Exato. Porque... é como eu costumo dizer, né, já fugindo um pouco. Às vezes quando a 
gente fala, discute essa questão de você ser tradicional ou não tradicional, usar metodologias 
ativas... às vezes a gente associa o fato de ser tradicional ao recurso [a não usar um data show, a 
não usar o computador...] isso... você pode usar um data show e continuar sendo tradicional; você 
pode usar um laboratório, e continuar sendo um professor tradicional. Então, o que diferencia o 
professor tradicional do não tradicional é a forma na qual é... a interação conteúdo aluno tá se 
dando. O professor tradicional , o conhecimento só se dá na concepção de que é do professor pra 
o aluno. Já na não tradicional, o aluno, ele... tem a chance de participar mais, da construção 
daquele conhecimento. Então, se você usa aquela tecnologia, mas não dá chance ao aluno de 
participar daquilo construindo também, não vai se tornar significativo aquele espaço, né. 
JA – Eu acho que a forma como o acesso a esses recursos tecnológicos é operacionalizado na 
instituição compromete muito o próprio uso. Eu falo isso pela minha área. Porque muitas vezes eu 
tô dando uma aula, sobre coerência e corsão textual, e tal, e vem o exemplo de uma música, ou 
talvez um vídeo que alguém produziu e que pode ser utilizado como materialidade pra analisar 
essas questões... mas aí eu tenho: um projetor que tá colocado lá no centro da sala, dois cabos 
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enrolados, dado um nó um no outro que eu vou passar dez minutos só desenrolando os cabos, pra 
chegar e colocar, e se eu quiser projetar um áudio com melhor qualidade eu tenho que ter trazido 
uma caixa de som de casa, que eu vou ter que estar e ver a compatibilidade, ou então ficar ali no 
controle tentando aumentar o volume... quer dizer, eu perco 15 minutos. Aí acaba que esse uso 
poderia ser mais produtivo e mais significativo mas essa própria é... instalação do equipamento , 
na forma como ele tá disposto, me faz perder 10 a 15 minutos do tempo organizando essa parte. 
Aí, no meu caso... eu acho que essa é uma barreira grande que a gente tem aqui. 
LL -Uma prática que eu tenho adotado ultimamente nas minhas aulas, com relação à tecnologia,  
eu tenho me comunicado bastante com o pessoal, LL e DA, comunicado como é que eu tenho 
tocado e vendo quanto tá sendo positiva essa maneira que.. que eu tenho lidado com as aulas 
ultimamente. Porque eu tô... eu tenho levado slides e deixo sempre as continhas... enunciadas, 
mas abro a conta ali no quadro porque eles gostam de ver a conta sendo aberta, não é. Fora isso 
eu tenho feito em casa vídeo aula, pra cada aula que tenho dado eu faço uma vídeo aula, monto, e 
toda aula que eu tô dando, tem uma coisa que DA faz nas aulas dele, ele diz – ah, na minha aula, 
toda aula eu faço um textinho. Ele leva o papelzinho com o textinho e os meninos respondem. Mas 
vamos usar a tecnologia, agora. Eles não gostam todos de celular? Quem não tem celular? Se não 
tem celular, vamos fazer uma dupla, porque a chance, com certeza uma dupla... entre dois com 
certeza um tem celular na sala. E aí eu tô usando o formulariozinho da google, onde eu preparo 
um teste antecipadamente, o aluno vai, na sala de aula, no fim do conteúdo, vai fazer um teste 
sobre aquele assunto, ele responde esse teste, onde no final vai ser somada uma pontuaçãozinha 
lá no final pra a avaliação. Tudo isso é uma avaliação diária, não é? Ele faz esse teste, responde , 
procura lá, faz em dupla, junta com a dupla e tenta responder, quando ele envia o teste, eu vou 
recebe esse envio, ele automaticamente vê quantos pontos acertou, quantas questões ele acertou. 
E ele bota em visualizar e ele vai ver quais questões ele acertou, quais errou, e o que deveria ter 
feito na que errou pra ter acertado. CE tem adotado também, não é CE, depois que a gente se 
comunicou, e isso é muito positivo. Fora isso, toda aula tem um teste... e pra casa vai ter um 
também, onde ele vai tá praticando. Isso ajuda demais na área de exatas, isso ajuda pra quem tem 
só uma aula por semana, porque se você fizer isso vai manter o contato com a disciplina que é 
muito importante. Na área da gente, de exatas, se ele não tiver mexendo com essas coisas direto, 
ele acaba esquecendo. [tem que exercitar] Exatamente. E eu tenho aprendido muito com eles 
também. Porque eles... eles são experts em tecnologia. Eles sabem o que é bom, o que diverte, o 
que não diverte, e isso tem feito com que eu tenha mudado também até o jeito de gravar minhas 
vídeo aulas – não, professor, acho massa quando você responde de caneta mesmo, não precisa 
ser muito no slide... Então a gente vai aprendendo com eles, e usando essa tecnologia a nosso 
favor também, porque esses testes já têm automaticamente, você no seu computador vai receber 
a nota que ele tirou e tem o dado estatístico da turma, que é aquilo que a gente tava até avaliando. 
Então, a gente já tem o diagnóstico do que o aluno tá errando mais, o aluno tem errado mais nessa 
questão, ele tá se confundindo em alguma propriedade aqui. A gente vai lá, investiga essa 
questão, porque já tá tudo pronto lá, onde ele tá errando, a porcentagem da sala, e isso é muito 
bom. E aí tem contribuído bastante na minha aula, eu tô muito motivado assim, na criação desses 
testes, tá certo... Inclusive no encontro que vai ter lá em Petrolina vai ter um cara falando sobre o 
uso dessas mesmas tecnologias aí. Quem tiver lá e quiser participar, vai ser muito bom. 
DA – O que faço no papel ele faz digital. 
LE – É fica ... e tá salvo pra sempre. Você, no ano que vem, pega, muda uma questão a mais, é 
bem prático. 
DA – Isso, pra nós, que ele tá falando é muito bom, porque é o contato, o dia a dia com os 
números, né. Aí, no nosso caso, ele tem dois objetivos principais: o primeiro, no aluno, lembrar do 
conteúdo da aula anterior, que já é complicado, no caso de matemática. Então, ele vai sempre 
estar lembrando o conteúdo da aula anterior, antes de começar a aula. Muitas vezes eles pegam 5, 
10 minutos antes de começar a aula, porque vai ter o teste, e vale nota, e aí eles já relembram o 
conteúdo da aula anterior que já ajuda a gente no começo da aula. E outra coisa que o teste, no 
meu caso principalmente, ele é só realizado, às vezes eu tô fazendo durante as aulas, mas no 
meu caso eu faço sempre no começo da aula, nos primeiros 15 minutos. Porque aí também força 
eles a não entrar no meio da aula. Aí quando eu faço nos primeiro 15 minutos, eles sempre 
chegam cedo, no horário da aula. Mas voltando aqui pra essa questão aqui. A tecnologia, que nem 
DV falou, tem um potencial. Se o professor vai usar esse potencial, é outra história, né. Nada vai 
ser perfeito; então, usar ele da melhor maneira possível, a gente percebe no dia a dia, com o aluno 
respondendo pra gente. Se CE identifica que o aluno não... está enfadado, saturado da tela, e ele 
(o professor) falou esse tempo todo e ele (o aluno) aqui parado, sem interação nenhuma, 
estagnado, sem nenhum movimento, vai dar sono. Então, ele percebe isso e já altera. A tecnologia 
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ela pode ter um ponto positivo, mas muitas vezes ela pode ter um ponto negativo também, né. E 
aliar isso aí é que a gente tem que ter o (pire inaudível) né, pra perceber o que está acontecendo. 
Saindo um pouco disso aqui, aqui a pergunta fala sobre tecnologias digitais, mas você... ((trecho 
inaudível, participante falou muito baixo)), você em tecnologia, por exemplo, é você melhorar um 
processo, é você melhorar uma prática [usar uma técnica para], isso, diferente, que faça com que 
os alunos entendam melhor o que você tá passando. Então, isso é tecnologia também, né, sair um 
pouco das digitais. 
CE – Eu acho que a... como se falou, a rádio é uma boa ideia, fazer uma rádio que você fale de 
diversos assuntos, nem que tenha pelo menos um horário, que não seja 24 horas, não tem como 
ser 24 horas, você bota música mas tem todo aquele, toda aquela burocracia... ou então também 
se utilizar das mídias sociais. Você pode, por exemplo, uma coisa que seria bem legal, seria... que 
já me veio à cabeça, é fazer debates on line, usando face book ou instagram ou o twiteer, seria 
bem legal integrar os alunos, tal dia, tal horário vai ter debate... porque, porque você é... não 
precisa de um espaço... pra plateia, e que aqui no Campus a gente tá passando pelo grande 
problema de espaço, você basicamente só precisa de um celular, onde os professores vão debater 
e isso até... existe a tecnologia, eu acredito, o professor ((apontando para EB, )) deve saber melhor 
do que eu, não sei se existe, se existir melhor ainda, de pelo menos saber quem tá... você poderia 
usar isso pra contribuir é... ou então vai lá e comenta, os comentários a gente vai analisar ... isso... 
coisas práticas, simples, e que ... 
DA- Tem um negócio bacana hoje em dia, o pessoal agora tá tudo englobando no meio digital, não 
é. Tem um negócio chamado webnário agora, você já viu?, webnário, né... que diabo é webnário? 
Eu acho que, se estiver errado me corrija, eu acho que é a mistura de web, da internet, com 
seminário. Então, por exemplo, é um seminário on line, que você marca um dia, um horário... ó, 
pessoal, nesse dia e horário vai ter uma palestra sobre tal coisa. Aí o cara começa lá, a palestra, é 
como se fosse um congresso on line. 
FD – Na verdade é uma coisa que me incomoda e que eu já vi em outros espaços. Então assim , 
é... Tem que ser radical e mudar mesmo a própria arquitetura da escola, né. Então, por exemplo, a 
gente tem um instituto, aí tem laboratório de biologia, tem laboratório de informática, tem... alguns 
institutos tem laboratório de línguas, né,... eu acho que tem que ter um laboratório de práticas 
integradoras, sabe, tem que ter um espaço... pra se pensar ... e se explorar, e... pensar nisso. 
Então assim, eu já conheci escolas que tem isso, que tem um laboratório  de  práticas  
integradoras ., e é onde acontecem as reuniões, é onde acontece... onde se pensa tudo, né. 
LE – Isso aqui ( a sessão) já poderia ser um laboratório 
DA – A gente tem várias áreas aqui 
FD – Isso aqui seria 
LE – Isso aqui (a sessão) poderia ser um webnário, porque a discussão tá tão interessante, a 
gente já tá planejando aqui, contando a hora da gente começar as práticas aí e relacionar com 
muito mais intensidade 
FD – Chega de laboratórios cada um na sua área, tem que... 
EB – Pior, só uma sugestão ... eu acho que...a gente tem que pensar também, que é muito válido 
realmente, na perspectiva do professor, de integrar os professores, e eu acho que uma coisa que é 
muito bacana, que eu não vejo aqui, é integrar os alunos. Por exemplo, veja... pegando essa ... um 
pouco que DA falou, tá tudo na área de informática, tá inserido em tudo, veja qual é a contribuição 
que os alunos de info podem dar ao pessoal de agro. A galera de info, às vezes falar em info, 
pensando em info...[até os professores que não têm  muito domínio], sim, justamente. De repente 
o pessoal de agro tem uma atividade que o pessoal de info pode desenvolver um aplicativo pra 
fazer aquela atividade ... então eles vão trocar informações entre si, uma coisa colaborativa [na 
minha área é só o que tem] Pois é, exato... aí tá cada um do seu lado, é agro pensando em agro, 
info pensando em info, só que agro precisa de info, assim como info precisa de agro, só que não 
tem essa conversa. 
LE – Uma boa maneira é levar esses alunos de info que tão aqui, que não tão participando desse 
evento que tá tendo ((evento da cidade em que o Campus está com stand de divulgação)), pra 
você dizer – detecte um problema [isso] que vocês, dentro da sua área, consigam solucionar 
utilizando a tecnologia. [Isso, justamente] Vamos tentar fazer isso aí pra animar essa galera? É 
isso aí. DA falou do programa hoje, que ele tá mexendo com um sistema de irrigação lá no..., um 
sistema de irrigação hoje que é todo controlado, faz toda irrigação sem precisar tá tendo o trabalho 
que hoje DA tá tendo, junto com os bolsistas, que ele tem que ir lá um dia sim outro não, então... 
ligar, controlar o tempo, tudo isso é manual. Tem programa que faz toda a irrigação automática. 
Liga e desliga as bombas, calcula tempo, tudo. 
Moderador: Mais alguma coisa? 
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DV- Eu... considero também bastante interessante o uso de redes sociais, como algum colega 
falou. Uma época, no final de uma especialização que eu tava fazendo, eu resolvi testar o uso de 
face book como espaço colaborativo de ensino. Peguei uma turma, fiz um contrato didático com 
eles e .... é... criei lá um grupo de face book e nesse grupo eu ia fazendo postagens e... parte da 
avaliação deles era baseada no que eles comentavam. Por exemplo, eu pegava alguma coisa 
polêmica, que envolvia matemática, e jogava lá. E aí eles.... e aí, pessoal, o que é que você acha? 
Ia comentando e eu ia mediando, porque é importante, você enquanto professor, mediar... ó, fulano 
falou isso, bacana, mas você poderia também analisar por esse ponto de vista, tá entendendo? E 
foi uma coisa que eu fiz e hoje, assim... eu faço isso mas não de fo::rma planejada. Por exemplo, 
eu pego muitos grupos de facebook e jogo questões polêmicas de matemática e discuto com eles 
pra chamar atenção. Por exemplo, essa semana agora, eu postei num grupo de química ( curso de 
Licenciatura em Química)), eu percebi que eles têm muita dificuldade na base mesmo, na 
matemática básica. Aí eu fiz umas postagens relativas a expressões numéricas, que às vezes, por 
exemplo, a ordem que você vai fazer a operação, que primeiro você faz potenciação, raiz, depois 
multiplicação e divisão, mas quando cai a multiplicação e a divisão, que ordem devo obedecer. Aí 
eu pego muito esses problemas que têm duas, três respostas, que a maioria das pessoas erram, 
botam a resposta errada. E aí eu posto lá, deixo eles irem... e depois eu vou comentando, tá 
entendendo. E eu acho que isso acrescenta também, porque é marcante pra o aluno. 
LE – Tem até aquele probleminha da conta no celular. Você faz uma conta, [isso] faz a mesma 
conta em outro celular e dá duas respostas diferentes, a calculadora. O que é que tá errado aí? Tá 
errado é as duas operações? O que é que tá faltando privilegiar aí? 
DV – E que muitas vezes, por exemplo, tem calculadora que faz a conta da esquerda pra direita e 
tem calculadora que faz da direita pra esquerda. Se você não conhecer o programa dessa 
calculadora... 
DA – Esse negócio de práticas colaborativas utilizando tecnologias digitais, eu acho assim... como 
envolve muita gente, a gente tem que ter o controle da situação, muitas vezes, Fazer de forma 
planejada que nem você falou. Por exemplo, eu sou avesso ao whatsap, a grupo de turma de 
whatsap. Por quê? Porque eu não tenho controle de nada. Uma lista com 50 nomes no grupo... aí 
começa a tacar coisa. Eu falo uma coisa lá em cima e eu, meu Deus do céu, onde é que eu tô 
aqui, já? Eu não consigo, eu não consigo ter esse controle, entendeu? Então, pra mim, eu uso a 
tecnologia, mas eu uso e-mail. Por quê? Porque eu tenho dia e tenho hora pra lançar um material 
[você tem controle sobre ele], é... e não fica um negócio muito solto. Então a gente tem que ter 
muito cuidado com isso também. Quando a gente trabalha com muitas coisas. 
JG- A meu ver, poucos professores buscam a inclusão de tais tecnologias. 
LU - Não acho que explorem o suficiente o potencial pedagógico que essas ferramentas podem 
nos fornecer. 
RO – De maneira geral... sim, muito embora ainda grande parte dos docentes possui uma certa 
resistência para implementação de tecnologias no interior de suas práticas pedagógicas. 
JG - Sim, vivemos em um muito cada vez mais digital e online... precisamos utilizar as novas 

tecnologias para diminuir o distanciamento entre o sujeito e o formador. Há diversas ferramentas 
de colaboração que podem ser aplicadas em sala de aula. Jogos educacionais é um bom exemplo 
para colaboração. 
AL – Tudo que engloba as diversas dimensões da vida humana está relacionado à perspectiva de 
formação integral, incluindo a dimensão tecnológica. 
LU - Sim, já acontece em partes durante a semana nacional de ciência e tecnologia, mais poderia 
se tornar uma forma rotineira de integração durante o ano eletivo como um todo. 
RO – Em tese sim, considero que sim. Todo instrumental que permita práticas pedagógicas 
colaborativas devem ser utilizados no processo de ensino-aprendizagem, inclusive as tecnologias 
digitais. Só não tenho conhecimento suficiente para definir como isso poderia ocorrer, mas... 
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APÊNDICE D 
 
 

UFBA/ FACED – Mestrado Profissional em Educação 
Pesquisa: As Diversas Linguagens no Cotidiano Escolar – possibilidade de 
reconstrução dos espaços de ensino e aprendizagem no âmbito do IF 
SERTÃO-PE Campus Floresta. 
Mestranda: Rosineuman de Souza Soares Leal 
 

 
UNIDADES DE ANÁLISE 

 
C1A / C5D 

Formação integral passa pela visão holística 
Realmente não estamos alcançando a formação integral 
A sociedade não percebe o IF com espaço de formação integral e emancipação 
humana 
Precisamos trabalhar pai e mãe. 
Falta a inclusão dos discentes no ambiente de trabalho 
Faltam instrumentos institucionais que permitam maior diálogo com os saberes dos 
colegas (professores) 
O currículo se apresenta como caixinhas disciplinares 
Falta integralização entre os saberes dos alunos e as disciplinas do currículo. 
Falta a inclusão dos discentes no ambiente de trabalho, principalmente em estágios 
que contribuam formação prática e vivência no mercado de trabalho. 
Fomentamos uma educação de forma integral porém parcialmente emancipativa, 
pois os alunos são muito imaturos 
Com as atividades de pesquisa e extensão alinhamos o princípio da pesquisa como 
princípio à formação integral dos educandos 

C2A / C6D 
Antes tinha mais – sarau de Português 
O dia da consciência negra integrou a maioria das disciplinas 
Não muito as exatas, mas as outras se integram e fazem apresentações 
Existem eventos que envolvem interdisciplinaridade 
A semana do meio ambiente, quem participa ganha nota 
Devia envolver vários professores, muitos professores 
Devia envolver o ambiente externo da escola 
O jornal que nós fizemos... 
A peça foi elogiada por vários professores 
Temos aqui uma feira livre de tecnologia 
O bom dos professores se unirem é que vai diminuir o trabalho, provas... 
Matéria técnica não tem muito essa questão de integração 
Interdisciplinaridade: junção de português, filosofia e artes 
Eventos coletivos com filmes, teatros 
Produzir jornal, um filme, um teatro, uma música era uma forma mais alternativa de 
explicar o assunto. 
Eu alcancei o jornal da escola – era interessante 
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Trabalhar um mesmo assunto em duas matérias faz aprender mais 
Foram realizados vários eventos que prezavam pela interdisciplinaridade 
Antes o professor se conectava e não precisava de um evento 
Há relatos de ações que integram as várias disciplinas – jornal do campus, semana 
do meio ambiente, semana da música, semana da ciência e tecnologia 
Os professores têm disponibilidade e abertura para o trabalho integrado 
As práticas integradoras são muito informais 
Necessário reformular os PPC para inserir o trabalho integrador e colaborativo 
A interdisciplinaridade é desejo de todos 
O IF precisa institucionalizar as práticas integradoras 
Existem práticas, mas não como a gente queria 
As práticas integradoras precisam estar no dia a dia, desde as pequenas ações 
Pensamos nessas práticas de forma espetacularizada 
A prática integradora é muito incipiente 
Falta sensibilidade do professor para o trabalho  integrador 
Atividades que integram não são enrolação 
Permitir que o aluno perceba a interdisciplinaridade 
Temos muito o que melhorar nessa área, pois ainda percebemos muita dificuldade 
em mostrar para a população acadêmica que é possível unir forças e disciplinas em 
prol de um ensino integralizado 
Muitas vezes essas atividades ocorrem sem que quase ninguém fique sabendo e 
possa participar também 
As diversas atividades práticas - oficinas, jogos, exposições, feiras, semanas 
temáticas - permitem a visualização de atividades  interdisciplinares. 
 

 
 C3A / C7D 
Há diferenças na forma de avaliar entre os professores das disciplinas técnicas e 
propedêuticas 
Há professores que usam métodos diferentes de dar nota – provas, listas... 
Tem professor como o de história que dá aula em círculo ou usa projetos, que seria 
uma coisa de informática. 
O professor de geografia usa projetor - mesmo não sendo uma matéria técnica, ele 
usa tecnologia 
Até os professores técnicos trabalham com coisas extrassala, atividades para fazer 
em casa 
O professor de inglês mistura muitas disciplinas, faz brincadeiras 
A professora de química mesmo fez uma gincana 
Os professores das matérias técnicas são mais amigos, mais coletivos 
Alguns professores que não são de matérias técnicas não ligam pra o aluno; só 
jogam o assunto. 
Estou falando do professor pensar junto comigo e trabalhar junto 

Tem professor da área propedêutica que utiliza ferramentas para deixar a aula mais 
dinâmica, pra não ficar só no slide, só no texto 
O problema aqui é que não tem uma didática, uma pedagogia para seguir 
A disciplina técnica visa mais a prática e na prática se aprende melhor 
Há disciplinas que não tem como ter práticas 
Se o professor consegue despertar a curiosidade do aluno, é feliz. 
O que diferencia a prática são os instrumento que o professor utiliza 
Há professores que tentam ajudar os alunos e ajudam bastante. E também tem 



161 
 

professores que não se importam mesmo 
Cada um tem suas limitações, suas qualidades. 
Não existe padrão de aluno. Tem os que possuem dificuldade e os que não 
possuem 
Tem professores que buscam os alunos que gostam de sua matéria e focam nesse 
aluno. 
O professor deve focar no que tem mais dificuldade na matéria. 
Alguns deviam ministrar de forma mais dinâmica 
Tem pessoas que só se preocupam em aplicar slides. 
Tem professores que você vê que realmente aprendeu a matéria, e não 
simplesmente decorou 
A maioria dos professores se preocupam em saber se o aluno está conseguindo 
aprender 
A formação influencia em torno de 70% - vai muito do querer do professor 
A formação pedagógica auxilia muito o professor 
Se o professor não se planejar tem chance de ter insucesso 
A formação pedagógica às vezes e distorcida 
A  ausência da formação pedagógica nos cursos técnicos não diminui a 
possibilidade de vivenciar práticas integradoras. 
A formação pedagógica é muito mais construída nos saberes experienciais do 
professor 
É ultrapassada a visão de que o técnico não tem traquejo pedagógico porque a 
formação dele foi outra 
Só se aprende a ensinar, ensinando, indo para a sala de aula, fazendo a prática. 
De certa forma interfere e é importante a formação pedagógica 
A formação interfere, mas não se pode esquecer de que a formação é continuada 
O professor deve estar aberto a procurar a formação ao longo da própria carreira 
É muito a questão de estar aberto a buscar possibilidades e estabelecer 
interlocuções 
A aula que dá num ano ensina a dar essa aula melhor no ano seguinte 
Eu sou bacharel; tive muita dificuldade em dar aula. 
Está na hora de dar uma repaginada e entrar no mundo da tecnologia também, e 
tentar usar isso a seu favor 
A própria prática docente já é em si um processo formativo 
A diversidade de formação muito benéfica para a formação de nossos alunos Falta 
um pouco de vivência de prática pedagógica por partes de alguns docentes. 

C4A / C8D 
Tem professor que leva data show 
Tem professor que usa celular também 
Usam slides, trabalham com o facebook. 
Tem professor que pede pra criar músicas pra trabalhar sua matéria. 
Há os que procuram, de certa forma, sempre estar interagindo via internet. 
Há professores que, em vez de copiar tudo, tem a preocupação de gravar, tanto 
áudio como vídeo. 
Eles sempre passam, de certa forma, esse uso da tecnologia. 
Eles passam uma brincadeira na internet, passam um jogo, tudo pelo celular 
O curso de agropecuária devia focar mais na tecnologia; não temos softwares, 
programas... 
O curso de agropecuária tem a disciplina Informática Aplicada amas não se 
relaciona com agropecuária 
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Muitos professores usam aplicativos para tornar as aulas mais dinâmicas 
O professor de Física faz uso de emocions 
Nas matérias técnicas (do curso de informática) o que mais tem é tecnologia 
Nós, alunos de agropecuária, não temos que ficar tendo aulas em laboratórios 
A gente tem tecnologia suficiente, não precisaria mais do que isso, só que o que 
diferencia é a forma de usar 
A gente que faz informática usa muito (as tecnologias) por causa das matérias 
Tem professores que poderiam explorar mais do que ele exploram 
No instituto é presente essa questão das tecnologias.. 
O  IF  disponibiliza  meios tecnológicos mas, no curso de agropecuária, não são 
muito utilizados 
O aluno só pode usar o laboratório se tiver um professor dentro. 
O uso das linguagens deve envolver todos, inclusive os professores das exatas. 
Os professores das diversas matérias poderiam se unir para fazer um trabalho 
interdisciplinar 
Os professores precisam se unir mais, precisa passar mais trabalho em conjunto. 
Não vejo ocorrer muito entre as técnicas e as propedêuticas, mas temos grandes 
possibilidades. 
A gente podia promover uma feira, que poderia ser de português mas envolver 
inglês. 
As matérias técnicas não devem se envolver tanto com as demais 
Seria viável e melhoraria muitos aspectos do aluno, do seu potencial como 
profissional e como cidadão. 
Devia ter mais integração entre o curso de informática e o de agropecuária 
Mais do que a integração, mais do que a interdisciplinaridade, deveria ter esse 
negócio também com as turmas 
Sempre tem mais valor para quem faz o curso de informática do que o de 
agropecuária 
É bom juntar corpo docente e corpo discente, técnicos administrativos, todo o corpo 
escolar, para promover, por exemplo por mês, uma mesa de debate. 
Precisa abrir também para os alunos falarem 
Senta todo mundo numa roda, faça o aluno se sentir como professor e o professor 
se sentir como aluno. 
Quando diminui a distância entre um e outro, o aluno se sente mais à vontade. 
Poderia pensar metodologias que mexessem mais com a criatividade. 
O professor não explora as tecnologias como devia 
Em termos de tecnologia digital, a gente poderia explorar mais. 
A maquinaria burocrática às vezes faz com que a gente não aproveite alguns 
recursos 
Eu faço uso de whatsap, facebook 
Os alunos não querem mais data show 
As tecnologias vêm sendo usadas muito pouco. 
Não é só usar por usar, é tormar significativo aquele uso, fazer o aluno estar 
inserido naquele uso. 
Se você usa aquela tecnologia, mas não dá chance ao aluno de participar daquilo 
construindo também, não vai se tornar significativo aquele espaço 
O acesso aos recursos tecnológicos, no Campus, compromete o próprio uso. 
Produção de vídeo aulas e uso de testes on line. 
Eu tenho aprendido muito com eles também, porque eles são experts em 
tecnologia. 
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A tecnologia tem um potencial. Se o professor vai usar esse potencial, é outra 
história 
A rádio é uma boa ideia 
Fazer debates on line, usando facebook, instagram ou twiteer, seria bem legal 
integrar os alunos 
Realizar seminários on line 
Tem que ter um laboratório de práticas integradoras, um espaço para se pensar e 
explorar isso. 
Importante integrar os professores e também os alunos – de agro e de info. 
Também é interessante o uso de redes sociais 
Esse negócio de práticas colaborativas exige que se tenha controle da situação 
(domínio no uso das tecnologias) 
Precisamos utilizar as novas tecnologias para diminuir o distanciamento entre o 
sujeito e o formador 
Poderia se tornar uma forma rotineira de integração durante o ano eletivo como um 
todo. 
Todo instrumental que permita práticas pedagógicas colaborativas deve ser 
utilizado, inclusive as tecnologias digitais. 
 

 


