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Fala do Reitor
A formação continuada de professores e técnicos administrativos
que atuam na Rede Profissional Tecnológica (EPT) é um desafio enorme. A Lei nº 11.892/2008 prevê um amplo leque de atuação dos Institutos Federais, por meio da oferta de educação profissional e tecnológica
em todos os seus níveis e modalidades de ensino, abrangendo desde a
formação inicial e continuada até os cursos de pós-graduação.
Além disso, no contexto da expansão da Rede Federal, que possibilitou a abertura de novas unidades de ensino, a ampliação da oferta
de cursos e números de alunos, bem com a contratação de novos servidores, trouxeram transformações importantes para o IF Goiano, inclusive a necessidade de promover ações voltadas para a capacitação de seus
profissionais.
Embora o IF Goiano tenha realizado diversas ações com o intuito
de capacitar e desenvolver os servidores docentes e técnico-administrativos, o aumento do número de servidores jovens, com pouca experiência
profissional e formação pedagógica, no quadro de pessoal do Instituto nos últimos anos, é um dado a ser considerado nos programas de
formação continuada, sobretudo quando se pensa nas atuais mudanças
relativas ao mundo do trabalho, à dinâmica tecnológica e de produção
de conhecimentos, aos meios de comunicação e à informação, à diversidade cultural, à sustentabilidade ambiental, às relações sociais, dentre
outros fatores. Tais demandas afetam os objetivos escolares, os currículos,
as formas de aprender dos alunos e o exercício da docência, fazendo com
que professores e técnicos administrativos, em suas práticas pedagógicas,
atuem mais eficazmente na qualidade dos processos de ensino-aprendizagem, com vistas à formação e ao desenvolvimento integral dos alunos.
Nesse contexto, o Programa de Formação Pedagógica Continuada vem ao encontro dessas demandas, na medida em que oportuniza a
capacitação e aperfeiçoamento aos servidores do IF Goiano, preparando-os para atuarem na EPT e, ao mesmo tempo, caminha no sentido de
cumprir as metas estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional, sobretudo no concerne à garantia do desenvolvimento constante
dos servidores do Instituto Federal Goiano. Da minha parte, desejo boa
leitura deste livro, cujos textos sintetizam as atividades da primeira turma
do Programa de Formação Pedagógica do IF Goiano.
Vicente Pereira de Almeida
Reitor do IF Goiano

Prefácio
O presente livro é uma prova de que é preciso agir na contradição. No ano em que a Medida Provisória n. 746/2016 é convertida
na Lei n. 13.415, impondo-nos a contrarreforma do Ensino Médio,
as experiências aqui apresentadas expressam o movimento fecundo de
construção do Ensino Médio por parte de docentes e dirigentes do IF
Goiano. Construção essa cuja concepção se opõe frontalmente aos propósitos e conteúdos da referida contrarreforma. Movimento este que só
pode se realizar mediante relações democráticas e de confiança entre educadores de instituições que cresceram transformando a lógica compensatória e dual que caracteriza a educação da classe trabalhadora no Brasil,
em educação básica, superior e profissional de sólido caráter científico,
tecnológico e cultural.
Tais instituições, como autarquias e referenciadas na sua autonomia administrativa, didática e pedagógica, entendem que sua história e
memória, consolidadas pelo trabalho de muitos docentes e estudantes,
não pode ser violentada por políticas arbitrárias como as que o país já
viveu e vive atualmente. São os conhecimentos, as experiências e o trabalho dos sujeitos que dão materialidade viva à educação profissional e
tecnológica das Instituições dessa rede que vão, aos poucos, no âmbito
do possível, confrontando às adversidades em busca da utopia. Espera-se
que esta se desvele como real na conquista e na universalização do direito
à educação dos trabalhadores brasileiros de caráter politécnico, omnilateral e unitária, como princípios que hoje tentamos resgatar e reunir na
concepção de Ensino Médio Integrado.
Cronologicamente, pode-se considerar o Decreto n. 5.154/2004
como um marco de construção da proposta de Ensino Médio Integrado. Historicamente, porém, é mais do que isto, trata-se da retomada de
disputas travadas na década de 1980, quando se elaborava o projeto de
nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), lutando-se
pela superação da dualidade educacional, expressão da dualidade social;
e em defesa da educação básica unitária, politécnica e omnitateral, orientada pela trabalho como princípio educativo. O Ensino Médio Integrado
busca, por contradição, conferir materialidade a esses princípios em um
novo momento histórico.

É preciso dizer que o projeto de escola unitária e de formação
politécnica e omnilateral defendido no contexto de elaboração da nova
LDB não previa a profissionalização no ensino médio. Procurava-se seguir, nesse sentido, a tese defendida pelo intelectual Antonio Gramsci,
de que somente após os estudantes terem sido levados a um estágio de
amadurecimento moral e intelectual seguiriam para a profissionalização,
seja de caráter acadêmico ou tecnológicas em instituições apropriadas.
Esta foi uma necessidade imposta pela sociedade, de modo que sua incorporação no currículo do ensino médio se deu sob a condição de não
substituir e/ou sacrificar a formação básica unitária a qual todos os cidadãos teriam direito.
Assim, a formação social concreta brasileira de capitalismo dependente tornou necessária a possibilidade de o ensino médio preparar as
pessoas para o exercício profissional, tal como expõe o parágrafo segundo
do artigo 36 da LDB original, desde que a formação básica fosse atendida. Trata-se, portanto, de um direito e de uma condição. O governo de
Fernando Henrique Cardoso contrariou este dispositivo com o Decreto
n. 2.208/1997, mas a integração da educação profissional ao ensino médio, posteriormente conquistada com o Decreto n. 5.154/2004 no governo de Luís Inácio Lula da Silva, trata-se de uma questão ético-política;
afinal, como nos diz Paolo Nosella, um problema se torna ético quando
a sociedade dispõe de condições para se revolvê-lo.
Mas sempre esteve claro que a formalidade da integração não enfrentava por si só o problema. Assim, quando falamos do Ensino Médio
Integrado, vamos além dela. Antes, falamos de uma concepção de formação humana que entende o ser humano como histórico-social, capaz de
se desenvolver em todas as direções e de apreender o mundo para si, nas
contradições das relações sociais de produção e em sua historicidade. Daí
a perspectiva da formação omnilateral, a ser perseguida no processo formativo e a orientar o Projeto Político-Pedagógico das escolas, a proposta
curricular, o desenvolvimento pedagógico, mediante a integração entre
as dimensões fundamentais da vida - o trabalho, a ciência e a cultura.
Essas três dimensões incluem também as tecnologias, as linguagens, as
artes, a cultura corporal, dentre outras dimensões do que George Luckács chamou de complexo social.
Uma concepção nesse sentido jamais poderia ser resumida na
forma integrada de disciplinas da educação profissional ao currículo do

Ensino Médio. Ao contrário, trata-se do desafio de se repensar quem é o
ser humano e que sociedade se quer construir, entendendo o sentido do
trabalho como categoria ontológica que define o ser e, também sua dimensão histórica, posto que as novas formas de produção colocam para
a educação novos desafios. Essa relação tem a profissionalização, de um
lado, como um produto da divisão social do trabalho, face à configuração dos diferentes ramos produtivos e, por outro lado, como uma manifestação objetiva da organização do trabalho. Elas expressam as relações
sociais de produção frente à divisão social de trabalho, como um marco
que organiza a sociedade em termos dos ramos produtivos e dos respectivos trabalhadores que conduzem a produção nesses diversos ramos. Daí a
impossibilidade de a profissionalização substituir a educação básica, pois
somente a partir dela se pode compreender os ramos produtivos e as profissões como particularidades de uma totalidade social. Essa relação entre
totalidade e particularidade é o que desafia a educação em seu conjunto a
integrar conhecimentos numa mesma perspectiva de formação.
A isto nós vimos chamando de "os sentidos da integração", que
compreende o filosófico, referente à concepção de ser humano e de sociedade; e o epistemológico, sobre a concepção de conhecimento e o
significado que este adquire na escola quando se transformam em conteúdos de ensino. O conhecimento não é neutro nem verdades absolutas,
mas sim produzidos social e historicamente e selecionados pelo currículo
com finalidades não somente científicas, mas também ético-políticas.
Compreende, ainda, o sentido pedagógico, que nos remete ao desenvolvimento curricular no interior da escola. Este nos convida a integrar
práticas pedagógicas numa perspectiva interdisciplinar, podendo-se valer
de diversas estratégias tal como é demonstrado neste livro. A interdisciplinaridade, neste caso, trata-se de uma categoria da educação que pode
ajudar, pela relação entre componentes curriculares e conteúdos de distintas disciplinas, a reconstruir a compreensão do fenômeno estudado na
perspectiva da totalidade, entendendo a realidade como um todo estruturado e dialético, síntese de múltiplas determinações.
Mas essa construção implica o aprofundamento teórico, a formação docente, o debate com a sociedade, o reconhecimento da memória
e da identidade das escolas, além da disposição para se tentar realizar,
sob condições dadas, propostas curriculares que busquem seguir na direção apontada. Um dos méritos destacáveis deste livro é dar a conhecer
à sociedade implementações de Projetos de Aplicação Pedagógica pelos

cursistas do Programa de Formação Pedagógica Continuada do IF Goiano nos seus respectivos campi. Ou seja, a instituição se mostra disposta
a encarar o desafio de construir a proposta do Ensino Médio Integrado
coletivamente, tendo as experiências curriculares como um ponto de
chegada de uma reflexão mais ampla e, ao mesmo tempo, um ponto de
partida para a crítica, a autocrítica e a criação autônoma e relevante adequadas ao um trabalho pedagógico ético-politicamente comprometido
com os estudantes.
As experiências relatadas são fecundas para enfrentarmos tanto
o risco de retrocesso trazido pela atual contrarreforma do ensino médio,
quanto para avançarmos para além de conhecidos limites. Um desses
limites é a tendência de se reproduzir o modelo da Lei n. 5.692/1971,
quando somente se agregam dois tipos de formação em uma mesma
proposta curricular, porém sem integrá-las nos sentidos que já apresentamos. O resultado disto, muitas vezes é a lógica curricular dos 3 + 1
(três anos de formação geral mais um de formação específica) e/ou a
sobreposição de um grande número de disciplinas, gerando um currículo
extenso, de intenso trabalho escolar para estudantes e professores, consumindo-se enormemente o tempo de todos os envolvidos, porém, muitas
vezes em trabalhos isolados e desarticulados.
A perspectiva da integração exige que se questione dialeticamente esses fatos, valorizando-se os aspectos positivos da experiência e conhecimentos acumulados pelos docentes, mantendo-se, assim, o que é
necessário para se garantir a qualidade e o aprofundamento do ensino;
mas superando-se o que essa experiência já demonstrou ser obstáculos a
construções pedagógicas integradas.
Penso que o conteúdo deste livro também nos ajuda a pensar sobre a integração entre trabalho, ciência e cultura no currículo. O caráter
economicista com que a relação entre trabalho e educação é considerada
faz com que a introdução do trabalho na prática escolar se faça por sua
redução a sua forma histórica do trabalho assalariado. Isto acaba fundamentando uma finalidade frequentemente atribuída à escola, em especial
a que proporciona a educação profissional, de se formar as pessoas para
o mercado de trabalho, reduzindo-se, assim, também o próprio conceito
de profissão. A ciência, por sua vez, por mais que pareça ser um ponto
pacífico; ou seja, a escola é considerada o lugar da ciência por excelência,
na verdade tende a ser tratada de forma positivista e ahistórica. Conse-

quência disto é a hierarquização do conhecimento e das disciplinas, ao
que se relaciona a hierarquia de poderes dos distintos docentes. Ademais,
não se consegue, assim, compreender o caráter contraditório do avanço
científico no mundo moderno, ao tempo em que os educandos acabam
vendo o mundo de forma fragmentada a partir do ponto de vista da
ciência que mais lhe torna atraente.
Finalmente, vale uma nota sobre a cultura. Componentes curriculares ou atividades dessa natureza chegam a não ter espaço quando
todo o tempo curricular acaba sendo reservado às inúmeras disciplinas.
Não fosse isto já um problema para os sentidos da integração a que nos
referimos, a inserção da cultura no currículo muitas vezes é feita na sua
forma de expressão artística ou mesmo como erudição. Não desconhecendo a importância dessa ação, é preciso, ainda, que se compreenda
que toda a produção social, seja ela material ou simbólica, é cultural,
se compreendemos a cultura como os modos de vida que organizam as
sociedades em dados espaços e tempos históricos em relação com suas
formas de produzir o que precisa e de enfrentar os problemas que se colocam. A compreensão do caráter econômico, político, histórico e cultural
da ciência e da tecnologia é a base para uma formação crítica.
As experiências aqui apresentadas fazem um diálogo direto com
a realidade em suas contradições e desafiam a prática pedagógica a reconhecer os conhecimentos como necessários à compreensão do mundo
em suas múltiplas dimensões. Nesses termos, as propostas integradoras
são gérmens fecundos da construção do Ensino Médio Integrado como
concepção filosófica, epistemológica, ético-política e pedagógica. Por
isto, trata-se de um livro a ser conhecido não somente pela comunidade
da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica do país, mas
por todos aqueles que se interessam pela educação, incluindo estudantes e famílias. Trata-se de um incentivo para que todos reconheçam a
educação como um direito subjetivo e social mas que têm sido negado
historicamente à classe trabalhadora. É fundamental, ainda, que gestores,
políticos e "homens de negócio" também conheçam este livro, a fim
de que percebam que a educação não é uma mercadoria, mas sim um
projeto e uma ação humana que estruturou a sociedade moderna e que,
por isto, precisa ser universal, pública, gratuita, de qualidade social e de
responsabilidade do Estado.
Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2017
Marise Nogueira Ramos
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APRESENTAÇÃO
PROGRAMA DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA
CONTINUADA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO
Virgílio José Tavira Erthal

A formação continuada dos docentes que atuam na Educação
Profissional e Tecnológica é um desafio constante a ser enfrentado e
superado em nossas instituições, especialmente num contexto de expansão, verticalização e interiorização dessa modalidade educacional,
caracterizada por um quadro docente diverso, em que muitos desses
docentes não tiveram a mínima e necessária formação pedagógica em
seus cursos de formação inicial em nível de graduação e, até mesmo,
pós-graduação. Além disso, colocar em prática os princípios educativos definidos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IF
Goiano, de romper com a dualidade entre teoria e prática, bem como
garantir o trabalho coletivo e colaborativo de conteúdos da educação
geral e profissional, requer formação continuada de professores e técnicos administrativos.
Com o crescimento acelerado que teve toda a Rede Federal de
Educação Profissional nos últimos anos e, em especial, o IF Goiano,
houve também um crescimento significativo no quadro de pessoal
docente e técnico administrativo, porém sem a devida formação para
enfrentar os grandes desafios pedagógicos colocados para essa Rede.
Machado (2008) afirma que hoje o perfil docente para a Educação Profissional não pode ficar limitado ao conhecimento restrito dos
conteúdos da disciplina em que foi formado, mas deve estar aberto à
reflexão, à pesquisa, ao trabalho coletivo e, direcionado também, à ação
crítica e cooperativa, bem como “comprometido com a sua atualização
permanente na área de formação específica e pedagógica, que tenha
plena compreensão do mundo do trabalho, e das redes de relações que
envolvem as modalidades, níveis e instâncias educacionais”.
Nesse sentido, os editais de concurso para seleção de professores
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do IF Goiano dispõem que o candidato nomeado para o cargo efetivo
de Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, em cuja habilitação não constar Licenciatura Plena ou habilitação legal equivalente
para o exercício do magistério, tomará posse, porém deverá participar
de curso de complementação pedagógica a ser ofertado pelo IF Goiano.
A partir dessa necessidade institucional e dos pressupostos colocados no PDI, a gestão do IF Goiano, por meio da Pró-Reitoria de
Ensino (PROEN), apresentou, no ano 2015, proposta de criação de
um programa de formação pedagógica para docentes e técnicos administrativos que atendesse emergencialmente às demandas cada vez
maiores dos quadros dos campi e campi avançados do IF Goiano. Após
inúmeros momentos de discussão e construção coletiva, juntamente
com o grupo dos gestores de ensino das unidades, chegou-se ao modelo que viria a ser implementado ao longo do ano de 2016/17, como
projeto piloto, buscando atender docentes, pedagogos, técnicos em
assuntos educacionais e demais técnicos que desempenham funções
pedagógicas, bem como gestores da área de ensino.
O objetivo principal do programa foi propiciar formação continuada para docentes e técnicos administrativos que desempenham
funções pedagógicas, para atuar na Educação Profissional e Tecnológica
(EPT), a fim de desenvolver conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, visando à compreensão, ao planejamento e à implementação de novos projetos pertinentes às atividades de ensino e a gestão institucional.
Tais atividades deram origem a este livro, denominado Programa de Formação Pedagógica Continuada do IF Goiano, fruto do trabalho colaborativo envolvendo professores e técnicos administrativos nas
diferentes instâncias e campi do IF Goiano.
Nessa perspectiva, inicia-se com o Percurso Histórico do Programa de Formação do IF Goiano, nele é apresentado o processo de
planejamento, organização e execução de todas as fases do Programa,
os desafios enfrentados pela equipe da Pró-Reitoria de Ensino e pelos
campi na operacionalização do programa.
O primeiro capítulo foi organizado em Núcleo Contextual,
Núcleo Estrutural I (Parte I e Parte II) e Núcleo Estrutural II. No
Núcleo Contextual, são apresentadas a história, legislação e políticas
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na EPT no Brasil, assim como a análise de documentos institucionais
e dos sistemas do IF Goiano. Na primeira parte do Núcleo Estrutural I, são relatadas as atividades referentes a Organização do Trabalho
Pedagógico na EPT, que abordou temas acerca da organização curricular e pedagógica, desenvolvimento humano e aprendizagem, didática,
trabalho docente e avaliação da aprendizagem. Na segunda parte, são
descritos os trabalhos do núcleo relativo ao modelo de educação finlandês centrado no estudante, as rotinas administrativas e de gestão
pedagógica dos cursos, as tecnologias educacionais, além das orientações para o projeto de aplicação pedagógica. No Núcleo Estrutural II,
foram apresentadas as atividades que tratou da permanência e êxito, da
educação inclusiva e educação de jovens e adultos.
No segundo capítulo, o livro reúne onze relatos de experiências,
nos quais são apresentados a implementação dos Projetos de Aplicação
Pedagógica pelos cursistas nos seus respectivos campi. No primeiro relato, O Projeto Integrador como estratégia didático-pedagógica no Curso
Técnico em Mineração Integrado ao Ensino Médio, Lacordaire K. P. Cury,
Mariarosa F. de Sousa e Vanessa França discutem as experiências educativas do Currículo Integrado no Curso Técnico em Mineração do
Campus Catalão, com intuito de promover práticas mais integradas e
interdisciplinares entre os docentes.
Nessa mesma direção, o segundo relato Integração via tema
articulador: “o lixo nas cidades”, os autores Adriano Honorato Braga,
Elisângela de Castro Borges, Eneida Aparecida Machado Monteiro,
Mairon Marques dos Santos e Flávia Bastos da Cunha discutem a implantação e acompanhamento de um projeto integrador no Campus
Ceres. O projeto resultou em práticas pedagógica mais interdisciplinares e transversais, maior envolvimento entre os docentes e técnicos
administrativos, vários encontros para planejamento coletivo, acompanhamento com reuniões programadas em constante articulação entre
equipe pedagógica, coordenadores e corpo docente. Destaca-se ainda a
participação dos estudantes nos projetos integradores, no que refere à
escolha do tema IF Verde, que teve como ponto de partida as experiências cotidianas dos alunos, num movimento que cria elos de pertencimento dos estudantes em relação ao curso.
No texto Tema Gerador: uma proposta de integração curricular,
de Frederico do Carmo Leite, Josias José da Silva Júnior, Nayara de
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Paula Martins, Maryele Lázara Rezende e Simone da Costa Estrela,
os autores discutem as ações pedagógicas implementadas no curso
Técnico em Agropecuária Integrado do Campus Posse. A partir do levantamento dos temas geradores entre os discentes na disciplina de
Sociologia, foi possível realizar movimentos de integração entre disciplinas e organizar os conteúdos escolares mais próximos da realidade
dos estudantes.
No quarto relato, Educação em Saúde na Adolescência: construindo conceitos e prevenindo doenças no contexto interdisciplinar, Thays
Martins Vital, Silvana Sousa da Silva e Paulo Silva Melo buscaram
compreender qual o nível de conhecimento dos alunos do ensino médio sobre temas relacionados à saúde e ainda verificar se estes assuntos
são abordados em sala de aula pelos professores e se a escola promove
ações voltadas a esta temática. Tendo como base esse levantamento,
foram propostos alguns temas a serem trabalhados de forma interdisciplinar nos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio do Instituto
Federal Goiano, Campus Hidrolândia.
No quinto relato, Bom de Bola, Bom de Nota: resignificando
o reforço escolar, os autores Hugo Leonardo S. L. Leão, João Aires F.
B. Junior, João Carlos P. de Souza, Leonardo Nazário S. dos Santos,
Patrícia Gouvêa Nunes e Josiane Lopes Medeiros discutem o reforço
escolar como trabalho pedagógico diferenciado e interdisciplinar. Tal
projeto permitiu que os alunos participantes percebessem e superassem suas dificuldades de aprendizagem, além de oportunizar aos monitores experiências pedagógicas de integração entre diferentes áreas
do conhecimento.
No sexto relato, Uma nova metodologia para os atendimentos nos
cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, os autores Antônio Rafael
Sant’Ana, Cláudio Ulisses, Gleno Marques e Fabiano José Ferreira
Arantes desenvolveram ações de combate a evasão dos alunos nos cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio. Para tanto, os professores
participantes elaboraram um plano de diagnóstico com o objetivo de
levantar as dificuldades de aprendizagem e realizar atividades de reforço
escolar durante o período letivo. No levantamento das notas, notou-se
uma melhora no desempenho dos alunos e na permanência nos cursos.
No sétimo relato, os autores Adenilda Rodrigues da Silva Jun-
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queira, Elizete Costa Campos, Marlúcio Tavares do Nascimento e Nara
Alinne Nobre da Silva do Campus Iporá, examinaram a Proposta de
ações para redução de evasão no I Período do Proeja em 2017/1 do Instituto Federal de Educação, Ciência eTecnologia Goiano – Campus Iporá. Foram desenvolvidas ações com os alunos do primeiro período do
Proeja, visando diagnosticar as causas da evasão e realizar intervenções
positivas para a permanência dos alunos do Curso de Qualificação em
Auxiliar Administrativo.
Nessa mesma direção, no oitavo relato Thiago Carvalho, Ivan
Alves e Jaqueline Gomides da Costa problematizam os Desafios e possibilidades de intervenção no desempenho acadêmico discente dos cursos
Técnicos Integrados do Campus Avançado Ipameri. Levantaram-se as dificuldades dos alunos nos processo de ensino-aprendizagem nos cursos
técnicos integrados e foram realizadas ações de intervenção, com vista
à melhoria no desempenho acadêmico discente. Tomou-se a gestão dos
recursos hídricos na cidade de Ipameri como tema gerador e integrador
das diversas áreas do conhecimento.
O nono relato intitulado Limites e possibilidades da implantação
de uma horta Mandala em ambiente escola, Suelen Cristina M. Maia,
Carlos Alberto Fugita, Maria Rita Vitor M. Rodrigues e Eduardo Silva Vasconcelos, do Campus Cristalina, analisam a implementação do
projeto que objetivou construir de forma coletiva e interdisciplinar
uma horta mandala no ambiente escolar. Foram trabalhados os conhecimento sobre recursos naturais, questões relacionadas ao cultivo em
pequenas áreas de hortaliças, conceitos sobre saúde, alimentação, gestão do meio ambiente e saberes sobre educação ambiental. Tal projeto
contou com a colaboração de estudantes, professores, pais e funcionários do Campus.
No décimo relato, Formação acadêmica complementar dos alunos
dos cursos técnico em Agropecuária e bacharelado em Medicina Veterinária
com foco em gestão de propriedades leiteiras, de Urutaí e região de Carolina de Fátima Guimarães, Fernanda de O. Bonfim, Fábio Fernandes, ,
Hugo Jayme Mathias Coelho Peron, Maria Alice Pires Moreira e Victor Tomaz de Oliveira, apresentam o desenvolvimento de atividades de
consultoria em parceria com proprietários rurais da região de Urutaí,
visando a formação acadêmica e profissional dos estudantes do curso técnico em Agronomia e de graduação em Medicina Veterinária.
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Por meio de grupos de discussão, apresentação de seminários, docência compartilhada e outras ferramentas pedagógicas, os alunos foram
motivados a diagnosticar e corrigir problemas no sistema de produção
relacionados as áreas bovinocultura, gestão de pessoas e econômica,
controle zootécnico e relacionamento interpessoal.
No décimo primeiro relato os autores Cleber Asmar Ganzaroli,
Geraldo Pereira da Silva Júnior e Marcus Vinícius M. P. da Costa, discute a Utilização de Applets como Ferramenta de Aprendizagem do Conceito de Corrente Elétrica. Com esse recurso didático-metodológico, foi
possível diagnosticar as dificuldades dos alunos na apreensão do conceito de corrente elétrica e torná-los mais compreensíveis aos alunos do
primeiro ano do Ensino Médio Integrado do Campus Trindade.
Nas considerações finais, é apresentada a avaliação do Programa de Formação tendo como base o depoimento dos cursistas,
dos Diretores de Ensino e dos servidores da Pró-Reitoria de Ensino,
por meio de um questionário eletrônico aplicado ao final de cada
encontro presencial.
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PERCURSO HISTÓRICO
Eduardo Pereira Resende
Vívian de Faria Caixeta Monteiro

Para implementação do Programa de Formação Pedagógica
Continuada no âmbito do IF Goiano no ano de 2016, algumas reuniões de planejamento foram realizadas com a equipe da Pró-Reitoria
de Ensino e Diretores de Ensino dos 12 campi da Instituição. Nessas
reuniões foram discutidos vários aspectos essenciais para execução do
Programa, como, por exemplo, as condições administrativas e pedagógicas no que se refere a recursos financeiros, físicos e humanos para
garantir a permanência e êxito de todos os cursistas de acordo com os
objetivos propostos do Programa.
Assim, para operacionalização do Programa foi escolhido o
Campus Urutaí, localizado a cerca de 170 km de Goiânia, por apresentar uma estrutura física capaz de atender as demandas do Programa
no tocante às acomodações, refeitório, sala de aula, auditório, distância
em relação aos demais campi e à Reitoria, entre outros.
Para a primeira turma do Programa de Formação, foram disponibilizadas 39 vagas as quais foram distribuídas entre os 12 campi do
IF Goiano para ser preenchidas pelos docentes, pedagogos, técnicos
em assuntos educacionais e demais técnicos que desempenham funções
pedagógicas da seguinte forma: Rio Verde e Urutaí com 5 vagas cada
um; Ceres, Morrinhos e Iporá com 4 vagas cada um; Posse, Campos
Belos e Trindade com 3 vagas cada um e Ipameri, Cristalina, Catalão
e Hidrolândia 2 vagas cada um.
Além dessas vagas foram reservadas 12 vagas aos diretores de
ensino ou cargo equivalente, totalizando 51 vagas. Em função das diversas atribuições dos diretores de ensino em seus campi, suas participações nas aulas presenciais no Programa de Formação foram de acordo
com a disponibilidade deles, de forma que em cada encontro pudesse
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estar presente de dois a três diretores de ensino, com o objetivo de
contribuir com suas experiências e conhecimentos, bem como analisar
os pontos positivos e negativos da oferta do Programa com vista a sua
continuidade para as próximas turmas.
Os demais participantes do Programa foram indicados pelos
seus diretores de ensino ou cargo equivalente de acordo com a quantidade de vagas para cada campus, desde que atendessem os seguintes
critérios: 1) ser servidor em efetivo exercício na Educação Profissional e
Tecnológica Instituto Federal Goiano; 2) ser docente recém contratado
ou não, cuja habilitação não consta Licenciatura Plena ou habilitação
legal equivalente para o exercício do magistério ou 3) ser pedagogo,
técnico em assuntos educacionais e demais técnicos que desempenham
funções pedagógicas.
Cada campus deveria indicar pelo menos um técnico administrativo que desempenha funções pedagógicas para participar como
cursista do Programa de Formação, na tentativa de promover a interação com docentes de seus campi, a fim de contribuir no processo de
planejamento e execução das atividades de ensino, pesquisa e extensão.
As matrículas, o registro de notas e frequências, avaliações,
apoio de materiais didáticos, atividades à distância, bem como a comunicação entre os coordenadores e professores do Programa de cada
componente curricular e os cursistas eram realizados e disponibilizados
prioritariamente por meio de sistema próprio de controle acadêmico
e e-mail. Os dados gerados através dos relatórios desse sistema permitiram a emissão de declarações com carga horária específica, além de
certificados parciais e certificado de conclusão, de acordo com a participação e assiduidade de cada um.
Durante os 4 encontros presenciais realizados no ano de 2016
no Campus Urutaí, sendo 2 encontros no 1ª semestre e 2 encontros no
2º semestre, os cursistas ficaram hospedados no Centro de Treinamento (CT) do Campus Urutaí, o qual possui 16 quartos que acomodam
aproximadamente 44 pessoas. Já os servidores do IF Goiano e profissionais externos ao IF Goiano que ministraram aulas, coordenadores
do programa e gestores que prestigiaram as aulas presenciais, ficaram
acomodados na casa de hóspedes do Campus, que tem a capacidade de
acolher 10 pessoas.
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As aulas foram realizadas no miniauditório do Campus Urutaí,
o qual tem a capacidade de acomodar cerca de 60 pessoas. Ele possui
sistema de som apropriado, climatização e rede de internet sem fio.
Além desse suporte, os envolvidos no programa puderam contar com 5
refeições ao dia, oferecidas no refeitório do próprio Campus.

Figura 1 – Dinâmicas das aulas com a participação dos gestores do IF
Goiano, Pró-Reitores, Diretores Gerais e de Ensino no ano de 2016.

Durante a execução de cada componente curricular do Programa, primou por proporcionar momentos de discussões teóricas, metodológicas e didático-pedagógicas, a fim de desenvolver conhecimentos,
habilidades, atitudes e valores, visando à compreensão, ao planejamento e à implementação de novos projetos pertinentes às atividades de
ensino, pesquisa e extensão, bem como gestão institucional.
Em virtude desse objetivo principal do Programa, verifica-se,
nos depoimentos abaixo, como três cursistas manifestaram a necessida30
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de de receber formação, no tocante às suas práticas pedagógicas quando tiveram oportunidade de dar suas sugestões sobre as dinâmicas das
aulas do Programa. Esses depoimentos revelam que investir na formação pedagógica influencia de forma positiva na qualidade do processo
de ensino- aprendizagem.
Cursista 1: Oficinas para que os cursistas vivenciem a aplicabilidade, ainda que mínima e parcialmente, dos saberes e conhecimentos
apresentados e discutidos pelos palestrantes/conferencistas. Essa metodologia tem o objetivo de relacionar os conhecimentos teóricos à
concretude prática desenvolvida no fazer docente por meio de atividades de ensino-aprendizagem.
Cursista 2: [...] atividades menos expositivas, mais práticas, colaborativas, com vários momentos para socialização dos conhecimentos
adquiridos e das dúvidas/dificuldades enfrentadas pelos professores
na sala de aula.
Cursista 3 [...]. Explorar dinâmicas e práticas a serem aplicadas em
sala de aula.

Presume-se que as diferentes dinâmicas desenvolvidas nas
aulas, na abordagem de alguns conceitos teóricos, metodológicos e
didático-pedagógico, contribuíram para aprimorar conhecimentos,
habilidades, atitudes e valores de forma a instigar nos cursistas a necessidade de implementar novos projetos pertinentes às atividades de
ensino para a melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem.
Por essa razão, a Pró-Reitoria de Ensino do IF Goiano estruturou a matriz curricular do Programa de Formação Pedagógica
Continuada em três núcleos, em conformidade com a Resolução
CNE/CEB nº 02/1997, a qual dispõe sobre os programas especiais
de formação pedagógica de docentes para as disciplinas do currículo
do ensino fundamental, do ensino médio e da educação profissional
em nível médio a saber:
a. NÚCLEO CONTEXTUAL, visando à compreensão do processo
de ensino aprendizagem referido à prática de escola, considerando
tanto as relações que se passam no seu interior, com seus participantes, quanto as suas relações, como instituição, com o contexto
imediato e o contexto geral onde está inserida.
b. NÚCLEO ESTRUTURAL, abordando conteúdos curriculares, sua
organização sequencial, avaliação e integração com outras disciplinas,
os métodos adequados ao desenvolvimento do conhecimento em pauta, bem como sua adequação ao processo de ensino-aprendizagem.

PERCURSO HISTÓRICO

31

c. NÚCLEO INTEGRADOR, centrado nos problemas concretos
enfrentados pelos alunos na prática de ensino, com vistas ao planejamento e reorganização do trabalho escolar, discutidos a partir
de diferentes perspectivas teóricas, por meio de projetos multidisciplinares, com a participação articulada dos professores das várias
disciplinas do curso (BRASIL, 1997, p. 1-2).

A partir dessa estrutura supracitada, a matriz curricular, apresentada abaixo, foi organizada em 4 encontros presenciais, a qual
foi trabalhado um núcleo por encontro, com exceção de um que
foi abordado em 2 encontros. Os componentes curriculares foram
ministrados por vários servidores do IF Goiano, docentes, técnicos
administrativos e gestores. A carga horária total dessa matriz curricular foi de 313 horas, somado as cagas horárias destinadas as aulas
presenciais, aulas em EAD, atividades complementares, avaliações
e projeto de aplicação pedagógica. Sua oferta foi no período de 18
meses, tendo seu início no primeiro semestre do ano de 2016, com
os quatro encontros presenciais no Campus Urutaí e seu término no
segundo semestre de 2017 com a implementação de 11 projetos de
aplicação pedagógica nos campi do IF Goiano, os quais estão apresentados neste livro.
MATRIZ CURRICULAR
Componentes Curriculares

Carga
horária

História, legislação e políticas da Educação
Profissional e Tecnológica no Brasil

11h

Conhecendo o IF Goiano (Documentos
Institucionais: PDI, PPCs, Regulamentos, Programas
Institucionais)

22h

Sistemas institucionais: Q-acadêmico,
SUAP,SIGEPE, SisRAD, Redmine, Portal de
Periódicos do IF Goiano e da CAPES, Portal do
E-MEC, SISTEC, ENADE, SISU, CENSUP,
EDUCACENSO e SIBI

12h

Núcleos/Encontros

1º Encontro
Núcleo contextual
(45h)
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Período
de oferta

07 a 11 de
março de
2016

Núcleos/Encontros

Componentes Curriculares

Carga
horária

Período
de oferta

Organização do Trabalho Pedagógico em EPT

44h

02 a 06 de
maio de
2016

Ensino centrado no estudante baseado no modelo de
educação finlandês

12h

Orientações do Projeto de aplicação pedagógica

8h

2º Encontro
Núcleo estrutural I
(Ser Docente no IF
Goiano) - 44h

3º Encontro
Núcleo estrutural I
(Ser Docente no IF
Goiano) - 64h

4º Encontro
Núcleo estrutural II
Relação ProfessorAluno - 44h

Núcleo integrador
(100 h)

22 a 26 de
agosto de
2016

Rotinas administrativas e gestão pedagógica dos
cursos de graduação e do ensino médio e técnico:
Coordenação de cursos, Núcleo de Apoio
Pedagógico, Conselhos, Colegiados, Núcleo Docente
Estruturante e Comissão Própria de Avaliação

4h

Tecnologias educacionais: um desafio para a
formação pedagógica continuada

20h+20h

Defesa do Pré-Projeto de aplicação pedagógica

10h

Permanência e êxito

10h

Educação Inclusiva

12h

Educação de Jovens e Adultos – PROEJA

12h

Atividades Complementares

20h

2016 e
2017

Submissão, execução e relato de experiência do
Projeto de aplicação pedagógica

80h

Até julho
de 2017

21 a 24 de
novembro
de 2016

313 (177+100+ 20+16)
177- Presencial
100- Atividades complementares e projeto
20- Presencial-virtual
16- Avaliação de cada núcleo no AVA
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1.1.1 HISTÓRIA, LEGISLAÇÃO
E POLÍTICAS DA EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL E
TECNOLÓGICA NO BRASIL
Angela Maria Pacheco Nunes

O primeiro módulo do Programa de Formação continuada
dos docentes e técnicos administrativos, que desempenham funções
pedagógicas na Educação Profissional e Tecnológica do IF Goiano,
foi o de História, Legislação e Políticas da Educação profissional e
Tecnológica (EPT) no Brasil.
O modulo foi ministrado pelo Prof. Dr. Manuel José Porto Júnior, servidor do IF Sul-Rio-Grandense, Campus Pelotas. Esse módulo é
fundamental no Programa para o conhecimento das transformações sofridas por essas instituições ao longo de mais de um século de existência.
Para o professor Manuel, o tema proposto é bastante abrangente. O conteúdo ministrado foi fruto de escolhas ético-políticas,
articuladas com o posicionamento do professor a respeito dos rumos
e da história da rede Federal de EPCT.
Se a categoria principal para a análise da Educação Profissional no
Brasil é a dualidade estrutural, que se traduz em um tipo de escola
para formar os dirigente e outra escola para os trabalhadores, buscou-se demonstrar como a legislação para EPT é marcada pelo tensionamento, entre diferentes interesses de classes, sobretudo no que tange
à relação entre o ensino técnico e a educação secundária, atualmente
chamada de ensino médio, sendo essa a etapa final da educação básica a partir da LDB (Lei 9394/96) (Porto Júnior, 2016).

Essas mudanças na legislação e na política educacional no Brasil
tem um impacto relevante na atuação do professor e dos técnicos administrativos que atuam na área pedagógica, impondo a eles a necessidade
de estar sempre buscando formação para atender as exigências postas.
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Nesse módulo, o professor abordou a chegada dos Jesuítas no
Brasil, passando pela criação de Escolas de Aprendizes e Artífices criadas pelo Presidente Nilo Peçanha em 1909 - para atender aqueles que
foram chamados “desvalidos da sorte"-, enfatizou as mudanças provocadas pela criação dos Liceus Profissionais, no final da década de 1930,
das Escolas Industriais em 1942 e o ganho de qualidade do ensino por
elas ministradas. As criações das Escolas Técnicas Federais nas capitais
dos Estados foram citadas como consequente expansão do embrião,
daquilo que seria hoje a Rede EPT.
A maior ênfase foi dada à criação das Escolas Técnicas e Agrotécnicas Federais e os Centros Federais de Educação Tecnológicas
(Cefets), que eram como um oásis de formação de qualidade, empregabilidade e também como importante porta de entrada para a
universidade. A questão é que a rede atendia principalmente jovens
oriundos de escolas particulares em função do seu sistema de seleção.
Com a Lei nº 11892 de dezembro de 2008, que criou os Institutos
Federais (IFs), ocorreu a obrigatoriedade de cinquenta por cento de
matrículas em cursos técnicos para garantir a possibilidade de acesso
ao ensino técnico de nível médio e a verticalização do ensino para um
maior número de jovens.
O professor Manoel sintetizou a Rede EPT da seguinte maneira:
“...analisamos o estágio atual da Rede Federal, onde a proposta de
Ensino Médio Integrado é o modelo melhor construído para indicar
os rumos identitários dessa rede, em um momento de importante
expansão e interiorização de suas unidades, o que amplia as potencialidades de capilarização de suas práticas, mediante articulação com as
redes públicas de ensino, estaduais e municipais. ”

A prática pedagógica da Rede, em seus diferentes momentos, e
as principais políticas públicas para garantir a expansão e a consolidação
da mesma, foram discutidas, com ênfase naquelas atividades fins relativas
ao ensino, pesquisa e extensão. O professor Manoel conclui a exposição:
A proposta de Ensino Médio Integrado é uma travessia para a superação da dualidade estrutural, a partir da defesa de uma escola
básica unitária, tendo como pilares o trabalho, a ciência e a cultura,
segundo os princípios da politecnia, visto como uma formação para a
ampliação da autonomia e da liberdade de escolhas futuras dos educandos... A Rede Federal de EPTC deve ter um compromisso com a
transformação social, o conhecimento deve ser construído em uma
via de mão dupla entre o espaço acadêmico e a sociedade...
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1.1.2 CONHECENDO O IF
GOIANO - DOCUMENTOS
INSTITUCIONAIS:
LEI DE CRIAÇÃO DOS IFS, PLANO DE
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI), PROJETO
PEDAGÓGICO DE CURSO (PPC), REGULAMENTOS,
POLÍTICAS, NORMAS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS
LIGADOS AO ENSINO, PESQUISA,
ADMINISTRAÇÃO E EXTENSÃO
Claudecir Gonçales
Tania Marcia de Freitas Montes
Elias de Pádua Monteiro
Sebastião Nunes da Rosa Filho
Virgílio José Tavira Erthal

Esse núcleo contextual fez parte do primeiro encontro do Programa de Formação, ocorrido entre os dias 07 a 11 de março de 2016.
O objetivo principal desse núcleo foi apresentar aos cursistas como o IF
Goiano está organizado e regulamentado, nas diferentes áreas da gestão, por meio das suas Pró-Reitorias (Administração, Desenvolvimento
Institucional, Extensão e Ensino), contextualizando com o aspecto histórico dos doze campi que constituem o IF Goiano.
Assim, cada uma das Pró-Reitorias, conforme exposto logo
abaixo, teve oportunidade de apresentar suas principais atribuições,
atividades, regulamentos e programas institucionais, bem como as suas
inter-relações e como isso se reflete nos campi.
A PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (PROAD) enfatizou que ela é o órgão executivo que normatiza, regulamenta, planeja, organiza, coordena e acompanha as atividades inerentes a administração no âmbito do IF Goiano.
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Atualmente, essa Pró-Reitora conta com duas diretorias: Diretoria de Administração e Diretoria de Orçamento e Finanças.
1. No âmbito da Diretoria de Administração tem-se:
• Coordenação de Compras e Licitações.
• Coordenação de Transportes.
• Núcleo de Contratos e Convênios.
2. No que tange à Diretoria de Orçamento e Finanças tem-se:
• Setor de Patrimônio.
• Núcleo de Almoxarifado.
• Coordenadoria de Execução Financeira e Orçamentária.
• Núcleo de Orçamento.
• Setor de Contabilidade
A Pró-Reitoria de Administração tem um leque de atuação amplo dentro da administração do Instituto Federal Goiano. Cabe a ela
atuar nas áreas de Gestão Orçamentária, Financeira, Contábil, Compras, Contratos e Gestão de Frotas, procurando desenvolver meios que
promovam a descentralização e racionalização administrativa, objetivando a excelência na qualidade e na produtividade dos serviços e das
ações de gestão.
A Diretoria de Orçamento e Finanças realiza basicamente a
programação orçamentária e financeira, se responsabilizando pela elaboração da Matriz Orçamentária do Instituto Federal Goiano, alocando assim o recurso de custeio e de investimento. Ainda nesta Diretoria,
cabe a análise, avaliação e condução dos serviços de Contabilidade,
Patrimônio, Almoxarifado, além da já mencionada execução Orçamentária e Financeira.
A Diretoria de Administração realiza a coordenação, orientação, acompanhamento, execução, nas atividades inerentes a compras
nas diversas modalidades, bem como a contratação de serviços, inclusive terceirização de mão de obra. Por intermédio do Núcleo de Contratos e Convênios, também há o trabalho de coordenação, orientação
e controle das atividades ligadas à celebração e execução dos contratos, convênios e termos aditivos advindos. Cabe ainda à Diretoria de
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Administração, se responsabilizar pela gestão de frotas no âmbito do
Instituto Federal Goiano, provendo a logística necessária ao bom desenvolvimento dos trabalhos das Pró-Reitorias e do gabinete.
A PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PRODI) destacou que é um órgão executivo que planeja, coordena, fomenta e acompanha as atividades e políticas de planejamento e desenvolvimento institucional, promovendo a integração
entre a Reitoria e os campi. À PRODI, estão subordinadas as seguintes
estruturas: Diretoria de Gestão de Pessoas, Diretoria de Gestão da
Tecnologia da Informação, Coordenação-Geral de Planejamento Institucional e Governança, e Coordenação-Geral de Desenvolvimento
de Infraestrutura.
A Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP é responsável pelas
atividades relacionadas ao planejamento, à supervisão, à execução e à
avaliação da política de gestão de pessoas. Envolve os processos relativos
à administração de pessoal, capacitação/qualificação, benefícios, qualidade de vida e movimentação, pensão e aposentadoria, tendo como
principal norteador o regime jurídico dos servidores públicos civis da
União, das autarquias e das fundações públicas federais - Lei 8.112/90.
A Política de Pessoal do Instituto é desenvolvida com base no
arcabouço de leis da esfera federal, cuja observância é obrigatória. Por
meio das leis, são atribuídas aos gestores responsabilidades pela inserção de políticas de pessoal, que visem o incremento de ações de desenvolvimento e de aperfeiçoamento dos servidores. Pensando a gestão de
pessoas um pouco mais além das outorgas legais, é possível constatar o
cuidado do Instituto com políticas de pessoal que contemplem questões relacionadas à saúde do servidor e à qualidade de vida no trabalho.
Ainda, diversas ações são realizadas com o intuito de capacitar e desenvolver os servidores docentes e técnico-administrativos.
Dentre as vertentes do Programa de Capacitação, ressaltam-se
as ações contidas no Plano Anual de Capacitação, que contemplam
cursos de curta duração, presencial e a distância, no intuito de promover ações vinculadas ao planejamento institucional, que potencializam
o desenvolvimento profissional e humano, por meio da melhoria das
competências e habilidades. Destaca-se, ainda, como ação de capacitação o Programa Institucional de Qualificação (PIQ IF Goiano), que
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tem como objetivo incentivar a formação, em nível de pós-graduação
stricto sensu, dos integrantes do seu quadro de pessoal permanente docentes e técnico-administrativos. Esse programa disponibiliza cotas
institucionais de bolsas aos servidores que sejam admitidos como alunos regulares em programas de pós-graduação stricto sensu credenciados
e autorizados pelo Ministério da Educação ou instituição equivalente
para o caso de pós-graduação realizada em outro país.
Há, também, o Programa Institucional de Incentivo à Divulgação e Participação em Eventos Científicos (PIPECTI/IF Goiano) que
tem como objetivo incentivar à divulgação de resultados de pesquisa e
inovação realizadas no âmbito da Instituição e viabilizar a participação
de servidores do quadro permanente do IF Goiano em eventos científicos, tecnológicos e/ou inovação, de âmbito nacional ou internacional.
A Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação – DGTI
é responsável por coordenar e integrar ações institucionais, na área de
tecnologia da informação e comunicação, contemplando planejamento, definição de políticas e diretrizes de Tecnologia da Informação a
serem aplicados no IF Goiano, além de articular funcionalmente os
Setores de TI dos campi. Desta forma, deve propor soluções adequadas com foco nos objetivos estratégicos do IF Goiano, por meio da
disponibilização de sistemas e serviços integrados à gestão, incentivo e
divulgação do uso da TI.
A Coordenação Geral de Planejamento Institucional e Governança – CGPIG, em parceria com a Auditoria Interna e a Diretoria
de Gestão da Tecnologia da Informação, atua na implementação de ferramentas tecnológicas que auxilie a Gestão do IF Goiano na supervisão
e monitoramento das ações institucionais, aprimorando a profissionalização e governança da Instituição. Auxilia a pró-reitoria em suas tomadas de decisões e orientações por meio de fomentos de dados institucionais obtidos nos diversos setores da Reitoria e dos campi do IF Goiano.
Dentre os principais objetivos (estratégicos) da CGPIG, destacam-se
três: i) consolidar os marcos regulatórios Institucionais; ii) disseminar a
cultura de planejamento, execução e controle e iii) aperfeiçoar processos
de trabalho, aquisições/contratações e tomada de decisão.
A Coordenação Geral de Desenvolvimento de Infraestrutura - CGDI participa ativamente no processo de elaboração de projetos
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e busca atender, com a maior qualidade, no menor prazo possível e
dentro da disponibilidade orçamentária, às solicitações encaminhadas.
É responsável pela fiscalização e acompanhamento das obras de construção, reforma e manutenção do Instituto, oferecendo, aos gestores,
suporte técnico nas áreas de arquitetura e urbanismo, engenharia civil
e elétrica. Busca garantir que os espaços físicos sejam apropriados e
acessíveis, atendendo às normatizações existentes e proporcionando
conforto e segurança aos usuários. Trabalha no aprimoramento de técnicas, visando itens de sustentabilidade e eficiência energética.
A PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO (PROEX) também destacou que é o órgão executivo que planeja, coordena, fomenta e acompanha as atividades e políticas de extensão e relações com a sociedade,
articuladas ao ensino, à pesquisa, à pós-graduação e à inovação, junto
aos diversos segmentos sociais.
Dentre os objetivos da Pró-Reitoria destacam-se:
• Participar e desenvolver programas e projetos que contribuam para o
desenvolvimento regional sustentável em todas suas dimensões.
• Incentivar a produção cultural da comunidade acadêmica e comunidades, estabelecendo mecanismos que inter-relacionem o saber acadêmico e o saber popular.
• Articular e executar políticas públicas que oportunizem acesso a educação profissional como mecanismo de inclusão.
A Proex dá ênfase à formação dos alunos e na inclusão social
nas suas mais diversas dimensões, visando aprofundar ações políticas
que venham fortalecer a institucionalização da extensão no âmbito do
IF Goiano.
Foram apresentados no curso de Formação de Docentes do IF
Goiano, os seguintes marcos legais da Extensão:
• Regulamento Institucional das Ações de Extensão –ERA -Resolução
067/2016 de 02/12/2016.
• Regulamento do Núcleo de Ciência, Arte e Cultura do IF Goiano –
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NAIF -Resolução 065/2016 de 02/12/2016.
• Regulamento da Política de Acompanhamento de Egressos -Resolução 066/2016 de 02/12/2016.
• Regulamento para a Formulação e a Oferta dos Cursos de Formação
Inicial e Continuada - FIC - Resolução 068 de 02/12/2016.
• Regulamento de Programas e Projetos de Extensão- Resolução
021/2017 de 02/05/17.
• Regulamento de Estágios -Resolução 022/2017 de 02/05/2017.
As ações da Proex são relacionadas a diversas áreas e envolve
prioritariamente:
Programas e Projetos de Extensão:
Entende-se por Programa de Extensão um conjunto articulado de projetos e outras ações de extensão, preferencialmente de caráter
multidisciplinar e integrado a atividades de pesquisa e de ensino, envolvendo a participação de discentes.
São considerados Projetos de Extensão o conjunto de atividades processuais contínuas (mínimo de três meses), de caráter educativo, científico, cultural, político, social ou tecnológico com objetivos
específicos e prazo determinado que possa ser vinculado ou não a um
programa, envolvendo a participação de discentes.
Cursos de Formação Inicial e Continuada:
A Proex trabalha com a definição de Cursos sendo uma Ação
pedagógica de caráter teórico e prático, presencial ou a distância, planejado para atender às necessidades da sociedade, visando o desenvolvimento, a atualização e aperfeiçoamento de conhecimentos, com critérios de avaliação definidos.
Os Cursos de Formação Inicial e Continuada- FIC englobam
cursos de qualificação profissional, que podem ser de Formação Inicial carga horária igual ou superior a 160 horas e de Formação Con-
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tinuada com carga horária entre 40 horas e 16 horas. Além destes,
existem os Cursos Livres de Extensão com carga horária mínima de 8
horas e inferior a 40 horas. Os Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) são os Cursos de Qualificação Profissional apresentados
de duas formas:
a) Formação Inicial – voltado para estudantes que buscam
qualificação, possuem carga horária igual ou superior a 160 horas;
b) Formação Continuada – voltado para aqueles que já possuem conhecimento e atuação na área, e buscam atualização e/ou aprofundamento de conhecimentos.
Estágio:
Os estágios no IF Goiano são classificados em Estágio Curricular Obrigatório e Não Obrigatório.
O Estágio Curricular Obrigatório é parte integrante do currículo dos
Cursos Técnicos e Superiores oferecidos pelo IF Goiano
e destina-se a propiciar ao aluno a complementação do processo ensino-aprendizagem, em termos de experiências práticas, constituindo-se
em instrumento de integração, de aperfeiçoamento técnico-cultural-científico e de relacionamento interpessoal. Sendo indispensável a sua
finalização para a conclusão do curso.
O Estágio Não Obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional cuja carga horária não será considerada para efeito de
estágio obrigatório.
Ambos visam proporcionar aos alunos, em diferentes cursos,
complementação do ensino e da aprendizagem, permitindo, desta
forma, seu acesso aos conhecimentos técnicos vinculados à aplicação
prática, junto aos profissionais experientes, com equipamentos atualizados, no mundo do trabalho. Objetiva-se ser instrumento de inserção
profissional do estudante nas relações sociais, econômicas, científicas,
políticas e culturais, bem como de adaptação ao mundo do trabalho
proporcionar o desenvolvimento de competências profissionais e a
contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do estudante para a vida cidadã em situações reais de trabalho, por meio de
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condutas afetivas, cognitivas e éticas, e ainda, contribuir com a Instituição em termos de renovação e aperfeiçoamento dos seus métodos de
ensino e adequação às reais necessidades do mundo do trabalho.
Egressos:
Constitui-se no conjunto de ações implementadas que visam acompanhar o itinerário profissional do egresso, na perspectiva
de identificar cenários junto ao mundo produtivo e retroalimentar o
processo de ensino, pesquisa e extensão. Os princípios da Política de
Egressos do IF Goiano visa a valorização profissional mantendo relacionamento contínuo, inclusive oportunizando a educação continuada
e buscando realizar a avaliação e a autoavaliação profissional oriundos
dos nossos campi.
Eventos Sociais e Institucionais:
A Proex planeja e realiza eventos sociais e institucionais como
Projetos Culturais, Artísticos, Científicos Tecnológicos, Esportivos,
com objetivo de promover e fortalecer a integração sociocultural no
IF Goiano, cumprindo relevante papel social e procurando despertar
o interesse por práticas corporais esportivas em diversas modalidades,
promover o Cooperativismo, Associativismo e Empreendedorismo.
Outra função é a de fortalecer a formação empreendedora por meio de
atividades de capacitação, orientação e acompanhamento dos discentes
e estimular ações associativistas e cooperativistas entre os estudantes,
servidores e comunidade local.
Convênios e parcerias:
UFG, Embrapa - Arroz e Feijão, Embrapa hortaliças- CNPH,
PUC-GO, IFG, Embrapa - Gado de Corte, Embrapa - Gado de Leite,
EMATER, UFRRJ, IFSULDEMINAS, Secretaria de Educação, desporto e cultura, Go Embrapa Milho e Sorgo-CNPMS.
A Proex busca promover intercâmbios entre o IF Goiano e segmentos da sociedade organizada pelas Relações Comunitárias e Interinstitucionais.
Projetos Culturais; Eventos Esportivos e Mecanismos de inclusão
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Foi apresentado um resumo dos principais eventos da Proex:
• Intercâmbio sócio-esportivo
• Jogos Internos dos Institutos Federais - JIFs
• Agro Centro-Oeste Familiar/Seminário Científico sobre Agricultura
Familiar
• Farol Literário
• Semana Nacional de Ciência e Tecnologia- SNCT
• II Simpósio de Extensão - SIMPEX

Ações Executadas em 2016
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Figura 1 – Programas e Projetos em execução
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Nesse contexto de apresentação de todas as atribuições e atividades desenvolvidas pela Pró-Reitoria de Extensão, os gráficos acima
demonstram a participação dos campi do IF Goiano em todas as ações
e projetos de extensão executados em 2016. A organização desses dados
reafirma o crescimento da participação multicampi na área de Extensão
e ressalta os desafios de ampliação e desenvolvimento de outras ações
que contribuam para crescimento acadêmico e sociocultural de alunos e
servidores, e de alcance da comunidade externa nas regiões onde os campi estão inseridos, na direção do cumprimento da missão institucional.
A PRÓ-REITORIA DE ENSINO (PROEN) teve como foco
a estrutura e o funcionamento do ensino no IF Goiano, com base nos
seguintes eixos:
I - A Lei 11.892/2008
Com base na lei de criação dos IFs, foi feita uma ampla discussão sobre “Quem somos?” e “Para quê existimos?”, de forma a refletir
sobre se já compreendemos e incorporamos a nossa real identidade.
II- O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Projeto
Político Pedagógico Institucional (PPI)
Nesse aspecto, foi trabalhado mais especificamente o Projeto
Pedagógico Institucional, buscando discutir e compreender as concepções pedagógicas, os princípios filosóficos e teórico-metodológicos, as
políticas institucionais de ensino e de organização didático-pedagógica
dos cursos.
III- Estrutura de gestão do ensino no IF Goiano
Campi:
- coordenações de curso/área
- coordenações ou gerências de ensino (médio-técnico e de graduação)
- diretorias de ensino
- órgãos colegiados e de apoio: colegiados de curso, conselhos de curso,
conselho de professores, conselhos de classe, Núcleos de Apoio Pedagógico (NAP), Núcleos de Atendimento às Pessoas com Necessidades
Educacionais Específicas (NAPNE), Núcleos Docente Estruturante
(NDE), Subcomissão Própria de Avaliação (SPA), outros.
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Reitoria (Pró-Reitoria de Ensino):
- Diretoria de Desenvolvimento de Ensino
- Assessoria de Ensino de Graduação
- Assessoria de Ensino Médio e Técnico
- Coordenação de EAD
- Núcleos (Bibliotecas-SIBI, Registros Acadêmicos, Programas e Projetos)
- Diretoria de Assistência Estudantil (Núcleo de ações de permanência,
setor de apoio pedagógico e inclusão social).
- Órgãos de apoio: Colégio de Dirigentes de Ensino (CDE), Câmara
Consultiva de Ensino (CACEN) do Conselho Superior.
Programas/Projetos:
- PIBID, Pró-Docência, PMIPES, Ciências Sem Fronteiras, PET, PAPED.
Ações/Eventos:
- Ciclo de Formação, ELPED, Trabalho preventivo para Reconhecimento de cursos, PROEN Itinerante, Fóruns, Cursos de formação
pedagógica, orientações para criação de cursos e alterações de PPCs,
Reuniões periódicas etc.
IV- Instrumentos Legais relacionados (Leis, Regulamentos e Normas)
Foi apresentado e entregue um kit digital com as principais leis, regulamentos e normas relacionadas à área do ensino:
LEIS
- Constituição Federal de 1988
- Lei 9.394/96 (LDBEN)
- Lei 10.861/2004 (SINAES)
- Lei 11.741/2008 (Altera LDBEN - EPT)
- Lei 11.892/2008 (Criação dos IFs)
- Lei 11.788/2008 (Estágios)
- Lei 12.711/2012 (Cotas)
- Lei 13.005/2014 (PNE)
- Lei 13.146/2015 (Inclusão da Pessoa com Deficiência)
RESOLUÇÕES
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- Res. CNE/CP nº 03/2002 (DCNs para CST)
- Res. CNE/CEB nº 03/2010 (EJA)
- Res. CNE/CEB nº 02/2012 (DCNs para o Ensino Médio)
- Res. CNE/CEB nº 06/2012 (DCNs para EPTNM)
- Res. CNE/CEB nº 01/2014 (Altera o CNCT)
- Res. CNE/CES nº 02/2015 (DCNs Formação de Professores)
DECRETOS
- Decreto 5.840/2006 (PROEJA)
INSTRUMENTOS INTERNOS
- Regulamento dos cursos de graduação (Res. CS nº 07/2016)
- Regulamento dos cursos de ensino médio e técnico (Res. CS nº
01/2016)
- Regulamento de monitoria (Res. CS nº 70/2014)
- Normas para criação de cursos (Res. CS nº 55/2012)
- Normas para utilização dos 20% da carga horária semipresencial
(Res. CS nº 51/2015)
- Normas para eleição de coordenadores de curso (Res. CS nº 50/2011)
- Normas para uso do nome social (Res. CS nº 32/2015)
- Regulamento do NAPNE (Res. CS nº 24/2013)
- Normas para Certificação pelo ENEM (Res. CS nº 23/2013)
- Política de Assistência Estudantil (Res. CS nº 27/2014)
- Manual dos Alunos Residentes (Res. CS nº 05/2013)
V- O IF Goiano em números (Indicadores do ensino)
Com base no último relatório de gestão, foi apresentada uma
série de informações e indicadores que são usados para mensurar os
resultados alcançados pelo IF Goiano, bem como dos seus campi e
campi avançados:
- Cursos e vagas ofertadas nos diferentes níveis e modalidade.
- Número de alunos matriculados nos diferentes níveis e modalidade.
- Número de docentes e servidores técnico administrativos.
- Indicadores de conclusão, retenção e evasão.
- Grau de titulação dos docentes.
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VI- Principais desafios
Como conclusão de toda a discussão realizada, foram elencados
os principais desafios para o IF Goiano, na área do ensino, para os
próximos anos:
- Institucionalização da EAD
- Atendimento de pessoas com deficiências
- Permanência e Êxito
- PROEJA e Currículo Integrado
- Formação de Professores
- Reconhecimento e Certificação de saberes adquiridos (CERTIFIC)
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1.1.3 SISTEMAS INSTITUCIONAIS:
Q-ACADÊMICO, SUAP, SIGEPE,
SISRAD, REDMINE, PORTAL DE
PERIÓDICOS DO IF GOIANO E
DA CAPES, PORTAL DO E-MEC,
SISTEC, ENADE, SISU, CENSUP,
EDUCACENSO E SIBI
Johnathan Pereira Alves Diniz

Pertencente ao Núcleo Contextual do Programa de Formação,
houve momento para tratar dos Sistemas Institucionais do IF Goiano.
Esta disciplina contou com a participação dos servidores Francimar
Alves Ximenes, Rodrigo Rodrigues de Santana e Johnathan Pereira
Alves Diniz, que mostraram o funcionamento dos diversos sistemas ao
qual o IF Goiano faz parte, bem como os produtos e serviços gerados
por tais sistemas.
Para quem está ingressando na Instituição é importante ter conhecimento dos sistemas utilizados pelo IF Goiano. As informações
dos diversos sistemas estão disponíveis no link: http://sistemas.ifgoiano.edu.br/manuais. Dentre a contextualização dos sistemas institucionais do IF Goiano foram abordados o Sistema de Gerenciamento de
projetos (Redmine), Sistema Acadêmico (Q-acadêmico), Gestão de
Pessoas (SUAP e SIGEPE), Sistema de Regulamentação das Atividades
Docentes (SisRAD), Portal do E-MEC, Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC), Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), Sistema Unificado de
Seleção (SISU), Censo da Educação Superior (CENSUP), e o sistema
educacional brasileiro (EDUCACENSO).
Primeiramente foram tratados os sistemas utilizados e desenvolvidos no âmbito do IF Goiano, que ficou a cargo do Gestão de Tec52
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nologia da Informação. Abaixo, os sistemas explanados na disciplina:
• SIAPE: sistema utilizado pelo Setor de Recursos Humanos e mantido pelo governo federal, utilizado para cadastro dos servidores recém
empossados. É neste sistema que será gerado a matrícula SIAPE, que
servirá como usuário em todos os sistemas institucionais utilizados no
IF Goiano;
• SIGEPE: sistema de gestão de pessoas do governo federal que pode
ser utilizado pelos servidores para consulta de dados cadastrais, consulta de férias, consulta de contracheques etc.;
• SUAP: sistema administrativo utilizado pelo IF Goiano para gerenciar contratos, agendamento de veículos, reservas de salas, protocolo,
almoxarifado, patrimônio, documentos institucionais, frequência eletrônica, progressões, encargos de curso e concurso, projetos de extensão e projetos de pesquisa;
• Sistema de Regulamentação das Atividades Docentes (SisRAD):
Módulo desenvolvido no SUAP para controle e gerenciamento das atividades docente;
• Q-Acadêmico: sistema acadêmico utilizado para o gerenciamento
das atividades acadêmicas do IF Goiano;
• Moodle: ambiente virtual de aprendizagem integrado ao sistema
acadêmico e utilizado para gerenciar as atividades a distância do IF
Goiano;
• Sistema de Eventos (SevIFGoiano): desenvolvido pela Diretoria de
Gestão da Tecnologia da Informação (DGTI), o SevIFGoiano possibilita o gerenciamento de eventos de maneira simplificada, incluindo
a criação de um site padrão de forma automática. O sistema permite
o upload de arquivos, definição da data de início e fim das inscrições,
cobrança de inscrição por meio de GRU, submissões e avaliação de
trabalhos (por eixos temáticos e/ou modalidade, cadastro/controle de
atividades (palestras, cursos, mini cursos, workshops etc.), cadastro de
colaboradores (Palestrante, Monitor, Comissão Organizadora e Comitê Científico) e geração de relatórios diversos. No final do evento é
possível disponibilizar certificados;
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• Sistema de Gerenciamento de Processos Seletivos (SGPS): desenvolvido pela DGTI, o SGPS possibilita o gerenciamento de processos
seletivos de maneira simplificada com a criação de um site padrão de
forma automática. O sistema permite o upload de arquivos, definição
da data de início e fim das inscrições, cobrança de inscrição por meio
de GRU e geração de relatórios diversos.
Em outro momento, durante a semana de realização do Programa, foi a vez de abordar os sistemas de avaliação do ensino básico,
técnico e tecnológico e de educação superior. Faz-se necessária essa
abordagem para que os docentes possam conhecer e utilizar esses sistemas. Foram apresentados pelo então Pesquisador Institucional do IF
Goiano, Francimar Ximenes, os seguintes sistemas:
• Portal E-MEC: sistema de tramitação eletrônica dos processos de
regulação (Credenciamento e Recredenciamento de Instituições de Ensino de Superior - IES, Autorização, Reconhecimento e Renovação de
Reconhecimento de Cursos), regulamentados pelo Decreto nº. 5.773,
de 9 de maio de 2006.
• SISTEC: Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional
e Tecnológica. Esse sistema é pioneiro e, portanto, inovador no País
por disponibilizar, mensalmente, informações sobre cursos técnicos de
nível médio, respectivas escolas e alunos desse nível de ensino.
• ENADE: O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - Enade
- avalia o rendimento dos alunos dos cursos de graduação, ingressantes
e concluintes, em relação aos conteúdos programáticos dos cursos em
que estão matriculados.
• SISU: Sistema de Seleção Unificada - Sisu - é o sistema informatizado, gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC), no qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). O processo
seletivo do Sisu possui uma única etapa de inscrição.
• CENSUP: O Censo da Educação Superior, realizado anualmente pelo
Inep, é o instrumento de pesquisa mais completo do Brasil sobre as instituições de educação superior (IES) que ofertam cursos de graduação
e sequenciais de formação específica, além de seus alunos e docentes.
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• EDUCACENSO: é uma radiografia detalhada do sistema educacional brasileiro. A ferramenta permite obter dados individualizados de
cada estudante, professor, turma e escola do país, tanto das redes públicas (federal, estaduais e municipais) quanto da rede privada. Todo o
levantamento é feito pela internet.
O terceiro momento consistiu na apresentação da Política de
Bibliotecas do Instituto Federal Goiano: o Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBI). O bibliotecário da Reitoria explanou sobre a importância das bibliotecas no contexto institucional. Os produtos e serviços
originados pelo SIBI e o papel do Profissional Bibliotecário nas ações
de ensino, pesquisa e extensão foram foco da disciplina. Houve espaço
para apresentar a Política de Desenvolvimento de acervo do IF Goiano,
que permitirá o crescimento racional dos acervos das bibliotecas.
Houve também abordagem do uso do Portal de Periódicos da
Capes e das bibliotecas virtuais assinadas pelo IF Goiano nas pesquisas
acadêmicas, para que todos conhecessem como utilizar tais sistemas e
replicar aos demais colegas docentes e aos próprios alunos nos campi.
Apresentou, também, o Portal de Periódicos do IF Goiano como ambiente para publicação da produção científica da comunidade escolar e
acadêmica do Instituto. E, por fim, explanou-se a importância de solicitar o International Standard Book Number (ISBN) e o International
Standard Serial Number (ISSN), bem como identificar as diferenças de
ambos, sendo que o ISBN é para publicações de livros (no geral) e o
ISSN para publicações periódicas (revistas, anais de evento etc.).
Enfim, a disciplina Sistemas Institucionais deu um grande
panorama dos sistemas utilizados e desenvolvidos pelo IF Goiano. O
intuito também foi mostrar aos docentes o quanto é importante utilizarmos esses sistemas, pois eles são indicadores essenciais para o desenvolvimento estratégico da nossa Instituição, bem como instrumentos
de guarda e registros de informações.
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1.2.1 ORGANIZAÇÃO DO
TRABALHO PEDAGÓGICO EM
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
TECNOLÓGICA
Simonia Peres da Silva

O Segundo Núcleo do Programa de Formação Pedagógica do
IF Goiano objetivou proporcionar as condições para que os professores
e técnicos administrativos do IF Goiano pudessem refletir e compreender a organização do trabalho pedagógico na Educação Profissional e
Tecnológica, aprofundando especialmente os seguintes aspectos: prática docente; planejamento, organização e avaliação curricular; procedimentos e metodologias de ensino; a pesquisa como centralidade
no processo de ensino-aprendizagem. Para tanto, foi disponibilizada
a carga horária de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, organizadas
em conferência, mesas redondas, oficinas e apresentações de relatos de
experiências, que ocorreram entre os dias 02 a 06 de maio de 2016.
A Conferência de Abertura ministrada pela Profa. Dra. Lucília
Machado (UFMG e UMA), teve como temática a Organização Curricular e Pedagógica na Educação Profissional e Tecnológica. Dentre as
principais ideias refletidas destacam-se as finalidades dos eixos tecnológicos, tais como: conferir identidade técnica e tecnológica aos cursos,
definir a densidade técnica e tecnológica deles, resgatar o histórico e a
lógica do desenvolvimento dos conhecimentos técnicos e tecnológicos,
identificar necessidades de inovação tecnológica e científica, orientar a
definição curricular e os requerimentos infraestrutura, organizar itinerários formativos, orientar o trabalho interdisciplinar, e orientar o uso
dos recursos disponíveis.
Outro momento importante da formação ocorreu na apresentação de relatos de experiências. Nessa atividade, solicitou-se anteriormente aos cursistas a produção de relatos de experiências visando
suscitar a reflexão pessoal a respeito de sua própria atuação docente
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e compartilhar vivências, preocupações, dúvidas, acertos da atividade
profissional. O trabalho foi escrito e apresentado pelos grupos de cursistas de cada campus, que relataram várias experiências bem sucedidas
do cotidiano escolar e da sala de aula, no âmbito do IF Goiano, conforme pode ser constatado a seguir:
Campus Campos Belos - A experiência prática do professor facilitador:
criatividade na ausência de recursos materiais.
Campus Catalão - Quiz dos recursos minerais.
Campus Ceres - Refletindo o papel do docente e discente no processo
ensino-aprendizagem.
Campus Cristalina - Possibilidades de melhoria no processo ensino-aprendizagem: avaliação contínua na prática pedagógica.
Campus Hidrolândia - Atividade física e saúde: um novo olhar sobre a
composição corporal.
Campus Ipameri - Assentamento Olga Benário: sinônimo de Mulheres
Mil e efetiva expansão da educação profissional.
Campus Iporá - Ciclo de atividades do curso de Licenciatura em Química.
Campus Morrinhos - Bichos terapeutas.
Campus Posse - A educação ambiental na escola e os temas geradores
de Paulo Freire.
Campus Rio Verde - Projeto bom de bola, bom de nota 2016.
Campus Trindade - Ponte de espaguete.
Campus Urutaí - Contribuições da adaptação (conferir).
Como pode ser observado, os trabalhos envolveram o ensino, a
pesquisa e a extensão. Foi uma atividade bastante produtiva, na qual os
cursistas puderam refletir sobre suas práticas docentes, particularmente
perceber as estratégias pedagógicas que funcionaram ou não funcio-
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nam, bem como analisar possibilidades de melhorias.
No dia seguinte, a Profa. Dra. Raquel Aparecida M. da Madeira Freitas discutiu o Desenvolvimento Humano e Aprendizagem, tendo como base os conceitos da Teoria de Vygotsky. O conceito central
apresentado defende que o desenvolvimento humano é um fenômeno
histórico-cultural, construídos a partir das interações com o meio físico
e social, mediadas por instrumentos, signos e pelos outros seres humanos. Num processo contínuo de transformação das estruturas mentais
que ocorre de fora para dentro, do social para o individual. Foram
discutidos ainda os conceitos de atividade externa e interna, mediação,
Zona de Desenvolvimento Proximal, conhecimento disciplinar e pedagógico, entre outros.
O Núcleo contou ainda com a participação da renomada pesquisadora da Profa. Dra. Marise N. Ramos, que ministrou o componente Currículo na Educação Profissional e Tecnológica. Em síntese,
foram debatidos os desafios e as possibilidades na organização do
Currículo Integrado, bem como seus fundamentos e dimensões, particularmente àquelas relacionadas ao trabalho, ciência e cultura. Para
a pesquisadora a escola e os sistemas de ensino precisam ter uma visão
crítica do mercado de trabalho e construir o processo formativo que
proporcionem aos estudantes a apropriação de conhecimentos e inserção no mundo do trabalho.
As questões sobre Didática, Trabalho Docente e Avaliação da
Aprendizagem na educação profissional foram tratadas pelas professoras Dra. Marilza Suanno e Ma. Luciana Freire E. C. Pereira da Universidade Federal de Goiás. Quanto aos saberes relacionados à didática,
foram destacadas as seguintes funções: ajudar os alunos a pensar teoricamente a partir da formação de conceitos, levando-os a dominar o
modo de pensar, atuar e investigar da ciência ensinada; proporcionar
aos estudantes a compreensão da atividade psicológica do aluno e seus
motivos; considerar o contexto histórico-cultural da aprendizagem;
ensinar aos estudantes o pensamento complexo e transdisciplinar. Em
relação à Avaliação da Aprendizagem, discutiu-se as diferenças entre
examinar e avaliar, os instrumentos e critérios de avaliação, elaboração
de provas objetivas e discursivas.
Por fim, a Profa. Dra. Thelma Moura, IF Goiano/Campus
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Morrinhos, discutiu as Práticas de Ensino como Componente Curricular e sua importância como atividade formativa e no desenvolvimento do exercício da docência. No debate, os cursistas expressaram a
necessidade de valorizar esse componente curricular no âmbito do IF
Goiano, como um espaço de integração entre a formação teórica e a
prática pedagógica, momento em que o estudante-docente se defronta
com os problemas concretos do processo de ensino-aprendizagem e a
dinâmica própria do ambiente escolar. Destacaram a urgência de superar a dicotomia entre teoria e prática, entre saber e fazer, bem com a
busca constante da integração entre os conhecimentos gerais e específicos, entre ensino médio e educação profissional.
O Núcleo foi muito bem avaliado pelos cursistas. Na avaliação geral, 78 % (setenta e oito por cento) dos cursistas apontaram
que o encontro superou ou atendeu plenamente suas expectativas. Nas
sugestões de novos temas destacam-se: aprofundamento das questões
relacionadas à avaliação da aprendizagem, discussões sobre as didáticas
específicas no ensino em ciência e matemática, diversidade e inclusão
na educação profissional, flexibilização curricular, entre outros.
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1.3.1 ENSINO CENTRADO
NO ESTUDANTE BASEADO
NO MODELO DE EDUCAÇÃO
FINLANDÊS
Fernando Godinho de Araújo – IF Goiano

Durante o terceiro encontro do Programa de Formação Pedagógica Continuada do IF Goiano, realizado entre os dias 22 e 25 de
agosto de 2016, doze horas foram dedicadas à realização de duas dinâmicas que tiveram como objetivo principal o repasse de alguns princípios da educação finlandesa, sempre comparados às atuais práticas dos
docentes da Instituição.
Inicialmente, foi realizada uma explanação geral acerca da Chamada Pública CNPq – SETEC/MEC N°026/2015 – Programa Professores para o Futuro (Finlândia) III, que originou esse núcleo (Figura
1). O Programa foi estruturado em uma oferta de capacitação pelas
Universidades de Ciências Aplicadas finlandesas Häme University of
Applied Sciences (HAMK) e Tampere University of Applied Sciences
(TAMK) para professores da Rede de Educação Básica, Técnica e Tecnológica; execução dos projetos na instituição de origem do professor
com aporte de orientador finlandês; execução da multiplicação dos conhecimentos adquiridos durante o período de capacitação (3 meses) e
participação em reunião de avaliação final dos projetos.
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Figura 1– Apresentação realizada na abertura do terceiro encontro do Programa de Formação Pedagógica Continuada
do IF Goiano.

Posteriormente, foram apresentados os sete princípios básicos
da educação finlandesa segundo Ministry of Education and Culture,
National Board of Education and CIMO (2013), sendo eles:
• Igualdade: das escolas, não existindo diferença de escolas em função
de classe social; de todas as matérias, não havendo diferenças de um
componente curricular em detrimento de outro; dos pais, não sendo
a profissão dos responsáveis algo abordado em sala de aula; dos alunos, não havendo classificações e/ou comparações; dos professores, não
existindo professores favoritos ou odiados; e dos direitos entre adultos
e crianças.
• Gratuidade: além da educação, visita a museus e atividades extraclasses, bem como todo material didático, incluindo tablets e calculadoras
são fornecidos de forma gratuita aos estudantes.
• Individualidade: para cada estudante é feito um plano individual de
estudo e desenvolvimento, focado em suas potencialidades.
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• Educação prática: as atividades desenvolvidas são baseadas no aprender fazendo, além do aluno ser preparado não para realização de provas
e sim para a vida.
• Confiança: nos professores, que são livres para adotar o melhor método de ensino a ser utilizado em sala de aula, e nos estudantes, sendo
permitido fazer qualquer coisa durante as aulas.
• Voluntarismo: estuda quem quer estudar, sendo aqueles estudantes
que não desejam avançar nos estudos, orientados a se profissionalizarem mais cedo e ingressarem no mercado de trabalho.
• Independência: os estudantes são sempre orientados a obter o conhecimento por conta própria, visando uma vida independente no futuro.
Esses princípios seguidos, pelos finlandeses, leva a um ensino
centrado no estudante em que esses são capazes, desenvolvendo um
currículo baseado em competências, de aprender fazendo. A base de
todos os componentes curriculares é a aprendizagem baseada em projetos (Project Based Learning – PBL) e a utilização de problemas reais
em sala, que se aproximam da vida cotidiana dos estudantes, permite a
construção de um ambiente de conhecimento aprofundado e avançado
(Herrington & Oliver, 2000).
Após essa pequena introdução acerca da educação finlandesa,
tivemos início a nossa primeira dinâmica, denominada “Café do Conhecimento”. Os participantes foram divididos em seis grupos e cada
grupo recebeu um dos temas descritos a seguir:
1. Como você está disponível para os seus alunos?
2. Quando um aluno se interessa sobre uma particularidade em sua
disciplina, como fomentar e aprofundar esse interesse?
3. Que ferramentas digitais você utiliza em suas aulas? Para quê?
4. Os currículos atuais permitem trabalhar com o ensino centrado no
estudante? Por quê?
5. A avaliação pode ser uma ferramenta para a aprendizagem? Como?
66
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6. Como sua disciplina se relaciona com outras disciplinas?
Para realização da dinâmica foram utilizadas seis mesas, uma
para cada grupo/tema, com papel e pincel para que os grupos pudessem fazer anotações acerca dos temas. Cada grupo de participantes
permanecia por vinte minutos com o tema e tinha total liberdade para
escrever, na folha presente, o que achavam a respeito do assunto, inclusive discordar ou concordar com o que já havia sido escrito pelos
grupos anteriores. Ao final do processo, todos os grupos passaram pelos
seis temas e os grupos iniciais retornaram às suas respectivas mesas e
tiveram mais vinte minutos para copilarem as observações feitas por
todos os cursistas (Figura 2).

Figura 2 - Grupo de professores desenvolvendo o trabalho de fechamento dos apontamentos realizados por eles e pelos
demais grupos.
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Finalizada essa etapa, os grupos tiveram a oportunidade de
apresentar (Figura 3) aos demais participantes os apontamentos que
construíram coletivamente a respeito de cada tema, que se encontram
listados no Quadro 1.
Figura 3 - Apresentação realizada por grupo dos principais apontamentos/conclusões que construíram a respeito do
tema, após finalização da dinâmica.

Quadro 1. Apontamentos dos grupos acerca dos temas discutidos durante a primeira dinâmica realizada.
Tema
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Principais apontamentos

Como você está
disponível para os seus
alunos?

• Disponível em sala de aula;
• Atendimento individualizado;
• Ferramentas digitais: Facebook, WhatsApp, e-mail
• Ambiente Virtual de Aprendizagem (A.V.A.);
• Grupos de pesquisa e estudo.

Quando um aluno se
interessa sobre uma
particularidade em
sua disciplina, como
fomentar e aprofundar
esse interesse?

• Estimular a pesquisa a respeito do assunto;
• Propor o desenvolvimento de projeto;
• Dialogar com o estudante e trabalhar a sua autonomia;
• Realização de visitas técnicas;
• Incentivar o aluno a identificar aplicações práticas;
• Envolver a pesquisa e a extensão nas aulas, buscando
aprofundar a temática.
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Tema

Principais apontamentos

Que ferramentas
digitais você utiliza em
suas aulas? Para quê?

• Fóruns;
• Videoaulas;
• Projetor de slides (Datashow);
• Lousa interativa;
• Redes sociais: Facebook e Instagran;
• Sites da internet: simuladores virtuais e Youtube;
• A.V.A;
• Smartphones (Celulares) e aplicativos para eles (WhatsApp)
• Moodle;
• Power Point, Prezzi.

Os currículos atuais
permitem trabalhar
com o ensino centrado
no estudante? Por quê?

• Atualmente os estudantes são meros receptores;
• Currículo centrado no professor;
• O entrave não é o currículo mas a formação dos professores e o
sistema educacional do país;
• Não considera o saber prévio;
• Conteúdo centrado no professor;
• Falta diálogo;
• Falta de planejamento coletivo.

A avaliação pode ser
uma ferramenta para a
aprendizagem? Como?

• Diferenciação entre avaliações quantitativas e qualitativas;
• Deve promover a reflexão, o conhecimento, a socialização e a
criatividade;
• Não pode ser punitiva, classificatória e/ou segregatória;
• Não deve ser utilizada uma única ferramenta;
• Estimular reforços positivos no processo de avaliação.

Como sua disciplina se
relaciona com outras
disciplinas?

• Diálogo entre os professores;
• Busca por um tema comum;
• Observar perfil do egresso;
• Os objetivos do curso e da turma;
• Proposição de projetos integradores a partir de demandas
(temas) sugeridos pelos alunos;
• Reuniões periódicas para integração das atividades docentes.

O primeiro tema, discutido pelo grupo um, foi a pergunta Como
você está disponível para os seus alunos?. Inicialmente foi feita uma diferenciação entre estar presente no tempo e no espaço e, posteriormente,
apontadas as formas como esses professores estavam disponíveis a esses
estudantes. Foi relatado que a disponibilidade do professor é muito importante para criar um relacionamento de confiança entre o professor e
o estudante e que nem sempre estar disponível é ser acessível.
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Foi unanimidade entre os participantes que quando um aluno
se interessa sobre uma particularidade em sua disciplina, a melhor forma de fomentar e aprofundar esse interesse é por meio do estímulo à
pesquisa. Foram elencados também como formas de fomento visitas
técnicas, o desenvolvimento de projetos e o envolvimento direto com
atividades de extensão.
As ferramentas digitais mais utilizadas pelos professores são o
projetor de slides, sites de internet, dentre eles o canal de vídeos Youtube, e aplicativos de celulares como o WhatsApp. Eles afirmaram que a
utilização dessas ferramentas tem como objetivo aumentar a motivação
sobre o conteúdo, apresentar dados em tempo real, incentivar a prática
à pesquisa e apresentar conteúdo atualizado. No entanto, alguns problemas no tocante ao uso de ferramentas digitais também foram levantados e discutidos, principalmente na utilização de celulares/smartphones em sala de aula, que apesar de ser uma ferramenta extremamente
interessante, pode ser uma forma de dispersão dos estudantes.
Quando indagados se os currículos atuais permitem trabalhar
com o ensino centrado no estudante? Por quê? uma discussão muito interessante surgiu, sendo consenso entre eles que isso não seria possível.
A discussão iniciou-se com relato que o currículo atual é totalmente
centrado no professor sendo os estudantes meros receptores. Porém, foi
possível verificar que com diálogo e planejamento coletivo avanços são
possíveis sem grandes alterações curriculares.
Na opinião dos cursistas, a avaliação pode sim ser uma ferramenta de aprendizagem, desde que não seja punitiva, classificatória e/
ou segregatória. A avaliação deve sempre promover a reflexão, o conhecimento, a socialização e a criatividade, trabalhando com os estudantes
os reforços positivos no processo de avaliação. Fato interessante também relatado é que a avaliação não pode ser confundida com prova e
nem deve ser de um único tipo.
A respeito da indagação recebida pelo grupo seis “Como sua
disciplina se relaciona com as outras disciplinas?”, os integrantes fizeram
uma pequena explanação das experiências apontadas pelos participantes
e o mais interessante, é que eles propuseram alternativas para aumentar
a relação entre uma disciplina e outra, sendo a base dessa relação, o
diálogo entre os professores e a implantação de projetos integradores.
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Para a segunda dinâmica, a conformação dos grupos foi mantida, e todos os participantes receberam uma planilha para que pudessem realizar uma autoavaliação de sua postura como professor (Figura
4). Para preenchimento da planilha foi destinado o tempo de trinta
minutos e posteriormente mais 20 minutos para discussão dos itens
avaliados entre os integrantes do grupo.

Figura 4 - Planilha de autoavaliação docente utilizada na segunda dinâmica.

Posteriormente, os grupos tiveram mais 20 minutos para expor,
aos demais participantes foi solicitado que verificassem como eles se
comportaram frente às avaliações alvos descritas na planilha (Individualização, Trabalho colaborativo, Demonstração de Competência). O
ponto mais interessante apontado pelos professores foi a existência de
três classes (satisfatório, bom e excelente) que permitia realizar uma avaliação baseada na competência/habilidade de cada um daqueles itens.
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Essa discussão permitiu a realização de uma alusão para a prática em sala de aula e as possibilidades de se trabalhar com um currículo
baseado em competência. Segundo as Referências Curriculares Nacionais da Educação Profissional de Nível Técnico (MEC, 2000) o currículo baseado em competências deveria ser uma realidade na educação
profissional brasileira. No entanto, foi consenso do grupo que os atuais
currículos praticados não estão focados nas habilidades e competências
a serem adquiridas/desenvolvidas pelos estudantes e que as avaliações
utilizadas pela maioria dos docentes muitas vezes não possuem caráter
formativo e/ou somativo.
Currículos orientados por competências devem alinhar metodologias de ensino-aprendizagem, práticas pedagógicas, diferentes contextos e cenários de aprendizagem, métodos de avaliação e atividades
de pesquisa com habilidade e atitudes necessárias ao desempenho efetivo de atividades requeridas no contexto do trabalho (Santos, 2011). E
para que isso seja possível, é de fundamental importância a elaboração
de um programa de avaliação voltado à detecção do conhecimento,
habilidades e atitudes assimilados pelos estudantes.
Após a finalização dessa discussão ficou claro aos participantes
que para a melhoria da qualidade do ensino e, buscando aproximar
o ensino à prática, a alternativa mais viável seria trabalhar com um
dos projetos integradores, até que consigamos transformar os currículos dos cursos da instituição em currículos integrados. Um projeto
integrador tem como objetivo articular teoria e prática, valorizando a
investigação individual e coletiva, funcionando como um espaço interdisciplinar (Barreto et al., 2007).
Como forma de fixação dos conceitos discutidos nesse núcleo,
os participantes de cada campus do IF Goiano tiveram que propor um
Projeto Integrador para ser desenvolvido no seu campus de origem,
que poderia contar com a participação de outros profissionais que não
estavam participando do programa de formação. Tais projetos foram
desenvolvidos como parte do Programa de Formação Pedagógica Continuada do IF Goiano e estão descritos neste livro na forma de relato
de experiência.
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1.3.2 ORIENTAÇÕES DO PROJETO
DE APLICAÇÃO PEDAGÓGICA
Vívian de Faria Caixeta Monteiro

O projeto de aplicação pedagógica, bem como as atividades
complementares fizeram parte do Núcleo Integrador do Programa de
Formação. Para comprovar as 20 horas destinadas às atividades complementares, o cursista apresentou à coordenação do Programa de Formação certificados de participação em eventos institucionais e locais de
formação nas áreas de ensino, pesquisa e extensão.
Quanto ao Projeto de Aplicação Pedagógica, os cursistas receberam orientação para sua elaboração, execução e construção do relato de
experiência, desde o primeiro até o quarto encontro. Dessa forma, foi
elaborado um projeto por campus, com o tema de livre escolha.
Para cada projeto foi escolhido um docente que tivesse formação
pedagógica ou um técnico administrativo da área pedagógica do próprio
campus para ser o orientador, a fim de acompanhar todo o processo de
elaboração, execução e construção do relato de experiência apresentado
no presente livro.
Os projetos foram elaborados a partir do objetivo do Núcleo Integrador, ou seja, sua construção e sua execução levou em consideração a
experiência do cursista com a prática de ensino centrada nos problemas
concretos enfrentados pelos alunos, com a participação articulada dos
professores de várias disciplinas de seu campus. Além disso, os projetos
contemplaram os elementos didáticos e pedagógicos trabalhados durante
os encontros presenciais do Programa de Formação.
No último encontro do Programa, realizado entre os dias 21 a
24 de novembro de 2016, os cursistas apresentaram seus projetos para
uma banca composta por servidores do IF Goiano, com seus respectivos
orientadores, a fim de contribuir para melhoria das propostas, as quais
foram aplicadas no 1º semestre de 2017 em seus respectivos campi, em
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sua maioria, nos cursos técnicos integrados ao ensino médio e em alguns
campi nos cursos de graduação, conforme apresentado neste livro.
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1.3.3 ROTINAS ADMINISTRATIVAS
E GESTÃO PEDAGÓGICA DOS
CURSOS DO ENSINO MÉDIO E
TÉCNICO1 E DE GRADUAÇÃO
Cláudio Virote
Edson Souchie
Fabiano Arantes
Hellayny Silva Godoy de Souza

Este encontro buscou contribuir para a reflexão acerca da relação entre o administrativo e o pedagógico na gestão escolar. Desenvolvendo-se a partir de um olhar plural das discussões que se estabelecem
com base na conexão entre a gestão, o administrativo e o pedagógico,
na perspectiva da ‘relação’.
Observa-se que a gestão escolar é muitas vezes marcada por práticas distantes e fragmentadas entre o administrativo e o pedagógico,
um dilema que tem a Direção de Ensino como personagem central,
pois são estes que têm como papel principal a gestão político- pedagógica dos processos de ensino-aprendizagem que acontecem dentro da
escola. De fato, é esse profissional da educação quem vivencia de forma
mais intensa a dicotomia entre a rotina burocrática e as problemáticas
que acontecem na área pedagógica que, no IF Goiano em particular,
agregam docentes e técnicos administrativos.
Neste encontro, buscamos ainda romper com o senso comum
de que o pedagógico se encontra atrelado à educação somente se con-

O presente texto foi escrito a partir dos textos utilizados para apresentação da temática do referido encontro de formação pedagógica. Contou ainda com a sistemática e irrestrita contribuição
do professor Fabiano Arantes que, além de valiosas informações, forneceu material teórico para o
desenvolvimento textual.
1
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cretamente vinculada à figura do professor, mas compreender que,
na prática, o pedagógico não se restringe à sala de aula e, principalmente, deve fazer das relações que se estabelecem um espaço de
comunicação entre os envolvidos no processo, visando à construção
de sujeitos mais autônomos.
O presente encontro foi planejado de forma que dois docentes
pudessem dar suas contribuições tendo como foco áreas relacionadas
ao ensino médio e técnico e à graduação na perspectiva das rotinas
administrativas e da gestão pedagógica nas duas modalidades.
Assim, no que diz respeito à exposição sobre rotinas administrativas e da gestão pedagógica dos cursos do ensino médio e técnico do IF
Goiano, tivemos como expositor do assunto o professor Fabiano Arantes, atualmente Diretor de Implantação do Campus Campos Belos.
Iniciou sua fala enfatizando que, em se tratando de uma discussão aberta acerca de um assunto que abrange a prática profissional
de todos os servidores da instituição, não existem verdades absolutas
sobre a questão, mas que a experiência acadêmica é muito importante
nessa condução.
De fato, sua fala não concorre com sua postura e fica clara e evidente a coerência com que profere o discurso. Coadunando com o que
vivenciamos afirma que não existe uma receita pronta para as questões
educacionais, mas existem práticas ou metodologias que produzem os
mais diversos resultados conforme a realidade de cada ambiente educacional, que só produzem efeito a partir do conhecimento sistematizado
e não oriundos do senso comum.
Afirma ainda não acreditar que a educação e a escola são instrumentos de transformações, entretanto não podem ser vistas como
redentoras de todos os males do mundo e, por isso, precisam conhecer
seus limites e seus papéis.
Prossegue destacando que a docência é uma profissão e, portanto
é possível se transformar, fazer-se docente, pois a concretude do ato de
ensinar requer um longo processo de formação, estudo, dedicação, experiência, pesquisa, construído a partir da relação entre a prática e a teoria.
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Trazendo ao assunto ao centro da proposta do encontro, ou
seja, acerca das rotinas administrativas e gestão pedagógica, ressalta que
em primeiro lugar é preciso desconstruir a ideia pejorativa que envolve
o termo “rotina”, enraizada na perspectiva tecnicista da década de 1970
que tem como princípio a memorização de conteúdos. Enfatiza que
coordenador não é um fiscal. Essa não deve nunca ser a visão que se
tenha da figura de um coordenador.
Além do mais conhecer as rotinas permanentes traz inestimáveis resultados no ato de planejar e faz o seguinte questionamento: será
que todos nós conhecemos, de fato, quais são as rotinas da função que
ocupamos? Complementa dizendo que muitas vezes costumamos desenvolver nossas atividades não pela necessidade ou organização, mas
porque está na hora de algo ser feito. Assim, inúmeras vezes nos vemos
em situações de urgência ou emergência para solucionar problemas
inerentes à função e, inevitavelmente perdemos tempo em situações
que poderiam ter sido resolvidas sem transtornos.
Nessa perspectiva, o tempo é um processo vivido e experienciado no convívio com a sociedade, o que chamamos de tempo social, e
um processo físico determinado por meio de instrumentos cronológicos, como relógios e calendários.
Assim cabe outro questionamento: nossa rotina é determinada
apenas pelo tempo físico, ou o tempo social tem colaborado para a
revisão dessa rotina enquanto ocupantes de cargos e funções de coordenação, docência ou administração?
Discutindo a problemática destaca que, enquanto categoria de
estudo, o trabalho pode ser analisado como prescrito e real. O trabalho prescrito é definido antecipadamente pela organização e fornecido
ao trabalhador para que o mesmo defina, organize e regule suas atividades; é uma tarefa dada. Já o trabalho real, para se constituir como
tal solicita do trabalhador, em seu cotidiano, o uso de sua criatividade,
inovação e imaginação.
E outra questão se desponta: o tempo de nosso trabalho pedagógico resume-se em uma rotina, elaborada por um tempo físico, a partir
de um trabalho prescrito, ou estamos conseguindo explorar o tempo
social para refletirmos sobre nossa rotina a partir de um trabalho real?
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É na intersecção entre os ambientes tempo, rotina e trabalho
que é criado o espaço para as reflexões sobre os problemas impostos
pelo trabalho pedagógico. E são várias as rotinas que se apresentam
ao trabalho pedagógico, tais como: entrada e saída de discentes; intervalo entre as aulas; elaboração de calendários, semanas de avaliações,
entrega de notas, diários e planos de ensino; atendimento ao aluno;
inúmeras reuniões de coordenações.
Diante de escopo mínimo das atividades pedagógicas há que se
estabelecer um percurso organizado para que o trabalho prescrito possa
se desenvolver de forma a não inibir ou anular o trabalho real.
É nesse campo de entrelaçamento que se analisa o papel dos
Núcleos enquanto suporte do trabalho pedagógico.
Assim temos o Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP), Núcleo
de Atendimento a Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas
(NAPNE) e Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI).
É importante salientar que a forma como esses núcleos são encarados é
de fundamental importância para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de sua rotina de trabalho. Se os percebemos como exigência legal,
apenas, estaremos cometendo um grande equívoco.
Na vertente desse entendimento é necessário que os coordenadores estreitem seus laços com os técnicos administrativos, com os
profissionais pedagogos, em uma perspectiva profissional. Esses profissionais e respectivos núcleos são instrumentos valiosíssimos no enfrentamento diário da gestão pedagógica.
E não nos esqueçamos jamais que, apesar da superficialidade
com que a Lei 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), trata da questão da gestão da educação, ao determinar
os princípios que devem reger o ensino, indica que um deles é a gestão
democrática.
No artigo 14 dessa Lei, encontramos a definição de que os sistemas de ensino devem estabelecer normas para o desenvolvimento da
gestão democrática nas escolas públicas de educação básica e que essas
normas devem, em primeiro lugar, estar de acordo com as peculiaridades de cada sistema e, em segundo lugar, garantir a participação dos
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profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola, além da participação das comunidades escolar e local em conselhos
escolares ou equivalentes.
E para a efetivação da gestão democrática, devem ser observados os seguintes pontos básicos: autonomia do campus (curso); financiamento (como é discutido o orçamento do campus); escolha dos dirigentes escolares; criação de órgãos colegiados; construção dos projetos
de cursos; participação da comunidade, dentre outras ações.
E para tanto é imprescindível que encaremos a gestão democrática como um ato político, pois requer sempre uma tomada de posição
política. A gestão escolar não é neutra, pois todas as ações desenvolvidas na escola envolvem atores e tomadas de decisões.
Nesse sentido, ações simples, como a limpeza e a conservação
do prédio escolar, até as ações mais complexas, como as definições pedagógicas, o trato com situações de violência, entre outras, indicam
uma determinada lógica e horizonte de gestão, pois são ações que expressem interesses, princípios e compromissos que permeiam as escolhas e os rumos tomados pela escola.
A noção de efetividade social, ou seja, de garantia de acesso e de
permanência, com a qualidade social para todos, nos diferentes níveis
e modalidades de ensino, é que vai indicar as respostas a essas questões.
Em uma perspectiva política, pensar um novo cenário para a
escola implica a articulação de três noções fundamentais: eficiência,
eficácia e efetividade social. De fato, a escola tem de ser eficiente, mas o
que significa ser eficiente? Eficiente em relação a quê? A mesma questão
se coloca para eficácia. O que é uma escola eficaz?
E para que a tomada de decisão seja partilhada e coletiva, é necessária a efetivação de vários mecanismos de participação, tais como: o
aprimoramento dos processos de escolha ao cargo de dirigente escolar,
a criação e a consolidação de órgãos colegiados na escola (conselhos
escolares e conselho de classe); o fortalecimento da participação estudantil por meio da criação e da consolidação de grêmios estudantis; a
construção coletiva do Projeto Político Pedagógico da escola; a redefinição das tarefas e funções da associação de pais e mestres.
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A gestão democrática, no sentido lato, pode ser entendida como
espaço de participação, de descentralização do poder e de exercício de
cidadania. E é por isso que a nossa responsabilidade de agiganta diante
de nossa atuação, seja docente ou administrativa. Cumpri-la dependerá de nosso comprometimento com a educação, com nossa profissão,
com a razão de existirmos, nossos discentes, tanto aqueles que atuam
no ensino médio e técnico quanto os que atuam na graduação, posto
que muitos atuam em ambas modalidades.
Os Cursos de Graduação do IF Goiano possuem em sua composição pedagógico-administrativa: as Coordenações de Cursos, o Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP), os Colegiados, o Núcleo Docente
Estruturante (NDE) e Comissão Permanente de Avaliação (CPA) que
se interconectam e se articulam, nas questões relativas ao projeto político pedagógico dos cursos, às metodologias de ensino, ao suporte
pedagógico, com demais profissionais dos cursos e assessoram a Direção de Ensino no desenvolvimento de políticas voltadas ao Ensino de
Graduação de cada campus.
O IF Goiano é uma instituição pluricurricular e multicampi,
composta por 12 unidades espalhadas em todo estado de Goiás, que
possuem em seu corpus realidades diferentes e identidade própria,
onde, dentre eles, 06 campi possuem Cursos de Graduação (Campus
Rio Verde, Urutaí, Ceres, Iporá, Morrinhos e Ipameri). O Campus Rio
Verde é um dos mais antigos da rede, antiga escola Agrotécnica, passou
a fazer parte do IF Goiano de dezembro de 2008, quando da criação
dos Institutos Federais, oferece desde o ensino Técnico até a Pós Graduação, por essa razão convidamos o Prof. Dr. Edson Souchie, Diretor
de Ensino, para relatar sobre as dificuldades, os desafios e as conquistas
na Gestão dos Cursos de Graduação do referido campus.
A Direção de Ensino do Campus Rio Verde relatou aos cursistas do Programa de Formação Pedagógica a pluralidade que envolve
as rotinas administrativas e pedagógicas tão diferentes e semelhantes
entre si, que hora se distinguem e hora se complementam, implicando
em uma relação de coexistência mútua. Na prática, o maior desafio
relatado foi tornar a gestão do cotidiano escolar plural quando da sua
interpretação e atuação, isto é, lidar com a coexistência da gestão do
administrativo e do pedagógico.
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Devemos esclarecer que quando tratamos do IF Goiano os conceitos de “instituição”, conforme Barbosa, não é sinônimo de “organização”, sem renunciar ao fato que em toda organização está presente a
dimensão “institucional”, e vice-versa. Assim, o conceito de organização remete-nos para dimensão de funcionamentos, busca da qualidade,
eficiência e eficácia de produtos ou processos; já o conceito de instituição, nos permite incorporar a dimensão de sujeito singular, enquanto
único, imaginário, enquanto sentido.
A Direção de Ensino ressaltou a importância de um olhar diversificado das práticas educacionais, principalmente no que se refere
ao campo de atuação da gestão educacional, como uma forma de criar
possibilidades para superação do alheamento imposto pela rigidez de
práticas burocráticas ultrapassadas instituídas, para ir além da organização e caminhar em prol de um projeto institucional.
Deve-se observar que a ação educativa é a troca que se efetiva
por meio da pluralidade de relações e das diferenças, não das semelhanças, que se sustentam e se estabelecem no cotidiano da escola. De
forma que a posição ocupada pelo educador e o ato de educar se cruzam através dos impossíveis. No impossível de educar e no impossível
de aprender é que está realmente a tarefa de educar. Ela alcança todos
os profissionais da educação, inclusive o Diretor Geral, a Direção de
Ensino, as Coordenações, os Núcleos de Apoio Pedagógico, os Colegiados, os Núcleos Docentes Estruturantes e a Comissão Permanente
de Avaliação, em que todos devem ser igualmente educadores, independentemente da função que desempenham. Não é uma nova tarefa
que se propõe a comunidade escolar, mas somente um “modo de ser e
de atuar no espaço simbólico e concreto do cumprimento de sua obrigação onde o pedagógico (educativo), o indagativo, o interrogativo,
o de escuta da realidade do aluno, de si e do social (...) se imbriquem
num só clima de trabalho e produção de resultados e de auto-produção
através desses resultados” (Barbosa, 1997, p. 35).
A preocupação principal da instituição deve-se centrar, portanto, na constituição do sujeito do processo individual e coletivo, pensar
numa concepção de educação voltada para a formação do sujeito, que
deve ser capaz de se autorizar em sua prática, como educador. Portanto,
o trabalho pedagógico não deve ser um conjunto de tarefas a serem
realizadas; é uma forma de ver e de se instituir enquanto sujeito e autor
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de um processo individual e social (Barbosa, 2004, p. 9). Pressupõe
uma visão pluralizada da administração e do pedagógico na gestão escolar, sem que haja mudança nas funções da Direção e outros profissionais da educação sendo somente um modo de atuação no espaço
educativo.
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1.3.4 TECNOLOGIAS
EDUCACIONAIS: UM DESAFIO
PARA A FORMAÇÃO
PEDAGÓGICA CONTINUADA
Ruth Aparecida Viana da Silva1
Geraldo Pereira da Silva Júnior2
Daniela Costa Custódio3

Quando se fala em Tecnologias Educacionais, é comum se pensar em tecnologias de informação e comunicação ou, ainda, mais especificamente, em tecnologias digitais. Nesse contexto, frente ao desafio
de se trabalhar esta temática no Programa de Formação Pedagógica
Continuada do IF Goiano, entre os dias 22 e 26 de agosto de 2016,
percebeu-se a necessidade de ampliar o campo conceitual da presença das tecnologias na educação. Para tal, estabeleceu-se como objetivo
o identificar a devida relação entre educação e tecnologias dentro e
fora do ambiente educacional, que causam impacto na vida docente/
discente, assim como aprofundar-se no conhecimento e utilização de
tecnologias educacionais com a utilização dos 20% na modalidade a
distância nos cursos presenciais do IF Goiano.
Para o desenvolvimento do estudo, foram utilizados dois tipos
de espaços físicos: a sala de aula presencial e a sala de aula virtual, que
funcionou no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), na platafor-

Mestre em Estudos Literários pela Universidade Federal de Rondônia. Especialista em Tecnologias e
Educação a distância, em Linguística e em Docência do Ensino Superior. Professora do IF Goiano e
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1

Mestre em Educação em Ciências e Matemática. Graduação em Física e Engenharia Civil. Gerente
de Ensino do Campus Trindade.
2

Mestre em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Agrícola da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Especialista em Consultoria Alimentar e Nutricional pela Universidade
Federal de Goiás. Nutricionista do Instituto Federal Goiano.
3

84

NÚCLEO ESTRUTURAL I (3º ENCONTRO)

ma e-tutore, o que possibilitou aos cursistas a construção do conhecimento por meio da própria experiência no AVA. Assim, as quarenta
horas de trabalho foram distribuídas nestas duas modalidades: vinte
horas presenciais e vinte horas no Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA). Nas horas presenciais, a equipe ministrante do encontro adotou
as seguintes estratégias: explanação da temática; momentos de leitura
individual; trabalho em grupo; partilha do trabalho em grupo em forma de seminário; relato de experiências; espaço para questionamentos,
e, ao final, confraternização. No AVA, propôs-se fórum sobre educação
e ensino híbrido, vídeos sobre a temática, elaboração de um plano de
aula com a utilização dos 20% na modalidade a distância em um curso
presencial, a partir de um modelo proposto. O caminho metodológico
assumido proporcionou o estabelecimento de objetivos específicos e
favoreceu a participação dos cursistas de forma efetiva e participante.
Para início de conversa, sugeriu-se a leitura do texto “A era dos
milagres”, de Monteiro Lobato. Em seguida, propôs-se uma dinâmica:
construir um “fio histórico” das tecnologias a que se teve acesso desde
criança até o momento atual. Primeiramente, um trabalho individual
de anamnese histórica de acesso a tecnologias diversas a que o cursista
teve acesso; o registro escrito da anamnese deveria ser feito na folha que
cada um recebeu. Posteriormente, a partilha no grande grupo sobre a
reativação da memória realizada. O objetivo da dinâmica: verificar a
compreensão do conceito de “tecnologia” dos cursistas (quando elencaram as tecnologias a que tiveram acesso) e desmitificar o termo “novas tecnologias”. Ressalta-se que a construção histórica foi dividida em
décadas: de zero a dez anos, de dez a vinte, de vinte a trinta e décadas
subsequentes. Durante a partilha, os comentários foram diversos e a
conclusão revelou o objetivo final da dinâmica: “toda tecnologia que
surge sempre foi inovadora. Então, por que a ênfase nas ‘novas tecnologias’ como se somente as tecnologias digitais fossem novas?”.
A partir da dinâmica, os participantes partilharam discursos que
se ouvem sobre o uso de tecnologias na educação: “ouve-se muito que é
preciso explorar o uso das novas tecnologias no ambiente escolar”; que
“os professores precisam se adaptar ao uso das novas tecnologias”, ou,
ainda, “que tem muito aluno que sabe mais do que o professor, por isso
o medo de usar as novas tecnologias”. O debate trouxe inquietações
e reiterou a importância da formação permanente dos servidores que
atuam na educação.
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Em seguida, deu-se início à apresentação teórica e identificação
de conceitos, significados e ferramentas das tecnologias de informação
e comunicação quanto ao uso e formas de utilização e como isso já
acontece no IF Goiano. A partir daí, tornou-se possível avaliar criticamente a relação entre Educação e as Novas Tecnologias, bem como
elaborar critérios básicos para o emprego das tecnologias atuais como
ferramenta de apoio à educação.
Após a explanação teórica, foram distribuídos textos para leitura e reflexão em grupo, para apresentação posterior a todos os cursistas.
Cientes de que o aporte teórico de estudiosos da área contribui significativamente na reflexão e aprofundamento sobre o uso das tecnologias
educacionais na aplicação dos 20% na modalidade a distância, bem
como para a atuação docente, apresentou-se aos cursistas autores que
tratam desta temática. Enfatizou-se a importância da leitura do texto
associada ao contexto de atuação. Nesse sentido, os cursistas, na apresentação, tiveram a oportunidade de relatar a experiência vivenciada no
contexto educacional quanto ao uso das tecnologias.
Para a leitura e reflexão, elegeram-se os seguintes textos:
• Almeida e Freitas (2015): apontam para a necessidade de um aprofundamento sobre as perspectivas e tendências das tecnologias de informação e comunicação aplicadas na educação. Além disso, chamam
a atenção para o uso dos aplicativos móveis a serviço da educação, confirmado pelo estudo de outros pesquisadores.
• Arredondo, González e González (2012): refletem sobre o papel do
professor, do aluno, e do apoio no AVA. Também chamam a atenção
para as técnicas, instrumentos, prática e programação das atividades do
professor enquanto tutor.
• Bacich, Neto e Trevisani (2015): organizaram estudos que apontam
para o ensino híbrido, que se revela uma tendência de mudança no
cenário educacional. Por isso, faz-se necessário que as instituições se
atentem às possibilidades que o aluno tem para estudar em diferentes
situações e ambientes. Esse estudo conta com o apoio do professor, da
equipe escolar e também, de forma colaborativa, com os colegas de sala.
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• Dias e Leite (2014): convidam para um “início de conversa” sobre a
educação a distância desde o aspecto legal ao pedagógico.
• Libâneo e Alves (2012): organizadores do livro “Temas de pedagogia:
diálogos entre didática e currículo”, que auxiliam na compreensão teórica da temática. Por exemplo, sobre as práticas pedagógicas nas múltiplas redes educativas e sobre os “artefatos tecnoculturais nos processos
pedagógicos”, dentre outros assuntos que merecem tempo de leitura.
• Montes (2016): chama a atenção para a aprendizagem colaborativa
e docência on-line.
• Palloff e Pratt (2004): sugerem um estudo sobre o levantamento
do perfil do aluno, como trabalhar com esse aluno virtual (questionamentos, inquietações e estratégias), bem como sobre as escolhas das
ferramentas para um aluno virtual de sucesso.
• Quando se fala em planejamento, métodos e ambientes na Educação
a Distância (EaD), Piva Jr., Pupo, Gamez e Oliveira (2011) oferecem
praticamente um “guia didático” sobre a EaD na prática. Para isso,
retomam o histórico da EaD, falam sobre os possíveis obstáculos da
educação on-line, sobre as teorias, abordagens, modelos e métodos pedagógicos, bem como sobre as ferramentas de apoio à aprendizagem tal
como o Moodle, com dicas de utilização de atividades no AVA.
Os textos para leituras e debates sobre as modalidades de ensino oferecidas com o emprego das tecnologias educacionais também
foram disponibilizados no AVA, contemplando os autores: Moran
(2008), Almeida e Freitas (2015), Bacich, Neto e Trevisani (2015),
Dias e Leite (2014), Palloff e Pratt (2004) e Montes (2016).
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A figura abaixo ilustra as palavras-chave destacadas nas apresentações
dos participantes.

Figura 1 - Palavras-chave destacadas na apresentação dos trabalhos realizados pelos grupos. Figura elaborada com o
uso da ferramenta disponibilizada no sítio https://wordart.com/.
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Nesse contexto, a formação proporcionou um conhecimento
sobre as habilidades mínimas específicas para compreender as dimensões técnica, gerencial e pedagógica quanto ao uso das tecnologias
educacionais na execução da carga horária semipresencial no âmbito
dos cursos presenciais e a distância ofertados pelo IF Goiano.
Para ilustrar a caminhada quanto ao uso de tecnologias educacionais e a trajetória da EaD no IF Goiano, a coordenadora do Núcleo de EaD, Daniela Custódio, apresentou o processo desde o início
de implantação dos cursos a distância, com as dificuldades, desafios e
demandas que se fazem presentes no atual contexto.

Figura 2 - Professora Daniela Costa Custódio – retrospectiva histórica da implantação da EaD no IF Goiano: do
início à atualidade.
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O acesso à educação profissional e tecnológica proporcionado
a estudantes de vários municípios de Goiás, por exemplo, só se tornou
possível pela oferta dos cursos presenciais-virtuais ofertados pelo IF
Goiano. Deixou de ser teoria. Um sonho que virou realidade. Os desafios persistem. As diferentes distâncias possuem importância na educação presencial-virtual, sejam elas geográficas, econômicas, tecnológicas,
culturais e/ou temporais. Destarte, o IF Goiano busca a produção de
conhecimentos em vista de uma melhor produção científica que possibilite melhorar ainda mais a vida das pessoas, a partir de uma pesquisa
com mais qualidade social, que também é possibilitada pela educação
presencial-virtual.
Nesse contexto de busca e aprofundamento do papel das tecnologias educacionais, o Campus Trindade compartilhou a experiência
com os cursistas, partindo dos seguintes questionamentos:
• que normativas regem a aplicação de até 20% para o desenvolvimento de “atividades não presenciais” nos cursos presenciais – técnicos, subsequentes e/ou graduação?
• o que definimos como atividades não presenciais?
Como são validadas?
A partir daí, o Gerente de Ensino, professor Geraldo Pereira da
Silva Júnior, apresentou a experiência do campus, o que proporcionou
uma participação efetiva dos cursistas presentes. Apresentou também as
dimensões pedagógicas das tecnologias da EaD, partindo do contexto
de implantação de 20% a distância nos cursos do Campus Trindade,
bem como a dimensão prática das tecnologias no processo de aprendizagem dos alunos e na ação docente, apontando as conquistas a curto,
médio e longo prazo até então percebidas. Ressaltou que novos estudos,
novas pesquisas e novos textos surgirão. Afinal, o processo de pensar-avaliar-repensar e escrever sobre a nossa prática deve ser algo constante.
Ao compartilhar esta experiência, os cursistas fizeram muitas
perguntas, pois queriam compreender o processo e levantar possibilidades sobre o que seria possível ou não realizar em seus campi de
origem. Foi uma experiência proveitosa não somente para eles, mas,
também, para os ministrantes da formação.
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Figura 3 - Professor Geraldo Pereira da Silva Júnior – apresentação sobre a aplicação dos 20% a distância nos cursos
integrados do IF Goiano – Campus Trindade.

Ao final da formação, na opinião dos cursistas, quanto à relevância dos componentes curriculares, 57.1% dos participantes afirmaram que: o curso “atendeu plenamente minhas expectativas”, e, 42.9%,
que “superou minhas expectativas”. Isso parece evidenciar a importância de se trabalhar sobre tecnologias educacionais aplicadas à proposta
de carga horária semipresencial nos cursos oferecidos pelo IF Goiano.
Considerando o proposto na ementa, sobre a formação docente,
52.4% dos cursistas afirmaram, em relação à “aquisição de novos conhecimentos para sua vivência profissional”, que o curso superou as expectativas, e, 47.6%, que atendeu plenamente as expectativas. Talvez o que
tenha favorecido para a superação das expectativas por parte da maioria
dos cursistas, foi “a seleção cuidadosa dos textos” e, principalmente, “a
prática apresentada em diálogo com os textos teóricos estudados”.
Em relação aos trabalhos em grupo, 52.4% dos cursistas afirmaram que superou as expectativas, e, 42.9%, que atendeu plenamente; e, 4.7% que atendeu parcialmente as expectativas. No geral, o trabalho em grupo possibilitou compartilhar experiências diversas, haja
vista os cursistas serem provenientes de campus diferentes. A questão
sobre o tempo para debate de ideias reitera este resultado, pois 57.1%
dos cursistas afirmaram que o tempo “atendeu plenamente minhas expectativas”, e, 42.9% afirmaram que “superou minhas expectativas”.
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Isso parece evidenciar a importância de se trabalhar sobre tecnologias
educacionais aplicadas à proposta de carga horária semipresencial nos
cursos oferecidos pelo IF Goiano, oferecendo espaço para o debate e/
ou dúvidas evidenciadas na prática cotidiana educacional.
No que se refere à carga horária do curso, 81% afirmaram que
“atendeu plenamente as expectativas” e 19% que superou as expectativas. Quanto à adequação do local das aulas, 61.9%, “atendeu as
expectativas”; 23.8%, que superou; e, 14.3%, “atendeu parcialmente
minhas expectativas”. Nesse último quesito, os “pernilongos” também
se fizeram presentes nos quartos de alguns cursistas.
O encontro como um todo, na visão dos cursistas, atendeu
plenamente as expectativas para 61.9%, e, para 38.1%, “superou”. Tal
conquista deve ser creditada à equipe de organização do Programa, aos
professores que ministraram o curso, mas, principalmente, à adesão e
participação efetiva dos cursistas à proposta apresentada. A socialização
dos conhecimentos adquiridos (e das dúvidas/dificuldades encontradas
pelos professores) favoreceu a construção colaborativa do conhecimento.
Dentre as sugestões dadas pelos participantes, evidenciam-se:
ferramentas didáticas que auxiliem os professores a elaborarem aulas
envolvendo o ensino híbrido, atividades colaborativas; aulas gravadas
pelos participantes para serem discutidas pelos próprios participantes;
palestra/curso sobre direitos autorais; práticas avaliativas no ambiente
virtual de aprendizagem; emprego de tecnologias em sala de aula.
Como trabalho final, os participantes deveriam elaborar um
plano de aula, uma Carta de Navegação, elegendo um conteúdo a ser
desenvolvido no AVA, contemplando: identificação, duração das aulas,
objetivos, conteúdos, recursos, plano de estudo do aluno, espaços de
aprendizagem. De forma resumida, o plano deveria conter:
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Encontro

1

Data de início

11/03

Data de finalização

26/03

Duração

3 aulas

Conteúdo

Guerra Fria e mundo bipolar

Critérios avaliativos
e valor

Participação efetiva nos fóruns.
Explicitar dúvidas.
(0,5)

Atividade Plano de
estudo

Leitura e comentário no fórum sobre a Carta de Navegação do
trimestre. Fórum de discussão sobre o tema “Guerra Fria”.
Pesquisa no site: <www.tevcultura.com.br/aloescola/história/
guerrafria/index.html>.

Quadro 1. Quadro ilustrativo resumido do plano de aula no AVA.

A pergunta que deve permanecer é: como selecionar e utilizar os diferentes recursos tecnológicos na prática educativa? O planejamento e a organização destes recursos exigirão tanto do professor
quanto dos gestores. Oportunizar um programa de formação continuada nesta área é, com certeza, assumir a responsabilidade conjunta
com o processo educativo.
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1.4.1 PERMANÊNCIA E ÊXITO
Miriã Nunes Porto Lima

Compreende-se que a educação é direito social e dever do Estado e deve consolidar-se na promoção do pleno desenvolvimento da
pessoa, no preparo para o exercício da cidadania e na qualificação para
o trabalho (BRASIL,1988, art. 205).
No entanto, somente aceitar a educação como direito não é o
suficiente para que ela se concretize. O fortalecimento de ações educacionais é de fundamental importância para o sucesso escolar, considerando elementos voltados para o acesso, a permanência e o êxito dos
estudantes no processo educativo.
Essas ações precisam estar voltadas para uma formação integral
comprometida com o desenvolvimento social. Para que isso ocorra é
necessário que não apenas o acesso do aluno à educação seja garantido,
mas também sua permanência e saída com êxito seja efetivada.
A evasão e a retenção escolar têm sido apontadas como o motivo do fracasso escolar de muitos estudantes. Da educação básica ao
ensino superior estas questões estão presentes. De acordo com a classificação proposta em Brasil (1996), as principais causas da evasão e da
retenção organizam-se dentro dos seguintes fatores: individuais, internos às instituições e externos às instituições.
Os fatores individuais enfatizam aspectos característicos do estudante e são relativos a questões de ordem pessoal, capacidade de aprendizagem, adaptação à vida acadêmica, escolha precoce da profissão etc.
Os fatores internos às instituições são relacionados a questões de infraestrutura, currículo, gestão administrativa, formação do professor, inclusão
social, didático-pedagógicas, entre outros. Os fatores externos às instituições estão relacionados a questões de conjuntura econômica e social,
reconhecimento social do curso, oportunidades de trabalho etc.
A partir desses fatores é possível entender que a evasão e a retenção são fenômenos que envolvem várias dimensões e que assim como
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afirmam Dore e Luscher (2011), é um processo complexo e "que demandam soluções também complexas, de difícil execução e que envolvem a participação de diversos agentes sociais".
O IF Goiano, na intenção de debater e solidificar ações de combate a esses fatores, propôs um plano de ação com vistas a diagnosticar,
monitorar, e intervir no sentido de apontar ações de superação da evasão e retenção escolar no âmbito institucional.
Esse plano é resultado de um processo coletivo, em que os campi foram instados a realizar diagnósticos locais sobre evasão e retenção
nos cursos técnicos e de graduação, com indicações de causas e medidas de combate e a participarem, por meio do envolvimento direto dos
participantes, de reuniões periódicas objetivando consolidar propostas
de intervenção e monitoramento necessários para minimizar os resultados encontrados.
Foi com o objetivo de debater a evasão e retenção e apresentar
aos cursistas o Plano Estratégico de Permanência e Êxito do IF Goiano
que a temática foi trabalhada dentro do quarto encontro do Programa
de Formação Pedagógica.
A elaboração desse plano teve o intuito de atender a Nota Informativa 138/2015/SETEC, ao Ofício Circular nº 77/2015/CGPG/
DDR/SETEC/MEC e o Documento Orientador para elaboração dos
Planos Estratégicos. Nesse Documento Orientador, a SETEC orientou quais fases seriam necessárias para elaboração do plano. Primeiro,
constituiu-se uma Comissão Multidisciplinar com representantes de
várias pró-reitorias.
O próximo passo foi a elaboração de um diagnóstico quantitativo. Para isso, extraíram-se do Sistema Nacional de Informações
da Educação Profissional e Tecnológica - SISTEC dados referente a
alunos matriculados em nossa Instituição. Com base nesse dados, foram feitos cálculos e aplicadas fórmulas, no intuito de encontrar nove
indicadores relacionados a evasão e a retenção. São eles: Taxa de Retenção, Taxa de Evasão, Taxa de Conclusão,Taxa de Reprovação, Taxa de
Matricula Continuada Regular, Taxa de Matrícula Continuada Retida,
Taxa de Efetividade Acadêmica, Taxa de Saída com Êxito e Taxa de
Permanência e Êxito.
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Logo após, começou-se a trabalhar a parte qualitativa do plano.
Nela, cada campus ficou responsável por levantar fatores motivadores
da evasão e retenção. Baseado no Documento Orientador, dividiu-se
esses fatores em fatores individuais, fatores internos à Instituição e fatores externos à Instituição. Com base nas pesquisas apresentadas por
todos os campi, tem-se os principais fatores encontrados:

Fatores individuais
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Fatores Internos

Fatores Externos

Adaptação à vida acadêmica;

Atualização, estrutura e
flexibilidade curricular;

Avanços tecnológicos,
econômicos e sociais;

Capacidade de aprendizagem
e habilidade de estudo;

Existência e abrangência dos
programas institucionais
para o estudante (assistência
estudantil, iniciação
científica, monitoria);

Conjuntura econômica e
social;

Compatibilidade entre a vida
acadêmica e as exigências do
mundo do trabalho;

Inclusão social e respeito à
diversidade;

Oportunidade de trabalho
para egressos do curso;

Descoberta de novos
interesses ou novo processo
de seleção;

Infraestrutura física,
material, tecnológica e de
pessoal para o ensino;

Políticas governamentais
para a educação profissional
e tecnológica e para a
educação superior;

Encanto ou motivação com o
curso escolhido;

Motivação do professor;

Questões financeiras da
instituição;

Escolha precoce da profissão;

Processo de seleção e política
de ocupação das vagas;

Reconhecimento social do
curso;

Qualidade da formação
escolar anterior;

Questões didáticopedagógicas;

Valorização da profissão;

Informação a respeito do
curso;

Relação escola-família;

Avanços tecnológicos,
econômicos e sociais;
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Fatores individuais

Fatores Internos

Fatores Externos

Outras questões de ordem
pessoal ou familiar;

Atualização, estrutura e
flexibilidade curricular;

Conjuntura econômica e
social;

Participação e envolvimento em
atividades acadêmicas;

Existência e abrangência dos
programas institucionais
para o estudante (assistência
estudantil, iniciação
científica, monitoria);

Oportunidade de trabalho
para egressos do curso.

Personalidade;

Inclusão social e respeito à
diversidade;

Questões de saúde do estudante
ou de familiar; e

Infraestrutura física, material,
tecnológica e de pessoal para
o ensino;

Questões financeiras do
estudante ou da família

Motivação do professor;

Adaptação à vida acadêmica;

Processo de seleção e política
de ocupação das vagas;

Capacidade de aprendizagem e
habilidade de estudo;

Questões didáticopedagógicas;

Compatibilidade entre a vida
acadêmica e as exigências do
mundo do trabalho;

Relação escola-família;

Descoberta de novos interesses
ou novo processo de seleção;

Atualização, estrutura e
flexibilidade curricular;

Encanto ou motivação com o
curso escolhido;

Existência e abrangência dos
programas institucionais
para o estudante (assistência
estudantil, iniciação
científica, monitoria).

Escolha precoce da profissão.
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A partir desse levantamento, os campi passaram a discutir ações
e medidas de intervenção que poderiam amenizar as taxas de evasão e
retenção e aumentar a taxa de permanência e êxito de nossos estudantes.
Durante o 3º encontro do programa de formação, que aconteceu de 21 a 23 de novembro, cinco horas foram dedicadas a apresentação de todos os dados e medidas de intervenção encontrados. Esse
momento foi planejado com o objetivo de apresentar, de forma sistemática, as práticas didático-pedagógicas e administrativas que, atualmente, estão sendo articuladas nos campi e de começar a implantar
ações de intervenção sistêmica e institucional, para enfrentamento das
situações relativas aos fatores mais recorrentes de evasão e retenção.
Para melhor fundamentação teórica sobre o tema evasão e retenção, foram apresentados, ainda, resultados da pesquisa, "Levantamento
das causas de reprovação nos cursos de graduação no IF Goiano - Campus Ceres sob a perspectiva discente" dirigida pela Profª Natália Carvalhaes de Oliveira. O objetivo dessa pesquisa foi o de levantar os principais fatores, apontados pelo estudante, causadores de sua reprovação.
Após esse momento teórico, a proposta de atividade foi a de um
debate em grupo e troca de experiências. Nessa atividade, os cursistas se
organizaram em grupos e fizeram um levantamento de possíveis fatores
que levariam a evasão e retenção de nossos estudantes. Depois desse
levantamento, fez-se o preenchimento de uma planilha elencando quais
seriam as ações necessárias para combater os fatores apontados. Ao final,
aconteceu uma explanação sobre os fatores levantados pelos cursistas.
A intenção dessa atividade foi a de consolidar e amadurecer as
ideias e estratégias de ações, com o objetivo de promover nos cursistas
o sentimento de pertencimento ao IF Goiano, a fim de que difundam a
prática de enfrentamento de situações problemáticas que se estabelecem
a partir do baixo desempenho estudantil e também a elementos relacionados à evasão.
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Figura 1 – Atividade em grupo para levantamento de fatores de evasão e retenção

Foi com base nesse momento de discussão no 3º encontro do
Programa de Formação que surgiu a necessidade de qualificar o debate,
bem como de promover a troca de experiências acerca das políticas de
Permanência Êxito dos estudantes no processo educativo, com o foco
na superação da evasão e retenção, na educação básica e na educação
superior. Com isso, a edição de 2017 do IV Ciclo de Formação, apresentou o tema "Permanência e Êxito nos Instituto Federais da Região Centro-Oeste", e que foi realizado em parceria com os Institutos Federais da
Região Centro-Oeste (IF Brasília, IF Goiano, IF Goiás, IF Mato Grosso
e IF Mato Grosso do Sul).
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O IV Ciclo de Formação foi organizado em dois momentos: o
primeiro aconteceu no dia 30 de maio de 2017, no Teatro do IF Goiás,
situado na Rua 75, nº 46. Centro, Goiânia/GO e o segundo acontecerá
no final do 2º semestre de 2017. No primeiro encontro, participaram
docentes e técnicos administrativos em educação dos Instituto Federais
da Região Centro-Oeste, teve como principal objetivo a troca de experiências e reflexões sobre a busca de elevar os índices de permanência e
êxito de nossos estudantes.
O segundo encontro será organizado internamente em cada Instituto para tratar de ações pontuais e específicas em seus contextos locais. No IF Goiano, o segundo encontro está previsto para o final do 2º
semestre de 2017. Nesse encontro os servidores do IF Goiano apresentarão relatos de experiências, na modalidade pôster e comunicação oral,
acerca das ações desenvolvidas em cada campus referente ao Plano Estratégico de Permanência e Êxito na modalidade presencial e a distância.
Enfim, a perspectiva é que o IV Ciclo de Formação e todo esse
movimento de problematização acerca da permanência e do êxito, contribua para a elevação dos níveis de reflexão e de elaboração teórica, política e prática no âmbito do IF Goiano, na perspectiva da valoração da
educação profissional e tecnológica como política pública comprometida com a qualidade do processo ensino-aprendizagem e inclusão social.
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1.4.2 EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Leigh Maria de Souza

É ensinar a pensar que o outro pode pensar também, mesmo
que seja um pensamento diferente, pois o que nos faz humanos são as
nossas diferenças. Educação Inclusiva pressupõe que todos tenham a
mesma oportunidade de acesso, permanência e aproveitamento na escola, independentemente de qualquer característica peculiar que apresentem ou não. A educação inclusiva é um direito e o ensino é um instrumento para o exercício desse direito, pois constitui-se em um espaço
privilegiado de construção de saberes, de interações, de negociações e
de multiculturalidade. Educar na diversidade exige um direcionamento para o estudo de práticas pedagógicas que valorizem as diferenças e
a diversidade nas salas de aula.
No desenvolvimento desse módulo consideraram-se dois importantes eixos na formação e atualização dos profissionais docentes: o
primeiro refere-se ao conteúdo e o segundo, à forma de desenvolvê-lo.
Quanto à metodologia, apostou-se nos processos de análise e reflexão
da própria ação como um importante instrumento para a transformação da prática docente. Nesse sentido, considerou a prática, as experiências e o saber fazer docente para implementação de espaços de
discussão em que se valorizou a observação, análise e reflexão crítica
sobre a própria prática, com a participação de toda a equipe na própria
unidade escolar.
No módulo Educação Inclusiva foram abordados alguns questionamentos sobre diversidade apontados pelos educadores do IF
Goiano: Como a questão da diversidade tem sido pensada nos diferentes espaços sociais e na escola? Como lidar pedagogicamente com
a diversidade? O que entendemos por diversidade? Que diversidade
pretendemos que esteja contemplada no currículo e nas políticas do
IF Goiano?
O módulo foi pensado e planejado para instrumentalizar o docente a perceber e refletir a diversidade que, do ponto de vista cultural,
pode ser entendida como “a construção histórica, cultural e social das
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diferenças” (GOMES, 2008, p. 17). A diversidade é muito mais do que
o conjunto das diferenças. Ao entrarmos nesse campo, estamos lidando
com a construção histórica, social e cultural das diferenças a qual está
ligada às relações de poder, aos processos de colonização e dominação.
Portanto, ao falarmos sobre a diversidade não podemos desconsiderar
a construção das identidades, o contexto das desigualdades e das lutas
sociais. A diversidade indaga o currículo, a escola, as suas lógicas, a sua
organização espacial e temporal, haja vista que as diferenças “[...] são
também construídas pelos sujeitos sociais ao longo do processo histórico
e cultural, nos processos de adaptação do homem e da mulher ao meio
social e no contexto das relações de poder” (GOMES, 2008, p. 17).
Assim, é preciso ter clareza sobre a concepção de educação, pois
há uma relação estreita entre o olhar e a abordagem pedagógica da diversidade e a concepção de educação que define as práticas educativas.
A proposta de discussão e concepção desse módulo considerou:
[...] a necessidade de constituir a escola como espaço e ambiente educativos que ampliem a aprendizagem, reafirmando-a como lugar do
conhecimento, do convívio e da sensibilidade, condições imprescindíveis para a constituição da cidadania. Entendemos, também, haver
outras perspectivas, ainda não contempladas, a serem consideradas
(GOMES, 2013, p.7).

Nesse sentido, foi proposta uma reflexão com os docentes para
quem, o que, por que e como ensinar e aprender, reconhecendo interesses, diversidades, diferenças sociais e, ainda, a história cultural e
pedagógica do IF Goiano. Posicionamo-nos em defesa da escola democrática que humanize e assegure a aprendizagem, onde todos tenham
acesso, permanência e êxito. Uma escola que veja o estudante em seu
desenvolvimento, seja ele adulto, idoso ou jovem em crescimento biopsicossocial; que considere seus interesses, suas necessidades, potencialidades, seus conhecimentos e sua cultura.
Desse modo, favorecer o compromisso com a construção de
um projeto social que não somente ofereça informações, mas que, de
fato, construa conhecimentos, elabore conceitos e possibilite a todos o
aprender, descaracterizando como espaço de êxito de uns e fracasso de
muitos. Nesse sentido refletimos se existe, de fato sensibilidade para a
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diversidade na educação nas várias modalidades ofertadas no IF Goiano? A diversidade faz parte dos coletivos de profissionais do IF Goiano
e nas práticas pedagógicas e nos currículos. Assim, qual é o lugar ocupado pela diversidade? Ela perpassa como tema que transversaliza o
currículo ou é pontual?
Nas escolas e nas salas de aula é que se manifesta a pluralidade
cultural do mundo em que vivemos. Essa pluralidade frequentemente
acarreta confrontos e conflitos, tornando cada vez mais agudos os desafios a serem enfrentados pelos profissionais da educação. No entanto,
essa mesma pluralidade pode propiciar o enriquecimento e a renovação
das possibilidades de atuação pedagógica. A escola precisa preparar-se
para bem socializar os conhecimentos escolares e facilitar o acesso dos
educandos aos saberes. Uma vez que os conhecimentos que se constroem e que circulam nos diferentes espaços sociais constituem direito
de todos (ARROYO, 2008).
Os educadores de diferentes áreas precisam incluir no currículo
abordagens de temáticas que tem sido negligenciadas: mulheres, povos
indígenas, negros, etc. Tais inclusões preenchem os espaços, trazendo
à cena vozes e culturas negadas e silenciadas na escola. Segundo Torres
Santomé (1995), as culturas ou vozes dos grupos sociais minoritários e/
ou marginalizados que não dispõem de estruturas de poder costumam
ser excluídas das salas de aula, chegando mesmo a ser deformadas ou
estereotipadas, para que se dificultem ou se anulem suas possibilidades
de reação, de luta e de afirmação de direitos.
Considerando que as ações educacionais são fundamentais para
ampliar a compreensão e fortalecer a ação de combate à discriminação
e ao preconceito, esse módulo privilegiou a história e a cultura afro-brasileira e indígena e a educação inclusiva, com abordagem, inclusive
sobre a Educação de Jovens e Adultos, componentes do Núcleo Estrutural II do curso de formação pedagógica, abordando questões acerca
da relação professor-aluno.
É preciso valorizar um repertório educacional que caminhe em
direção a um conceito de ser humano que produz história não a partir
de grandes sagas e heróis, mas a partir de relações comunitárias vividas e vivenciadas pelos grupamentos humanos. Reconhecer a presença
africana, por exemplo, amplia a concepção de mundo e permite perce108
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ber aspectos das relações entre povos e regiões do planeta ao longo do
tempo, ainda pouco conhecidos e compreendidos. Esse aprendizado
esclarece sobre os processos históricos e dinâmicas sociais que a negação secular da história africana nos currículos escolares e universitários
no Brasil nos levou a não perceber e, por consequência, interpretar de
forma equivocada.
Nesse contexto, ganha importância a Lei nº 10.639/03 para a
promoção de uma educação pautada nas relações étnico-raciais, com
o objetivo de garantir uma educação de iguais direitos para o pleno
desenvolvimento do indivíduo. A escola tem um papel fundamental,
tanto na desconstrução de estereótipos, como na promoção de relações
igualitárias e de respeito à diversidade. Para tanto, se fez necessário
desenvolver essa temática nesse processo de formação continuada instrumentalizando-os para a construção de práticas democráticas, plurais
e emancipatórias.
Destaca-se a formação de professores para a promoção de uma
educação antirracista e intercultural no IF Goiano. Para isso, o módulo
desenvolveu oficinas e estratégias para a valorização das crianças negras
como sujeitos de direitos cidadãs, produtoras e construtoras de conhecimentos e ao mesmo tempo, contribuir para desconstruir as narrativas
predominantes de preconceito e construir outra narrativa, de valorização da diversidade, das práticas, experiências, lutas e solidariedades que
fazem parte da vida dos estudantes.
A desconstrução de identidades estereotipadas passa pela construção de práticas pedagógicas e estratégias de promoção da igualdade
racial no desenvolvimento do currículo e da escola. Criar estratégias de
empoderamento1 das crianças negras, como sujeitos ativos de mudança, através do desenvolvimento da consciência individual para enfrentar
a naturalização do preconceito. Estratégias como: estar atento aos xingamentos preconceituosos, muitas vezes naturalizados, como brincadeiras; promover discussões e reflexões em salas de aula, sobre a situação
dos negros; criar um grupo na comunidade para discutir estratégias de
apoio e o enfretamento à violência que essas pessoas possam vir a sofrer.

O termo empoderamento, diz respeito a mudanças sociais numa perspectiva antirracista, antielitista
e sexista.
1
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A educação inclusiva integra o processo de construção da cidadania. Não pode estar restrita a um mero ato de solidariedade, mas de
respeito que dignifica e valoriza as condições do outro. A capacidade
humana não está explícita na aparência, mas na essência do ser, de
modo que a habilidade cognitiva se vincula diretamente com a produção do capital humano e seu resultado deve favorecer a totalidade
social, na constante e incisiva busca pelo bem comum.
Para tanto, é preciso respeitar a criança que apresenta singularidades corpóreas como um todo, levar em consideração os seus valores
e princípios. Cabe a escola realizar um processo de reeducação do olhar
sobre as práticas pedagógicas direcionadas aos diferentes, haja vista que
não basta apenas incluir, nas escolas, os que portam singularidades, é
preciso todo um trabalho que promova a diversidade, a socialização
entre os estudantes e toda a equipe que compõem a escola. Assim como
o currículo escolar deve ser pensado, planejado e organizado com vistas
a atender às especificidades das pessoas com necessidades educativas
específicas pautadas no respeito às diferenças.
No entanto, conforme destaca Gomes (2008), a relação entre
ética e diversidade ainda é incipiente nas discussões que envolvem as
propostas curriculares. Dessa forma, uma escola que trabalha numa
perspectiva democrática deve atender a todas as diferenças sociais, sejam elas provenientes da diversidade biológica, cultural e ética. Entretanto, ainda está distante da realidade educativa concreta, pois as
escolas ainda estão em um processo de revisão de valores para que possa
programar a educação inclusiva nos seus projetos políticos pedagógicos.Não será suficiente incluir as pessoas com deficiência na escola regular comum se também não realizarmos um processo de reeducação
do olhar e das práticas, a fim de superar os estereótipos que pairam
sobre esses sujeitos, suas histórias, suas potencialidades e vivências.
Na última década houve vários avanços nas políticas de inclusão. São políticas e propostas orientadas por concepções mais democráticas de educação. O debate torna-se necessário não apenas no âmbito
das propostas, mas também no âmbito das concepções de diferença, de
deficiência e de inclusão. A inclusão de toda diversidade e, especificamente, das pessoas com deficiência questiona a escola, os currículos,
a sua organização, os rituais de enturmação, os processos de avaliação
e todo o processo ensino-aprendizagem. As práticas significativas de
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educação inclusiva se propõem a desconstruir o imaginário negativo
sobre as diferenças, construído no contexto das desigualdades sociais,
das práticas discriminatórias e da lenta implementação da igualdade de
oportunidades em nossa sociedade.
Nesse aspecto, propôs- se uma discussão a partir de diferentes
abordagens teóricas e políticas: o IF Goiano tende a produzir mecanismos educativos dentro de um marco de diversidade cultural? Ao refletir
sobre a estrutura rígida que ainda impera nas escolas, a sua organização
temporal, sobre o fenômeno da repetência, a exclusão sistemática, a
discriminação com relação às variações linguísticas, raciais, étnicas etc.,
Skliar (2004, p.12) conclui que esse processo ainda não se concretizou.
Nesse sentido, o debate sobre a inclusão de pessoas com deficiência revela que não basta apenas a inclusão física dessas na escola.
Nesse aspecto, o módulo privilegiou/desenvolveu discussão em torno
da necessidade de uma mudança de lógica, da postura pedagógica, da
organização da escola (seus tempos e espaços) e do currículo escolar
para que a educação inclusiva cumpra o seu objetivo educativo. E mais:
compreender as discussões e práticas em torno dessa diferença como
mais um desafio na garantia do direito à educação, além de conhecer
e vivenciar várias experiências educacionais inclusivas que vêm sendo
realizadas em diferentes propostas pedagógicas. São experiências que
têm revelado a eficiência e os benefícios da educação inclusiva não só
para os alunos com deficiência, mas para a escola com um todo.
No entanto, é importante destacar que os questionamentos
apresentados e discutidos nesse módulo foram apontados a partir de
uma demanda interna do IF Goiano. Assumir a diversidade é posicionar-se contra as diversas formas de dominação, exclusão e discriminação. É entender a educação como um direito social e o respeito à diversidade no interior de um campo político. Esse foi só o início de um
longo trabalho que temos na consolidação desse projeto. Ressalta-se
que várias iniciativas significativas vêm sendo realizadas no IF Goiano.
Algumas delas são frutos de práticas educativas realizadas pelos docentes e por gestores dos campi que entendem que o direito à educação
será realmente pleno à medida em que também seja assegurado aos
sujeitos que participam desse processo o direito à diferença.

NÚCLEO ESTRUTURAL II (4º ENCONTRO)

111

REFERÊNCIAS
ARROYO, Miguel Gonzáles. Indagações sobre currículo: educandos e
educadores: seus direitos e o currículo. Organização do documento: Jeanete Beauchamp, Sandra Denise Pagel, Aricélia Ribeiro do Nascimento.
Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2008.
ÉGLER, M. T. Inclusão Escolar: O que é? Por que? Como Fazer? São
Paulo: Moderna, 2003, 2006. (Coleção Cotidiano Escolar).
D’ADESKY, Jacques. Pluralismo étnico e multiculturalismo: racismos
e anti-racismos no Brasil. Rio de Janeiro: Pallas, 2001
GOMES, Nilma Lino. Indagações sobre currículo: diversidade e currículo. Organização do documento: Jeanete Beauchamp, Sandra Denise
Pagel, Aricélia Ribeiro do Nascimento. Brasília: Ministério da Educação,
Secretaria de Educação Básica, 2008.
LEITE, L. P; MARTINS, S. E. S. Adequação curricular: alternativas
de suporte pedagógico na educação inclusiva. Revista Educação Especial.
v. 23 n. 38, p. 377-367. set/dez. 2010. Disponível em: . Acesso em: 2
set. 2016.
SKLIAR, C. e DUSCHATZKY, S. O nome dos outros: narrando a
alteridade na cultura e na educação. In: LARROSA, J. e SKLIAR, C.
(Orgs.). Habitantes de Babel: políticas e poéticas da diferença. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.
TORRES SANTOMÉ, J. As culturas silenciadas no currículo. IN:
SILVA, T.T. (Org.) Alienígenas na sala de aula: uma introdução aos estudos culturais em educação. Petrópolis: Vozes, 1995.

112

NÚCLEO ESTRUTURAL II (4º ENCONTRO)

NÚCLEO ESTRUTURAL II (4º ENCONTRO)

113

1.4.3 EDUCAÇÃO DE JOVENS
E ADULTOS – PROEJA1
Maria Emilia de Castro Rodrigues
Claudio Virote

O presente tópico foi abordado no Programa de Formação como
componente curricular do Núcleo Estrutural que tratou da relação professor-aluno na perspectiva da temática Educação de Jovens e Adultos
e do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a
Educação Básica, na Modalidade de Jovens e Adultos – Proeja.
Esse encontro foi ministrado pela professora da Faculdade de
Educação da Universidade Federal de Goiás (FE-UFG) e representante
do Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos (Fórum Goiano
de EJA), Dra. Maria Emilia de Castro Rodrigues, que conduziu as atividades numa perspectiva freireana, enfatizando questões importantes
sobre o movimento e a identidade da EJA, bem como os princípios,
desafios e proposições para a prática pedagógica do professor do Proeja.
Parafraseando Paulo Freire, as atividades foram iniciadas com
os dizeres que “[...] sem a curiosidade que me move, que me inquieta,
que me insere na busca, não aprendo nem ensino” (FREIRE, 1996, p.
85). A partir desta reflexão contextualizou apresentando alguns instrumentos legais que abordam a EJA, bem como os entrelaçamentos
desta modalidade com os seus sujeitos, suas concepções, sua realidade
e os desafios que, tanto sujeitos educandos quanto sujeitos docentes,
encontram na sua jornada.
Nessa contextualização buscou aprofundamento das concepções de EJA, que em seu percurso histórico foi tratada como campa-

O presente texto foi escrito a partir dos textos utilizados para apresentação da temática do referido
encontro de formação pedagógica. Contou ainda com a sistemática e irrestrita contribuição da professora Maria Emília de Castro Rodrigues que, além de valiosas informações, forneceu material teórico
para o desenvolvimento textual.
1
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nhas, programas e só a partir de 1996, com a Lei de Diretrizes e Base
da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9394/1996 como modalidade
de ensino, desvelando alguns paradigmas que a envolvem e instigando
uma reflexão sobre as intencionalidades políticas que a revestem.
Nessa perspectiva, apresento alguns desafios conceituais, destacando que em se tratando de EJA o velho resiste ao novo, aludindo a
práticas políticas que, por sua vez, refletem na prática didático-pedagógica e administrativa dessa modalidade. Fez ainda uma observação sobre a
forma como a EJA é encarada e vista na sociedade; como uma forma aligeirada de conclusão das etapas da educação básica (ensinos fundamental e médio) não cursadas em idade apropriada pelos sujeitos educandos.
Diante da discussão, apresentou-se alguns eventos que marcaram
a trajetória e as lutas mais recentes em prol da EJA, destacando a publicação do Decreto n. 2.208/1997, que separou o ensino médio da educação
profissional; do Decreto n. 5.154/2004, que reintegrou o ensino médio
à educação profissional e enfatizou, no §2º, do Artigo 3º, que:
Os cursos mencionados no caput articular-se-ão, preferencialmente,
com os cursos de educação de jovens e adultos, objetivando a qualificação para o trabalho e a elevação do nível de escolaridade do trabalhador, o qual, após a conclusão com aproveitamento dos referidos
cursos, fará jus a certificados de formação inicial ou continuada para
o trabalho (BRASIL, 2004).

Na sequência, algumas observações foram feitas sobre o dispositivo legal e passou-se à reflexão sobre o Decreto n. 5.840/2006, que
instituiu o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional
com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja) e as articulações que se deram, a partir de 2011, com a promulgação da Lei 12.513, que criou o Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), criticando tal programa no que
diz ao seu caráter aligeirado na formação técnica e omisso na formação
humana para o trabalho.
E foi justamente nessa linha de raciocínio que suscitou a discussão sobre o atual cenário político e educacional e suas implicações para
a EJA, trazendo à tona a abordagem sobre o Currículo Integrado e sua
importância para a formação humana do sujeito educando.
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Assim, fez-se questão de abordar os fundamentos indispensáveis
à organização curricular da EJA a partir do seu Documento Base do
Proeja, destacando como imprescindíveis a integração curricular com
vistas à qualificação social e profissional articulada à elevação da escolaridade, construída a partir de um processo democrático e participativo de discussão coletiva; escola formadora de sujeitos articulada a um
projeto coletivo de emancipação humana; valorização dos diferentes
saberes no processo educativo; compreensão e consideração dos tempos
e espaços de formação dos sujeitos da aprendizagem; escola vinculada
à realidade dos sujeitos; autonomia e colaboração entre os sujeitos e o
sistema nacional de ensino; e o trabalho como princípio educativo.
E a partir desta fundamentação questionou aos participantes:
qual o sentido da escola para os jovens e adultos? Ressaltou que, para
pensarmos na resposta não podemos deixar de refletir que:
Não devemos chamar o povo à escola para receber instruções, postulados, receitas, ameaças, repreensões e punições, mas para participar
coletivamente da construção de um saber, que vai além do saber de
pura experiência feito, que leve em conta as suas necessidades e o torne instrumento de luta, possibilitando-lhe ser sujeito de sua própria
história (FREIRE, 2001, p. 35).

E nesse contexto apresentou alguns princípios da Educação Popular: que deve estar direcionada a atender a luta da maioria da população, a classe trabalhadora, deste país por acesso ao saber historicamente
produzido e acumulado, haja vista que
Em uma sociedade de classes que se configura como a nossa, trabalhar a concepção de Educação Popular na escola pública significa realizar um exercício permanente de contra hegemonia. Neste aspecto,
é necessário valorar as experiências educativas que são dirigidas pelos
próprios Movimentos Sociais. Delas emergem indicativos importantes para adentrar na construção de propostas que, efetivamente,
caminhem na direção da construção de uma escola pública popular.
A construção da Educação Popular como política pública acompanha, necessariamente, o avanço na refundação do Estado [...]. Constituir um Movimento de Educação Popular como política pública
requer que ele deve ser mais amplo do que a política educacional
propriamente dita, ele teria que incidir na explicitação das contradições sociais para se inserir na totalidade do social, os professores e
as comunidades teriam que ser necessariamente protagonistas neste
movimento (PALUDO, 2011, 33).
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Nesse sentido, uma das concepções de educação do povo classe
trabalhadora é a Educação Popular, que é, ao mesmo tempo, movimento sociocultural e concepção de educação. Educação tomada por
nós como uma relação dialógica entre sujeitos da aprendizagem, que
possibilite o contato com saberes já produzidos e a produção de novos
saberes, cujo ato de educar adquire significado na medida em que possibilita ao homem concretizar sua humanização, ou seja, sua liberdade
de ser e de se reconhecer enquanto criador e criatura, sujeito do processo coletivo de construção de sua história.
O termo popular tem se apresentado com diferentes significados ao longo do contexto histórico da educação brasileira. Desde
o entendimento de popular como: sinônimo de luta pela educação
para todos e responsabilidade do Estado (PAIVA, 1984, 2003; BEISIEGEL, 1992; FISCHER, 2012); educação do oprimido (FREIRE,
1984, 1987), daquele que vive sem as condições elementares para o
exercício de sua cidadania, que não tem acesso aos bens materiais e
imateriais produzidos socialmente, cuja educação popular, deve tomar
como ponto de partida a realidade do oprimido, o resgate cultural do
povo, e os processos simbólicos da comunidade em que se insere, ampliando os saberes rumo aos conhecimentos culturalmente valorizados
pelas classes sociais, acessando aos bens culturais, na busca da própria
libertação e da sociedade.
Outros entendimentos de popular passam pela defesa dos interesses das classes populares1, construindo também a sua própria identidade cultural (JIMÉNEZ, 1988); e estão vinculados à educação para a
autonomia, enquanto seja capaz de gerar um saber-instrumento, para
a construção de direção política; bem como se articulam às práticas
direcionadas para o exercício da cidadania, em que as maiorias possam
assumir o seu papel sócio-político na conjuntura sócio-política e econômica, enquanto política de resistência dos grupos populares na busca
de mudanças (BEZERRA, 1980). E ainda concebe-se popular como
vinculado ao conceito de classes populares, que traduz interesses dessas
classes, “do povo” (WANDERLEY, 1980); articulado aos movimentos

Classes populares, entendidas no plural, pois compreendem o operariado industrial, a classe trabalhadora em geral, os desempregados e subempregados, o campesinato, os indígenas, os funcionários
públicos, os profissionais e ainda alguns setores da pequena burguesia (WANDERLEY, 1980)
1

NÚCLEO ESTRUTURAL II (4º ENCONTRO)

117

sociais populares (PALUDO, 2010, 2011) e cujo “horizonte da educação popular não é o homem educado, é o homem convertido em
classe. É o homem libertado” (BRANDÃO, 1980, p. 129).
Na educação brasileira a luta pela Educação Popular se contrapõe às concepções hegemônicas e se inicia com a chegada dos imigrantes e as escolas anarquistas de e para trabalhadores; os movimentos pela
escola pública; e se fortaleceu nos anos 1960, com os movimentos de
Educação Popular e Cultura Popular, tendo entre eles educadores como
Paulo Freire; e a educação dos movimentos populares, sendo retomada
nos anos 1980, nas propostas de educação pública das administrações
populares e se estende aos movimentos sociais (BRANDÃO, 2008).
A Educação Popular tem origem na escuta do povo, e a ele
está direcionado, comprometendo-se com suas lutas, na defesa dos interesses dos setores majoritários, construindo também a sua própria
identidade cultural; nesse processo toma o político como elemento de
promoção dos setores sociais, no exercício da cidadania crítica, com
vistas à transformação social, que substantivamente a diferencia das
demais concepções educativas. Não propõe a adaptação passiva dos
sujeitos à realidade sociocultural, histórica e econômica, mas sim à
construção da criticidade - conscientização - e a inserção dos mesmos,
como protagonistas históricos em processos transformadores. Trata-se
de uma dimensão cultural do trabalho político, assim como a dimensão política do trabalho pedagógico, que toma a cultura, os símbolos
da classe trabalhadora como fonte dos conteúdos dos diálogos pedagógicos (BRANDÃO, 2008; FREIRE, 1987, 1997a), articulando-os
aos saberes historicamente produzidos e sistematizados (os quais foram
produzidos por todos, mas apropriados como se o fossem apenas pela
classe dominante), com vistas a uma educação libertadora.
Ainda é parte do processo educativo da Educação Popular a
conscientização política (enquanto capacidade de leitura da estrutura e
dinâmica da sociedade capitalista, tomada de posição e inserção efetiva
nos processos de luta) e de formação humana omnilateral que pressupõe a conscientização política, mas a transcende, porque envolve o
esforço individual e coletivo, efetivo de vivência de outra ética e moral,
que não a ditada pelo capital.
Trata-se, portanto, de uma Educação Popular crítica, que des118
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taca a intencionalidade política na educação como ponto de partida
para a transformação social, cuja importância da pesquisa em educação
e nos processos educativos de participação popular é fundante; assim
como a prática educativa fundamentada na totalidade concreta do
sujeito, considerando seus aspectos numa perspectiva integral do ser.
Para tanto ressalta-se a necessidade de desenvolvimento de consciência
crítica e organização, bem como mobilização dos excluídos para, em
conjunto, pensar a transformação da realidade injusta.
Destacando outro princípio da Educação Popular, sua fala arremete à importância da dialogicidade e seu papel para a construção de
conhecimentos e fortalecimento de relações entre os sujeitos no processo educativo. Neste ponto, escola, professor e alunos são sujeitos
ativos na construção, desenvolvimento e avaliação do processo educativo e reescrita da história desses sujeitos, na perspectiva da formação
humana, valorizando a ação cultural e articulação de conhecimentos
populares adquiridos no cotidiano dos educandos, assim como os conhecimentos técnico-científicos a serem apropriados.
Ainda com base nos princípios da Educação Popular Crítica
chamou a atenção para aspectos relacionados à totalidade do conhecimento e a importância do tratamento interdisciplinar/integrados. Nesse sentido destacou o papel do educador, que possui (e deve possuir)
o domínio dos conhecimentos, compreender a educação enquanto ato
político, compreender sua opção política e atestar seu compromisso de
classe como elementos indispensáveis à mediação do conhecimento em
sala de aula.
Quanto ao currículo da EJA, este deve ser pautado nos fundamentos e concepções da formação humana (integral), destacando
valores, princípios morais e éticos no processo de construção da identidade e da formação do cidadão crítico e participativo, fatores preponderantes para a preparação do sujeito para o mundo do trabalho
e despertar de sua consciência de classe e compreensão do trabalho
como princípio educativo.
Sobre a EJA, propriamente dita, fez algumas observações no
que diz respeito aos sujeitos educadores dos Institutos Federais (IFs),
observando que estes, em sua maioria, não compreendem a modalidade, salientando que não foram formados para esta realidade. Mas
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também apontou para a instabilidade nos contratos de trabalho e que,
nesta modalidade, não há carreira efetiva.
Sobre a alta evasão na modalidade argumentou que este fenômeno é uma questão problematizada ao longo do tempo, mas que merece maior atenção de todos os envolvidos no processo, pois muitos
fatores intra e extra-escolares contribuem para tal realidade, destacando
no âmbito escolar que os currículos são trabalhados de forma fragmentada e cientificista, além de serem extremamente tecnicistas e disciplinaristas, contribuindo muito para a evasão. Além do mais existe grande
dificuldade de diálogo e de mediações que favoreçam a exposição das
experiências vividas, da valorização dos saberes anteriormente adquiridos pelos educandos entrecruzando-os aos saberes sistematizados e sobre a discussão dos conteúdos escolares considerando os saberes prévios
que os alunos possuem. Outro aspecto importante é a vivência com a
construção coletiva do conhecimento articulando os saberes cotidianos
e escolares com os do mundo do trabalho.
A partir dessas argumentações, sobre os alunos, questionou:
Quem são? De onde vêm? Por que vêm? Por que não ficam? Para as
respostas contribuiu dizendo que os sujeitos educandos do Proeja possuem como marca evidente a diversidade. São sujeitos socioculturais ricos em experiências e expectativas, trabalhadores urbanos, camponeses,
mulheres, homens, jovens, adultos, idosos, pessoas com deficiências,
indígenas, afrodescendentes, descendentes de europeus, de asiáticos,
empregados e desempregados, filhos, pais, mães, avós, moradores urbanos de periferias, áreas de ocupação urbana e vilas. Muitos pertencem ao sistema prisional, jovens que cumprem medidas socioeducativas. Também são moradores que habitam as ruas das grandes cidades.
Pertencem a grupos organizados que se articulam pelo direito à terra,
à moradia, pelas igualdades de gênero, étnico-raciais e de orientação
sexual. É um público marcado, sem dúvidas, pela diversidade!
Mas e os professores... quem são? De onde vêm? Por que vêm?
O que fazem para que fiquem? Esta reflexão gerou grande discussão e
questões sobre formação inicial e continuada, posicionamento político
e saberes da prática docente, os quais foram bastante exploradas e que
também convergiram para a compreensão de quem é o sujeito educando e como trabalhar pedagogicamente com ele.
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E diante de tal observação, questionou-se qual a visão de escola
que os alunos da EJA possuem. Como o aluno da EJA aprende? Como
trabalhar com esse aluno? E diante das colocações de alguns professores, apresentou-se transcrição de uma fala de um aluno da EJA do
IFRN, que diz o seguinte:
Os estudantes [da... sic] EJA são mais maduros, estão há muito tempo afastados da escola e têm grandes dificuldades para interpretar e
para escrever textos. Além disso, muitos são desmotivados, faltam
muito e não têm compromisso com a Instituição, dificultando seu
engajamento nas aulas teóricas bem como com a pesquisa, embora
apresentem interesse e empolgação com as atividades práticas. [...]
Eu observo de ponto positivo na [sic] EJA é a atividade prática. Por
isso, a nossa sugestão é fazer o negócio mais prático, bem prático
mesmo [...]. (Entrevista, DE, IFRN)

Também apresentou transcrição de uma fala de um docente da
EJA, também do IFRN, quando questionado como deve ser o trabalho
pedagógico na EJA, o mesmo respondeu:
[...] a diferença de base mesmo é muito forte, é diferença muito
grande do pessoal pro regular. Então, às vezes, eu tenho uma certa
dificuldade. Eu acho que outros professores devem sentir a mesma
coisa e até eu digo na sala: o pessoal diz que EJA é diferenciado,
vou trabalhar a mesma coisa só é diferente aqui a carga horária que
o regular é ano todo e o [a] EJA é semestral, mas o programa é o
mesmo, as atividades são as mesmas, vou trabalhar do mesmo jeito.
Mas, infelizmente, às vezes, eu não consigo (Entrevista, D3, IFRN).

Problematizando as falas, referiu-se sobre a coerência da postura profissional e questionou sobre qual a concepção mais adequada de
conhecimento deve ser adotada. Como considerar que o educando do
Proeja é diferente do educando do ensino regular e continuar trabalhando da mesma forma? Como o educando jovem, adulto e idoso aprende? Que saberes possuem? Se não temos este conhecimento, precisamos
acessá-lo, buscando por meio da formação continuada, em especial a
em serviço, o domínio deste processo, Além disso como afirmamos anteriormente, faz-se necessário a articulação entre o diálogo, problematização de conteúdos e práticas, bem como discussões frequentes sobre as
relações homem-mundo. E complementou com uma citação:
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Conhecer, na dimensão humana, que aqui nos interessa, qualquer
que seja o nível em que se dê, não é o ato através do qual um sujeito,
transformado em objeto, recebe, dócil e passivamente, os conteúdos
que outro lhe dá ou impõe. O conhecimento, pelo contrário, exige
uma presença curiosa do sujeito em face do mundo. Requer sua ação
transformadora sobre a realidade. Demanda uma busca constante.
Implica em invenção e em reinvenção. Reclama a reflexão crítica de
cada um sobre o ato mesmo de conhecer, pelo qual se reconhece
conhecendo e, ao reconhecer-se assim, percebe o “como” de seu conhecer e os condicionamentos a que está submetido seu ato. Conhecer é tarefa de sujeitos, não de objetos. E é como sujeito e somente
enquanto sujeito, que o homem pode realmente conhecer (FREIRE,
2002, p. 16).

Dessa forma, o processo ensino-aprendizagem deve levar em
consideração o planejamento coletivo e individual, realizado em reuniões
pedagógicas periódicas que promovam a interação e reflexão conjunta,
que compreendam o diálogo como princípio educativo, que promovam
o diagnóstico como ferramenta de atuação tanto para professores quanto
para alunos, em que tanto professores quanto alunos se lancem numa
mudança de postura e que estejam sempre abertos ao novo e os professores estejam constantemente repensando sua prática pedagógica.
Nesse processo de ensino-aprendizagem o professor deve ter o
papel de mediador do conhecimento favorecendo uma relação significativa entre conhecimento e realidade. Nessa perspectiva seria muito
importante, a partir da fala significativa dos sujeitos educandos, trabalhar com temas geradores, eixos temáticos ou projetos de ensino-aprendizagem, tendo a realidade dos alunos como ponto de partida para as
problematizações, sistematizando conteúdos significativos e potencializando a aprendizagem.
E para isso a interdisciplinaridade/integração se despontam
como importantes ferramentas capazes de articular os conhecimentos
técnico-científicos com os conhecimentos humanos, num processo de
trocas de experiências e fortalecimento das relações humanas, elementos indispensáveis à formação integral.
Entretanto, também não se deve deixar de considerar os desafios da EJA, sobretudo a evasão; o desinteresse frente a conteúdos sem
significação para os educandos; a inadequação das práticas pedagógicas
ao perfil dos estudantes jovens e adultos; a forma linear de organização
122

NÚCLEO ESTRUTURAL II (4º ENCONTRO)

do conteúdo escolar e da definição de critérios de seleção e organização
dos conteúdos; o currículo impróprio para o aluno trabalhador da EJA,
geralmente fragmentado, cientificista e disciplinarista; além da dificuldade de diálogo entre os saberes dos educandos e os conteúdos escolares.
Mas uma coisa são os desafios, outra coisa é o que nos desafia.
Nesse aspecto, o que nos resta, sobretudo se entendermos que assim
como os educandos da EJA, nós educadores também aprendemos ao
longo da vida, é reconhecer como sabiamente fez Paulo Freire, em muitas de suas reflexões que não é possível superar a ingenuidade, o senso
comum, sem “assumi-los”, ninguém chega lá partindo de lá, mas daqui.
É neste aqui, nos desafios políticos e pedagógicos da Educação de Jovens
e Adultos, que temos, que somos chamados a enfrentá-los e superá-los.
E o papel da formação continuada é de fundamental importância para tais enfrentamentos e superações. A formação não se constrói
por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de técnicas), mas sim
através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de
(re)construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso é tão
importante investir a pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência
(NÓVOA, 1992, p.25).
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1 - INTRODUÇÃO
O presente trabalho é um relato de experiências do Projeto de
Aplicação Pedagógica desenvolvido no Programa de Formação Pedagógica Continuada do IF Goiano – Pró-Reitoria de Ensino, para fins
de conclusão do curso, intitulado “O Projeto Integrador como estratégia didático-pedagógica no Curso Técnico em Mineração Integrado
ao Ensino Médio”.
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O projeto, ainda em fase de implementação, visa promover reflexões sobre o ensino integrado, tendo em vista a realização do Projeto Piloto do Currículo Integrado no Campus Avançado Catalão e tendo como
ensaio o Curso Técnico em Mineração Integrado ao Ensino Médio.
O objetivo é articular a educação geral com a educação profissional, fortalecendo os conceitos e práticas referentes à formação integral, ao currículo integrado, proporcionando aos docentes momentos
de trabalho coletivo, descoberta de novas estratégias didático-pedagógicas integradoras, de docência compartilhada, entre outros, utilizando
principalmente os projetos integradores como meio de integração efetiva no Curso Técnico em Mineração.
A proposta de se utilizar prioritariamente os projetos integradores como instrumento didático-pedagógico se deu porque entende-se
que o aprendizado acontece de forma mais completa quando existe a
integração entre os conteúdos abordados em sala de aula e as situações
vividas pelos alunos em seu meio social. Segundo Ramos (2005, p.
100) essa integração tem um “sentido de completude, de compreensão
das partes no seu todo ou na unidade do diverso, de tratar a educação
como uma totalidade social”.
Além disso, quando o aluno consegue enxergar sua realidade
naquilo que estuda, seu interesse/comprometimento com o aprendizado acontece de forma mais prazerosa, pois ele encontra sentido
no conteúdo que lhe é apresentado. Para isso, além do conhecimento
específico de cada docente, o diálogo entre eles e consequentemente
entre as unidades curriculares que ministram é fundamental, uma vez
que, só assim, será possível construir práticas pedagógicas coerentes
com os conteúdos do curso e o contexto vivenciado de maneira articulada. Para Ramos (2008), trata-se de uma postura diferente que o
docente deve assumir, onde cada qual tem ciência sobre seu papel, seu
lugar neste processo, que leva em conta o conhecimento acadêmico
técnico dele, mas, também, sua capacidade de percepção em relação à
totalidade sobre a realidade.
Essa interação pode ser conseguida por meio da Interdisciplinaridade, na qual se propõe, em sala de aula uma temática, com abordagens adotadas nas diferentes unidades curriculares que compõem o
currículo. O desafio aí é identificar os elos de ligação, que convergem
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às unidades curriculares a discutirem/trabalharem sobre determinado
tema em um projeto, para transpor conhecimento, promover descobertas, inovar e superar a fragmentação dos conteúdos.
Fazenda (2009) nos conta que nos projetos interdisciplinares
"não se ensina, nem se aprende: vive-se, exerce-se” (FAZENDA, 2009,
p. 17). Esse mesmo autor (2008) descreve ainda que o conhecimento
interdisciplinar depende do sentido (saber), da funcionalidade (saber-fazer) e da intencionalidade (saber-ser), e que o docente tem o papel de
perceber se os saberes produzidos estão adequados quanto à relação de
interação entre docente e discente, de maneira a identificar que o que
se diz e o que se faz está necessariamente disposto de forma coerente.
É importante salientar que no ano de 2016, o Projeto Pedagógico do Curso de Mineração Integrado ao ensino médio passou por
um processo de reformulação que almejava a elaboração de um PPC
mais articulado, incorporando na matriz curricular os eixos temáticos
de integração de unidades curriculares e conteúdos do núcleo básico
como o núcleo profissionalizante.
Para isso, a Gerência de Ensino do Campus, a Coordenação, os
docentes e o conselho do referido curso trabalharam enfaticamente na
reestruturação do PPC, contando com as orientações de uma equipe
de profissionais da Coordenação Geral de Ensino Médio, Técnico e
PROEJA, vinculada à Pró-Reitoria de Ensino do IF Goiano, que não
mediram esforços para que esse trabalho se concretizasse e o novo PPC
do curso fosse aprovado.
Por conseguinte, acreditando no sucesso das ações de integração motivadas pela reformulação do PPC de Mineração, pensou-se,
inicialmente, realizar, no Encontro Pedagógico 2017/1, que precedeu
o início do primeiro semestre de aulas do ano de 2017, um levantamento de práticas pedagógicas e possibilidades de projetos integradores
apontados pelos docentes, atuantes no primeiro ano do curso, mais
especificamente, nos dois primeiros bimestres letivos de 2017/1, para
que assim fosse possível efetivamente lograr êxito na aplicação dos conceitos referentes ao Currículo Integrado, Projeto Integrador e Interdisciplinaridade explorados durante a realização do Curso de Formação
Pedagógica.
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A intenção inicial não era só apontar as práticas em si, ou tampouco apenas levantar ideias de projetos integradores, mas, também
discutir, refletir e iniciar a constituição de relatos de experiências e vivências educativas com base no novo formato de currículo adotado por
essa instituição. Com este intuito, durante a realização do Encontro
Pedagógico 2017/1, foi feita a primeira ação metodológica para que
esse projeto pudesse se efetivar. Foi realizada, por parte dos professores
que participaram do Programa de Formação, uma apresentação que
abordou a temática do currículo integrado e a necessidade de assumirmos uma postura quanto à integração do curso. Teceram-se, assim, reflexões sobre os elos entre o currículo e a prática, tendo como referência
alguns autores como Ramos (2005) e Frigotto e Ciavatta (2008), que
trazem suas contribuições neste campo.
Ainda durante o Encontro Pedagógico 2017/1, a equipe de
coordenação deste projeto, em conjunto com a gerência de ensino,
abordaram junto aos docentes propostas de possíveis projetos integradores com o viés do currículo integrado, que pudessem ser aplicados
no primeiro ano do Curso em questão (proposta foco do projeto). No
entanto, após muitas discussões, percebeu-se que por mais que o PPC
se encontrasse recentemente reformulado, ainda apresentava lacunas
que não permitiriam que as práticas pedagógicas integradoras propostas e/ou discutidas/levantadas pudessem ser concretizadas satisfatoriamente em sala de aula.
Sendo assim, compreendeu-se que, apesar da proposta dos
coordenadores deste trabalho ser, naquele momento, a de promover
uma discussão com o intuito de identificar possíveis projetos integradores, o contexto era mais complexo, pois a equipe se deparou com a
real necessidade de modificar novamente o PPC do curso antes de dar
continuidade à realização do projeto submetido ao curso de Formação
Pedagógica.
Dessa forma, a Gerência de Ensino, do IF Goiano – Campus
Avançado Catalão, acionou a Coordenação Geral de Ensino Médio,
Técnico e PROEJA do IF Goiano – Reitoria, que orientou toda a
equipe, de tornar o atual PPC do curso, um PPC Piloto Experimental, para que as alterações necessárias fossem realizadas de imediato
(após aprovação).

CURRÍCULO INTEGRADO E INTERDISCIPLINARIDADE

131

Com isso, abre-se um parêntese no arranjo das ações que levam
ao objetivo central deste trabalho, ampliando o proposto, pois, além
das reflexões sobre o currículo integrado, o trabalho teve que abarcar
também a reformulação do PPC do Curso Técnico em Mineração.
2 - METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS
PEDAGÓGICOS
O presente trabalho é um relato de experiências do Projeto de
Aplicação Pedagógica desenvolvido no Programa de Formação Pedagógica Continuada do IF Goiano – Pró-Reitoria de Ensino, para fins
de conclusão do curso, intitulado “O Projeto Integrador como estratégia didático-pedagógica no Curso Técnico em Mineração Integrado
ao Ensino Médio”.
2.1 Aspectos Metodológicos e Metas do Desenvolvimento do Projeto de Aplicação Pedagógica
O trabalho aqui demonstrado trata-se de um relato de experiências referente à implementação de um projeto de aplicação pedagógica desenvolvido no Programa de Formação Pedagógica Continuada
do IF Goiano – Pró-Reitoria de Ensino no IF Goiano – Campus Avançado Catalão.
Nessa direção, a estruturação, planejamento e aplicação de um
trabalho que incorporem conhecimentos teóricos e práticos abordados em unidades curriculares do primeiro ano do Curso Técnico em
Mineração Integrado ao Ensino Médio, teve como ponto de partida
a problemática real vivenciada pelos alunos ou localizada no meio em
que eles se encontram inseridos e por eles apontada.
Tendo como base o objetivo do projeto de aplicação pedagógica
é possível apontar algumas metas no processo de implementação:
a) Promover um momento para apresentar aos docentes, coordenação pedagógica, coordenações de cursos técnicos integrados, conselho de curso e gerência de ensino o histórico do PPC do Curso Técnico Integrado em Mineração desde sua concepção até a proposta de
submissão como Piloto – Experimental.
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b) Apresentar aos docentes, coordenação pedagógica, coordenações de cursos técnicos integrados, conselho de curso e gerência de ensino
as orientações para a construção de um projeto Piloto – Experimental.
c) Realizar reuniões para discussão entre docentes, coordenação pedagógica, coordenações de cursos técnicos integrados, conselho
de curso, comissão de reestruturação do PPC do curso integrado em
mineração e a equipe deste projeto de formação pedagógica sobre as alterações/reestruturações necessárias do PPC do Curso, para submetê-lo
como Piloto – Experimental.
d) Realizar uma escuta junto aos alunos sobre a problematização de suas vivências dentro e fora da instituição, a fim de angariar
material para uma avaliação diagnóstica de possíveis temas geradores
para a construção do projeto integrador.
e) Realizar uma avaliação diagnóstica com base no que foi levantado junto aos discentes sobre os possíveis temas geradores e apresentar aos docentes do curso.
f ) Realizar junto aos docentes do curso a abertura das ementas
para que estes possam discutir e definir qual(is) tema(s) gerador(res) especificamente será(ão) escolhido(s) para a definição do projeto integrador.
g) Auxiliar na construção/reformulação do Plano de Ensino das
unidades curriculares envolvidas no Projeto Integrador.
h) Acompanhar a aplicação do Projeto Integrador escolhido.
i) Realizar uma reflexão acerca da aplicação do projeto integrador no primeiro ano do Curso Técnico Integrado em Mineração observando a perspectiva do currículo integrado produzindo como resultado
um relato de experiência.
As metas mencionadas acima estão sendo desenvolvidas gradualmente conforme necessidade/andamento do desenvolvimento do
projeto. A concepção de currículo integrado tem se dado pela participação dos envolvidos no processo: alunos, professores, coordenação de
curso, colegiado de curso e gerência de ensino.
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Para a realização das ações propostas neste projeto fez-se um
planejamento em etapas que perpassam, por exemplo, pela reformulação do PPC, pela adequação da matriz curricular reestruturada,
pela investigação de assuntos levantados pelos alunos sobre o meio
onde vivem, pelas estratégias de definição dos temas geradores e os
eixos temáticos.
2.2 Procedimentos Didático-pedagógicos
As discussões sobre o currículo integrado ampliaram-se no Brasil a partir dos anos 2000, com o advento do Decreto-lei nº 5.154 de
23 de julho de 2004, que permitiu que o ensino técnico pudesse ser
ofertado de forma articulada ao ensino básico. Dessa forma, as instituições que ofertam essa modalidade de ensino viram-se, a partir daí,
desafiadas a efetivar essa proposta de formação.
O desafio de “promover de fato” um ensino integrado no sentido de totalidade social requer:
Remetemos o termo ao seu sentido de completude, de compreensão
das partes no seu todo ou da unidade no diverso, de tratar a educação
como uma totalidade social, isto é, nas múltiplas mediações históricas que concretizam os processos educativos. No caso da formação
integrada ou do ensino médio integrado ao ensino técnico, queremos
que a educação geral se torne parte inseparável da educação profissional em todos os campos onde se dá a preparação para o trabalho:
seja nos processos produtivos, seja nos processos educativos como a
formação inicial, como o ensino técnico, tecnológico ou superior.
(CIAVATTA, 2005, p. 84).

Sobre a formação técnica integrada ao ensino médio Ramos,
Frigotto e Ciavatta afirmam ainda que:
[...] a integração do ensino médio com o ensino técnico é uma necessidade conjuntural – social e histórica – para que a educação tecnológica se efetive para os filhos dos trabalhadores. A possibilidade de
integrar formação geral e formação técnica no ensino médio, visando
a uma formação integral do ser humano é, por essas determinações
concretas, condição necessária para a travessia em direção ao ensino
médio politécnico e à superação da dualidade educacional pela superação da dualidade de classes (RAMOS; FRIGOTTO; CIAVATTA;
2005, p. 45).
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Portanto, percebe-se que há uma discussão recorrente sobre a
necessidade de articular a educação profissional à formação geral (básica) nos currículos integrados, objetivando a formação completa do
indivíduo, levando em conta não só os conteúdos acadêmicos, mas
também os aspetos sociais nos quais o aluno se encontra inserido.
Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005) e Ramos (2006) explicam
que historicamente existem discussões, conflitos, de tempos em tempos, no que se refere ao modelo de projetos de educação profissional,
ora enviesados pelo tecnicismo, ora focado nas habilidades, competência e no mercado, ou ainda, baseado na ideia de educação politécnica e integrada, sendo que esta última vem ganhando espaço na
Rede Federal de Educação Profissional.
Essa proposta de educação politécnica integrada faz alusão ao
conceito de Escola Unitária, do pensador Antonio Gramsci. Para ele,
essa escola única rompe com a divisão fundamentada na escola clássica e humanista e a escola técnica e profissionalizante. De acordo
com ele, remete-se a uma escola diferente, focada em uma formação
mais ampla de
cultura geral, humanista, formativa, que equilibre equanimemente
o desenvolvimento da capacidade de trabalhar manualmente (tecnicamente, industrialmente) e o desenvolvimento das capacidades de
trabalho intelectual” (GRAMSCI, 1989, p.118).

A reformulação do PPC do Curso Técnico em Mineração, resultou em uma matriz curricular mais articulada, com a disposição
de eixos temáticos em sua composição. Com isso, entende-se que,
pedagogicamente, há melhores condições para que os docentes possam trabalhar efetivamente o ensino integrado junto aos discentes do
Curso Técnico.
A referida proposta iniciada junto aos docentes e técnicos administrativos, com a conscientização sobre a temática do Currículo
Integrado e a necessidade de mudar as práticas didático-pedagógicas,
tem no Projeto Integrador um instrumento pedagógico aliado que
pode ser usado para atender essa demanda.
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O Projeto Integrador refere-se ao planejamento e à organização entre as unidades curriculares, os conteúdos teóricos e práticos,
contextualizando-os com a vivência do discente, com o meio em que
ele se encontra inserido, com as problemáticas apontadas pelo mesmo, com as circunstâncias reais ou similares de sua vida social/profissional, que de certa forma fazem sentido para ele.
No entanto, é importante destacar que, segundo Fazenda
(1992), a interdisciplinaridade serve para nos orientar quanto a promover a articulação entre a formação geral e a profissional do Currículo Integrado quando diz que:

O valor e a aplicabilidade da Interdisciplinaridade, portanto, podem-se verificar tanto na formação geral, profissional, de pesquisadores,
como meio de superar a dicotomia ensino-pesquisa e como forma
de permitir uma educação permanente (FAZENDA, 1992, p. 49).

Com a interdisciplinaridade a instituição como um todo se
torna mais ativa e participativa o que impacta diretamente na formação do sujeito social.
Contudo, é importante salientar que, para a confecção e desenvolvimento do projeto integrador, o planejamento e o trabalho
em conjunto dos docentes e toda a equipe envolvida com o ensino
na instituição são indissociáveis, pois, quando juntos, as ideias aparecem, a discussão é mais rica, o conhecimento e a experiência das
pessoas envolvidas fazem a diferença.
Compreende-se então que os projetos integradores constituem alternativas capazes de promover a interdisciplinaridade, a articulação e o inter-relacionamento dos conhecimentos de diversas unidades curriculares colaborando assim, com uma aprendizagem mais
interessante, contextualizada e significativa para os alunos (CRUZ,
et al., 2015).
Japiassu (1976, p.74) diz que “a interdisciplinaridade caracteriza-se pela intensidade das trocas entre os especialistas e pelo grau
de interação real das unidades curriculares no interior de um mesmo
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projeto de pesquisa”. E ainda, segundo Brasil (1999), entende-se a
interdisciplinaridade como sendo o a afirmação das ligações de complementaridade, convergência, interconexões e passagens entre os
conhecimentos.
De posse de todas essas considerações e perspectivas salientadas nos parágrafos anteriores, vislumbrou-se a execução deste trabalho, considerando, ser possível, com base em PPC Piloto Experimental de Mineração Integrado ao Ensino Médio, do IF Goiano
– Campus Avançado Catalão, utilizar a ferramenta didático-pedagógica – O Projeto Integrador – para promover, entre as unidades
curriculares em potencial, do primeiro ano do curso, a articulação e
interdisciplinaridade, com o intuito de proporcionar uma formação
mais completa aos nossos discentes.

3 - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE APLICAÇÃO
PEDAGÓGICA
O começo desta jornada de desenvolvimento do Projeto de
Aplicação Pedagógica submetido ao Curso de Formação Pedagógica
tem marco na primeira reestruturação do PPC do Curso Técnico em
Mineração Integrado ainda no ano de 2016, em que já se previa um
núcleo articulador inserido na matriz curricular alterada.
No entanto, em função de alguns problemas enfrentados considerar-se-á que somente no início do primeiro semestre de 2017, com
a transformação do PPC Técnico em Mineração Integrado ao Ensino
Médio, recém reformulado, em um Projeto Piloto Experimental, conforme orientação da Coordenação Geral de Ensino Médio, Técnico e
Proeja da Pró-Reitoria de Ensino do IF Goiano, afirmamos que se dá
efetivamente o início do desenvolvimento das ações práticas do projeto. Somente após essas definições que foi possível a realização das novas
alterações de PPC e as ações ligadas à investigação dos temas geradores
como subsídio para compor o projeto integrador, instrumento pedagógico deste projeto, que vislumbra atender as demandas dos conteúdos
que compõe o Núcleo Articulador da matriz do Curricular do Curso.
As ações de promoção do Currículo Integrado no Curso Téc-
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nico em Mineração Integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal
Goiano – Campus Avançado Catalão tiveram quatro principais momentos, descritos nos itens a seguir.
3.1 Reestruturação do PPC do Curso
A implementação do currículo integrado no Curso Técnico em
Mineração do Campus Catalão inicia-se em 2016 após discussão dos
docentes atuantes no curso, conselho de curso, coordenação de curso,
gerência de ensino, coordenação pedagógica e docentes participantes
do Curso de Formação Pedagógica Continuada.
As discussões giraram em torno dos conceitos referentes à Organização Curricular e Pedagógica na Educação Profissional e Tecnológica, Currículo Integrado, Interdisciplinaridade, Integração e sobre as
unidades curriculares que compõe o currículo.
Após amplas discussões, essa equipe indicou algumas alterações
importantes que já se convergiam com organização de um currículo
integrado abordado no Curso de Formação Pedagógica Continuada.
O exemplo de alteração foi à união de duas unidades curriculares do 1° Ano do curso, que detinham ementas com conteúdos
semelhantes e/ou convergentes: Unidade curricular de Geologia Geral
e Unidade Curricular de Mineralogia e Petrografia que se tornaram
Geociências I, contemplando conteúdos de Geologia e Mineralogia.
Já para o 2º Ano do curso, foi criada a unidade curricular de
Geociências II com conteúdos da Unidade Curricular de Gênese de
Jazidas, mais o conteúdo de Petrografia (desmembrada de Mineralogia
e Petrografia).
Ainda para o 1º Ano do curso, criou-se uma unidade curricular,
com o objetivo de se trabalhar nela, temas da atualidade de maneira
articulada com os demais componentes curriculares daquele período
escolar, a unidade curricular de Tópicos Especiais, com carga horária/
aula de 36 horas, criada como componente estratégico de integração.
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Estas modificações permitiram uma redução de 80 horas/aulas
totais nos dois primeiros anos do curso, conforme disposto na Tabela
1 que segue.

Alterações na Matriz Curricular
Ano do
Curso

1º

2º

Matriz Antiga

Matriz Nova

Unidade Curricular

Carga Horária/
Aula

Unidade
Curricular

Carga Horária/Aula

Geologia Geral

120h

Geociências I

80h

Mineralogia e
Petrografia

80h

Tópicos Especiais

40h

Gênese de Jazidas

80h

Geociências II

80h

280h

Total

200h

Total

Tabela 1 – Alterações na Matriz Curricular 2016– Curso Técnico em Mineração Integrado ao Ensino Médio – IF
Goiano – Campus Avançado Catalão.

A redução mensurada na Tabela 1, é positiva e importante do
ponto de vista da flexibilização, da jornada de estudo em sala de aula,
para os cursos de períodos integrais.
3.2 Alterações do PPC do Curso de Mineração: novos desafios
A implementação das práticas pedagógicas do currículo integrado tiveram alguns problemas no início do ano letivo quando, foram
observados, pelos coordenadores, docentes, gerência de ensino e equipe pedagógica, após discussão no Encontro Pedagógico de 2017/1, dia
31 de Janeiro de 2017, que algumas lacunas ainda existiam no PPC
recém-reformulado.
Com o referido PPC reformulado em mãos, o planejamento
para o 1º Ano do curso de iniciar suas atividades de ensino com a matriz integrada foi bastante desafiador.
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O Núcleo Articulador denominado “Ética, Cidadania, Direitos Humanos e Exploração Mineral” objetivava integrar 50% da carga
horária das unidades curriculares de Geociências I e Geografia, mais
100% da carga horária da unidade curricular de Tópicos Especiais, totalizando 102 horas dispostas para este ano o que nos remeteu, no planejamento das aulas, uma carga horária de integração alta e, sobretudo,
não condizente com a realidade/possibilidade de execução das ementas
destas unidades curriculares.
Os principais dilemas apareceram na confecção dos planos de
ensino das unidades curriculares do núcleo articulador, bem como na
organização prática das aulas (horário de cada aula), pois ao analisar as
ementas das unidades curriculares ali representadas, verificou-se que a
integração da maneira proposta prejudicaria conteúdos das unidades
curriculares que se encontravam no referido núcleo.
Foram, também, levantadas questões sobre como realizar o registro das aulas no sistema Q-Acadêmico: se as unidades curriculares
que formavam o núcleo articulador deveriam ser vistas de forma separada no registro escolar ou se deveriam ser dispostas como apenas uma
unidade curricular, ou seja, o próprio núcleo articulador e ainda sobre
o lançamento de notas no sistema.
Após essas verificações, a gerência de ensino do Campus Catalão entrou em contato com a Pró-Reitoria de Ensino relatando as
problemáticas que tornavam impraticáveis a implementação do PPC
do Curso Técnico em Mineração recentemente alterado e aprovado.
Com imediato retorno, a Coordenação Geral de Ensino Médio
e Técnico, vinculado à Proen, veio à Catalão no dia 13 de Março de
2017, e reuniu-se com toda a equipe envolvida com o curso em questão, para avaliar a situação in loco. Após ampla discussão definiu-se primeiro que o PPC do Curso Técnico Integrado em Mineração deveria
ser alterado novamente e que a partir deste momento, as alterações e
construção da matriz integrada deste PPC fariam parte de um Projeto
Piloto Experimental. Para que a nova matriz dialogasse com a realidade local, fora novamente discutidas os conceitos e fundamentos que
norteiam a construção do currículo integrado, os núcleos articulares,
as práticas pedagógicas que proporcionam a interação, a perspectiva do
uso dos projetos integradores como instrumento pedagógico atuante
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direto no núcleo articulador, dentre outros.
3.3 A Escuta dos Alunos do 1º Ano do Curso Técnico em Mineração para levantamento dos Temas Geradores
No dia 10 de abril de 2017, realizou-se um momento de escuta
dos alunos do 1º Ano do Curso Técnico em Mineração, para levantamento de um diagnóstico da realidade em que esses estudantes encontram-se inseridos.
Esse foi um momento em que diversos assuntos foram tratados
junto aos estudantes, para que estes, instigados, relatassem um pouco
de suas vivências, seus anseios quanto profissionais (depois de formados), suas dificuldades, as principais problemáticas que eles, suas famílias e/ou a sociedade de seu bairro, cidade, região, estado ou, até
mesmo, o País enfrenta. A ideia era levantar aspectos sociais, culturais
e problemas relevantes em que eles encontram-se inseridos. Em suma,
identificar suas vivências como alunos do curso técnico em mineração,
como pessoa individual, como ser social, e também, sobre maneiras de
interação da mineração com a sociedade e seus interesses pessoais, etc.
Essa etapa foi muito importante na organização de execução
deste projeto de aplicação pedagógica, pois, por meio dela foi possível
ouvir dos discentes sobre o meio em que vivem, sobre a comunidade em que estão inseridos, levando em conta sua cultura, costumes,
os problemas e contradições que enfrentam. Foi, de certa forma, um
mecanismo bastante positivo, que nos permitiu compreender melhor
a realidade do nosso alunado, sendo possível assim, que os professores, equipe pedagógica e gerência de ensino pensassem sobre propostas
de projetos integradores que pudessem atenuar/amenizar/melhorar ou
promover conhecimento acerca da problemática abordada. Além do
mais, os alunos puderam opinar sobre o que pode ser melhorado diante
dos problemas relatados, o que nos ajudou ainda mais.
Do ponto de vista pedagógico, os problemas e soluções apontados por estes alunos se tornam um norteador para que conseguinte os
professores e técnicos administrativos vinculados ao ensino, ali reunidos, pudessem transpor estas demandas em projetos de ensino e também pesquisa e extensão. Neste momento, as sementes que levariam
aos temas geradores dos futuros projetos integradores do curso técnico
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em mineração integrado em Catalão foram lançadas, vislumbrando
por parte desta instituição de ensino a “formação integral” tão idealizada no conceito de ensino omnilateral, dos nossos discentes.
De acordo com o levantamento feito junto aos alunos, foram
indicados os temas geradores que nitidamente convergem nas seguintes
questões: segurança no trabalho, aplicações dos recursos minerais, as
linhas de produção dos minérios em Catalão, as questões ambientais.
Além disso, os alunos também demonstraram preocupações
sobre a carência da arte e da cultura na cidade, e como as riquezas do
município não são convergidas em melhorias nestas áreas.
Em resumo, os temas geradores deste levantamento definem as
áreas do “trabalho, economia, natureza e cultura”, temas estes vinculados a atividade da mineração em Catalão e também no mundo.
3.4 Abertura das Ementas das Unidades Curriculares do 1º Ano
do Curso Técnico em Mineração Integrado e propostas do projeto
integrador
No dia 11 de abril de 2017, dia posterior à escuta dos alunos,
instalou-se a etapa de abertura das ementas das unidades curriculares e
definição do projeto integrador.
Vale ressaltar que nessa reunião decidiu-se entre os professores
a elaboração de apenas um projeto integrador que teria como objetivo
central a articulação de unidades curriculares que fossem convergentes,
e que de acordo com suas ementas estariam então suprindo as necessidades dos temas geradores, que em resumo foram questões relacionadas ao trabalho, economia, natureza e cultura.
A etapa de abertura das ementas consistiu em um momento
onde o professor ou professora de cada unidade curricular do 1º Ano
do Curso Técnico em Mineração Integrado apresentou aos colegas suas
ementas e planos de ensino.
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Durante cada exposição, surgiam assuntos que se conectavam
e a equipe de trabalho pôde tomar notas destes contatos interdisciplinares e assim, conforme disposto na Tabela 2 abaixo, a formulação de
cinco agrupamentos principais de articulações entre as unidades curriculares foram encontradas.

Agrupamento de Unidades Curriculares que se Articulam no
1º Ano do Curso Técnico de Mineração Integrado ao Ensino Médio
Grupos

Unidades Curriculares que se Articulam

Grupo 1

Geociências I, Biologia, Geografia, Química, Física, Matemática,
Tópicos Especiais e Introdução a Mineração.

Grupo 2

Gestão e Segurança do Trabalho, Sociologia e Educação Física.

Grupo 3

Cartografia, História, Geografia e Matemática.

Grupo 4

Introdução a Informática, Cartografia, Português, Inglês e
Matemática.

Grupo 5

Introdução à Mineração, Português, Inglês, Matemática, Artes.

Tabela 2 – Agrupamento de Unidades Curriculares que se Articulam no 1º Ano do Curso Técnico de Mineração
Integrado ao Ensino Médio – IF Goiano – Campus Avançado Catalão

Em seguida, após intensas discussões, definiu-se um Eixo Temático com nome “Produção Mineral e Realidade Regional” com os
seguintes assuntos de possibilidade de integração:
• História do trabalho (relação/produção);
• Filosofia do trabalho;
• O trabalho na mineração;
• Segurança do trabalho;
• Mercado e economia mineral;
• Ética no trabalho;
• Filosofia da ciência;
• Ciências tecnológicas e suas aplicações;
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• Nomenclaturas;
• Educação ambiental e mineral;
• Produção e meio ambiente;
• Sustentabilidade; e
• Formação/construção cultural.
Após novamente intensas discussões, como conclusão deste
momento, três propostas de projetos integradores foram sugeridos
pelos professores ali presentes. No entanto, como resumo das três, a
escolha de uma proposta ligada aos “impactos sociais e ambientais da
mineração no mundo e em Catalão, com soluções em educação e tecnologia para transformação da realidade” foi a escolhida.
Sobre as metodologias de aplicação do projeto estão as práticas
interdisciplinares onde serão utilizados recursos audiovisuais, seminários de discussões, visitas técnicas e aulas compartilhadas com o foco
principal de promover a integração.
4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como foi mencionado, a execução desse projeto se encontra
em andamento. No entanto, as experiências vividas durante esse processo, por toda a equipe docente, administrativa, de gestão do ensino
e discentes envolvidos, do Campus Avançado Catalão, são riquíssimas.
Na difusão dos conceitos e experiências sobre o currículo integrado, na formatação que está sendo construída à nível de PPC Piloto
Experimental, de uma matriz curricular integrada, com a inserção do
Núcleo Articulador, compreendemos que, até o momento, muitos passos importantes foram dados, mas que ainda há muitos por vir.
Entendemos que a proposta de utilizar as horas do Núcleo
Articulador da matriz em projetos integradores conforme Tabela 4 é
mais realista, pois como pode ser observado a proposta fica mais bem
disposta e viável de ser implementada, do ponto de vista das aulas. No
entanto, a Tabela 3 nos remete a uma matriz curricular onde o núcleo
articulador possui unidades curriculares, o que dificulta, de forma prática, o desenvolvimento das aulas no Curso Técnico em Mineração –
Integrado ao ensino médio.
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1ª Versão da Matriz Curricular –
Núcleo Articulador com Unidades Curriculares
Unidades Curriculares

Carga Horária
(Aula)

Carga Horária
(Aula)

Geociências I

40

34

Geografia

40

34

Tópicos Especiais

40

34

120

102

NÚCLEO
ARTICULADOR
(Ética, cidadania,
direitos humanos e
exploração mineral)

Total:

Tabela 3 – 1ª Versão da Matriz Curricular do Núcleo Articulador com Unidades Curriculares - 1º Ano do Curso
Técnico de Mineração Integrado ao Ensino Médio – IF Goiano – Campus Avançado Catalão

2ª Versão da Matriz Curricular – Núcleo Articulador com Projeto Integrador

NÚCLEO
ARTICULADOR
(Projeto Integrador
a decidir na semana
pedagógica)

Total:

Projeto Integrador

Carga Horária
(Aula)

Carga Horária
(Horas)

Produção Mineral e
Realidade Regional

118

100

118

100

Tabela 4 – 2ª Versão da Matriz Curricular do Núcleo Articulador com Projeto Integrador – 1º Ano do Curso Técnico
de Mineração Integrado ao Ensino Médio – IF Goiano – Campus Avançado Catalão

Por isso, com a nova alteração da matriz do PPC, o Núcleo
Articulador aparece numa formatação mais livre e deverá permitir que
mais unidades curriculares se articulem, diferentemente do formato
anterior que enredava algumas unidades curriculares.
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Além disso, a redução da carga horária dos núcleos articuladores para todo o curso é visto como um ganho para professores, equipe
pedagógica e alunos, pois essa redução permite que os docentes e discentes possam, de forma gradual, terem fôlego para constituir, engajar
e/ou se dedicar ainda mais a aplicação destes projetos integradores.
Utilizando-se da metodologia dos temas geradores e eixos temáticos, a etapa de levantamento da realidade em que o aluno está
inserido, por meio da escuta deles, nos levou a construção de uma
rede de assuntos que de maneira natural, ampliará a demanda de novos
projetos integradores.
A cada momento de abertura das ementas, posterior à escuta
dos alunos, os professores puderam conhecer, compreender, discutir e
contextualizar melhor os temas levantados pelos seus alunos por meio
dos momentos de debates proporcionados e assim construírem saberes
mais analíticos e pormenorizados.
É importante ressaltar que a próxima etapa deverá realizar-se
ainda no semestre letivo de 2017/2, junto aos alunos do 1º Ano do
Curso Técnico em Mineração Integrado ao Ensino Médio, visando a
implementação do Projeto Integrador como estratégia pedagógica, com
vista a promover no Campus Catalão a transformação da realidade destes alunos, proporcionando a eles uma formação realmente integral.
Acreditamos que a adoção do currículo integrado com a matriz
articulada é ainda um desafio a ser implantado nos demais cursos técnicos do Campus Avançado Catalão, mas com o apoio da Pró-Reitoria
de Ensino do Instituto Federal Goiano e as experiências deste Projeto
Piloto, esta realidade tão necessária se tornará uma prática em breve.
Além do mais, os caminhos que propõem dinamizar as práticas de ensino tendo como ponto de partida a realidade do aluno, por meio dos
projetos integradores, é uma estratégia pedagógica que merece uma
efetiva atenção quanto à prática.
Por fim, explicamos que, os diversos desafios encontrados vêm
sendo gradativamente enfrentados durante a construção e consolidação diária deste PPC Piloto. Diversos conceitos referentes ao Currículo Integrado, Núcleo Articulador, e práticas interdisciplinares como o
projeto integrador, ainda pouco usadas em nosso cotidiano, estão sen146
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do estudadas e desvendadas. No entanto, no que se refere ao objetivo
central deste trabalho, de obter um projeto integrador como estratégia
pedagógica do currículo integrado, este vem sendo cumprido gradativamente.
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2.1.2 INTEGRAÇÃO VIA TEMA
ARTICULADOR: “O LIXO NAS
CIDADES”
Adriano Honorato Braga 1
Elisângela de Castro Borges 2
Eneida Aparecida Machado Monteiro 3
Mairon Marques dos Santos 4
Flávia Bastos da Cunha 5

1 - INTRODUÇÃO
As instituições escolares tradicionais são espaços de interação
e integração social, nos quais as informações são repassadas cotidianamente de forma conteudista. Pensar numa perspectiva integradora,
requer a implantação de novas formas de ensinar e a necessidade de
mudança na organização do trabalho pedagógico para que, de fato, a
escola seja vista como um agente transformador da sociedade.
O projeto integrador nas instituições educacionais visa sistematizar os conhecimentos adquiridos pelos estudantes durante o desenvolvimento do curso, como também oferecer vivência prática e
aproximações mediante a aplicação dos conhecimentos nas disciplinas
envolvidas, ou seja, em projetos que abordam situações reais, pode ser
uma excelente estratégia pedagógica de aproximação dos estudantes à
realidade social. No caso dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, essa aproximação se dá na medida em que os estudantes, via projetos integradores, podem vislumbrar a realidade do mundo do trabalho,
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Mestre, docente, diretor de ensino, IF Goiano - Campus Ceres.
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Especialista, técnico-administrativa, pedagoga, IF Goiano - Campus Ceres.
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Especialista, técnico-administrativa, pedagoga, IF Goiano - Campus Ceres.

4

Doutor, docente, gerente de ensino, IF Goiano - Campus Ceres.

5

Mestre, docente, IF Goiano - Campus Ceres.
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o que cumpre diretamente com a missão dos Institutos Federais desde
sua criação (BRASIL, 2008).
Os Institutos Federais de Educação destacam-se por agregar à
formação acadêmica uma preparação para o mundo do trabalho. Uma
missão que se estabelece nos fundamentos de sua proposta político-pedagógica que orienta as ações de ensino, pesquisa e extensão. Segundo Pacheco (2011, p. 15), “derrubar as barreiras entre ensino técnico e científico, articulando trabalho, ciência e cultura na perspectiva
da emancipação humana, é um dos objetivos basilares dos Institutos
Federais”. Nessa proposta de uma formação contextualizada, Pacheco
afirma que:

Sua orientação pedagógica deve recusar o conhecimento exclusivamente enciclopédico, assentando-se no pensamento analítico, buscando uma formação profissional mais abrangente e flexível, com
menos ênfase na formação para os ofícios e mais na compressão do
mundo do trabalho e em uma participação qualitativamente superior
nele. Um profissionalizar-se mais amplo, que abra infinitas possibilidades de reinventar-se no mundo e para o mundo… (PACHECO,
2011, p. 15).

Nesse sentido, apontam também as Diretrizes Curriculares Nacionais no que se refere ao desenvolvimento de saberes profissionais:
A Educação Profissional e Tecnológica deve guiar-se pela orientação
de integração “aos diferentes níveis e modalidades de educação e às
dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia”, buscando, sobretudo, o “cumprimento dos objetivos da educação nacional”, os quais
devem orientar as instituições de ensino na concepção, elaboração,
execução, avaliação e revisão dos seus projetos pedagógicos, bem
como na construção de seus novos currículos escolares e na elaboração dos correspondentes planos de curso, os quais orientam, por
sua vez, os planos de trabalho dos docentes (BRASIL, 2013, p. 243).

Uma formação nessa perspectiva, tem seus princípios na “Escola
Unitária” de Gramsci, que visa formar os trabalhadores de maneira integral, instrumentalizando-os para o exercício da profissão e o domínio
das técnicas, dando-lhes acesso ao conhecimento geral produzido pela
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humanidade e preparando-os para serem os novos dirigentes da sociedade. A proposta escolar de Gramsci visa também a superação da dualidade
histórica de formação para o trabalho manual destinada aos trabalhadores e formação para o trabalho intelectual destinada às elites, podendo ser
considerada uma luta contra-hegemônica (RAMOS, 2008).
Para Ciavatta (2005), a ideia de formação integrada visa também superar o ser humano fragmentado historicamente pela divisão
social do trabalho, entre a ação de executar, pensar, dirigir ou planejar,
proporcionando ao jovem ou adulto trabalhador uma formação completa para a leitura de mundo e para a atuação como cidadão de direitos. Nessa perspectiva, a formação integrada busca também transferir
a centralidade do ensino, predominantemente focada no mercado de
trabalho, de forma imediatista, para uma formação humana com foco
no sujeito e no conhecimento, com possibilidades de prosseguimento
em estudos posteriores.
Nesse contexto, as propostas educativas devem atender às
demandas do sujeito em formação preparando-os para o mundo do
trabalho, levando em consideração as necessidades dos sujeitos e da
sociedade local e regional, bem como as condições, visão e missão da
instituição escolar. Diante de tal percepção, requer-se uma prática pedagógica pautada na valorização das experiências pessoais dos estudantes, sejam elas acadêmicas ou de vida. Tal proposta desloca a atenção
das atividades de ensino para os resultados das aprendizagens dos sujeitos e compreende o docente como um facilitador e o estudante como
sujeito ativo do processo de ensino aprendizagem (BRASIL, 2013).
Considerando esta nova maneira de ver o currículo, uma estratégia potencialmente adequada e aplicável à realidade no Campus
Ceres do Instituto Federal Goiano é a inclusão de projetos integradores, os quais consistem em articular teoria e prática visando à formação
profissional. Os Projetos Pedagógicos dos Cursos Técnicos Integrados
ao Ensino Médio do IF Goiano – Campus Ceres já preveem formalmente a execução de ações integradoras que reforçam a concepção de
prática pedagógica como uma “prática profissional do professor antes,
durante e depois da sua ação em classe com os alunos” (FAZENDA,
2008, p. 55). Projetos dessa natureza também podem propiciar ao estudante o contato com o processo científico da investigação sistematizada a partir da realidade. Assim, a utilização desse recurso pedagógico
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nas práticas docentes das instituições educacionais, como ferramenta
para o ensino significativo, dinamiza o currículo e fortalece a formação
dos educandos.
Considera-se, neste trabalho, o Projeto Integrador como uma
estratégia pedagógica, de caráter interdisciplinar, constituída de etapas
específicas. O tema do projeto corresponde a um eixo articulador do
currículo (disciplina e conteúdos) para integração curricular, mobilização, realização e aplicação de conhecimentos que contribuam com
a formação de uma visão do todo no decorrer do percurso formativo
do educando.
Essa proposta faz parte de um plano de ação que visa, além
da integração das disciplinas, o fortalecimento do trabalho coletivo
entre os docentes, e também estratégias de um ensino investigativo
com ênfase na resolução de problemas a partir de um tema articulador.
O movimento do currículo integrado, indicado por Marise Ramos,
afirma a importância de “problematizar fenômenos – fatos e situações
significativas e relevantes para compreendermos o mundo em que vivemos, bem como os processos tecnológicos da área profissional para a
qual se pretende formar” (RAMOS, 2014, p. 213).
Por este enfoque, “contextualizar o conhecimento é importante
para que o processo de ensino-aprendizagem na perspectiva politécnica
se efetive” (OLIVEIRA; MACHADO, 2012, p. 24). Assim, a efetivação do Projeto Integrador sinaliza para a importância da formação
humana do estudante a partir da realização conjunta do trabalho em
equipe, da pesquisa sistematizada, do envolvimento do corpo docente, da adoção de escrita normatizada e de estratégias de apresentação
oral, artística e exposições de trabalhos interdisciplinares nos semestres
letivos que compõem o curso. Portanto, a sob a perspectiva integrada,
o currículo acaba por exigir que a instituição escolar e os professores
assumam outros contornos em suas respectivas práxis.
Na prática, percebe-se que, além da interdisciplinaridade praticada, o projeto integrador pode conduzir ao princípio da transversalidade entre os conteúdos de ensino através de um eixo integrador
(tema), o qual visa estabelecer a interface entre as disciplinas e promover a articulação de conhecimentos no semestre letivo trabalhado.
Assim, com uma matriz curricular bem elaborada, associada com uma
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ferramenta de articulação como o projeto integrador, pode ocorrer a
transdisciplinaridade do currículo e um melhor comprometimento e
compreensão dos conteúdos vivenciados pelos estudantes.
Diante do que foi exposto acima, este relato de experiência
descreve o processo de desenvolvimento de um projeto integrador no
Campus Ceres do IF Goiano, o qual teve por objetivo agregar experiências práticas à formação profissional por meio da interdisciplinaridade, incentivando a capacidade investigativa na própria realidade
social do estudante.
2 - METODOLOGIA
É importante destacar que a prática pedagógica aqui proposta
consiste em desenvolver um projeto integrador de disciplinas que, primeiramente deve estar pautado na filosofia da práxis, que, de acordo
com Ramos (2014), embasa uma orientação filosófica, epistemológica
e pedagógica, extremamente necessária na perspectiva de uma formação ético-política dos estudantes. Nesse sentido, os gestores do ensino
e servidores que fazem parte do Núcleo de Apoio Pedagógico - NAP
do IF Goiano - Campus Ceres, propõem o desenvolvimento de um
projeto integrador de disciplinas aos docentes das segundas séries dos
cursos Técnicos em Meio Ambiente Integrados ao Ensino Médio, na
semana de planejamento pedagógico. Além disso, também, ainda pautada na filosofia da práxis, a proposta de integração que aqui se delineia
entende que todos os atores envolvidos no processo de ensino e aprendizagem são importantes para os processos de tomada de decisão que
envolvem o projeto. Por isso, estudantes, professores, técnicos administrativos envolvidos com os docentes e demais possíveis participantes
externos à comunidade escolar têm, ao longo do projeto-processo, seu
lugar de fala e a importância de sua participação mantidas.
Um projeto integrador, calcado nas bases epistemológico-metodológicas do currículo integrado, pode ser definido em relação a
diferentes parâmetros. Segundo Santomé (1998), há quatro formas
gerais para que se elaborem propostas de currículo integrado. Segundo
o autor, há propostas de elaboração de projetos curriculares integrados
que tomam por base a integração através de temas, tópicos ou ideias,
nos quais todas as áreas do conhecimento passam a estar subordinadas
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à ideia que serve para reger a proposta de integração. Outras propostas
buscam a integração em torno de uma questão da vida prática e diária.
Assim, os conteúdos a trabalhar em cada etapa não são apresentados
aos estudantes de maneira disciplinar, mas relativos a problemas sociais e práticos que surgem de maneira transversalizada. A integração
também pode se dar a partir da correlação entre diversas disciplinas,
onde seriam coordenadas as ações e programações de modo a facilitar
o trabalho de temas que dependem de conteúdos ou procedimentos
próprios a outra disciplina. Dessa forma, seria mantida a estrutura disciplinar, sendo a ordem dos conteúdos estruturada de modo a favorecer
não só uma determinada disciplina, mas o desenvolvimento do conteúdo como um todo.
O pressuposto de integração tomado no trabalho aqui apresentado foi feito a partir de temas e pesquisas decididos pelos estudantes.
Inicialmente, realizou-se uma discussão com os estudantes, na época
ainda matriculados nas primeiras séries dos cursos mencionados acima,
a fim de se elencar problemas regionais relevantes. Desta forma, a partir
do problema, definiu-se o tema “O Lixo nas Cidades”, que funcionou
como um eixo articulador a partir do qual foram desenvolvidas unidades temáticas. Estas unidades consistem em subtemas que norteiam o
envolvimento dos conteúdos das disciplinas. São eles:
1. impactos ambientais;
2. relações do trabalho;
3. consumismo;
4. coleta de lixo;
5. o crescimento das cidades: o antes, o agora e o depois;
6. paisagens urbanas.
O projeto inicial previa, depois de feita sua apresentação para os
estudantes, a divisão de cada turma em seis grupos de trabalho correspondentes às seis unidades, as quais seriam escolhidas livremente pelos
estudantes, de acordo com seu interesse. Assim sendo, os professores
ministrariam suas disciplinas com enfoque nos conteúdos associados às
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Figura 1 - Integrantres do projeto na 6ª reunião de trabalho coletivo.

unidades e orientariam os estudantes de forma contínua para a realização de todas as etapas do projeto.
Durante todo o primeiro bimestre foram feitas reuniões semanais, a fim de se formar o grupo docente que iria trabalhar com o
projeto, desenharem-se as estratégias de abordagem de cada subtema
elencado acima, além de se verificarem as possibilidades de contribuição de cada docente em relação ao projeto. Apesar do projeto já ter sido
previamente planejado, percebeu-se a necessidade e a riqueza de um
planejamento coletivo com o grupo docente executor. Nessas reuniões,
o grupo docente foi se consolidando e outras ideias foram surgindo e
redesenhando o projeto, inclusive na dimensão espaço-temporal, visto
que o início da execução do projeto, previsto para o primeiro bimestre,
deu-se somente no segundo bimestre.
Para acompanhamento, orientação e registro das ações, foi estabelecido, no planejamento pedagógico, um cronograma de reuniões com
docentes e estudantes representantes de turmas. Tais reuniões deveriam
ser no mínimo quinzenais e no máximo mensais e teriam por objetivo
garantir melhor fluxo no acompanhamento e execução do projeto.
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Segundo o planejamento prévio, a culminância do projeto foi
apresentada na Semana do Meio Ambiente, no segundo bimestre. Assim, foi escolhido um dia para a apresentação das atividades integradas na forma de uma feira expositiva com participação das famílias e
da comunidade. As exposições constituíram-se de oficinas, fotografias,
maquetes e protótipos. Aos estudantes coube a escolha da atividade que
gostaria de elaborar como culminância de seu processo.

Figura 2 - Integrantres do projeto na 2ª reunião de trabalho coletivo.
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A partir desse primeiro planejamento metodológico, foi estabelecido um cronograma das ações do projeto, conforme mostrado na
Tabela 1.

Atividades
Apresentação do projeto e
definição dos integrantes

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

x

x

x

x

x

x

x

x

Definição das notas (valor)
que serão atribuídas nas
redações e exposições

x

Definição de critérios
correção dos relatórios das
atividades e da avaliação das
exposições

x

Organização da Feira
Expositiva
Reunião de orientação,
acompanhamento e avaliação

Jun.

x

Elaboração do relato de
experiência
Tabela 1: Cronograma mensal de execução das atividades estabelecido no projeto

3 - DESENVOLVIMENTO
Em novembro de 2016, realizou-se uma discussão com os estudantes, na época ainda matriculados na primeira série do curso Técnico
em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio, a fim de se elencar
problemas regionais relevantes. Após três dias, as demandas foram coletadas e a maioria apontou para a problemática do lixo, que gerou o
tema deste projeto. Desde então, foram iniciadas as etapas de execução
do projeto integrador “O Lixo nas Cidades”, as quais estão descritas
nesta seção.
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3.1 Apresentação da proposta aos docentes das turmas
Durante Planejamento Pedagógico no início do primeiro semestre de 2017, foi apresentada aos professores das turmas a proposta
do projeto integrador e sua origem, alguns conceitos-chave envolvidos, como tema gerador, eixo temático, interdisciplinaridade e prática
profissional, e todas as vantagens que facilitam o processo de ensino-aprendizagem.
Esclareceu-se que o envolvimento dos docentes seria facultativo
e que o tempo de dedicação ao projeto não deveria exceder 10% da
carga horária da disciplina e que as reuniões teriam frequência semanal
de trabalho coletivo dedicadas à estruturação das ações. Os docentes
presentes apoiaram a proposta e viram possibilidade de envolvimento
de suas disciplinas, sugerindo o uso de compartilhamento em nuvem,
para facilitar a comunicação em tempo real e o acesso do grupo aos
materiais formativos.
As disciplinas que aderiram ao projeto foram: Biologia, Ecologia, Energias Renováveis, Filosofia, Física, História, Língua Portuguesa, Produção de Mudas e Recomposição Florestal, Química, Química
Ambiental e Sociologia.
3.2 Registro e Contribuições das reuniões de planejamento coletivo
Como forma de registrar as reuniões de planejamento coletivo, um documento foi compartilhado na nuvem, onde cada reunião
contou com um resumo, de acesso a todos. Desta forma, evitou-se que
os professores que eventualmente não puderam comparecer ficassem
desatualizados das discussões. Com esses registros também foi possível
acompanhar o desenvolvimento do projeto, além das percepções sobre
os indivíduos como motivação, envolvimento, comprometimento, iniciativa, criatividade e liderança.
A primeira reunião com o grupo constituiu-se de provocação
e encorajamento dos docentes, apresentado-se a Tabela 2, onde estão
listadas algumas unidades temáticas, subtemas e questões norteadoras
que permitem aos professores identificar melhor a integração dos seus
ementários ao tema do projeto.
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Unidade Temática

Subtemas para orientação dos
currículos

Questões norteadoras

Impactos ambientais

- poluição dos solos, rios e
afluentes;
- aterro sanitário;
- contaminação dos animais e do
homem;
- queimadas;
- decomposição de materiais;
- lixo hospitalar
- baterias;
- ex-lixões;
- reciclagem;
- lixo nuclear;
- futuro.

- Quais são os impactos
gerados no meio ambiente
em consequência do acúmulo
de lixo?
- Qual é a melhor forma de se
acondicionar o lixo doméstico?
- E o industrial? E o hospitalar?
E o nuclear?
- Qual o problema da
decomposição de matéria
orgânica? Há formas de
contorná-la ou amenizá-la?

Relações do trabalho

- (des)valorização dos
profissionais;
- visão da sociedade;
- segurança do trabalho;
- insalubridade e periculosidade;
- cidadania;
- futuro.

- Como surgem as expressões
como “vai ser gari se não
estudar”?
- Por que a profissão de gari é
desvalorizada?
- Será que as prefeituras
investem em segurança do
trabalho para essa classe de
profissionais?
- O profissional gari é
importante?
- Como subverter o
preconceito?
- Há perspectivas de
valorização da profissão?

Consumismo

- Aumento da vida-média da
população;
- consciência ecológica;
- consumo;
- reutilização;
- futuro.

- Pessoas duram mais tempo
na Terra… o que isso tem a ver
com o lixo?
- O que você faz e o que você
deixa de fazer com o seu lixo
em relação ao meio ambiente?
- Haverá mudança na sua
postura com o tempo?

Tabela 2 (parte 1): Unidades relacionadas ao tema gerador, suas respectivas orientações para os currículo e questões
norteadoras para os temas de redação.
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Unidade Temática

Subtemas para orientação dos
currículos

Questões norteadoras

Coleta do lixo

- coleta seletiva;
- compostagem;
- lixo hospitalar;
- baterias;
- lixo nuclear;
- máquinas;
- futuro.

- Porque a coleta seletiva é
importante?
- O que tem a ver a
compostagem com a
alimentação orgânica ou com a
olericultura?
- Porque o lixo hospitalar deve
ter peculiar atenção?
- O que fazemos com pilhas e
baterias?
- Para onde vão os lixos
nucleares do mundo? Porque
devemos nos preocupar com
ele? É limpo ou sujo? O que
acontecerá com essa energia
no futuro?

O crescimento das
cidades: o antes e o
agora:

- planejamento das cidades;
- saneamento básico;
- sacolas plásticas;
- lixo eletrônico;
- O lixo nos outros países;
- enchentes;
- futuro;
- políticas públicas.

- As cidades são todas
planejadas? As que são levam
em consideração o lixo? E
as que não são, reavaliam a
situação do lixo?
- Porque jogar lixo na rua é
perigoso para você?
- Com tantos eletrônicos,
precisamos pensar em espaço
separado para ele? O que se
tem hoje?

Paisagens urbanas

- lixões;
- (não) cultura do descarte do
lixo;
- futuro.

- Os lixões são necessários? Há
alternativas?
- O que vai para o lixo precisa
de fato ir para o lixo?
- Como serão os lixões do
futuro?

Tabela 2 (parte 2): Unidades relacionadas ao tema gerador, suas respectivas orientações para os currículo e questões
norteadoras para os temas de redação.
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Durante a fase de planejamento, ocorreram, durante as reuniões, significativas contribuições por parte do grupo executor como
um todo. Foram elencadas uma série de ideias de ações a serem implementadas, tais como:
• visita técnica à cooperativa de reciclagem do município de Ceres
- GO pelos docentes;
• mostra de filmes e documentários relacionados à temática;
• leitura de livros e textos;
• discussão de acidentes nucleares e lixo radioativo;
• relatos de experiência de trabalhadores ligados à coleta e separação de lixo;
• feira de trocas de roupas e acessórios usados.
Essas ideias foram implementadas pela equipe executora em
suas respectivas aulas. Com a finalidade de melhor conhecer a realidade
local e poder (re)pensar os rumos do projeto, foi realizada uma visita
técnica apenas com os docentes à Cooperativa de Separação de Lixo da
cidade. Essa visita constituiu momento importante para que fossem
traçadas e pensadas estratégias de abordagem da temática.
3.3 Aplicação do Projeto
Conforme a sequência de etapas estabelecida no cronograma,
a proposta foi apresentada aos estudantes das duas turmas simultaneamente. As vantagens do projeto foram bem esclarecidas e boa parte
dos estudantes se mostrou entusiasmada, principalmente por conta da
redução da quantidade de “trabalhos”. No escopo do projeto essa foi
uma preocupação importante. Visto que os estudantes participantes do
projeto estudam em tempo integral, tomou-se como objetivo diminuir
a quantidade de atividades avaliativas (provas) descontextualizadas, em
favor de avaliações que promovessem a aprendizagem através da ação
investigativa, que partisse do interesse dos estudantes em ampliar e correlacionar a teoria e a prática dos conhecimentos, além de favorecer
o trabalho coletivo entre discentes, o corpo docente e a comunidade
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escolar. A aplicabilidade e a relevância dos conteúdos em suas práticas
profissionais foi outro aspecto valorizado pelos estudantes.
Entretanto, alguns estudantes se mostraram preocupados em
trabalhar com o tema lixo, temendo que esse virasse uma “marca” associada somente aos estudantes do curso. Diante dessa resistência, os professores enfatizaram que os estudantes do curso têm grande potencial
de serem pioneiros na conscientização dos demais, uma vez que o tema
lixo diz respeito a todos. Além disso, os professores reforçaram que o
tema é apenas uma via que interliga diversas outras questões como
saúde pública, meio ambiente, consumismo, renda, sustentabilidade,
dentre outros, e que os estudantes têm a liberdade de caminhar nessas
vertentes. Essas e outras colocações dos estudantes foram importantes
para que o projeto fosse revisto e reformulado algumas vezes. Entendendo que todos os participantes do projeto são responsáveis e ativos
na construção da proposta, as considerações feitas ao longo do processo
constituem indicadores da validade/relevância/adequação das ações tomadas (SANTOMÉ, 1998).

Figura 3 - Apresentação geral do projeto aos estudantes: organização do trabalho.
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Em busca de uma metodologia de trabalho efetiva e capaz de
contemplar as diversas disciplinas envolvidas, os professores participantes, a partir dos eixos temáticos apresentados na Tabela 2, dividiram-se em 3 grupos de trabalho. Cada um desses grupos teve uma proposta de trabalho, sendo responsável pela orientação de um trabalho
final (culminância). Aos estudantes seria livre a escolha de uma das três
propostas. Dessa maneira, observa-se que as abordagens dos conteúdos
não foram conduzidas de forma fragmentada. Cada disciplina escolheu
as unidades temáticas que tinha interesse em discutir, podendo ser mais
de uma, desde de que correlacionasse com sua respectiva ementa. As
pesquisas e discussões se ampliaram com base nas questões norteadores
da Tabela 2.

Figura 4 - Apresentação geral do projeto: opinião dos estudantes.
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Em um documento compartilhado, cada grupo de trabalho destacou sua metodologia, cronograma e a forma da culminância. A Tabela
3 representa o documento preenchido pelos grupos de professores:

Grupo de Professores 1 (GP1): Biologia, Química Ambiental, Química, Física,
Produção de Mudas e Recomposição Florestal trabalham compostagem e doenças
associadas ao lixo.
Metodologia: uma composteira doméstica será implantada na marcenaria do IF Goiano
Campus - Ceres, sendo utilizada como instrumento de ensino para os alunos do 2º ano A
e B do curso Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio. Essa composteira
permitirá evidenciar o tratamento da fração orgânica do lixo urbano. Durante este
projeto, o professor de Biologia trabalhará o papel dos micro-organismos e das minhocas
no processo de decomposição e degradação, respectivamente. A professora de Produção de
Mudas e Recomposição Florestal trabalhará o uso do composto ou húmus para a produção
de mudas, ou na melhoria das características do solo. A professoras de Química e Química
Ambiental trabalharão os conteúdos relacionados às transformações do resíduos orgânicos,
alterações de pH, balanço de elementos Carbono/Nitrogênio. A professora de Física
trabalhará a termodinâmica da compostagem, a qual inclui as transformações de energia
que ocorrem no seu processo. Outro aspecto que os professores de Biologia e Produção de
Mudas e Recomposição Florestal trabalharão são as doenças associadas ao lixo.
Cronograma:
Biologia: 09/05/2017 - estimular os estudantes a trabalharem com o processo de
compostagem (2º ano A).
15/05/2017 - estimular os estudantes a trabalharem com o processo de compostagem (2º
ano B).
15/05/2017 - Montagem de composteira (2º ano A).
17/05/2017 - Montagem de composteira (2º ano B).
19/06/2017- Entrega de trabalho escrito: relatório.
Culminância: - Apresentação da composteira no dia 20 de junho de 2017, explicando o
processo que está ocorrendo aos participantes ou ouvintes.
- Apresentação na forma de slides das doenças associadas ao lixo.

Tabela 3 (parte 1): Divisão e Organização dos Grupos de Trabalho (GP) em disciplinas, metodologia e cronograma.
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Grupo de Professores 2 (GP2): Filosofia, Sociologia, Língua Portuguesa e Ecologia
trabalharão com o filme “Lixo Extraordinário”, analisando a relação do ser humano com
a natureza, as relações sociais de trabalho e sustentabilidade”.
Metodologia: Será utilizado como pré-texto motivacional, o documentário intitulado
“Lixo Extraordinário”, o qual retrata o trabalho do artista brasileiro Vik Muniz com os
catadores do lixão Jardim Gramacho (RJ). Pretende-se com esse vídeo a sensibilização dos
estudantes para a potência do lixo-arte, bem como para o cotidiano dos catadores. Para
tanto, os professores de Filosofia, Sociologia e Ecologia problematizarão o conteúdo do
documentário em suas aulas na intenção de:
I. abordar a relação entre ser humano e natureza na construção de uma sociedade
sustentável (trabalhado na disciplina Filosofia);
II. conhecer e refletir sobre as relações sociais de trabalho que se estabelecem devido
a necessidade de encaminhamento de materiais recicláveis (trabalhado na disciplina
Sociologia);
III. apresentar os conceitos de sustentabilidade partindo do pressuposto de que essa
realidade envolve aspectos socialmente justos, economicamente viáveis e, principalmente,
ecologicamente corretos. Nessa perspectiva, será abordado os impactos ambientais (no
solo, água e ar) provocados pelo descarte incorreto do lixo (trabalhados nas disciplinas de
Língua Portuguesa e Ecologia.
Cronograma:
03/05/2017: apresentação da proposta do eixo temático.
10/05/2017: atividade sobre a construção entre sujeito-objeto no paradigma cartesiano.
11/05/2017: apresentação do documentário “Lixo Extraordinário”.
17/05/2017: reflexão acerca da relação ser humano x natureza.
18/05/2017: discussão do documentário na perspectiva da sustentabilidade.
25/05/2017: impactos dos lixões nos ciclos da matéria (biogeoquímico).
01/05/2017: organização do espaço para a feira de trocas de roupas e acessórios usados.
Culminância:
- Feira de troca de roupas e acessórios usados na Semana Municipal de Meio Ambiente;
- Exposição da proposta artística.

Tabela 3 (parte 2): Divisão e Organização dos Grupos de Trabalho (GP) em disciplinas, metodologia e cronograma.
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Grupo de Professores 3 (GP3): Língua Portuguesa, História e Física trabalharão
maquetes a partir de lixo reciclável.
Metodologia: A reflexão acerca do lixo e sua potencialidade deverá subsidiar uma
produção artística relacionada com a obra “Dom Casmurro”: releituras do momento
histórico-cultural e da própria obra, caracterização dos personagens, reescrita do livro em
outros contextos etc.
Cronograma:
03/05/2017: discussão e trabalho com o acidente na usina de Fukushima;
10/05/2017: discussão e trabalho com o acidente do Cs-137 em Goiânia;
17/05/2017: discussão e trabalho com o acidente de Chernobyl - Ucrânia;
19/05/2017: elaboração da proposta artística relacionada com a obra “Dom Casmurro”.
Culminância:
- Produção de material artístico relativo a releitura de Dom Casmurro a partir da
ressignificação do lixo os estudantes podem utilizar técnicas/linguagens artísticas para
tanto: desenho, pintura, escultura).
- Produção de uma arte plástica com material reciclado.
- Maquete de uma usina nuclear utilizando material reciclado.

Tabela 3 (parte 3): Divisão e Organização dos Grupos de Trabalho (GP) em disciplinas, metodologia e cronograma.

3.4 Culminância
Após a execução das atividades planejadas, foi reservado um
momento para a exposição dos trabalhos. Para prestigiar e avaliar a
exposição foram convidados os docentes das turmas e, para apreciação,
os discentes de outras turmas.
Os estudantes participantes dos trabalhos, em grupos, apresentaram seus produtos, em grande parte na forma de maquetes, e alguns
na forma expositiva com slides ou na forma de produção artística. Nessa
exposição os estudantes mostraram o resultado de suas pesquisas e a fundamentação teórica orientada pelos professores. As fotografias das figuras que seguem ilustram os momentos de apresentação das produções.
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Figura 5 - Exposição dos trabalhos criados pelos estudantes: maquete de uma vila sustentável.

3.5 Avaliação
Algumas reuniões de trabalho coletivo foram dedicadas à forma
de avaliação dos estudantes na execução do projeto, ficando estabelecido
que a nota bimestral do estudante seria composta da seguinte forma:
1. ⅓ da nota dedicada às atividades regulares de cada disciplina, independente do projeto.
2. ⅓ da nota dedicada ao envolvimento dos estudantes durante o processo, sendo estudos teóricos e atividades práticas envolvendo o projeto. Essa avaliação foi realizada de forma conjunta pelos professores das
disciplinas de cada grupo.
3. ⅓ da nota dedicada à qualidade da apresentação da produção final
(culminância). Essa avaliação foi realizada de forma unificada, com todos os professores das turmas que se envolveram com o projeto.
As avaliações relacionadas ao projeto por parte dos professores,
foram feitas em reunião, imediatamente após o término das exposições.
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Dessa forma, os docentes discutiram o envolvimento dos estudantes,
bem como a qualidade da produção final e as notas, que somaram ⅔ da
nota bimestral, foi contabilizada em consenso, sendo disponibilizada
em uma planilha compartilhada na nuvem.
A avaliação do projeto por parte dos estudantes foi realizada
pelas turmas e relatada pelos seus representantes durante o conselho
de classe do segundo bimestre. As duas turmas consideraram os mesmos aspectos, relataram que houve falta de clareza no repasse de informações por parte de alguns professores e também pouco tempo para
execução das atividades propostas. Contudo, ficaram surpreendidos
com os resultados, destacando de forma positiva a participação, a cooperação e o comprometimento dos grupos de trabalho (GPs), sendo
esses fatores determinantes para que os objetivos fossem cumpridos e
as metas alcançadas.
4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para que haja mudanças, é preciso acreditar no poder transformador da escola, que é possível desenvolver práticas pedagógicas
inovadoras, fortalecendo a interdisciplinaridade, a inclusão e possibilitando uma formação integral dos educandos, enriquecendo e trazendo
motivação para o processo de ensino-aprendizagem.
A busca por práticas pedagógicas que visam à integração dos
currículos e de todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, faz com que a formação educacional encontre seu verdadeiro sentido: uma formação para o mundo do trabalho, com responsabilidade
ética e social. Sentido que é reforçado quando se inclui a resolução de
problemas que podem trazer ganhos para a sociedade como um todo.
Essa nova proposta de projetos integradores de disciplinas, traz
também a possibilidade de integrar a vida do estudante ao projeto político pedagógico da instituição. Suas experiências de vida do cotidiano, saberes que antes eram desprezados, passam a ser valorizados, por
terem relação com as aprendizagens em construção, criando vínculo
de pertencimento por parte dos estudantes em relação ao curso, por
encontrar relação entre a teoria e a pŕatica no mundo real e possibilidades de inferência na sua própria realidade.
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Dessa forma, os projetos integradores exigem planejamento coletivo e processual, maior responsabilidade político-pedagógica, acompanhamento com reuniões programadas em constante articulação entre equipe pedagógica, coordenadores e corpo docente. Desafios que
competem a todos os envolvidos, assim como os métodos de avaliação
constante da prática pedagógica aplicada.
Dado o exposto, tais propostas estão embasadas na legislação
vigente, em consonância com os projetos pedagógicos dos cursos envolvidos. Também cabe ressaltar o compromisso do grupo docente
executor e da gestão educacional (diretoria geral, diretoria e gerência
de ensino, coordenações de curso e NAP), na implementação, acompanhamento e avaliação dos projetos integradores de disciplinas no
âmbito do Campus Ceres do IF Goiano.
Pensar na perspectiva do currículo integrado não consiste apenas em uma metodologia ou recurso didático. O currículo integrado
revela a forma como a instituição lida com as dimensões espaço-temporais do planejamento pedagógico e com os processos de ensino e
aprendizagem, bem como entende o papel dos atores participantes do
processos educativos (docentes, discentes, servidores da instituição e
comunidade escolar).
Portanto, faz-se crucial que a fundamentação do currículo integrado esteja contida na tessitura da documentação institucional e, também, na organização do trabalho pedagógico. Optar por uma nova visão do currículo inclui outra visão de educação como um todo. Outras
temporalidades, outras intencionalidades e outras trajetórias. Entendido dessa forma, o currículo integrado é uma opção que leva a outra
lógica escolar, pois a sua prática é, em si mesma, uma oportunidade de
formação continuada de profissionais da educação na medida em que
recoloca os lugares e trilhas institucionais. Um processo de construção
coletiva constante de decisões e metodologias. Nessa perspectiva, ao
final dessa experiência, percebe-se que o aprender e o ensinar se mesclaram numa vivência dentro da escola. Afinal, não seria esse o real e
grandioso papel da instituição educativa?
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2.1.3 TEMA GERADOR: UMA
PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO
CURRICULAR
Frederico do Carmo Leite1
Josias José da Silva Júnior2
Maryele Lázara Rezende3
Nayara de Paula Martins 4
Simone da Costa Estrela 5

O projeto Tema Gerador: Uma Proposta de Integração Curricular
foi desenvolvido com o objetivo de promover a integração entre os
componentes curriculares do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio a partir de um tema gerador. O tema gerador
constitui o eixo central do projeto que, ao ser levantado pela comunidade acadêmica, desdobrar-se em outros temas capazes de produzirem outros conhecimentos. Por meio dele, os estudantes percebem a
relação entre os conhecimentos de diversas áreas, contribuindo para a
compreensão entre teoria e prática. O currículo integrado contempla
conflitos, contradições e ambiguidades das transformações tecnológicas, sociais, políticas, econômicas e culturais, visando a superação da
visão produtivista e mecanicista da escola. Assim, pensar os conteúdos

Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal Goiano – Campus Posse,
Graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Especialista em Desenvolvimento em Aplicações WEB.
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Graduado em Administração de Empresas, Especialista em Marketing.
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Professora do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal Goiano – Campus Posse,
Graduada em Administração, Mestre em Gestão Organizacional.
3

Técnica em Assuntos Educacionais do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal
de Brasília - Campus Estrutural, Graduada em Ciências Naturais, Mestre em Ensino de Ciências.
4

Professora do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal Goiano – Campus Posse,
Graduada em História, Mestre em Linguística, Doutora em Educação.
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escolares a partir da realidade concreta e histórica dos sujeitos contribui
para uma concepção de currículo integrado e, logo, para a formação
omnilateral. Nessa perspectiva, esse trabalho foi fundamentado numa
abordagem quali/quantitativa, em que a quantificação e a qualificação completam-se mutuamente para a construção do conhecimento.
Essa abordagem permitiu observar que os educandos se envolveram
e participaram, significativamente de todo o processo de implantação
do projeto. Outro aspecto positivo, foi a relação dos conteúdos com o
dia a dia e o ambiente dialógico que favoreceram o processo de ensino e aprendizagem. Verifica-se, também que, esse projeto, iniciado no
Programa de Formação Pedagógica do IF Goiano, contribuiu para a
formação continuada de professores do Campus Posse.

1 - INTRODUÇÃO
Para que o Ensino Médio ocorra de forma integrada é necessária a articulação entre o ensino propedêutico e o ensino profissional,
ou seja, a formação básica e a profissional acontecendo numa mesma
instituição de ensino, num mesmo curso, com currículo e matrículas
únicas (RAMOS, 2011; BRASIL, 2004), orientações previstas no Decreto nº 5.154/2004 que estabelece as orientações para a organização
da Educação Profissional. Nesse sentido, a proposta do currículo integrado busca trabalhar os conhecimentos que perfazem o itinerário
formativo do estudante-cidadão-trabalhador, contemplando os conflitos, contradições e ambiguidades das transformações tecnológicas,
sociais, políticas, econômicas e culturais, no sentido de contribuir para
a superação da visão produtivista e mecanicista da escola (FERREIRA;
GARCIA, 2012).
Neste trabalho, que deu ênfase na integração curricular, foi utilizada a metodologia dos temas geradores proposta por Paulo Freire
(2014). Estes temas constituem a problemática central explicitada pela
comunidade, os quais podem desdobrar-se em outros temas.
Estes temas se chamam geradores porque, qualquer que seja a natureza de sua compreensão, como a ação por eles provocada, contêm em
si a possibilidade de desdobrar-se em outros temas que, por sua vez,
provocam novas tarefas que devem ser cumpridas. (FREIRE, 2014,
p. 130).
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De acordo com o autor, trabalhar os conteúdos a partir de um
fio condutor entre a realidade e o conhecimento científicos historicamente construído contribui para a formação cidadã e emancipatória do
sujeito. Freire propõem o uso de temas geradores para elaboração dos
programas de ensino, em que estes temas são definidos a partir de uma
realidade vivenciada pelos educandos. “É na realidade mediatizadora,
na consciência que dela tenhamos, educadores e povo, que iremos buscar o conteúdo programático da educação. O momento deste buscar é
que inaugura o diálogo da educação como prática da liberdade” (FREIRE, 2014, p.121).
No Projeto de Aplicação Pedagógica a definição dos temas geradores foi realizada com a participação da comunidade escolar, no sentido de compreender a realidade vivida pelos discentes no seu âmbito
social. Este momento, segundo Freire (2014) é dividido em algumas
etapas que envolvem o levantamento das situações locais onde os envolvidos residem, conhecimento das visões de mundo, seleção das falas
significativas, compreensão dos problemas colocados e planejamento
da prática pedagógica.
Segundo Pernambuco (1993), essa metodologia não é um protocolo definitivo a ser seguindo, mas sim uma possibilidade metodológica que favorece o ensino e a aprendizagem, diminuindo a neutralidade científica colocada pelo ensino tradicional. Na mesma direção,
Ramos (2010) enfatiza a urgência da vinculação entre educação e prática social por meio das dimensões fundamentais da vida envolvendo
trabalho, ciência e cultura. Amparada em Marx e Engels e Gramsci,
defende a formação omnilateral, ou seja, formação do sujeito em todas
as suas dimensões e potencialidades. Como afirma Marx (2010, p. 108
apud Sousa, 2012, p.36),

[...]o homem se apropria de sua essência omnilateral de uma maneira
omnilateral. Cada uma das suas relações humanas com o mundo,
ver, ouvir, cheirar, degustar, sentir, pensar, intuir, perceber, querer,
ser ativo, amar, enfim todos os órgãos da sua individualidade, assim
como os órgãos que são imediatamente em sua forma como órgãos
comunitários.
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Ramos (2010, p. 119) reitera que a mediação entre o homem
e o objeto a ser conhecido/investigado é o trabalho. Isto “[...] implica
referir-se a uma formação baseada no processo histórico e ontológico
de produção da essência humana, em que a produção do conhecimento científico é uma dimensão”. Diante disso, os conteúdos escolares são
pensados a partir da realidade concreta e histórica dos sujeitos contribuindo para concepção do currículo integrado e, logo, para a formação
omnilateral. Nas palavras de Freire (2014, p.120), “Nosso papel não é
falar ao povo sobre a nossa visão do mundo, ou tentar impô-la a ele,
mas dialogar com ele sobre a sua e a nossa”.
Ao entrelaçar a educação com o meio social do educando,
o aprendizado faz mais sentido, pois o conhecimento adquirido e
construído em sala de aula tem maior aplicabilidade no seu cotidiano. Ramos (2010) afirma que a finalidade da proposta de integração
é possibilitar às pessoas compreenderem a realidade para além de sua
aparência fenomênica, logo os conceitos e teorias constituem sínteses
da apropriação histórica da realidade material e social pelo homem.
Tendo como base esses fundamentos, esta proposta objetivou
promover a integração entre os conhecimentos presentes nos componentes curriculares do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao
Ensino Médio, do Instituto Federal Goiano - Campus Posse, a partir
de um tema gerador, de modo que os estudantes percebessem a relação entre os conhecimentos de diversas áreas, contribuindo para a
compreensão entre teoria e prática. Devido à complexidade desta ação
pedagógica, a implementação deste projeto terá a sua duração prolongada por mais cinco meses, portanto os resultados apresentados neste
relato são parciais.

2 - METODOLOGIA
Situando os fenômenos educacionais entre as ciências humanas e
sociais, por meio da evolução dos estudos em educação, verificou-se que
poucos desses fenômenos podem ser submetidos somente a um estudo
analítico. Como afirmam Lüdke e André (1986), na educação o processo
acontece de maneira inextricável, dificultado isolar as variáveis envolvidas e principalmente apontar os responsáveis por determinados efeitos.
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Assim, este trabalho caracteriza-se numa abordagem quali-quantitativa, que segundo Estrela (2016), inspirada em Devechi e
Trevisan (2010), a quantificação e a qualificação completam-se mutuamente para a construção do conhecimento. De acordo com Gamboa
(2007), visualizar a relação entre as abordagens qualitativas e quantitativas como uma unidade, na perspectiva da dialética marxista, consiste
em compreender que as duas metodologias

[...] se dão como resultado dos processos de análise, síntese, e do
movimento; da passagem do real empírico ao abstrato e deste ao concreto (processos e categorias que se articulam na dinâmica do processo do conhecimento). Na perspectiva dialética, a compreensão e
a explicação não são apenas processos intelectualmente conexos, mas
sim um só processo, simplesmente referidos a dois níveis diferentes,
mas articulados, na construção do objeto (GAMBOA, 2007, p.105
apud FERRARO, 2012, p. 140).

Nessa concepção de unidade, trabalhar os aspectos quantitativos não significa esquecer os aspectos qualitativos, mas sim "compreender tais fenômenos da maneira mais concreta e realista, considerando a
qualidade como o único modo em que desenvolvimento é controlável
e mensurável” (GRAMSCI, 1966 apud FERRARO, 2012).
De igual modo, compreender o trabalho pedagógico sob a perspectiva histórica e dialética constitui-se num movimento constante,
que permite a compreensão dos fatos que compõem a realidade, bem
como suas relações com os sujeitos históricos (RAMOS, 2011). Segundo Konder (1998, p.17), para “a dialética marxista, o conhecimento é
totalizante e a atividade humana, em geral, é um processo de totalização”, ou seja, qualquer objeto percebido ou criado pelo homem é parte
de um todo. Para tanto, encaminhar uma solução para os problemas,
o ser humano precisa ter percepção do conjunto destes problemas, é
a partir da visão do conjunto que pode-se avaliar a dimensão de cada
elemento do quadro (KONDER, 1998).
O trabalho com os temas geradores em Paulo Freire é precedido
pelo processo de investigação temática (DELIZOICOV, ANGOTTI e
PERNAMBUCO, 2011). Segundo Pernambuco (1993), Muenchen
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e Delizoicov (2012), a dinâmica da investigação temática exposta por
Paulo Freire (2014), pode ter seu processo caracterizado em cinco etapas que interagem constantemente entre si:

I- “Levantamento preliminar das condições locais” em que residem
os estudantes e seus familiares. Nesse momento são feitas pesquisas
documentais sobre a localidade, visita à comunidade acompanhada
por alguns estudantes, conversas e entrevistas com os educandos,
com os moradores e os representantes locais;
II- “Escolha das falas significativas”, ou seja, momento em que o coletivo de educadores elege as falas que expressam uma contradição,
uma visão fatalista, conflitante e conflituosa dos problemas levantados. Tais situações podem ser os temas geradores;
III- “Círculos de investigação temática”, etapa em que acontece a
dinâmica da codificação-problematização-descodificação. Neste momento o coletivo de professores busca compreender as falas selecionadas, no sentido de apreender o problema colocado. Eles as problematizam, promovendo o desenvolvimento de novos conhecimentos.
Neste ponto, também, são identificados os conceitos unificadores e
construídas as questões geradoras, que orientam os educadores na
construção do percurso pedagógico programático;
IV- “Redução temática”, fase em que é construído o programa curricular pelo coletivo de educadores a ser desenvolvido durante a II
Semana de Integração;
V- “Organização da prática educativa”, contemplando os três momentos pedagógicos que são: Estudo da Realidade, momento em
que os educandos são desafiados a exporem seus pensamentos sobre
o problema; Organização do Conhecimento, momento em que são
abordados os conhecimentos indispensáveis para a compreensão dos
temas; e Aplicação do Conhecimento, que consiste na abordagem
sistemática do conhecimento, de forma a analisar e interpretar as situações colocadas.

Nessa perspectiva, o Projeto de Aplicação Pedagógica está sendo desenvolvido junto aos educadores e educandos do curso técnico em
Agropecuária Integrado ao Ensino Médio do IF Goiano – Campus Posse,
abrangendo 18 educandos, três docentes e um componente curricular.
No que diz respeito à avaliação do processo, está sendo realizada com base nas observações registradas nos diários de campo,
na análise das atividades/documentos que serão desenvolvidos pelos
estudantes e aplicação de um questionário semiestruturado para os
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discentes e os docentes envolvidos.
2.1. A construção do currículo temático
A primeira etapa de construção do currículo temático consistiu
no levantamento preliminar das condições locais em que moram os
estudantes através de diálogo em sala de aula e pesquisa feita pelos
próprios educandos sobre os locais em que residem. Esta atividade foi
orientada pela professora Simone da Costa Estrela durante as aulas de
Sociologia. Através desta pesquisa inicial, partimos para o conhecimento das “situações-limite”, que são situações que se apresentam ao
homem como determinantes históricas, opressivas, na qual não cabe
outra alternativa senão adaptar-se a elas (FREIRE, 2014). Após leitura
e análise dos pontos positivos e negativos descritos pelos estudantes
sobre os locais e contextos em que moram, foi possível identificar falas
que representavam contradições e/ou visões da realidade. Entre esses
dados, 45% apresentavam temáticas relacionadas com a infraestrutura
urbana e rural (falta de iluminação pública, asfalto de má qualidade e
saneamento básico).
Durante o processo a professora Maryele Lázara Rezende, que
ministra a disciplina de Administração Rural, interessou-se e aderiu à
nossa proposta. Em seguida, o coletivo de educadores se reuniram a fim
de planejar o currículo, ou seja, quais conteúdos, estratégias, formas de
avaliação e materiais que seriam utilizados nas aulas posteriores. Nesse
ínterim, observamos que a temática escolhida (infraestrutura urbana
e rural) tinha relação, por exemplo, com a Sustentabilidade na Agropecuária, viabilizando a articulação com o conteúdo “Infraestrutura
Rural e Urbana da região de Posse - GO”. Embora este estivesse previsto apenas para o terceiro bimestre, o currículo previsto anteriormente
foi reorganizado, tendo início a aplicação deste currículo no segundo
bimestre e se estenderá até o quarto bimestre deste mesmo ano letivo.
Para o desenvolvimento das atividades foi apresentado, inicialmente, aos estudantes a proposta de ensino, bem como os instrumentos de avaliação. Os educandos foram consultados sobre a viabilidade
de execução da metodologia e puderam sugerir modificações durante
o processo. Para o desenvolvimento da temática foram utilizadas 08
horas aula.
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A organização da prática pedagógica se deu com a problematização da realidade, proporcionando aos discentes a materialização do
conhecimento, através da associação da teoria com a prática. Com isso,
eles puderam compreender e refletir sobre o conhecimento abordado.
Durante as aulas, foi preciso retomar o conceito de sustentabilidade6, principalmente após a discussão dos processos históricos. Foram
estudados, também, os impactos socioambientais que envolvem a falta
de infraestrutura no meio rural, como por exemplo, a poluição e a contaminação causados pelo manejo inadequado da agropecuária. Além
disso, foi proposto aos estudantes a elaboração de planos e estratégias
que apresentassem soluções, atitudes, ações coletivas e/ou individuais
que pudessem contribuir para uma mudança de comportamento, amenizando, dessa forma, os impactos no meio ambiente.
Vale ressaltar que a abordagem dos conteúdos ocorreu mediante
a interação da turma, através do diálogo. Os educandos também participaram sugerindo maneiras de como os próximos temas poderiam ser
abordados. Entre essas sugestões, surgiram ideias de mesa redonda para
debates, apresentação de seminários, elaboração de planos estratégicos
e materiais de conscientização e boas práticas sobre a sustentabilidade
no âmbito da agropecuária.
Em todo o percurso foi realizada a avaliação processual, que observou a participação, o desenvolvimento, a compreensão e a formação
de opinião dos sujeitos. Foram aplicados instrumentos de avaliação,
que teve por objetivo mensurar os conhecimentos adquiridos, bem
como oportunizar a reflexão sobre aspectos contemporâneos relacionados às temáticas: políticas públicas, processo histórico (passado, presente e projeção para o futuro), desenvolvimento sustentável, resíduos
sólidos e desenvolvimento sustentável na agropecuária.
Outra atividade desenvolvida foram os seminários em grupo
contemplando as temáticas: código florestal; processo histórico da

O termo sustentabilidade tem sua origem no termo desenvolvimento sustentável, que é definido
pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1991, p.9) como sendo “o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações
vindouras satisfazerem as suas próprias necessidades”.
6
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conscientização ambiental e impactos ambientais da atividade agropecuária. O objetivo do seminário foi instigar os educandos a realizar
pesquisas sobre os temas, bem como entender que as práticas de gestão
ambiental não devem ser visualizadas como algo ruim ou que minimizam o lucro da unidade rural, mas que o desenvolvimento sustentável
pode contribuir com o desenvolvimento econômico da unidade em
diferentes perspectivas.
As atividades descritas até então, serão complementadas no terceiro bimestre, onde estão previstas outras atividades que permitirão a
integração de novos conteúdos, com oportunidade de inserção de outros docentes. Além disso, para o encerramento deste projeto, será realizado o II Seminário Temático, que será realizado no quarto bimestre
de 2017. Este evento buscará corroborar para o desenvolvimento intelectual do estudante através do ambiente dialógico e de atividades que
privilegiam a resolução e a reflexão acerca do tema que será escolhido.

3 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
A proposta do trabalho com “Tema Gerador: Uma Proposta de
Integração Curricular no curso técnico em Agropecuária Integrado ao
Ensino Médio” é um dos caminhos para a concretização do currículo
integrado no Instituto Federal Goiano – Campus Posse. Por meio da
aproximação com a realidade da comunidade local e regional, é possível
construir um processo formativo dialético que minimizará as perspectivas excludentes dos programas educacionais tradicionais.
Ainda que o envolvimento de todos os docentes do curso não
tenha sido alcançado até o momento, com base nas observações feitas
pelos educadores, durante todo o processo foi possível notar significativa participação e aceitação dos educandos para esta proposta. Outro
aspecto positivo foi a relação dos conteúdos com o dia a dia e o ambiente
dialógico, que favoreceram o processo de ensino e aprendizagem.
Esta proposta iniciou-se dentro de um componente curricular
(Administração Rural), que abordou, interdisciplinarmente, outros conteúdos presentes nas disciplinas do núcleo comum.
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Preconizado pela compreensão da realidade na explicitação das
teorias e conceitos a partir das múltiplas perspectivas problematizadas
no cotidiano, seus dados e informações dão lastro para confecção de currículos integrados para os outros cursos oferecidos pelo Campus, com
práticas pedagógicas consistentes e participativas, de forma a desenvolver
o processo dinâmico de ensino e aprendizagem contemplando a cultura,
ciência e o trabalho que caracterizam a cidade de Posse e região.
Desta forma, ainda que o projeto esteja em andamento, o objetivo previamente estabelecido, integralizar os conhecimentos a partir
de um tema gerador, de modo que todas as áreas envolvidas pudessem
explorar e relacionar o conhecimento entre elas, contribuindo para que
o estudante compreenda a aplicação conceitual de várias áreas dentro de
um mesmo assunto, tem sido alcançado.
Assim, compreendemos que o principal resultado atingido através dessas ações pedagógicas foi contribuir para a formação da consciência crítica dos educandos, ressaltando a importância e a necessidade de
exercermos práticas sustentáveis não só na rotina do dia a dia, mas também nas atividades agropecuárias. Outro resultado foi o desenvolvimento de uma visão crítica e o reconhecimento, por parte do estudantes, de
que ele também é um agente transformador, que pode atuar em ações
de consumo sustentável, de utilização e reutilização, de uso e reuso de
materiais, da exploração das riquezas naturais e de outros elementos essenciais para a humanidade de maneira consciente. Além disso, o projeto destacou a responsabilidade individual e coletiva sobre os impactos
socioambientais, e como nossas atitudes podem transformar o cenário
local e universal.
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2.1.4 EDUCAÇÃO EM
SAÚDE NA ADOLESCÊNCIA:
CONSTRUINDO CONCEITOS E
PREVENINDO DOENÇAS
Thays Martins Vital da Silva1
Silvana Sousa da Silva2
Paulo Silva Melo3

1 - INTRODUÇÃO
Uma das atividades propostas no Programa de Formação Pedagógica do Instituto Federal Goiano foi a elaboração e aplicação de
um projeto de pesquisa que tratasse de questões pertinentes no âmbito da atuação pedagógica dentro de cada campus. No ano de 2016,
apresentamos uma proposta de desenvolver no Campus Avançado Hidrolândia um projeto sobre educação em saúde na adolescência que
tem como objetivo principal, verificar quais são os conceitos que os
discentes possuem sobre saúde e também desenvolver ações que possa
integrar toda a comunidade escolar na discussão e reflexão de temas
relacionados à prevenção de doenças e promoção da saúde.
Abaixo apresentaremos os referenciais teóricos que nos impul-

Graduação em Educação Física. Doutora em Ciências da Motricidade. Professora do Ensino Básico
Técnico e Tecnológico no Instituto Federal Goiano, campus Avançado Hidrolândia.
1

Graduação em Biologia. Especialista em Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica. Técnica em
Assuntos Educacionais no Instituto Federal Goiano, campus Avançado Hidrolândia.
2

Bacharel em Física. Doutorando em Educação. Professor do Ensino Básico Técnico e Tecnológico no
Instituto Federal Goiano, campus Avançado Hidrolândia.
3
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sionaram a realizar determinado projeto, os objetivos gerais e específicos do mesmo e em seguida a metodologia para execução da proposta.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1948 definiu saúde como uma situação de perfeito bem-estar físico, mental e social, e
não apenas a ausência de doenças. Como podemos notar o conceito de
saúde é amplo e envolve diferentes esferas do funcionamento humano.
Assim, identificar os temas pertinentes a saúde e abordá-los em diferentes ambientes pode auxiliar no processo de educação em saúde.
Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, disposto
na Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990, a fase da adolescência é
compreendida entre doze e dezoito anos de idade (BRASIL, 1990). A
adolescência é um momento caracterizado por inúmeras mudanças de
caráter comportamental, social, psicológico e físico. Durante esta fase,
o acesso a diferentes informações e a vivência de novas experiências
auxiliam na aquisição e reprodução de novos conhecimentos (BRASIL,
2011; SOARES et al., 2008).
De acordo com o IBGE (2015),84,3% dos adolescentes na faixa etária de 15 a 17 anos, frequentam a escola. Este dado reforça o fato
de que o ambiente escolar pode ser considerado o ponto de partida
para tratar assuntos sobre saúde, por meio de ações de educação e promoção de saúde (FERREIRA, et al., 2013).
Temas relacionados à educação em saúde podem ser entendidos
como combinações de experiências de aprendizagens sobre o tema, que
possam refletir em ações de promoção da saúde (CANDEIAS, 1997).
Sendo assim, a escola por estar vinculada diretamente ao processo
educativo é considerada um dos principais lugares para a realização de
ações que promovam a saúde e previna doenças (BRASIL, 2011). Além
disso, saúde é um tema amplamente discutido em todas as esferas do
desenvolvimento humano, pois está atrelada ao desenvolvimento de
um cidadão crítico, criativo, independente e autônomo.
Dentre as diferentes formas de se trabalhar a temática saúde,
Candeias (1997) aponta que ações que visam promover a educação em
saúde devem apresentar atividades planejadas, com objetivos claros,
para que, o que for proposto possa ser compreendido e aceito em sua
forma plena.
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No entanto, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN), trabalhar as questões da saúde na Educação Básica ainda é um
tema desafiador, visto que para garantir uma aprendizagem efetiva é
necessário que o conhecimento adquirido reflita em mudanças nos hábitos de vida.
Diante disso, os PCN apontam que temas relacionados a educação em saúde precisam ser trabalhados de forma transversal nos diferentes componentes curriculares.
É importante destacar que na maioria das vezes quando o tema
saúde é abordado nas escolas, ele é tratado em uma visão reducionista, ou seja, são destacados apenas os aspectos biológicos do processo
saúde/doença, o que dificulta que o discente consiga transferir esse
conteúdo para o seu cotidiano (PCN, 1999). Peregrino (2000) destaca ainda que no Brasil o ensino de saúde na educação é equivocado,
pois não consegue estabelecer conexões entre os temas: saúde, cultura
e questões sociais.
Como pode ser notado, tem-se tornado um desafio trabalhar
temas relacionados à saúde de forma transversal em diferentes componentes curriculares. A discussão deve ir muito além da simples reprodução de conceitos ou daquilo que é vendido pela mídia, nossa reflexão
deve transpor paradigmas para que possamos reconhecer a importância
de se entender desde o processo biológico até ações de prevenção de
doenças e promoção de saúde inseridas no contexto cultural e social
do discente.
Os PCN enfatizam que as escolas precisam auxiliar os estudantes a reconstruir seus conceitos, valores e práticas no que se refere
ao tema saúde. E de que forma isso pode ser feito? Por meio de metodologias que permitam que o discente identifique problemas, reúna
dados, reflita sobre determinadas situações e proponha soluções que
incentivem a promoção de saúde, atuando como verdadeiros agentes
promotores da saúde, ou seja, que os discentes sejam parte integrante
da construção e difusão do conhecimento.
Diante da grande importância desse tema, durante a atuação
como docente de Educação Física do Instituto Federal Goiano, nos
campi Avançado de Hidrolândia e Morrinhos no ano de 2015, foi pos186
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sível notar o desconhecimento da maioria dos discentes em relação a
temas pertinentes sobre promoção de saúde e prevenção de doenças.
Além disso, é importante destacar que temas relacionados a conscientização corporal e a formação dos discentes como agentes de saúde são
temas pouco trabalhados no Instituto Federal Goiano.
Um dos eixos trabalhados durante a disciplina de educação física é a saúde, abordando temas como composição corporal, doenças
como obesidade, diabetes, hipertensão arterial, desnutrição, bulimia e
anorexia. Além de informações relacionadas aos benefícios do exercício
físico e da manutenção de hábitos de vida saudáveis para a promoção
da saúde. Como apontado acima, foi notado o perceptível desconhecimento dos discentes em relação aos temas propostos, pois a maioria
dos apontamentos feito pelos mesmos são pautados em conhecimentos
superficiais, sem conseguir aprofundar nas consequências que podem
ser geradas pelos hábitos de vida considerados não saudáveis.
Durante o período que estes temas foram trabalhados em sala
de aula, foi possível notar diferentes possibilidades de interdisciplinaridade e/ou integração nas temáticas estudadas, podendo envolver tanto
disciplinas do núcleo comum, como da área técnica. De forma superficial, por exemplo, as disciplinas de História e Geografia poderiam
auxiliar no entendimento da evolução da saúde em diferentes países.
A Biologia e Química auxiliariam no entendimento dos processos internos do corpo humano diante de uma condição de saúde ou não. A
Física explicaria como essas mudanças alteram o movimento. A Sociologia e Filosofia aprofundariam uma discussão das relações sociais
e culturais sobre saúde que acompanham o ser humano desde o início
da sua existência. A Matemática contribuiria em diversos cálculos que
podem ser utilizados como referenciais de saúde. As disciplinas da área
técnica em agropecuária poderiam auxiliar no sentido de alimentação
saudável, sustentabilidade, entre outros temas. E ainda as disciplinas
da área da informática poderiam discutir assuntos relacionadas a novas
tecnologias para a conscientização sobre saúde. Como podemos notar,
são inúmeras as possibilidades de articulação do tema saúde de forma
transversal na maioria das disciplinas dos Cursos Técnicos em Agropecuária e Manutenção e Suporte em Informática, ambos integrados ao
Ensino Médio.
A estrutura curricular dos Institutos Federais é regulada em
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sua grande maioria por currículos totalmente desarticulados entre si,
o que dificulta todo o processo de ensino-aprendizagem. Diante disso,
projetos com ações interdisciplinares e ou/ integradores entre dois ou
mais conteúdos poderiam auxiliar na articulação da construção do conhecimento, facilitando as relações entre discentes, docentes e equipe
pedagógica. A interdisciplinaridade é conceituada por Hilton Japiassú
como:
[...] a interdisciplinaridade é um empreendimento que se vale do
intercâmbio de instrumentos e técnicas metodológicos, esquemas
conceituais e análises de diversos ramos do saber, afim de fazê-los
integrarem e convergirem, depois de terem sido comparados e julgados. Ao entrar num processo interativo, duas ou mais disciplinas
ingressam, ao mesmo tempo, num diálogo em pé de igualdade. Não
há supremacia de uma sobre as demais. As trocas são recíprocas. O
enriquecimento é mútuo. São colocados em comum não somente os
axiomas e os conceitos fundamentais, mas os próprios métodos. [...]
(1976, p.81)

Além disso, Fazenda (1997) aponta que a interdisciplinaridade
coloca em debate a importância do autoconhecimento, da intersubjetividade e do diálogo. Nessa abordagem, a intencionalidade do autoconhecimento privilegia o saber no estudo das próprias capacidades,
potencialidades e limitações para a atualização de atitudes reflexivas
sobre o agir, ou seja, na atualização dos movimentos pelo saber fazer.
A autora complementa ainda que a atitude de busca deve ser estar presente, em sintonia, diante do conhecimento.
É importante destacar que inúmeros são os desafios ao propor
uma prática pedagógica pautada na interdisciplinaridade e/ou integração, tais como: como podemos desenvolver ações interdisciplinares?
Qual a metodologia a ser realizada? Como integrar e aproximar diferentes áreas do conhecimento? Como mensurar os resultados de ações
interdisciplinares? Como integrar estas atividades na rotina escolar?
Entre outros questionamentos. Porém vale a pena ressalta que quaisquer mudanças, mesmo que mínimas nas práticas escolares, refletirão
diretamente sobre o trabalho do professor.
Diante de todo o exposto, surgiu a inquietude em se investigar qual seria o nível de conhecimento dos discentes do ensino médio
sobre temas relacionados à saúde e ainda verificar se estes assuntos são
188
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abordados em sala de aula pelos professores e se a escola promove ações
voltadas a esta temática. A partir da identificação destes pontos, serão
propostos alguns temas a serem trabalhados de forma interdisciplinar
e/ou integradora em diferentes disciplinas dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio do Instituto Federal Goiano, campus Avançado de Hidrolândia, com o objetivo de investigar se esta metodologia utilizada na prática pedagógica poderá auxiliar na construção de
conhecimentos sobre o tema proposto. Além de promover mudanças
no cotidiano dos discentes, que poderão atuar como agentes promotores da saúde, transmitindo as informações adquiridas para familiares
e amigos.
OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS
Objetivo Geral
Integrar aos diferentes componentes curriculares dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio temas relacionados à saúde, propostos a partir
da identificação do conhecimento dos discentes sobre saúde.
Objetivos Específicos
- Identificar quais são os conhecimentos que os discentes do ensino
médio possuem em relação a temática da saúde.
- Identificar se os temas relacionados à saúde são abordados nas disciplinas cursadas durante o Ensino Médio.
- Verificar se o campus Avançado Hidrolândia promove ações relacionadas a educação em saúde.
- Abordar de forma transversal temas relacionados à saúde nos componentes curriculares dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio.
- Propor ações e intervenções educativas que visem abordar as temáticas desconhecidas pelos discentes.
- Promover uma interação de toda a comunidade escolar na discussão
e reflexão de temas relacionados à prevenção de doenças e promoção
da saúde.
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2 - METODOLOGIA
A metodologia a ser utilizada será caracterizada por dois métodos sendo a coleta de dados no momento inicial e final do projeto e a
elaboração e aplicação de uma proposta pedagógica interdisciplinar e/
ou integradora, sobre o tema saúde.
Inicialmente esse estudo terá um caráter transversal com o objetivo de diagnosticar quais são os conhecimentos sobre saúde dos discentes do 2° e 3° ano dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio
do Instituto Federal Goiano, campus Avançado Hidrolândia.
Posteriormente a coleta de dados, será realizada uma análise
estatística para identificação dos conceitos que os discentes possuem
sobre saúde e possível escolha de temas a serem trabalhados em sala
de aula de forma interdisciplinar e/ou integradora pelos docentes que
aceitarem o convite para participar das atividades propostas pelo presente projeto.
Por último, o questionário utilizado no início do projeto será
reaplicado, com o objetivo de uma possível comparação. Além disso,
serão coletadas as impressões negativas e positivas dos docentes e discentes, a respeito das metodologias aplicadas.
Participarão deste projeto os professores que ministram aulas
nos dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, os discentes que
estiverem cursando o 2° e 3° ano do Ensino Médio dos cursos citados
anteriormente e demais membros da equipe pedagógica.
3 - DESENVOLVIMENTO
1ª Etapa
Na primeira fase do projeto será realizado um diagnóstico do
conhecimento dos discentes a respeito do que é saúde por meio da
aplicação de uma Anamnese Estruturada e de um Questionário. A
anamnese será composta por dados sócio demográficos, de estilo de
vida, condições clínicas e uso de medicamentos. Já o questionário será
composto por questões que avaliem quais são os conhecimentos dos
190
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discentes em relação à saúde; se essa temática é abordada de forma
transversal durante os componentes curriculares e se o campus promove ações de conscientização sobre saúde. A coleta de dados será realizada pela equipe executora do projeto, em sala de aula, os objetivos do
mesmo serão explicados para turma e em seguida eles responderão à
anamnese e ao questionário.
A aplicação destes instrumentos auxiliará na identificação dos
eixos temáticos, a partir das informações repassadas pelos discentes. O
tema gerador saúde foi selecionado, a partir de experiências prévias da
coordenadora do projeto, com discentes do Instituto Federal Goiano,
nos campi avançado Hidrolândia e Morrinhos. Este trabalho pautado
em temas geradores e eixos temáticos teve sua origem na teoria dialética do conhecimento. Segundo Freire (2005) a educação deve ser um
processo de criação e recriação do conhecimento.
A etapa de coleta de dados encontra-se aprovada no Comitê
de Ética em Pesquisa da Instituição, registrado com o número CAAE:
56736216.5.0000.0036. Os discentes com 18 anos ou mais e os responsáveis legais pelos menores que concordarem participar do projeto
assinarão um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, segundo as
normas estabelecidas pela Resolução n.º 466/12 do Conselho Nacional
de Saúde às pesquisas envolvendo seres humanos.
2ª Etapa
Após a coleta de dados referentes a primeira etapa do projeto, os
dados serão tabulados no programa Excel. Posteriormente a sua tabulação será realizada uma análise estatística descritiva, para cada categoria
analisada, por meio de programa estatístico adequado.
Com base nos dados coletados e interpretados por meio de análise estatística, serão definidos alguns temas relacionados a temática de
saúde. Em um segundo momento, será feito um convite a todos os
docentes que atuam nas turmas de segundo e terceiro ano do Curso
Técnico em Agropecuária e do Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática, ambos Integrados ao Ensino Médio e equipe
pedagógica para a realização de uma apresentação do projeto e convite para colaboração no desenvolvimento do mesmo. É importante
destacar que em cada curso o projeto focará em suas especificidades,
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contemplando temas que interessem os discentes, fazendo uma interligação com a temática de saúde.
3ª Etapa
Após a definição da equipe que participará da execução do projeto, será realizada uma reunião. O grupo envolvido, já de posse dos
eixos temáticos, apontados pelos discentes na 1ª e 2ª Etapa, definirão
quais temas poderão ser trabalhados e as metodologias que serão abordadas na execução deste projeto. Os temas poderão ser desenvolvidos
durante um mês ou caso seja necessário esse período poderá ser estendido. Todo o projeto será desenvolvido dentro de uma perspectiva
integradora e interdisciplinar. Além disso, poderão ser realizadas aulas
compartilhadas por dois ou mais professores, a fim de contribuir de
forma efetiva e integrada sobre um determinado tema.
A equipe participante do projeto se reunirá semanalmente durante o desenvolvimento das aulas para troca de experiências, contextualização dos conteúdos de cada disciplina e para realização de possíveis alterações no planejamento proposto. Além disso, os feedbacks
recebidos dos discentes também serão levados em consideração para
possíveis alterações do cronograma e direcionamentos das atividades.
Paralelamente às aulas serão realizadas algumas intervenções
coordenadas pela equipe responsável pelo projeto, tais como palestras,
filmes, ações educativas sobre temas de interesse dos discentes, mas
que não serão contemplados em sala de aula, a fim de complementar a
formação de conceitos relacionados a educação em saúde.
É importante ressaltar que todo o trabalho de planejamento das
intervenções será realizado de forma coletiva, contando com a colaboração de docentes, equipe pedagógica e discentes.
4° Etapa
Posteriormente ao término das atividades interdisciplinares
e/ou integradoras, os discentes responderão ao mesmo questionário
utilizado na primeira etapa, com o objetivo de identificar alterações
de conceitos e/ou opiniões a respeito da temática educação em saúde.
Além disso, serão colhidos relatos dos discentes e docentes envolvidos
192
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no projeto a respeito dos pontos positivos e negativos das metodologias
utilizadas, a fim de se obter um feedback.
4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a execução deste projeto, pretende-se que o aluno possa
ser capaz de identificar quais são os fatores que determinam sua saúde
e da comunidade em que vive, o que facilitará o seu papel como mediador da conscientização de se manter hábitos de vidas saudáveis. Dessa
forma, esses adolescentes poderão atuar como agentes promotores da
saúde, disseminando os conhecimentos adquiridos de forma interdisciplinar e integradora, o que facilitará a internalização de diferentes
conceitos, adquiridos por óticas biológicas, socioculturais, físicas, bioquímicas, entre outras.
O projeto apresentado neste relato não foi executado no primeiro semestre de 2017, por motivos operacionais, tais como: desenvolvimento de outras atividades no campus, principalmente relacionadas à gestão na Unidade de Ensino; implementação do Projeto Piloto
do Currículo Integrado, que requereu muito tempo de planejamento
de todos os docentes e coleta de informações junto aos alunos, para
que os projetos integradores a serem desenvolvidos em todas as turmas,
fossem executados a partir do segundo semestre.
No entanto, os alunos do campus Avançado Hidrolândia sempre apresentam demandas às coordenações de curso e também à Assistência Estudantil do campus, para terem acesso a maiores informações
sobre diversos temas relacionados à prevenção de doenças e promoção
de saúde. Diante da demanda elencada, destaca-se a relevância deste
projeto para a comunidade discente do campus. Dessa forma, destacamos que o projeto: “Educação em saúde na adolescência: construindo
conceitos e prevenindo doenças” será executado no ano de 2018, o
que poderá aproximar docentes e discentes dessa temática pertinente e
muito pouco discutida no ambiente escolar.
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2.1.5 BOM DE BOLA, BOM DE
NOTA: RESSIGNIFICANDO O
REFORÇO ESCOLAR
Hugo Leonardo Souza Lara Leão1
João Areis Ferreira Barbosa Junior2
João Carlos Perbone de Souza3
Leonardo Nazário Silva dos Santos4
Patrícia Gouvêa Nunes5
Orientação: Josiane Lopes Medeiros6

1 - INTRODUÇÃO
A partir da vertiginosa expansão urbana ocorrida na região sudoeste do estado de Goiás, onde localiza-se o Instituto Federal Goiano
- Campus Rio Verde (IF Goiano RV), e sobretudo com a chegada de
grandes indústrias em meados da década de 1990, o IF Goiano RV
passou a ser circundado por vários bairros, perdendo seu caráter de
fazenda, adquirido com a antiga Escola Agrotécnica, devido sua localização na zona rural da cidade. Com isso, hoje a instituição encontra-se
inserida numa região periférica da cidade.
Com a instalação de indústrias na década de 1990 em Rio Verde - Goiás, houve um rápido crescimento demográfico e territorial na
região, trazendo benefícios à população com a diversidade de demandas no setor produtivo e consequentemente no comércio. No entanto,
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inserido nos benefícios do crescimento, aprimoraram-se problemas
econômicos e sociais, coerentes com a má distribuição de renda não
só do sudoeste goiano, mas como nas regiões brasileiras. Dentre os
problemas, percebe-se que a obtenção e consumo de drogas por crianças e adolescentes é crescente, o que proporciona conflitos familiares,
aumento da criminalidade e da violência nas cidades. Diante dessa
realidade, o IF Goiano Campus Rio Verde começou a sofrer com vários
problemas de depredação do patrimônio, sobretudo pela presença de
crianças oriundas de classes sociais menos favorecidas e carentes dos
bairros mais próximos, que não possuíam uma ocupação para seu tempo, e enfrentavam graves dificuldades de aprendizagem na escola.
Diante da realidade exposta, de modo a contribuir com bem
social da comunidade rio-verdense, alguns professores e membros da
direção do IF Goiano Campus Rio Verde se reuniram, e decidiram
criar um projeto que pudesse oferecer uma ocupação para essas crianças, utilizando o esporte como atividade motivadora e, nesse contexto,
surgiu o projeto “Bom de Bola, Bom de Nota”. Nesse projeto são desenvolvidas atividades esportivas, culturais, de consciência ecológica,
de saúde e higiene, trabalhadas de forma lúdica e prazerosa, oportunizando as crianças que se encontram em condições de vulnerabilidade
a oportunidade de inclusão social, de melhoria na qualidade de vida e
de exercício da cidadania. Enfim, este é um projeto de cunho social, no
qual os jovens atletas são estimulados a tornarem-se cidadãos conscientes, críticos e emancipados.
Um dos idealizadores e criadores do projeto: “Bom de Bola,
Bom de Nota”, o Prof. José de Oliveira, relata que hoje o projeto é
uma realidade, e dentre as várias centenas de alunos já contemplados,
ao longo dos quase 10 anos de existência,16 alunos que passaram pelo
projeto estão hoje fazendo cursos técnicos, tecnológicos e de graduação
oferecidos pela instituição, demonstrando assim o sucesso do projeto.
Além disso, outras crianças que participaram do projeto também estão
fazendo curso superior em outras instituições de ensino em Rio Verde,
e também em outras regiões do país, destacando o caso de um aluno
que está cursando Odontologia em Ilha Solteira. Importante relatar,
também, que outras crianças que passaram pelo projeto conseguiram
concluir a educação básica, e hoje encontram-se empregados em diversos setores do comércio da cidade, sendo que algumas das empresas que
colaboram com o projeto, como parcerias, e ofereceram oportunidades
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de emprego para os melhores alunos do projeto.
A ideia do projeto: “Bom bola, bom de nota” foi tão bem aceita,
que no ano de 2008, nº 20, a revista “Cadernos Temáticos” do MEC,
apresentou uma matéria sobre esse projeto, com o título de “Inclusão
social por meio do esporte”, como pode ser visualizada a seguir:

FIGURA 1 – Imagens da revista

É importante destacar que mesmo que esses(as) alunos (as) não
deem continuidade ao esporte, este projeto é importante por proporcionar a essas pessoas a oportunidade de desenvolvimento escolar, de
continuidade nos estudos para uma formação profissional e principalmente a formação para a cidadania.
Entendendo os desafios da escola frente ao seu papel sociocultural, o IF Goiano RV reconhece sua responsabilidade enquanto instituição inserida nesta comunidade, bem como a importância da parceria, para juntamente com a escola de educação básica somar esforços,
cooperando no processo de ensino e aprendizagem, e na formação do
sujeito social em sua integralidade.
Nesse sentido, de modo a acompanhar efetivamente os alunos,
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o desempenho de cada um deles no projeto: “Bom de Bola, Bom de
Nota”, ocorre a cada bimestre por meio do boletim escolar, devendo
o aluno ou o seu responsável, apresentar as notas obtidas durante o
período. O aluno que não obtivesse boas notas na escola era afastado
temporariamente do projeto, retornando a partir do momento em que
houvesse uma recuperação das notas.
Nesse viés, reconhecendo a importância desse projeto e entendendo a necessidade de mais projetos que favoreçam a manutenção dele,
propõe-se um projeto que contribua com o trabalho que já vem sendo
realizado. Sendo assim, verificou-se que o projeto não oferece acompanhamento escolar aos alunos que o frequentam, e como o rendimento
escolar é algo importante para manter-se nele, pensou-se num projeto
que contemplasse essa falta, e assim, surgiu o projeto “Bom de Bola,
Bom de Nota: resignificando o reforço escolar”, que pretendeu oferecer
aos(às) alunos(as) que estão no projeto “Bom de Bola, Bom de Nota”,
reforço escolar de modo a trabalhar as dificuldades de aprendizagem.
No entanto, torna-se necessário ressaltar que a ideia de um
projeto como esse, já havia sido pensado e estruturado pela servidora
Telma Aparecida F. da Silva, gerente de extensão, o que demonstra e
reforça a importância e a necessidade de um projeto como esse para os
jovens do projeto: “Bom de Bola, Bom de Nota”.
Tal projeto foi idealizado a partir da proposta do curso de Formação Pedagógica do IF Goiano (2016), no qual os(as) professores(as)
proponentes deste fazem parte, que tinha como proposta que todos
os campi elaborassem um projeto de intervenção pedagógica em seu
campus, a fim de que cada grupo pudesse vivenciar uma experiência
pedagógica a partir dos estudos realizados no curso ofertado.
O objetivo desse projeto “Bom de Bola, Bom de Nota: resignificando o reforço escolar” foi propor projetos pedagógicos diferenciados, que partam da realidade dos integrantes do projeto inicial: “Bom
de Bola, Bom de Nota”, com o intuito de estimular o(a) aluno(a) a localizar as suas dificuldades, permitindo-o compreender o seu potencial,
propiciando a criação de condições favoráveis que oportunize aos(às)
alunos(as) uma aproximação maior com a produção do conhecimento.
Neste texto, serão apresentados os dados relativos a este projeto
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de integração com os(as) estudantes do IF Goiano RV, sobre a resignificação do reforço escolar os quais indicam que, embora essa atividade
esteja prevista nos projetos pedagógicos das escolas, as condições nas
quais os alunos são atendidas, numa perspectiva geral se apresentam
como muito similares ao contexto da sala de aula, e podem não favorecer a melhoria no processo de aprendizagem dos alunos.

2 - METODOLOGIA
Uma das exigências feitas pela equipe do projeto inicial no ato
da inscrição é a comprovação de matrícula no ensino regular. Segundo
o coordenador do projeto, o professor de Educação Física José Oliveira
da Silva, essa prática é realizada para motivar os alunos a permanecerem nos estudos. O professor ainda enfatiza: “Muitos alunos levam tão
a sério que já contam orgulhosos que as notas nas provas melhoraram”.
A escolinha de futebol também conta com a participação de
uma assistente social, que verifica de perto o desenvolvimento de cada
aluno e seu comportamento no ambiente familiar. A conversa com a
assistente social ocorre à beira do campo, possibilitando maior interação e percepção das necessidades individuais de cada aluno.
Os alunos do projeto também recebem orientações sobre o
meio ambiente, saúde, motivação e comportamento que são dadas
por meio de palestras ministradas por professores(as) do IF Goiano
Campus Rio Verde e colaboradores(as) do projeto, como o Prof. David
Vieira, que faz questão de promover constantemente um bate-papo
com a turma.
Diante das ações relatas que o projeto inicial “Bom de bola,
Bom de Nota” oferece, o projeto “Bom de Bola, Bom de Nota: resignificando o reforço escolar”veio para contribuir com este, por meio do
desenvolvimento de atividades pedagogicamente estruturadas e organizadas pelos(as) envolvidos(as) com o projeto, no intuito de complementar e favorecer bons resultados escolares pelos alunos.
O projeto “Bom de Bola, Bom de Nota: resignificando o reforço escolar” se desenvolveu com a estruturação do projeto de integra200
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ção pedagógico (PPI) entre os cursos nos quais os(as) professores(as)
orientadores(as) do projeto ministram aulas. Foram selecionados(as)
estudantes das disciplinas ministradas por esses(as) orientadores(as) e,
a partir de um tema comum, as disciplinas elaboraram um projeto articulando os conteúdos que estavam sendo ministrados nestas.
Ressalta-se que esse projeto teve o intuito de trabalhar de maneira diferenciada as dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos
integrantes do projeto inicial: “Bom de Bola, Bom de Nota”, exercendo
a função de um reforço escolar diferenciado. Portanto, este oportunizou uma integração entre os(as) servidores(as) responsáveis pelo projeto inicial com a comunidade escolar.
Por meio deste, pretendeu-se motivar a integração social dos(as)
monitores(as) envolvidos(as) com a comunidade escolar e propor o desenvolvimento de técnicas de aprendizagem teórica experimental que
possam auxiliar no processo de aprendizagem dos(as) monitores(as).
Essa experiência pedagógica multidisciplinar de integração
das diferentes áreas de conhecimento, oportunizou aos integrantes do
projeto inicial um apoio em relação à suas dificuldades de aprendizagem,por meio do projeto proposto pelos(as) monitores(as).
Neste sentido, este projeto “Bom de Bola, Bom de Nota: resignificando o reforço escolar”, para além de um simples reforço escolar,
visava não somente sanar as dúvidas dos alunos, mas principalmente
oportunizar um momento de aprendizagem. Para tanto, o reforço foi
ministrado por monitores(as) selecionados(as) dos cursos em que os(as)
professores orientadores(as) deste projeto ministram disciplinas, abordando diferentes áreas do conhecimento, oferecendo a oportunidade aos
acadêmicos(as) de participarem de projetos que visem a integração estudantil. Destaca-se que, os monitores foram acompanhados(as) pelos(as)
professores(as) responsáveis pelo projeto em todas as etapas do processo.
Observou-se durante a aplicação deste projeto, que muitos(as)
estudantes dos diferentes cursos ofertados no campus demonstraram
interesse em envolver-se em projetos de integração, indicando que este
pode ser ampliado e tornar-se um projeto complementar permanente
do “Bom de Bom, Bom de Nota”.
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Vale ressaltar que este projeto pretendeu oferecer um momento
de desenvolvimento do (a) estudante em seu ambiente escolar, com atividades que favoreçam a aprendizagem significativa. Moreira (2009),
afirma que a aprendizagem significativa é o conceito principal da teoria
de aprendizagem de Ausubel (2006).
As ideias de Ausubel (2006) estruturadas no início da década
de 60 estão entre as primeiras propostas psicoeducativas que retratam
as questões relacionadas à aprendizagem. Essa teoria propõe explicar os
mecanismos internos que ocorrem na mente humana com relação ao
aprendizado e à estruturação do conhecimento. Ausubel (2006) embalado nas ideias construtivistas de Piaget e Vygotsky apresenta novos
conceitos de aprendizagem para educação.
Segundo Pelizzari et al. (2002), a teoria educacional de Ausubel (2006) valoriza a participação dos processos mentais na aprendizagem. Esse autor concentrou seus estudos na aprendizagem significativa, e sua teoria representa uma proposta educativa, que apoia a
valorização dos conhecimentos prévios dos(as) alunos(as), promovendo a construção de estruturas mentais a fim de buscar novos conhecimentos. Nesta perspectiva, que este projeto buscou fundamentar o
planejamento e execução de suas ações, para assim proporcionar aos
alunos do “Bom de Bola, Bom de Nota” uma maior aproximação com
a aprendizagem significativa.
O fundamental na execução deste projeto foi mudar a postura
dos(as) alunos(as) frente às dificuldades de aprendizagem, transformando-as em situações de aprendizagem, e assim organizando subsídios
para alcançar os objetivos da aprendizagem. Para tanto, foi necessário refletir e propor técnicas, métodos e procedimentos para trabalhar
atividades escolares, as quais os(as) alunos(as) apresentam dificuldades, estimulando-os a solucionar suas dúvidas e assim proporcionar o
aprendizado amplo sobre o assunto e/ou conteúdo estudado.
Diante desta abordagem o grupo de trabalho reuniu-se para
elaboração do projeto de acordo com o tema elencado pelas disciplinas
ministradas pelos(as) professores(as) orientadores(as), que seria proposto aos alunos, e assim traçar as ações a serem executadas pelos(as)
monitores com os alunos. Assim, várias ações foram previstas e executadas, tais como:
202
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1. Entrevista com os integrantes do projeto:“Bom de Bola, Bom de
Nota” para identificar o perfil destes e suas dificuldades de aprendizagem;
2. Apresentação do projeto: “Bom de Bola, Bom de Nota: resignificando o reforço escolar” para as turmas (possíveis monitores(as) dos(as)
professores(as) orientadores(as) do projeto;
3. Seleção dos(as) monitores(as);
4. Planejamento das atividades para serem desenvolvidas:
• Gincana diagnóstica para identificar as dificuldades de aprendizagem dos alunos;
• Após a aplicação da gincana, elaboraram-se ações para trabalhar as dificuldades de aprendizagem para serem desenvolvidas no
campo de futebol com os alunos. Optou-se pelo campo por se tratar de
um espaço onde os alunos demonstravam prazer em estar;
• Planejamento das ações de intervenção que seriam executadas
pelos monitores do projeto, abordando as dificuldades de aprendizagem que mais se destacaram na gincana (Leitura e escrita; operações
matemáticas e raciocínio lógico);
• O tema escolhido para abordar as áreas de dificuldades apontadas acima foi o futebol, com o intuito de trabalhar algo que se relacionasse com a realidade dos alunos e o projeto original: “Bom de Bola,
Bom de Nota”, portanto, foram selecionados textos, situações-problema e práticas tendo como base o futebol;
5. Avaliação da aprendizagem por meio da produção de relatos de experiências pelos (as) monitores e grupo de trabalho.

3 - DESENVOLVIMENTO
Com o planejamento estruturado os(as) professores(as) proponentes do projeto: “Bom de Bola, Bom de Nota: resignificando o reforço
escolar” reuniram-se para planejar as primeira ação que seria realizada.
A primeira ação do projeto aconteceu pela seleção dos monitores que iriam executar o projeto. Esta seleção foi realizada por
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três dos(as) cinco professores(as) orientadores(as) do projeto, pois
dois professores(as) se encontram de licença para qualificação e não
estavam atuando em sala de aula. No entanto, participaram de todo
o projeto, desde a elaboração, a execução das ações juntos com os alunos. Foram selecionados três monitores, sendo um aluno da Licenciatura em Ciências Biológicas, um aluno das Ciências da Computação
e um aluno da Agronomia.
Após selecionar os monitores, realizaram-se algumas reuniões
com o grupo de trabalho para planejar as ações que seriam aplicadas.
As reuniões aconteciam com certa frequência para oportunizar a integração entre os monitores e os(as) professores(as) orientadores(as)
do projeto. Nestas, eram discutidas os temas correlatos entre os cursos, disciplinas que os monitores cursavam com os(as) professores(as)
orientadores(as) e com isso era possível articular e integrar os conteúdos que eram próximos e/ou complementa entre estas.
Tais experiências de planejar com estudantes de diferentes cursos se fizeram extremamente válidas, pois percebeu-se as diferentes
possibilidades de promover a integração, haja vista que muitos dos(as)
estudantes de diferentes cursos, cursam disciplinas juntos(as) e não estabelecem uma integração, ficando evidente a necessidade de oportunizar experiências como esta, pois os cursos podem dialogar e terem
projetos em que possam atuar em parceria, um complementando o
outro. Ressalta-se que este projeto tem por intuito demonstrar como o
trabalho de integração entre cursos e disciplinas é possível.
Em seguida, os monitores realizaram as entrevistas com os alunos do projeto. Constatou-se que o projeto abrange meninos da faixa
etária de oito a dezesseis anos, que são divididos em dois grupos para
o treino de futebol: um grupo composto por meninos com idade de
oito a treze anos e o outro grupo composto por meninos de quatorze
a dezesseis anos. Como havia uma variável representativa entre a faixa
etária dos alunos do projeto, o grupo de trabalho reuniu-se novamente
após as entrevistas e optou-se em realizar este projeto somente com o
grupo de meninos de oito a treze anos. Tal escolha deu-se pelo tempo
restrito para execução do projeto e pelo grupo compreender que quanto antes as dificuldades de aprendizagem forem trabalhadas com os
alunos, mais provável é que se tenha êxito nos resultados.
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O IF Goiano RV dispõe de uma área de esporte e lazer, com um
ginásio poliesportivo, um campo de futebol com medidas oficiais, além
de materiais para prática de esportes, tais como: bolas, cones, coletes,
uniformes, lanches, etc. Além disso, a instituição dispõe também de
profissionais para o suporte dos jovens atletas, como: dentistas, psicólogos, médicos e assistentes sociais. Toda essa estrutura e todos esses
profissionais são utilizados como suporte ao projeto “Bom de Bola,
Bom de Nota”.
Contando com esse suporte que o projeto já tem, as aulas do
projeto:“Bom de Bola, Bom de Nota: resignificando o reforço escolar”aconteceram em espaços variados, não necessariamente apenas na
sala de aula, pois, entende-se que a aprendizagem pode e deve ocorrer
em todos os ambientes e, principalmente quando há a intencionalidade de vivência de situações de aprendizagem. Assim, fez-se necessária a
utilização de metodologia diferenciada de modo a proporcionar situações de uma aprendizagem significativa partindo das carências detectadas pelos (as) docentes durante o período de sondagem diagnóstica e
observações relatadas pelos(as) próprios(as) alunos(as).

FIGURA 2 – Imagens do grupo de alunos do projeto inicial “Bom de Bola, Bom de Nota”

3.1 Gincana diagnóstica: investigar para intervir
Após reuniões com o grupo de trabalho, decidiu-se realizar uma
gincana diagnóstica para identificar as dificuldades de aprendizagem
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dos alunos. A ideia da gincana partiu da intenção de oportunizar uma
aproximação agradável entre o grupo de trabalho e os alunos do projeto. A gincana foi organizada com várias brincadeiras, todas voltadas
para o futebol e que pudessem ser realizadas na quadra e no campo do
IF Goiano.
No dia marcado para a gincana, o grupo de trabalho se reuniu e inicialmente foram realizadas algumas atividades em quadra
para identificar as dificuldades de aprendizagem dos alunos.Os três
professores e os monitores realizaram uma brincadeira para explicar o
conceito de velocidade. A partir desta explicação foi proposta aos alunos uma brincadeira de corrida de um lado ao outro da quadra para
marcar o tempo que cada aluno levaria para atravessá-la, e assim realizar o cálculo da velocidade de cada um. No final desta brincadeira,
mostrou-se qual dos alunos foi o mais rápido. Os alunos se divertiram
muito e percebeu-se o quanto uma simples brincadeira contribuiu
para a compreensão de um conteúdo,independente da crença de ser
de difícil aprendizagem ou não.

FIGURA 3 – Imagens da gincana
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Após finalizar a brincadeira da velocidade, todos se deslocaram
para o campo, e o grupo de trabalho propôs uma nova brincadeira:
pênaltis, e quem errasse o gol tinha que responder questões de tabuada
com os monitores, também praticar a leitura de textos com alguma
curiosidade sobre futebol e escrever numa lousa palavras e/ou frases
relacionadas ao futebol. Todas as respostas obtidas nestas brincadeiras
eram anotadas pelo grupo de trabalho, pois nestas era possível identificar as dificuldades de aprendizagem dos alunos.

FIGURA 4 – Imagens da gincana

A gincana foi um momento de grande valia à integração e interação do grupo, com este, o grupo pode-se aproximar dos alunos e
também estabelecer uma relação de confiança entre os alunos e entre
os monitores, sendo que ambos demonstraram envolvimento com o
que estava sendo proposto.
Com o término da aplicação da gincana, foram realizadas algumas reuniões para o grupo de trabalho analisar as dificuldades de
aprendizagem apresentadas pelos alunos,e assim organizar ações que
possibilitassem a articulação entre as dificuldades de aprendizagem
dos alunos percebidas na gincana, com as disciplinas que os monitores
estavam cursando com os(as) professores(as) orientadores(as).
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3.2 Ações de intervenção
A percepção do grupo de trabalho sobre a implantação de uma
nova forma de atendimento aos alunos para se trabalhar com o reforço escolar, é que houveram uma série de aspectos positivos que
podem ser assim colocados: a) Melhor aproveitamento dos espaços e
tempo disponível para trabalhar as dificuldades de aprendizagem; b)
As dúvidas a serem abordadas em espaços informais, fora da sala de
aula, tornaram-se dinâmicas e prazerosas para os alunos e monitores;
c) Maior motivação dos alunos e consequentemente a participação
signiﬁcativa dos alunos ao reforço; d) Avanço signiﬁcativo na aprendizagem dos alunos.
Conforme o grupo de trabalho havia planejado, posteriormente à gincana, seria a implantação do projeto de intervenção pedagógica, que teria como tema o futebol, pois com a gincana ficou ainda
mais evidente o envolvimento e interesse dos alunos com o universo
do futebol.

FIGURA 5 – Imagens da primeira ação de intervenção

3.2.1 Primeira ação de intervenção
A primeira ação de intervenção aconteceu com uma disputa de
pênaltis com os alunos com o grupo de trabalho. Os alunos brincavam
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de disputa de pênaltis e à medida que chutavam ao gol, eles saiam em
direção aos monitores que estavam sentados no campo e ali realizavam
algumas explicações dos diferentes conteúdos de matemática,apontados pelos alunos na gincana diagnóstica como: tabuada, área, perímetro e múltiplos. Todos estes conteúdos eram explicados de maneira
lúdica, muito prática e correlacionados com o tema futebol. Pode-se
observar que os alunos demonstravam muito interesse em entender
cada conteúdo, realizando perguntas relacionadas e também relatando
o quanto estava sendo divertido aprender com este trabalho.
3.2.2 Segunda ação de intervenção
A segunda ação de intervenção constituiu-se na realização de
um experimento pelo grupo de trabalho, para demonstrar aos alunos em qual solo a água infiltra mais rápido, para que eles pudessem entender o que ocorre com o solo do campo de futebol quando
chove. Percebeu-se que os alunos ficaram nitidamente fascinados e
envolvidos em descobrir curiosidades sobre o solo e o que acontece
no solo do campo de futebol quando chove. Tal ação resultou em
uma participação efetiva dos alunos e foi notório o envolvimento deles nas explicações que eram dadas. Muitas questões foram levantadas
e problematizadas, relacionaram questões climáticas, tempo, tipos de
solos, entre outros conteúdos que se faziam necessários diante das indagações dos alunos. Como culminância deste experimento, os alunos
relataram em forma de texto como foi o experimento e o que aprenderam com ele.

FIGURA 6 – Imagens da segunda ação de intervenção
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O relato dos alunos foi construído juntamente com os monitores para realização de intervenções no processo de escrita e leitura,
assim eram observados os erros ortográficos e de coerência textual e
os monitores auxiliavam os alunos na compreensão da escrita de um
texto. Com isso os alunos podiam se sentir mais seguros em produzir
textos e identificar os erros que vinham cometendo na escrita das palavras. No entanto, constatou-se que esta ação deve ser contínua, a fim
de que os alunos possam adquirir o hábito de escrever um texto com
coerência e sem erros ortográficos. Ressalta-se que esta ação pode ser
um ótimo instrumento metodológico de intervenção no processo de
aprendizagem e tanto os alunos do projeto, quanto os monitores estudantes do IF Goiano relataram a importância de se atentar à escrita
textual com coerência.
3.2.3 Terceira ação de intervenção
A terceira ação de intervenção desse projeto consistiu em uma
aula sobre os cuidados com o corpo necessários à prática esportiva. Os
monitores fizeram uma roda de conversa com os alunos no campo de
futebol para abordarem os cuidados que se deve ter com a alimentação
e o corpo, principalmente ao praticar atividades físicas. Os monitores
realizaram a brincadeira da “Batata-quente” com uma caixa, que dentro dela tinha perguntas e curiosidades sobre uma alimentação saudável. À medida que a caixa parava em um aluno, ele tinha que retirar
da caixa uma curiosidade e ler para os colegas. Neste momento, eram
realizados questionamentos quanto à leitura de modo à favorecer a
compreensão do texto, tais como: “Conte-nos o que entendeu do que
leu; Você concorda com que leu? Isso é importante para sua saúde?”

FIGURA 7 – Imagens da terceira ação de intervenção
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Essa brincadeira tinha como intuito abordar a importância da
leitura e interpretação textual, e buscou-se com as intervenções realizadas oportunizar um momento de leitura e interpretação que favorecesse e incentivasse os alunos na compreensão textual. Considerando-se o que foi realizado com os alunos nesta brincadeira, a prática de
intervenção de maneira diversificada despertou nos alunos o interesse
em praticara leitura, principalmente leituras voltadas para a realidade
destes.Do ponto de vista pedagógico, este foi um momento interativo
e divertido com os alunos.
3.2.4 Quarta ação de intervenção
A quarta e última ação de intervenção proposta foi a construção coletiva de uma pirâmide alimentar, para que os alunos compreendessem de maneira prática a importância dos alimentos para a
saúde do corpo. Os monitores iniciaram com uma breve explicação
e relembraram o que havia sido abordado na ação anterior sobre as
curiosidades de uma alimentação saudável e demonstraram como seria uma pirâmide alimentar, ressaltando quais alimentos deveriam ser
consumidos em maior e menor escala. Com o auxílio dos monitores os alunos pegavam um alimento numa cesta e deveriam colocá-lo
no lugar adequado da pirâmide e assim ir completando-a. Logo após
completar a pirâmide, o aluno deveria escrever o nome do alimento
numa lousa, e os monitores o auxiliavam nesta escrita e questionavam
o aluno que demonstrava dificuldade na escrita das palavras, para que
ele pudesse aprender a identificar os erros cometidos e corrigi-los.

FIGURA 8 – Imagens da quarta ação de intervenção
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FIGURA 9 – Imagens da quarta ação de intervenção

Embora esta atividade tenha sido realizada somente uma vez
com os alunos, a experiência dessa prática apresentou-se como uma
análise, mesmo que pouco sólida, da imensa possibilidade que a resignificação da prática de reforço possa ser uma estratégia de intervenção
eficiente no processo de aprendizagem dos estudantes. Novamente os
monitores reforçaram o quanto era notório que tais práticas diferenciadas de intervenções podem facilitar a compreensão de conteúdos
que apresentam ser de difícil compreensão.
3.2.5 Refletindo as ações
As apreciações críticas até aqui expostas sobre a ressignificação do reforço escolar,expõem algumas divergências, no âmbito das
possibilidades e das limitações, sendo que as últimas destacam-se em
relação às primeiras. Perante alguns aspectos ressaltados, não pode-se
deixar de reconhecer os benefícios evidentes com a prática diferenciada do reforço, no entanto, algumas questões ressoam, advertindo para
a necessidade de maior reflexão quanto à prática do reforço escolar.
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Todavia, algumas diﬁculdades para a implantação da proposta foram
sentidas pelo grupo, percebendo-se a necessidade de investimento na
construção de um coletivo institucional, que depende inclusive da implantação de um projeto de integração permanente.

“Como pontos positivos e negativos, devo citar que como ponto negativo
até agora, só foi o tempo que estamos trabalhando com os garotos a cada
semana que está sendo bem curto, deveria se estender a mais dias na
semana. Como pontos positivos, é a experiência que estou tendo, a integração de pessoas de outros cursos, o interesse dos jovens e acredito que
estamos fazendo e iremos fazer um ótimo trabalho.” (Monitor do curso
de Ciências da Computação)

“Como pontos negativos eu colocaria o apoio ao projeto, pois é uma ação
de grande importância então quanto mais apoio melhor os resultados
com os alunos, o trabalho envolve uma série de ações para se chegar a
uma meta, o que exige tempo e dedicação.”(Monitor do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas)

As condições em que foi desenvolvido o projeto, com ações
que previam intervenções no processo educativo,evidenciou-seque o
reforço caracterizava-se como uma atividade peculiar e pouco refletida
pelos alunos.Para compreender-se de que estas ações podem oportunizar aos alunos a proatividade, precisa-se abarcar metodologias em que
os alunos se envolvam em atividades cada vez mais complexas, em que
tenham que tomar decisões e avaliar os resultados, com apoio de materiais relevantes que ofereçam a possibilidade do aluno perceber seus
avanços e retrocessos em seu processo de aprendizagem, ou seja, para
que eles sejam criativos, envolvidos e comprometidos com sua aprendizagem, eles precisam experienciar diferentes perspectivas de apresentar sua iniciativa. Tal como relata um dos monitores do projeto.

“Antes de iniciar o projeto, não fazia ideia da sua extrema importância,
agora depois de ter passado um tempo com os integrantes do projeto observando as suas dificuldades e analisando o interesse de cada um, vejo o
quanto é importante esse projeto e como ele pode mudar a vida de cada
criança que o integra.” (Monitor do curso de Ciências da Computação)
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Alguns componentes são fundamentais no processo de aprendizagem, aqui ficou claro como o trabalho com projeto pedagógicos
de integração (PPI) podem ser utilizados para envolver os(as) estudantes no cotidiano estudantil, algo relatado pelos estudantes envolvidos
com este projeto, além de favorecer o aprendizado significativo tanto
dos estudantes monitores, quanto dos alunos do projeto: “Bom de
Bola, Bom de Nota”.
4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este projeto de aplicação pedagógica, foi um grande desafio
tanto para professores(as) envolvidos(as) com este, por se tratar de professores(as) de diferentes áreas de formação e atuação nos cursos do IF
Goiano RV, quanto para os estudantes de distintos cursos. Para os(as)
professores(as) permanecia inicialmente a dúvida sobre a possibilidade
de um trabalho interdisciplinar efetivo, que pudesse oportunizar uma
integração efetiva entre os envolvidos. Já para os educandos, parecia estranho num primeiro momento ter tantos professores(as) com diferentes formações atuarem juntos em um projeto extremamente desafiador
para debater um único tema, que pudesse ser abordado pelas distintas
disciplinas nas quais os(as) docentes atuavam.
Para ambos o projeto era cada vez mais desafiante, no entanto,
ambos reconhecem o esforço coletivo, tanto dos(as) docentes quanto
dos(as) estudantes, em promover uma experiência que atendesse a
proposta do projeto de aplicação pedagógica e que fosse eficaz para
a instituição.
Com a execução deste projeto pretendeu-se contribuir com a
melhoria do nível de aprendizagem, da autoestima dos(as) alunos(as)
e melhor desempenho nas atividades escolares. Também, pretendeu-se
ampliar o desenvolvimento do raciocínio lógico matemático, interpretação e atenção. Neste sentido, após a aplicação deste observou-se que
este projeto pode sim inferir nas colocações acima citadas, no entanto, para que isso ocorra faz-se necessário um projeto permanente com
ações contínuas de acompanhamento aos alunos do projeto: “Bom de
Bola, Bom de Nota”.
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“Com este projeto nos estudantes da graduação pudemos oferecer aos
alunos do “Bom de Bola, Bom de Nota”, um contato com a produção
científica, ou seja, um contato com a ciência, com experimentos que desenvolvemos em nossas aulas.” (Monitor do curso de Agronomia)

Os jogos e brincadeiras apresentados aos alunos com uma linguagem facilitada de aproximação com os conteúdos complexos, estão
cada vez mais presentes no cotidiano escolar. Para os alunos, a linguagem de desafios, recompensas, de competição e cooperação é atraente
e fácil de perceber. Os jogos e brincadeiras colaborativos e individuais,
de competição e colaboração, de estratégia, com etapas e habilidades
bem definidas podem se tornar cada vez mais presentes nas diversas
áreas de conhecimento e níveis de ensino. Algo que os estudantes do
IF Goiano RV relataram ser importante para a compreensão dos conteúdos mais complexos, apresentados a eles nas diversas disciplinas que
cursam em seus cursos.
Entretanto, as instituições educacionais são locais de contrastes
sociais e, embora parte delas ofereçam projetos como o “Bom de Bola,
Bom de Nota” que promovem uma aproximação com a realidade local,
estes ainda são poucos.

“Poder participar desse projeto e ajudar jovens na sua dificuldade é uma
experiência que vou levar para o resto da vida, e vejo mais ainda a
importância do professor, que é pouco valorizado na sociedade, e essa
experiência me mostra como é a realidade do ensino em nosso país e como
os jovens estão sendo esquecidos, com esse projeto podemos reverter esse
quadro.”(Monitor do curso de Ciências da Computação)

No entanto, elencaram-se algumas questões que foram relevadas como: o acompanhamento da frequência dos(as) alunos(as) ao reforço, assim como o apoio da escola e o envolvimento dos pais. Com o
bom desenvolvimento deste projeto, além de buscarem sanar suas dúvidas, os alunos que participarem regularmente e cumprirem as tarefas
poderão manter-se no projeto: “Bom de Bola, Bom de Nota”.
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Analisando os relatos de experiência realizados pelos monitores
que participaram deste projeto, muitas colocações reforçam a necessidade de mais projetos integradores na instituição.

“Algo que está sendo bem interessante é como estou conhecendo professores e alunos de outros cursos devido ao projeto que se estende a diversas
disciplinas, e nesse caso entra outro assunto bem interessante, que é a
integração de cursos. Eu geralmente costumo pensar que não se pode fazer
nada sozinho, sempre precisamos de alguém. E com o projeto não poderia
ser diferente, pois essa integração irá garantir um ensino mais amplo aos
jovens.” (Monitor do curso de Ciências da Computação)

A partir das ideias centrais e dos objetivos traçados no projeto,
cada monitor, procurou conquistar a atenção dos alunos, com a excussão das ações planejadas. Deste modo, estes puderam contribuir para
um melhor desempenho escolar dos alunos, dando sugestões concretas
aos alunos, tais como, para que estejam mais atentos às aulas, aproveitem melhor o tempo, sejam ordenados e pontuais em suas tarefas. Tais
orientações ocorreram nas reuniões, que ocorreram com a frequência
necessária para planejamento e execução das ações do projeto, que auxiliaram os monitores a orientar os alunos do projeto a assimilar os
conteúdos principais e animá-los a esclarecer as suas dúvidas.

“A interdisciplinaridade é importante para o processo de ensino, pois é o
que vai estabelecer a relação do conhecimento entre diversas disciplinas
que são dadas separadas.As ações foram bem elaboradas e aplicadas, tendo fundamentos essenciais para obtenção do saber, gerando uma transformação qualitativa e quantitativa no desenvolvimento do aluno tanto
na parte cognitiva, quanto social.O trabalho teve uma abordagem e funcionalidade que garantiu visualizar que será um projeto que trará bons
resultados.” (Monitor do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas)

Outro aspecto que corrobora com os relatos dos monitores é
o fato de que, durante a aplicação do projeto muitas ideias surgiram e
que poderão ser estruturadas em projetos posteriores a este, haja vista
que este apresentou resultados positivos quanto sua execução, o que
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favorece a busca por oferecer mais projetos que busquem a integração
entre os(as) estudantes do campus.

"O projeto poderia ser ampliado para outras escolas. Até poderia virar
um projeto da faculdade, com modalidade de bolsa para os monitores,
contando hora extra-curricular, etc. O que ajudaria os alunos da graduação e os meninos do projeto “Bom de Bola, Bom de Nota". (Monitor
do curso de Agronomia)

Além dos aspectos apontados, a proposta implementada enfrentou diﬁculdades em relação à insuﬁciência de tempo viável para à
promoção de mais atividades, tal como apontado pelos monitores em
seus relatos.Refletir sobre essa experiência de um projeto que pretendeu
promover a integração entre os cursos é fundamental, seja para registrar
a memória do processo, seja para perceber o universo de possibilidades
há com projetos como este. Essa experiência fez-se singular para o grupo
de trabalho, pois marca o desencadear de um processo que pode envolver toda a instituição, a qual pode a partir deste,construir algo novo que
exija uma mudança nas práticas pedagógicas e na forma de construir o
conhecimento nos diferentes cursos ofertados na instituição.
Vale ressaltar também, que com as Olimpíadas realizadas no
Brasil e com o destaque dos atletas e os (as) atletas brasileiros destacando-se no quadro de medalhas, esse se torna um tempo de destacar
a importância e a valorização do esporte entre os jovens de nosso país,
ressaltando os benefícios do esporte para a formação do cidadão e sua
autonomia. A prática do esporte torna as crianças e adolescentes saudáveis e oferece a oportunidade de envolverem-se em práticas sociais
colaborativas, bem como oferecer alternativas para sanar problemas
sociais presentes em nossa sociedade. Observa-se que entre as crianças
e adolescentes, o hábito esportivo pode desenvolver capacidades motoras e contribuir para o envolvimento escolar. Os esportes coletivos,
como o futebol, modalidade do projeto: “Bom de Bola, Bom de Nota”,
auxiliam também na formação de conceitos básicos de cidadania e de
convivência em grupo.
Portanto, oferecer a esses alunos atividades esportivas e atendimento para a melhoria no rendimento escolar, torna o projeto: “Bom
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de Bola, Bom de Nota” completo em seu propósito de desenvolvimento social e intelectual para os (as) alunos (as) envolvidos (as) e a comunidade na qual o IF Goiano Campus Rio Verde está inserido.
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2.2.1 UMA NOVA
METODOLOGIA PARA OS
ATENDIMENTOS NOS CURSOS
TÉCNICOS INTEGRADOS AO
ENSINO MÉDIO
Antonio Rafael Sant’Ana 1
Claudio Ulisse 2
Gleno Marques 3
Fabiano José Ferreira Arantes 4

1 - INTRODUÇÃO
Este trabalho visa combater a evasão de alunos, no Instituto
Federal Goiano Campus Campos Belos, dos cursos técnicos integrados
ao ensino médio. Para o Ministério da Educação do Brasil – MEC
(1997), em síntese, a evasão é definida como a saída definitiva do aluno
do curso de origem sem conclusão, ou a diferença entre ingressantes e
concluintes após uma geração completa.
O fenômeno da evasão na educação brasileira é recheado de
pesquisas que discutem os mais diversos fatores, porém, nos cursos
técnicos profissionalizantes ofertados pelos Institutos Federais, ainda é
algo pouco discutido e analisado. Em (Dore et. al., 2013) foi verifica-

Mestre em Ciência da Computação, Coordenador do curso Técnico em Informática, Instituto Federal Goiano Campus Campos Belos.
1

Graduado em Sistemas de Informação, Coordenador de extensão, Instituto Federal Goiano Campus
Campos Belos.
2

Graduado em Licenciatura Plena em Geografia, Pesquisador Institucional, Instituto Federal Goiano
Campus Campos Belos.
3

Mestre em Educação, Diretor Geral de Implantação, Instituto Federal Goiano Campus Campos
Belos.
4
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do que dentre as possíveis causas da evasão estão englobados motivos
socioeconômicos, políticas educacionais, estrutura pedagógica escolar,
relação da escola com a cultura jovem, questões curriculares e necessidades de escolha entre estudo e trabalho. Já os estudos realizados por
Silva et al. (2015) no Instituto Federal de Brasília, constatou que a
permanência do aluno também depende de seu suporte social, cultural
e pedagógico.
Entendemos que a manutenção do aluno é tão importante
quanto a sua escolha em optar por estudar em uma instituição. Acreditamos que um discente insatisfeito, que se encontra em dificuldades,
sejam elas pedagógicas e ou socioeconômicas, é além de um possível
desistente, um elemento de desestímulo aos demais colegas, uma vez
que sua falta de estímulo, é compartilhada em sala de aula, vez ou outra.
Compreendendo que o universo das questões que tratam da
evasão são inúmeros, como já citadas anteriormente, este trabalho visa
discutir a importância do atendimento, enquanto atividade de apoio,
ao discente, a partir da consciência de que o atendimento é parte do direito ao processo de recuperação da aprendizagem, por parte do aluno,
que de acordo com o Parecer 24 de 02/12/2008 –CNE,

Quanto ao direito do estudante de lhe serem oferecidas aulas de recuperação de aprendizagem, vários dispositivos da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação – Lei nº 9.394/96 – garantem esse direito: (a)
na explicitação de seus princípios, ao garantir o padrão de qualidade
do ensino ofertado (inciso IX, art. 3º); (b) ao garantir os padrões
mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem (inciso IX, art. 4º); (c)
ao definir, como finalidade da Educação Básica, o desenvolvimento
do educando, assegurando-lhe a formação comum indispensável
para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no
trabalho e em estudos posteriores (art. 22); e (d) ao estabelecer que,
entre as regras da Educação Básica, na verificação do rendimento escolar, deve-se observar o critério da obrigatoriedade de estudos de
recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos
de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições
de ensino em seus regimentos (alínea “e”, inciso V, art. 24). Com
isso, constata-se que a recuperação da aprendizagem é um direito do
estudante e obrigação do sistema de ensino.
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Tal consciência é consequente da compreensão que a recuperação da aprendizagem só tem sentido se o que se recupera é o conteúdo
não apreendido, e não necessariamente apenas a nota.
Assim sendo, é preciso propiciar ao aluno o direito de fazê-lo,
diante da garantia da aprendizagem, ora negada, por fatores dos mais
diversos, mas fundamentalmente pela não garantia de construí-la, em
detrimento da própria organização pedagógica e ou pelas dificuldades
do docente em promove-la.
Vale aqui ressaltar que é assegurado ao docente, ainda, conforme Parecer 24 de 02/12/2008 –CNE, dispor em sua carga horária o

direito do professor de possuir tempo reservado de trabalho para
cumprir atividades complementares à sala de aula, cabe salientar que
a recente Lei nº 11.738/2008, que institui o piso nacional salarial
profissional para os profissionais do magistério público da Educação
Básica, regulamentando a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, além de estabelecer o referido piso (caput do art. 2º)
e a implantação de Planos de Carreira e Remuneração do Magistério
até 31 de dezembro de 2009 (art. 6º), também determina a composição da jornada de trabalho de docentes, ao indicar a necessidade
de observância do limite máximo de 2/3(dois terços) da carga horária
para o desempenho das atividades de interação com os educandos (§ 4º,
art. 2º).

Desse modo, no Regulamento de Atividades Docentes RAD
(2016) do Instituto Federal Goiano é estabelecido um período de 20
minutos de apoio ao estudante para cada hora aula ministrada em uma
disciplina. Esse regulamento define como atividades de apoio: i) o
atendimento ao aluno, ii) as aulas de reforço escolar e iii) orientação de
atividades curriculares complementares.
No Instituto Federal Goiano - Campus Campos Belos, a partir
de reuniões pedagógicas e conselhos de classe, observou-se nas discussões feitas pelos docentes e área pedagógica, que o atendimento aos
alunos, que é atividade de apoio mais explorada, se apresentava como
um problema, uma vez que esta atividade, até o final do ano de 2016,
ocorria deforma reativa, ou seja, o aluno de acordo com relatos dos
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docentes, procurava conforme a sua necessidade o professor de acordo
com o horário de atendimento publicado no início do semestre. Esse
atendimento funcionava como um plantão de dúvidas, ocorrendo na
maioria das vezes nas vésperas das avaliações.
Tal abordagem mostrou-se ineficiente na assimilação do conteúdo por parte do aluno, uma vez que as dúvidas sobre a disciplina
ficavam acumuladas, provocando assim uma sobrecarga tanto no estudante quanto no docente, colaborando diretamente para não desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem.
Além disso, a sobreposição de horários de atendimento para
disciplinas de uma mesma turma fazia com que o aluno tinha que
optar por um atendimento em detrimento de outro.
Percebendo essa problemática, optamos por desenvolver um
trabalho no qual o objetivo é alterar a perspectiva do atendimento ao
aluno, passando de uma abordagem reativa de plantão de dúvidas, para
uma proativa, em que os estudos de atendimento são planejados durante o período letivo mediante as dificuldades percebidas diretamente
pelo professor em sala de aula.
Essa mudança de perspectiva acaba chocando com uma cultura de prática pedagógica já existente e fortemente radicada de que
atendimento é apenas momento para tirar dúvidas, que não concordamos, pois avaliamos que essa prática é também um fator para evasão,
uma vez que o discente, não consegue explorar o atendimento também
como um processo de recuperação da aprendizagem, que é parte de sua
essência, pedagógica.
Desta forma, propomos neste trabalho uma nova organização
dos atendimentos, onde: i) os horários de atendimento de disciplinas
de uma mesma turma não se sobreponham, garantindo assim, que o
aluno tenha uma maior oportunidade de se recuperar nas disciplinas e
conteúdos que possui baixo rendimento escolar, ii) a carga horária do
curso permita a organização dos horários de aula, atendimento e demais atividades que visem colaborar para a aprendizagem do discente.
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Promover mudanças é sempre um desafio, e de acordo com,
Fleury (1998),
toda e qualquer mudança de práticas e processos em uma organização são rupturas abruptas que provocam incertezas e desconfianças
em novos valores e processos, por não ter um histórico norteador de
boas práticas como referência. A escola, não foge dessa dinâmica,
por ser uma organização que possui valores e processos estabelecidos, além de, sua burocracia interna já consolidada que fornece ao
integrante da escola, seja professor ou discente uma certa segurança.

Conhecer a cultura organizacional, nesse processo é fundamental para saber onde é preciso equilibrar o que de alguma forma não vai
bem, e Silva (2001), afirma que
a cultura organizacional da escola é um fator importante nesse processo de mudança de perspectiva uma vez que a cultura escolar representa um ambiente onde significados e valores das práticas pedagógicas são continuamente reinterpretados e construídos para melhorar o
processo de aprendizagem do aluno

A partir das reflexões que desenvolvemos até aqui, foram realizadas ações que visam diminuir as dificuldades apresentadas pelos discentes durante o ano letivo, promovendo, a partir, de uma mudança
na cultura organizacional no que se refere ao processo de atendimento,
uma reestruturação na oferta e funcionamento do mesmo, enquanto
ferramenta fundamental no combate à evasão, uma vez que existe um
alto índice de desistências voluntárias nos cursos integrados do Campus.
2 - METODOLOGIA
Este trabalho foi desenvolvido com base em pesquisa exploratória e descritiva, em que inicialmente foi realizado um levantamento
bibliográfico, por meio da seleção de literaturas de autores que tratam
de questões relacionadas ao tema da evasão dos cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio.
No ano de 2016 no Instituto Federal Goiano Campus Campos
Belos, foi ofertado apenas um curso técnico na modalidade integrada
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ao Ensino Médio. Os atendimentos oferecidos para esta turma foram
organizados de forma sobreposta, uma vez que a carga horária semanal
do curso não possibilitava outra forma de organização.
Para garantir que todos os atendimentos fossem ofertados para
todos alunos de uma mesma turma de forma não sobreposta e garantir
que exista um processo contínuo de melhoria na qualidade dos atendimentos, foram propostas, neste trabalho, seis medidas para alcançar
esses objetivos:
1. Alteração das matrizes curriculares dos Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs): essa medida tem como objetivo proporcionar uma janela
maior de atendimento com a diminuição da carga horária dos cursos
Técnicos Integrados ao Ensino Médio no Campus Campos Belos do
IF Goiano.
2. Montagem dos horários de atendimento com a menor quantidade
de atendimentos sobrepostos possível: essa medida visa garantir que os
alunos de uma mesma turma, não tenham que optar por participar do
atendimento de uma disciplina em detrimento de outra.
3. Criação de uma instrução normativa para regulamentar o atendimento: medida criada para tornar possível a mensuração da eficiência
do método empregado neste trabalho, além de garantir que os atendimentos sejam registrados e assim contribuir efetivamente para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem.
4. Comparar a evolução das médias das notas das disciplinas de Matemática e Biologia nos anos de 2016 e 2017 para uma mesma turma do
curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio: essa ação
tem como objetivo verificar, nas duas disciplinas com o maior número
de dependências, a evolução das notas dos alunos após a montagem do
horário de atendimento sem as sobreposições.
5. Comparar a evolução das médias das notas das disciplinas de Matemática e Lógica nos anos de 2016 e 2017 para as turmas do primeiro
ano do Ensino Médio Técnico em Informática e Ensino Médio Técnico
em Informática para Internet: essa ação tem como objetivo verificar,
nas duas disciplinas com o maior número de dependências na turma
de 2016, a evolução das notas dos alunos da turma de 2017, após a
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montagem do horário de atendimento sem as sobreposições.
6. Comparação da quantidade de evasões no mesmo período letivo dos
anos de 2016 e 2017: essa medida visa verificar a eficácia do método
comparando o número de evasões nos dois anos.
3 - DESENVOLVIMENTO
A primeira medida tomada no desenvolvimento deste trabalho
foi a alteração da matriz curricular do Projeto Pedagógico de Curso
(PPC) do curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio.
Tal medida foi necessária para que a carga horária disponível para os
atendimentos fosse aumentada dentro do horário letivo dos cursos integrados, possibilitando assim, o desenvolvimento de planos de atendimentos mais eficazes. A tabela 1 mostra a carga horária total dos cursos
Integrados ao Ensino médio nos anos de 2015 e 2016.

Cursos

2015

2016

3.666,67

3.483,30

Técnico em Informática para Internet

Não Ofertado

3.263,28

Técnico em Agropecuária

Não Ofertado

3.666,29

Técnico em Informática

Tabela 1: Carga horária total dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio
Fonte: Matrizes Curriculares dos Cursos Técnicos do Instituto Federal Goiano Campus Campos Belos

Como podemos observar, após a alteração da matriz do curso
Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, houve uma redução de 183,26 horas na carga horária total do curso. Tal alteração
proporcionou uma redução de 5 horas semanais na carga horária de
aula do curso.
Os novos cursos ofertados no ano de 2016, Técnico em Agropecuária e Técnico em Informática para Internet Integrados ao Ensino
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Médio, tiveram seus Projetos Pedagógicos de Curso construídos sob
a perspectiva de carga horaria mínima de acordo com o Catálogo de
Cursos Técnicos - MEC (2016) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).
As Tabelas 2 e 3 mostram a carga horária semanal dos cursos
Técnicos Integrados nos 1°, 2° e 3° anos letivos dos anos de 2016 e 2017.

Cursos

1° Ano

2° Ano

3° Ano

Total

Técnico em Informática

34

*32

*34

100

Tabela 2: Carga horária semanal dos cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio em 2016
Fonte: Matrizes Curriculares dos Cursos Técnicos do Instituto Federal Goiano Campus Campos Belos
* Turmas que não foram ofertadas

Cursos

1° Ano

2° Ano

3° Ano

Total

**34

31

*30

95

Técnico em Informática para Internet

30

*30

*29

89

Técnico em Agropecuária

31

*34

*34

99

Técnico em Informática

Tabela 3: Carga horária semanal cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio em 2017
Fonte: Matrizes Curriculares dos Cursos Técnicos do Instituto Federal Goiano Campus Campos Belos
* Turmas que ainda não foram ofertadas ** Turma sem oferta no ano de 2017

Na Tabela 3 podemos observar uma diferença de 6 horas entre a
carga horária semanal dos cursos Técnico em Informática e Técnico em
Informática para Internet. Além disso, entre o curso Técnico em Agropecuária e os cursos Técnicos em Informática e Técnico em Informática
para Internet, temos respectivamente, uma diferença de 4 e 10 horas
semanais. Essas diferenças ocorrem devido a dois fatores:
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i. Carga horária no Catálogo dos Cursos Técnicos: para os cursos
Técnicos em Informática e Técnico em Agropecuária a carga horária mínima é de 1200 horas. Já o curso Técnico em Informática
para Internet a carga horária mínima é de 1000 horas.
ii. Utilização do Eixo Articulador: A diminuição da carga horária
semanal em 5 horas no curso Técnico em Informática entre os
anos de 2016 e 2017 só foi possível graças a utilização do Eixo
Articulador na reestruturação da matriz curricular do curso. O
Eixo Articulador consiste em disciplinas que integrem os conhecimentos entre a base comum e a parte técnica dos cursos. Para
o curso Técnico em Agropecuária essa estratégia não foi adotada.
A segunda medida tomada para a realização desse projeto foi a
montagem dos horários de atendimento, de tal forma, que estes não ficassem sobrepostos para os alunos de uma mesma turma. Essa montagem só foi possível graças as alterações/construção das matrizes curriculares na perspectiva da composição de uma matriz com carga horária de
aula otimizada para a menor quantidade exigida por lei.
Os horários de aula e os horários de atendimento dos cursos integrados no ano de 2017 foram construídos pelos coordenadores de curso
e Coordenador de Ensino em reuniões que ocorreram no final do ano
de 2016. Alguns ajustes foram necessários para adequar os dias de capacitação de alguns professores ao horário das aulas e dos atendimentos.
O resultado é que no ano de 2017 todos alunos dos cursos integrados do Campus estão em condições de fazer seus atendimentos de
forma não sobreposta para a grande maioria das disciplinas, ou seja, não
necessitando optar pelo atendimento de uma disciplina em detrimento
de outra na grande maioria dos casos. As Tabelas 4, 5 e 6 mostram os
horários das aulas e dos atendimentos das turmas dos cursos Técnicos em
Informática, Informática para Internet e Agropecuária no ano de 2017.
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Horário de aula
Horário

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

08:00 - 08:55

Português

História

Biologia

Desenvolvimento
Desktop

Matemática

08:55 - 09:50

Português

História

Biologia

Redes de
Computadores I

Matemática

10:10 - 11:05

Química

Banco de
dados

Web I

Desenvolvimento
Desktop

Matemática

11:05 - 12:00

Química

Banco de
dados

Web I

Desenvolvimento
Desktop

Matemática

13:30 - 14:25

Geografia

Inglês Aplicado

Física

Educação Física

Filosofia

14:25 - 15:20

Geografia

Inglês Aplicado

Física

Educação Física

Sociologia

15:40 - 16:35

Português
Horário de atendimento

Horário

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

15:30 - 15:50

Geografia

Horário de
aula

Des. Web I

Banco de dados

Filosofia

15:50 - 16:10

Geografia

Horário de
aula

Des. Web I

Banco de dados

Sociologia

16:10 -16:30

História

Horário de
aula

Biologia

Matemática

Redes I

16:35 - 16:55

História

Português

Biologia

Matemática

Des. Desktop

16:55 - 17:15

Química

Português

Física

Matemática

Des. Desktop

17:15 - 17:35

Química

Português

Física

Matemática Apl.

Des. Desktop

Tabela 4: Horários de aula e atendimento do Curso Técnico em Informática em 2017
Fonte: Matrizes Curriculares dos Cursos Técnicos do Instituto Federal Goiano Campus Campos Belos
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Horário de aula
Horário

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

08:00 - 08:55

Geografia

Lógica

Inglês
Aplicado

Educação Física

Português

08:55 - 09:50

Geografia

Lógica

Inglês
Aplicado

Educação Física

Português

10:10 - 11:05

Web I

História

Física

Lógica

Operação e
Fundamentos

11:05 - 12:00

Web I

História

Física

Lógica

Operação e
Fundamentos

13:30 - 14:25

Química

Biologia

Sociologia

Matemática

Matemática

14:25 - 15:20

Química

Biologia

Filosofia

Matemática

Matemática
Aplicada

Horário de atendimento
Horário

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

15:30 - 15:50

Química

Lógica

Biologia

Português

Matemática

15:50 - 16:10

Química

Lógica

Biologia

Português

Matemática

16:10 -16:30

Web I

Lógica

Física

Português

Matemática

16:35 - 16:55

Web I

História

Física

Inglês Aplicado

Matemática
Apl.

16:55 - 17:15

Geografia

História

Sociologia

Inglês Aplicado

Operação e
Fundamentos

17:15 - 17:35

Geografia

Educação
Física

Filosofia

Educação Física

Operação e
Fundamentos

Tabela 5: Aula e atendimento do Curso Técnico em Informática para Internet
Fonte: Matrizes Curriculares dos Cursos Técnicos do Instituto Federal Goiano Campus Campos Belos
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Horário de aula
Horário

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

08:00 - 08:55

Química

Olericultura

Física

Inglês

Produção
Animal I

08:55 - 09:50

Química

Olericultura

Física

Inglês

Produção
Animal I

10:10 - 11:05

História

Biologia

Português

Educação Física

Produção
Animal I

11:05 - 12:00

História

Biologia

Português

Educação Física

Português

13:30 - 14:25

Solos

Geografia

Matemática

Sociologia

Zootecnia
Geral

14:25 - 15:20

Solos

Geografia

Matemática

Filosofia

Zootecnia
Geral

15:40 - 16:35

Matemática
Horário de atendimento

Horário

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

15:30 - 15:50

Solos

Geografa

Física

Horário de aula

Produção
Animal I

15:50 - 16:10

Solos

Geografa

Física

Horário de aula

Produção
Animal I

16:10 -16:30

Química

Biologia

Sociologia

Horário de aula

Produção
Animal I

16:35 - 16:55

Química

Biologia

Filosofia

Matemática

Português

16:55 - 17:15

História

Olericultura

Zootecnia
Geral

Matemática

Português

17:15 - 17:35

História

Olericultura

Zootecnia
Geral

Matemática

Português

Tabela 6: Horários de aula e atendimento do Curso Técnico em Agropecuária
Fonte: Matrizes Curriculares dos Cursos Técnicos do Instituto Federal Goiano Campus Campos Belos
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Considerando que nos cursos integrados do Campus, 13% dos
alunos matriculados são residentes do município de Arraias - TO, cidade
que está localizada a 25 Km de Campos Belos, a construção dos horários
de aula e atendimento foi adequada para atender aos horários de chegada
e saída do ônibus que faz o translado entre as duas cidades. O Gráfico
1 mostra a porcentagem de alunos que mora em Campos Belos, Arraias
e região.

Gráfico 1 - Municípios de residência dos alunos do IF Goiano Campus Campos Belos
Fonte: Dados do Setor de Registros Escolares do Campus Campos Belos

Em consequência da janela de horário limitada pelo horário do
transporte rodoviário entre os municípios de Arraias-TO e Campo Belos
- GO, não foi possível a criação de horários de atendimentos totalmente
não sobrepostos para os cursos Técnicos em Informática e Agropecuária,
que possuem carga horária de 1200 horas na parte técnica.
A solução encontrada neste caso foi fazer com que o atendimento das disciplinas de Educação Física e Inglês dos cursos de Informática
e Agropecuária, passassem a ser realizadas no horário de almoço e/ou
após as 17h30min de acordo com demanda levantada pelos próprios
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alunos. Já para o curso de Informática para Internet, que possui carga
horária de 1000 horas na parte técnica, todas disciplinas possuem atendimentos não sobrepostos após o término das aulas e antes do horário
de saída do ônibus para o município de Arraias - TO.
A terceira medida desenvolvida neste trabalho foi a criação de
uma Instrução Normativa para regulamentação do atendimento. Essa
instrução foi criada pelo Coordenador de Ensino em parceria com os
Coordenadores dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio do
Campus. A ideia principal dessa normativa foi definir a forma de registro
dos conteúdos ministrados e dos alunos que participaram dos atendimentos. Neste contexto, foram definidas duas formas de atendimento:
i. Demanda espontânea dos discentes que manifestarem dúvidas ou dificuldades de aprendizagem diretamente ao docente
responsável.
ii. Demanda induzida, por meio de convocação, quando o docente julgar que um ou mais discentes necessitam de reforço
para recuperação de aprendizagem.
Foi definido que para realizar a convocação de alunos para os
atendimentos de demanda induzida, o docente deverá registrar um
plano de atendimento, contendo: justificativa, objetivo, atividades
propostas, conteúdo ministrado e lista de alunos convocados assinada.
Esse registro deve ser entregue para o coordenador de curso na mesma
data de fechamento das notas de cada etapa do período letivo.
Além disso, o docente deverá entregar a lista dos alunos ausentes no atendimento por demanda induzida, a Coordenação de Assistência Estudantil, que ficará responsável por informar aos pais dos
alunos ausentes. O prazo de entrega dessa lista será de, no máximo, 24
horas após o respectivo atendimento.
Para o registro dos atendimentos por demanda espontânea foi
disponibilizado um formulário eletrônico, com todos os campos exigidos pela instrução normativa. Já o atendimento por demanda induzida foi criado um formulário em formato .doc que deve ser baixado e
preenchido pelo docente.
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A divulgação dessa instrução normativa foi realizada em reunião pedagógica no dia 29/03/2017. O registro dos atendimentos,
por meio de formulário eletrônico, foi disponibilizado a partir do dia
03/04/2017. Os Gráficos 2, 3 e 4 mostram a quantidade de atendimentos realizados e a quantidade de atendimentos efetivamente registrados até o dia 26 do mês maio, nos cursos Técnicos Integrados ao
Ensino Médio no ano de 2017. Nenhum atendimento por demanda
induzida foi registrado nesse período.
Podemos observar que em todas as turmas dos cursos integrados
houve pouca adesão dos professores no seguimento da normativa, no que
tange, ao uso do formulário eletrônico para o registro dos atendimentos.
Foi detectado, a partir de entrevista com os líderes de turma
e com relatos da Assistência Estudantil do Campus, que, embora o
registro online não venha acontecendo de forma satisfatória, os atendimentos estão sendo executados nos dias e horários estabelecidos.

Gráfico 2 - Atendimentos efetivos (registrados) Técnico em Informática (Segundo Ano)
Fonte: Dados Levantados junto à Coordenação do Curso de Informática - 2017
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Gráfico 3 - Atendimentos efetivos (registrados) Técnico em Informática para Internet (Primeiro Ano)
Fonte: Dados Levantados junto à Coordenação do Curso de Informática – 2017

Gráfico 4 - Atendimentos efetivos (registrados) Técnico em Agropecuária (Primeiro Ano)
Fonte: Dados Levantados junto à Coordenação do Curso de Informática - 2017
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A quarta medida realizada neste trabalho foi comparação da
evolução das médias das notas das disciplinas de Matemática e Biologia
nos anos de 2016 e 2017 para uma mesma turma do curso Técnico
em Informática Integrado ao Ensino Médio, como pode ser visto na
Tabela 7.

Disciplinas
Matemática
Biologia

2016 (Primeiro Ano)

2017 (Segundo Ano)

6,78

7,79

7

7,33

Tabela 7: Evolução das médias das notas turma Técnico em Informática
Fonte: Dados Levantados junto ao Q-Acadêmico - 2017

Analisando a evolução de uma mesma turma de alunos nos primeiros períodos letivos dos anos de 2016 e 2017, percebemos uma
leve evolução das notas com as mudanças efetivadas nos atendimentos.
Na disciplina de Matemática, que foi a disciplina com segundo maior
número de dependência, a melhora foi de 1,01 pontos na média geral
da turma. Já na disciplina de biologia, a melhora foi de 0,33 pontos na
média da turma. O Gráfico 5 mostra o gráfico de evolução das médias
das notas.

Gráfico 5 - Evolução das médias das notas da turma do curso Técnico em informática
Fonte: Dados Levantados junto ao Q-Acadêmico – 2017
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A quinta medida realizada neste trabalho foi a comparação da
evolução das médias das notas das disciplinas de Matemática e Lógica
de Programação nos anos de 2016 e 2017 para as turmas do primeiro
ano do Ensino Médio Técnico em Informática e Ensino Médio Técnico
em Informática para Internet, como pode ser visto na Tabela 8.

Disciplinas

Técnico em
Informática
(2016)

Técnico em
Informática para
Internet (2017)

Lógica de Programação

6,41

7,49

Matemática

6,78

6,92

Tabela 8: Evolução das médias das notas turma Técnico em Informática (Primeiro Ano - 2016) x Técnico em
Informática para Internet (Primeiro Ano - 2017)
Fonte: Dados Levantados junto ao Q-Acadêmico - 2017

Analisando a evolução de turmas diferentes para duas disciplinas iguais nos mesmos períodos letivos dos anos de 2016 e 2017, percebemos uma leve evolução das notas com as mudanças efetivadas nos
atendimentos. Na disciplina de Lógica de Programação, a melhoria das
médias das notas foi de 1,08 pontos na média geral da turma. Já na
disciplina de Matemática, a melhoria foi de 0,14 pontos na média geral
da turma. O Gráfico 6 mostra a evolução das médias das notas entre
as turmas do curso Técnico em Informática e Técnico em Informática
para Internet.
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Gráfico 6 - Evolução das médias das notas das turmas dos cursos Técnicos em Informática e Informática
para Internet integrados ao Ensino Médio
Fonte: Dados Levantados junto ao Q-Acadêmico - 2017

Por fim, a sexta e última ação realizada neste trabalho foi a comparação entre a quantidade total de evasões nos cursos Integrado ao
Ensino Médio no mesmo período dos anos de 2016 e 2017 (Primeiro
período letivo), como pode ser visto na Tabela 9.

Cursos

1° Bimestre de 2016

1° Trimestre de 2017

7

2

Técnico em Informática para Internet

Não ofertado

1

Técnico em Agropecuária

Não ofertado

2

Técnico em Informática

Tabela 8 - Quantidade de alunos Evadidos
Fonte: Dados Levantados junto ao Q-Acadêmico - 2017

No ano de 2016 houve uma entrada de 40 alunos em apenas
um curso Técnico Integrado ao Ensino Médio. Já no ano de 2017 houve uma entrada de 73 alunos nos novos cursos Técnicos Integrados ao
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Ensino Médio e uma rematrícula de 28 alunos, totalizando 101 alunos
matriculados.
O Gráfico 7 mostra a evolução da proporção de evasão nos
cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio nos primeiros períodos
letivos dos anos de 2016 e 2017.
Como podemos observar, a taxa de evasão no ano de 2016 foi
de 18% no primeiro período letivo, enquanto que, no ano de 2017 a
taxa de evasão foi de 5% no mesmo período de 2017.

Gráfico 7 - Alunos evadidos x matriculados
Fonte: Dados Levantados junto ao Q-Acadêmico - 2017

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Partindo da premissa de que há uma cultura organizacional escolar já preestabelecida por uma visão de um grupo social interno, de
que a carga horária de um curso é proporcional a sua qualidade e de
que atendimento era uma busca prioritariamente do discente, e ainda,
que o registro do atendimento se torna algo burocrático e desnecessário, houve um esforço muito grande por parte dos integrantes desse
projeto com a Gestão do Campus para promover a conscientização da
importância das medidas promovidas com este trabalho no Campus.
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Primeiramente, vale ressaltar que houve uma colaboração de todos os professores na mudança das ementas das disciplinas que estavam
envolvidas nas alterações das cargas horárias dos novos PPCs. As alterações permitiram que os horários de atendimento fossem construídos
de forma não sobreposta na maioria dos casos. Um fator decisivo para
o sucesso desse processo foi a utilização do Eixo Articulador. Sendo
assim, as alterações das cargas horárias das matrizes curriculares dos
cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio alcançaram o objetivo
proposto, que foi possibilitar que os alunos não precisem optar por um
atendimento em detrimento de outro.
No caso do curso Técnico em Agropecuária, o sucesso no estabelecimento da não sobreposição dos atendimentos, se deve ao fato
de que no primeiro ano letivo do curso, a carga horária semanal é de
apenas 31 horas. Contudo, nos próximos anos as cargas horárias aumentam progressivamente, sendo necessário a reformulação do PPC,
na perspectiva de inclusão do Eixo Articulador para diminuição da
carga horária.
Avaliando a terceira medida proposta neste trabalho, verificamos que o registro online dos atendimentos obteve baixa adesão por
parte do corpo docente do Campus. Dentre os fatores que levaram a
este resultado, podemos inferir que não houver um suporte técnico,
treinamento e tempo hábil para absorção dessa nova política.
Quanto à evolução das notas dos alunos após a reorganização
da metodologia aplicada nos atendimentos foi verificado um leve aumento dessas notas comparando o ano de 2016 primeiro bimestre e o
ano de 2017 primeiro trimestre.
Esse aumento ocorreu tanto na mesma turma, ou seja, a nota
de uma determinada turma no ano de 2016 e desta mesma turma no
ano de 2017, quanto em turmas diferentes, ou seja, a turma do curso
de Informática Integrado ao Ensino Médio e o a turma do curso de
Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio.
Por fim, este trabalho mostrou que houve uma queda significativa na evasão dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, que
passou de uma taxa de 18% no ano de 2016 para uma taxa de 5% em
relação aos alunos matriculados no ano de 2017.
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Dentre os outros fatores que podemos considerar como decisivos no processo de permanência e êxito dos alunos, estão a manutenção da mesma proporção de bolsas de monitoria e permanência.
Outro fator de relevância é a quantidade de candidatos/vaga
nos processos seletivos nos anos de 2016 e 2017. Neste quesito, verificamos que no ano de 2016 a relação de candidatos/vaga foi de 56 no
curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio e que no
ano de 2017 essa relação passou para 89 no curso Técnico em Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio.
Portanto, podemos concluir que a mudança na metodologia do
atendimento contribui, pelo menos em parte, para a diminuição dos
índices de evasão dos cursos técnicos Integrados ao Ensino Médio e
que para comprovar definitivamente a eficiência desse método é necessário que esse estudo se estenda por um período maior.
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2.2.2 PROPOSTA DE AÇÕES
PARA REDUÇÃO DE EVASÃO
NO I PERÍODO DO PROEJA
EM 2017/1 DO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
GOIANO – CAMPUS IPORÁ
Adenilda Rodrigues da Silva Junqueira 1
Elizete Costa Campos 2
Marlúcio Tavares do Nascimento 3
Nara Alinne Nobre da Silva 4

1 - INTRODUÇÃO
As mudanças políticas, econômicas e sociais pelas quais o Brasil
tem passado desde a época da Colônia, mas principalmente na República apontam para a necessidade de mudanças em todas as áreas de
atuação, entre tantas, temos a educação, e mais especificamente, os
sistemas educacionais que não podem ficar à margem desse processo.
Aos sistemas educacionais existe o desafio de ofertar um ensino de qualidade com formação cidadã para a vida e para a sociedade.

1

Pós-Graduada em Educação do Campo, Licenciatura Plena em Pedagogia, Pedagoga, Campus Iporá.

Mestranda em Educação, Graduação em Secretariado Executivo e Administração, Professora, Campus Iporá.
2
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3

Mestre em Educação, Licenciatura em Pedagogia, Diretor de Ensino, Campus Iporá.

4

Mestra em Ensino de Ciências, Licenciatura em Química, Professora, Campus Iporá.
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De acordo com a pesquisadora Araújo (2012), para dar a resposta esperada aos sistemas educacionais, o governo define políticas e
implementa programas com o objetivo de resolver os problemas que
atingem o sistema de ensino no País, configurados, além de outros
aspectos, no indivíduo, pela falta de perspectivas de continuidade no
estudo e escolaridade interrompida, entre outros. A falta de perspectiva
limita o aluno na inserção na vida social e no mundo do trabalho.
Ainda segundo Araújo (2012), o avanço científico e tecnológico conjugado ao fenômeno da globalização deu outras dimensões
às extensões de trabalho e de conhecimento no contexto histórico e
social. Como consequências desses avanços são necessárias estratégias
que alterem a relação de trabalho e do conhecimento as quais contribuam para dar respostas as expectativas do indivíduo concernente a
escolarização e a sua (re)inserção no mercado do trabalho. Essas estratégias passam pela escola, como local de construção e/ou reconstrução do
saber, bem como de significado ou ressignificado de valores culturais,
sociais e de conhecimento.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei nº 9.394
de 20 de dezembro de 1996 consagra um capítulo específico à educação profissional, haja vista a importância do assunto, no cenário de
mudança pela qual passa a sociedade. Em seu Art. 39, estabelece que:
“a educação profissional, integrada às diferentes formas de educação,
ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva [...]” (BRASIL,1996). No
Parágrafo Único, deste mesmo artigo elucida-se que o “aluno matriculado ou egresso do Ensino Fundamental, Médio e Superior, bem como
o trabalhador em geral, jovem ou adulto, contará com a possibilidade
de acesso à educação profissional” (BRASIL, 1996).
Concebe-se, dessa forma, que a referida lei é aplicada também
no âmbito dos institutos federais e, como tal, também no âmbito do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano), o qual atua para atender às demandas existentes e, dentre elas, a
Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Neste contexto, o IF Goiano tem como um dos seus principais objetivos ministrar educação profissional técnica de nível médio,
prioritariamente na forma de cursos integrados, para os concluintes
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do ensino fundamental e para o público da EJA, em atendimento ao
Decreto 5.840/2006 o qual institui no âmbito federal, o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica
na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja).
Desde a sua implantação, o Campus Iporá busca responder às
demandas por formação profissional e difundir conhecimentos científicos e tecnológicos para oferecer suporte aos arranjos produtivos não
só da cidade de Iporá, mas de toda região oeste de Goiás, que ainda
possui baixos indicadores de desenvolvimento econômico e social, em
relação ao restante do Estado.
Contribuir com os indicadores econômicos e sociais é um dos
desafios para o Campus Iporá, além da ampliação de seu campo de
atuação e o cumprimento de uma de suas funções sociais: o resgate social dos alunos da EJA, sendo um instrumento de otimização gerando
oportunidades de elevação da escolaridade aliada à profissionalização.
Um dos desafios no Instituto Federal Campus Iporá, referentes ao público da Educação de Jovens e Adultos é o enfrentamento
à evasão escolar. Percebe-se no Campus Iporá a existência de evasão
desse alunado. Esta afirmativa se deve aos dados coletados na secretaria
da escola referente aos alunos ingressantes nos anos de 2014, 2015 e
2016. No quadro 1 nota-se que o número de desistentes chega a variar
nestes anos de 51,72% a 54,76% do total do número dos ingressantes.

Período

Matriculados

Desistentes

Aprovados

2014/1

1º

29

15

13

01

51,72%

2015 /2

1º

34

15

18

01

44,12%

2016 /1

1º

42

23

15

04

54,76%

Quadro 1. Alunos do Proeja – Curso de Qualificação em Auxiliar de Administração
Fonte: Q- Acadêmico; acesso em 14/02/2017 às 14:00h.
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externa
para outras
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Ano letivo
e semestre
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Porcentagem
de desistência

Diante dessa estatística deve-se alavancar esforços de todos os
atores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem para identificar
as causas e propor ações que possam diminuir a evasão escolar. Logo, o
projeto de aplicação pedagógica apresentou as seguintes questões norteadoras: Quais as principais dificuldades de permanência enfrentadas
pelos alunos do Curso de Qualificação em Auxiliar de Administração?
Como desenvolver um trabalho integrado entre diferentes setores com
intuito de reduzir a evasão do primeiro semestre do ano de 2017 do
Curso de Qualificação em Auxiliar de Administração?
De acordo com Maia (2008), o perfil dos alunos da EJA na
atualidade não é composto apenas por sujeitos que não frequentaram
a escola em idade regular. Temos uma parcela significativa de jovens
que abandonam as classes regulares e migram para essa modalidade de
ensino, bem como para supletivos oferecidos pela rede pública e privada e o ensino profissionalizante. As causas desse movimento? Evasão,
reprovações excessivas, práticas distanciadas da cultura desses sujeitos,
bem como diferença de idade gritante entre os sujeitos de uma mesma
turma/classe/sala de aula. Esses jovens procuram uma formação aligeirada que possa compensar os anos de reprovação no ensino regular.
São atraídos prematuramente para o mercado de trabalho que coaduna
com as suas necessidades individuais, de jovens que precisam suprir sua
renda. De acordo com Neri (2009), geralmente são filhos de mães sem
instrução e pais desempregados, o que contribui para gerar maiores
taxas de evasão na escola, ou seja, a evasão é pior quando se junta a
oportunidade de trabalho com a carência de renda.
Essas informações, de fato, preocupam os pesquisadores e estudiosos do assunto e mostram o sentimento de fracasso que acompanha
um grande número de jovens e adultos no que tange à sua trajetória escolar e profissional e, pior ainda, descortina, nessas pessoas, uma porta
para a frustração e tolhimento de sonhos e projetos que poderiam ser
realizados. Acredita-se, pois que o Proeja deva ser pensado, não como
um programa emergencial, mas como uma política pública consolidada, pois é visto como um grande alicerce educacional à educação
profissionalizante aliada ao ensino médio de qualidade.
O ensino médio aliado ao ensino profissionalizante no Campus
Iporá, poderá contribuir no resgate de jovens e adultos para o acesso à
dignidade.
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Esses são, dentre outros fatores, que tornam este estudo relevante face ao prejuízo que o abandono escolar causa ao jovem e ao
adulto. Assim, o projeto de aplicação pedagógica teve por objetivo
geral identificar os fatores que influenciaram na evasão do Curso de
Qualificação em Auxiliar de Administração, assim como propor ações
que favoreçam a permanência dos discentes do ano de 2017 do primeiro semestre. Como objetivos específicos intencionou-se: Conhecer as
expectativas e dificuldades dos alunos em relação ao curso; Incentivar
as relações interpessoais dos atores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem; Desenvolver um trabalho integrado entre professores,
Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP) e Assistência Estudantil que buscasse reduzir a evasão do primeiro período (2017/1) do Curso de Qualificação em Auxiliar de Administração.

2 - METODOLOGIA
O Projeto de Aplicação Pedagógica teve como metodologia a
investigação a qual possui características de uma pesquisa-ação que
buscou o desenvolvimento dos envolvidos, de modo que os professores aprimorassem suas práticas docentes e os alunos seu aprendizado.
Conforme destacado por Tradd (2005), a pesquisa-ação é uma forma
de investigação que tem por princípio utilizar técnicas para informar a
ação que se decide tomar para melhorar a prática. Neste contexto, foram desenvolvidas ações com os alunos e professores do 1º Período do
Proeja no primeiro semestre do ano de 2017, intencionando reduzir a
evasão escolar na modalidade de educação de jovens e adultos do Curso
de Qualificação em Auxiliar de Administração do Campus Iporá.
A concepção para abordagem dessa metodologia deve-se às recorrentes realidades que são vivenciadas nas escolas com esse público
específico. A questão da evasão tem sido de longa data um assunto
inesgotável, haja vista que engloba fatores locais, regionais e globais. As
escolas que trabalham para enfrentar essa dura realidade se veem diante
de questões que são inerentes aos seus pares, bem como situações particulares de cada realidade escolar.
O ciclo da pesquisa-ação que foi adotada engloba a seguinte sequência: planejamento, implementação e avaliação (TRADD, 2005).
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Neste trabalho de aplicação pedagógica os objetivos e expectativas de cada fase do ciclo foram:
a) Planejamento: nesta primeira fase, buscou-se identificar as dificuldades que os alunos do curso apresentavam para a permanência na
Instituição, abrangendo disciplinas consideradas entraves para continuação do curso; relação professor-aluno; relação aluno-aluno. Foi ainda identificado junto aos professores do curso as dificuldades de atuar
na modalidade da Educação de Jovens e Adultos e reuniu sugestões de
atividades que foram desenvolvidas para reduzir a evasão. Foi utilizado
a estratégia do grupo focal com gravação em áudio.
b) Implementação: inicialmente, foi oferecido uma oficina para os professores do curso, a fim de discorrer sobre: o perfil dos alunos do Proeja, estratégias de ensino, importância da relação professor-aluno. Para
os alunos ingressantes no ano de 2017 no primeiro semestre, foram
promovidos momentos de integração favorecendo o relacionamento
entre os mesmos e esclarecimentos sobre princípios e características
da modalidade EJA, áreas de atuação, e realização de eventos que dê
visibilidade ao curso dentro do Campus e busque a ação integrada entre professores das áreas específicas e da base comum. No decorrer do
semestre, foi ainda realizado acompanhamento dos alunos com apoio
do Núcleo de Apoio Pedagógico.
c) Avaliação: para a etapa de avaliação das ações, foi realizado um levantamento quantitativo dos alunos evadidos no ano de 2017 do primeiro semestre e comparado com os semestres anteriores. Foi solicitado aos professores do curso a avaliação das atividades desenvolvidas e
sugestões de novas ações.

3 - DESENVOLVIMENTO
O desenvolvimento do projeto de aplicação pedagógica foi no
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano, no Campus Iporá.
1. Primeira fase do projeto de aplicação pedagógica:
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1.1 Iniciou-se no ano de 2016 no segundo semestre e teve
como objetivo a aplicação de um questionário com um grupo focal
com a turma do terceiro período do Proeja. As questões abordadas no
questionário visavam conhecer acerca das expectativas, frustrações, êxitos etc.; em relação às disciplinas ministradas e o relacionamento com
os professores, bem como o relacionamento com os colegas.
1.2 O objetivo dessa atividade foi colher o máximo de informações que serviram como indícios de uma possível evasão durante
o Curso de Qualificação em Auxiliar de Administração para os alunos
ingressantes do primeiro período do ano de 2017.
1.3 Das questões levantadas as que chamaram mais a atenção
do nosso grupo de trabalho foi que a maioria dos alunos têm dificuldades nas disciplinas de Matemática e Física. Responderam que na maioria das vezes o relacionamento com os professores é bom e que esse
relacionamento influencia no processo de aprendizagem deles. Sobre as
expectativas em relação ao curso, dentre outras respostas, a mais recorrente foi o temor de não conseguirem acompanhar os conteúdos e reconheceram que não tiveram uma formação consistente no ensino básico,
decorrentes de fatores escolares ou mesmo falta de apoio da família.
2. Segunda fase do projeto de aplicação pedagógica:
2.1 Acolhida dos alunos do Curso de Qualificação em Auxiliar
de Administração (Proeja). Foi realizado no dia 20/02/2017.
2.2 O objetivo dessa etapa foi a inclusão dos novos alunos, socialização com os veteranos e motivação para que não haja evasão, pois
se sabe que é nos primeiros períodos que há maior evasão.
2.3. O evento contou com a participação da nossa equipe e de
outros colaboradores que atuam diretamente no Proeja. Foi dividido
em três momentos:
a) Às 19 horas – Abertura do evento com a apresentação dos
convidados, são eles: equipe de trabalho de aplicação pedagógica, direção geral, direção de ensino, coordenações dos cursos de Secretariado
e Proeja, professores que atuam no Curso de Qualificação em Auxiliar
Administrativo.
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b) Das 19 horas e 10 minutos às 19 horas e 50 minutos – Palestra - Concepções e Princípios do Proeja – o palestrante foi o professor
José Ângelo.
c ) Das 19 horas e 50 minutos as 20 horas e 20 minutos, Palestra sobre o tema: Qualificação em Auxiliar de Administração e o
Mercado de Trabalho, ministrado pela professora Aline dos Santos.
d) No horário das 20 horas e 20 minutos às 20 horas e 30
minutos. Um momento de depoimentos de experiência exitosa com
a professora Jaciane. Encerramento as 20 horas e 30 minutos. Participaram do evento 38 alunos e os professores; Fábio Antônio, Jaciane,
José Ângelo, Renato Assis, Coordenador do Curso, professor Dávillas,
Coordenador de Extensão, professor José Carlos, Coordenadora do
Curso Técnico em Secretariado, professora Elisângela.
Percebemos que os alunos demostraram interesse nas questões
históricas do Proeja que foram relatadas na fala do professor José Ângelo.
Já as informações da professora Aline dos Santos levaram os alunos a
terem uma noção do potencial do mercado de trabalho na região de Iporá. O relato de experiência da professora, Jaciane, trouxe um momento
de grande emoção, pois muitos alunos se identificaram com a fala da
referida professora. Ela relatou que já viveu situação de vulnerabilidade
econômica e que foi obrigada, por causa das circunstâncias a abrir mão
dos estudos em tempo regular para garantir o sustento da família.
3. Terceira fase do projeto de aplicação pedagógica:
3.1 Esta fase foi direcionada apenas para os alunos da primeira
turma do Curso de Qualificação em Auxiliar de Administração do ano
de 2017, primeiro semestre. Trata-se da aplicação de um questionário
estruturado com perguntas fechadas e abertas no qual os alunos poderiam responder acessando um link que foi disponibilizado no e-mail
da turma. As perguntas do questionário foram escolhidas pela nossa
equipe e contou com o auxílio do professor, José Angelo. A professora
Nara Alinne Nobre da Silva, integrante da equipe de trabalho, ficou
responsável por colocar as perguntas no google.docs, bem como formatar o questionário. Ela disponibilizou um link no e-mail da turma o
qual direcionava para as perguntas. O questionário foi aplicado no dia
27 de março de 2017, no horário de aula, às 21 horas, no laboratório
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de informática do Campus, com o auxílio do professor da disciplina de
informática básica, Carlos Antônio.
3.2 O objetivo dessa atividade foi conhecer o perfil socioeconômico dos ingressantes, suas expectativas em relação ao curso e as disciplinas, conhecer quais eram as suas dificuldades ou maiores desafios
para conseguirem concluir o curso. Os dados colhidos com a aplicação
do questionário serviram como indicadores de probabilidades de evasão durante o Curso de Qualificação em Auxiliar de Administração da
1ª turma do ano de 2017 do primeiro semestre.
3.3 No dia da aplicação do questionário, dos 24 matriculados,
estavam presentes 15 alunos. Foi perguntado ao professor da disciplina
de informática básica, aonde estava o restante da turma, ele respondeu
que é muito difícil todos os alunos virem as aulas e que é “normal” essa
abstenção as aulas nas turmas da EJA.
Sobre algumas questões para conhecer a realidade socioeconômica dos alunos foi possível identificar que: 58,8% tem idade entre 18
e 27 anos; isso nos mostra que o público da EJA é constituído em quase
sessenta por cento de pessoas jovens, provavelmente algumas oriundas
do ensino regular e que não lograram êxito nos seus estudos. Foi constatado que mais de 50% da turma é do sexo feminino, essa porcentagem
é de 66,7%; entre união estável e solteiros existe um empate em 33,3%.;
a maioria - 66,7% - tem filhos, essa situação foi apontada por algumas
alunas como dificuldades na conclusão do curso, pois o papel de mãe é
prioridade. Das questões relacionadas ao Curso de Qualificação em Auxiliar de Administração, os motivos de ingresso mostraram o percentual
de 77,7% que estão à procura de uma formação profissional e, 61,1%
tem a expectativa de oportunidade de trabalho. Esses números nos mostram que o perfil dos alunos ingressantes está aliado com as demandas
do mercado de trabalho, o qual atrai cada vez mais cedo os jovens. Em
contrapartida, exige-se uma formação básica aliada a uma qualificação
técnica. Essas exigências do mercado de trabalho contribuem para que
o público da EJA seja atraído também pelas oportunidades que a educação profissional oferecida pelo Campus Iporá disponibiliza.
Das questões sobre o que desestimula esse público a permanecer no curso, foram apontadas com 73,3%, conciliar estudos e trabalho. Por esse percentual de alunos trabalhadores pode-se concluir que
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é um desafio para os professores e coordenador do curso tentar manter
esses alunos ativos até a conclusão do curso. Para os alunos também é
um desafio tentar vencer todos os dias o cansaço de um dia de trabalho, muitas vezes ficam sem ver os filhos acordados, pois saem para o
trabalho muito cedo e de lá já se deslocam para a escola, chegam nas
suas casas já exaustos e provavelmente não conseguem fazer qualquer
atividade proposta por algum professor.
Das questões sobre quais disciplinas eles teriam mais dificuldades no aprendizado, as quais poderiam marcar mais de uma opção; matemática apareceu com 76,5%, física com 52,9%, química com 41,2%.
Em relação a disciplina de Matemática, sabe-se que muitos
alunos chegam no ensino regular e na EJA com déficit de conhecimentos dos conteúdos nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Para
os professores que ministram a disciplina de matemática na EJA, é
necessário demonstrar para os alunos um novo foco. Os professores
precisam perceber a matemática como uma ciência sócio-historicamente construída e socializar essa concepção com os alunos. Segundo
Kooro e Lopes (2013);
Os educadores matemáticos, ao atuarem na formação de pessoas
jovens e adultas, devem perceber a Matemática como uma ciência
sócio-historicamente construída e socializar essa concepção com os
alunos. Vislumbrar essa Educação Matemática que considere e valorize as experiências pessoais e culturais do professor e dos alunos
como fatores extremamente importantes, a fim de tornar o ensino
dessa disciplina mais relevante e significativo para ambos. Isto possibilita um maior conhecimento sobre a realidade, sobre a cultura,
sobre a sociedade e sobre si próprios, aumentando a autoconfiança,
o senso crítico e a capacidade de julgamento de cada um (KOORO
E LOPES, 2013, p. 2).

As afirmativas dos autores sobre a disciplina de matemática
também podem ser aplicadas em todos as outras disciplinas, pois a
base para a construção do conhecimento é levar em consideração as
experiências pessoais e culturais do professor e também dos alunos.
Essa prática ajuda tanto professor como o aluno a enxergar significados
no processo de ensino e aprendizagem.
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Também foi perguntado se eles poderiam identificar a causa
das dificuldades nas disciplinas apontadas. Das respostas temos: muitos anos fora da sala de aula, dificuldades de raciocínio lógico, muitos
conteúdos para pouco tempo de aulas. Além das dificuldades nas disciplinas, alguns alunos responderam que interromperam seus estudos
alguma vez na vida; por motivos familiares 33,3%, perderam o interesse 27,8% e trabalho 27,8%. Apesar dos relatos anteriores, na questão sobre o desejo de dar continuidade aos estudos a maioria 72,2%
respondeu que deseja fazer um curso superior. Essa porcentagem de
alunos que desejam fazer um curso superior dá ao Campus Iporá mais
motivação para trabalhar com esse público para que eles consigam alcançar seus propósitos. Um dos objetivos do IF Goiano é a oportunidade aos alunos de verticalização dos seus estudos. Existe um leque de
oportunidades dentro do instituto federal, o qual disponibiliza desde o
ensino básico até o ensino stricto sensu. Essa especificidade de oportunidades de verticalização dos estudos não é vista em outras instituições
que estejam tão próximas da EJA como o IF Goiano.
4. Quarta fase do projeto de aplicação pedagógica:
4.1 Esta etapa do projeto de aplicação pedagógica foi direcionada para os professores que atuam no Proeja, principalmente para
aqueles que ministram disciplinas para o primeiro período da turma
do ano de 2017 no primeiro semestre.
4.2 O objetivo dessa etapa foi mostrar aos professores as respostas do questionário aplicado para os alunos do 1º período da turma do
ano de 2017, para que esses pudessem conhecer melhor os seus alunos.
Ao final da exposição das respostas a nossa equipe queria conhecer os
professores que atuam no Proeja. Saber sobre suas formas/dificuldades em trabalhar com esse público. Intencionou-se também que esses
pudessem ao final da nossa conversa sugerir ações para a execução do
projeto de integração para os alunos do Proeja.
4.3 Após a demonstração para os professores, das respostas do
questionário aplicado aos alunos, eles foram convidados a formarem
grupos para que pudessem responder algumas questões que foram colocadas: São elas: 1) O decreto n. 5.840 de 13 de julho de 2006 institui
no âmbito federal o Programa Nacional de Integração da Educação
Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de
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Jovens e Adultos (PROEJA). Professor, você tem conhecimento deste
decreto? 2) Qual a sua forma e/ou dificuldade para atuar no Proeja? a)
Relação: professor-aluno; b) Professor-professor; c) Prática pedagógica;
d) Formação específica. 3) Quais ações vocês consideram que possam
ser implantadas a fim de contribuir para diminuir a evasão no Curso
de Qualificação em Auxiliar de Administração? 4) Quais suas sugestões
para complementar o projeto integrador?
Na dinâmica de integração dos grupos de professores pudemos
identificar nas falas deles e nos diálogos com a nossa equipe que: eles
não tinham conhecimento sobre o Decreto n. 5.840 de 13 de julho de
2006, que institui no âmbito federal o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade
de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA). Alguns relataram que tinham conhecimento do decreto, mas que não haviam se familiarizado
com os conteúdos dele.
Sobre a questão quanto à forma/dificuldades para atuar no
Proeja em relação ao professor-aluno, ouvimos que é complicado lidar
com alunos da terceira idade se comparado a outros vinte anos mais
jovens, a dinâmica de ensino às vezes fica comprometida. Uma das
formas que alguns professores demonstraram sobre como atuar com os
alunos é considerar como parte das avaliações a presença do aluno em
sala de aula. Foi abordado pela percepção de alguns professores que os
interesses dos alunos são nas disciplinas do núcleo profissional, muitos
não conseguem ver a importância de estudarem as disciplinas da base
comum como forma de prepará-los para o mercado de trabalho.
Sobre a relação aluno-aluno abordaram que algumas turmas estão com dificuldades de relacionamento pessoal. Existem divisões em
sala de aula de grupos de alunos. Alguns professores tentaram conversar com a turma para fazê-los enxergar que o ser humano se constrói
e se desenvolve no âmbito das relações humanas e nas relações de trabalho; e que o Curso de Qualificação em Auxiliar de Administração
estava preparando-os também para umas das exigências do mercado de
trabalho que é o relacionamento interpessoal nas atividades laborais.
Sobre a prática pedagógica os professores demonstraram que é
necessária uma formação específica para eles no intuito de que possam
melhorar o desenvolvimento dos seus conteúdos, bem como entender
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e suprir, no que for possível, esse público que é bem diferenciado daqueles os quais já estão habituados a trabalhar na carreira docente.
Em consonância com as sugestões de ações que possam contribuir para a diminuição da evasão discente, os professores sugeriram
algumas ações que até podem contribuir como: colocar aulas somente
de segunda a quinta; reordenar o horário de término das aulas para um
horário mais adequado a realidade de quem tem que levantar todos os
dias muito cedo para trabalhar, talvez colocar parte da carga horária de
algumas disciplinas em ensino a distância.
Ao final também concluíram que apesar de esse público já ser
contemplado com ações como a bolsa-auxílio, não é suficiente para deter a evasão. Concluíram que o cerne das evasões está em questões pessoais e de cunho social e, que dependendo do contexto, é muito difícil
para a escola tentar interferir para que se tenha resultados satisfatórios.
No que concerne às sugestões para o projeto integrador, os
professores deram contribuições relevantes. Nosso grupo definiu juntamente com alguns professores que atuam no 1º período do Proeja,
qual proposta seria a mais adequada e viável para execução do projeto.
Nosso grupo se reuniu no dia 19 de abril de 2017, na sala de vídeo
conferência do Campus Iporá.
5. Quinta fase do projeto de aplicação pedagógica:
5.1 Momento de capacitação para os professores que atuam no
Proeja, bem como todos os que tiverem interesse. Foi realizado no dia
03 de maio de 2017, no horário das 15 horas às 17 horas, no auditório
do IF Goiano, Campus Iporá. Teve como instrutora do curso a professora, Miriam Fábia Alves, proveniente da Universidade Federal de
Goiás (UFG), Goiânia.
5.2 O curso teve como título: 1º Encontro de Formação Proeja: desafios e possibilidades. O objetivo dessa ação foi capacitar os
professores que atuam no Proeja, bem como esclarecer sobre leis que
regulamentam a EJA e o decreto n. 5.840 de 13 de julho de 2006, que
institui no âmbito federal o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação
de Jovens e Adultos – (PROEJA).
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FIGURA 1 – Curso de Capacitação para os Professores do Proeja
Fonte: arquivo pessoal da autora

Sabe-se que a EJA tem papel relevante para contribuir no resgate social dos alunos dando-lhes oportunidades de participação na vida
social exercendo o pleno direito que lhes é outorgado pelas leis que
regem a EJA no Brasil. Para que essa afirmativa se torne uma realidade
na vida desses sujeitos é preciso oferecer uma educação de qualidade,
que certamente passa pelos professores, os quais precisam se capacitar fazendo cursos de formação inicial e continuada voltado para esse
público e que também atenda o desenvolvimento de suas práticas pedagógicas em sala de aula. Além disso existem algumas características
que definem o perfil desejável para os professores que atuam na EJA,
um deles é o educador democrático, que, conforme Dowbor (2008),
O educador democrático ocupa-se com o outro. Ele percebe que
existe uma história de vida do educando e que esta deve ser levada
em consideração no processo de aprendizagem dele. Contudo, considerar a história de vida do educando não equivale a assumir postura
de concessão, ou de permissividade, utilizando-se essa história como
explicação da facilidade ou dificuldade no processo de aprendizagem
dele. Muito pelo contrário, implica assumir postura de compreensão
com relação a essa história e saber como ela se cruza e entrecruza na
forma de construir conhecimento e de aprender do educando, para
que o educador, em conjunto com ele, possa ressignificá-lo (DOWBOR, 2008, p.68).
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As afirmativas da autora justificam a busca dessas características
no educador, pois esse público na maioria das vezes traz histórias e vivências pessoais que precisam ser levadas em consideração no processo
de ensino-aprendizagem. É preciso dar significado ou mesmo ressignificar a construção do conhecimento e do aprender do educando. Ainda
conforme propõe Freire (2003), é preciso contextualizar com a realidade do aluno. Para esse autor, a educação é um ato de amor, por isso,
um ato de coragem. É necessário ao educador não fugir à discussão
criadora, ele não pode temer o debate. Contextualizar os conteúdos
com a leitura e realidade de mundo do educando é lutar por uma educação verdadeira.
6. Sexta fase do projeto de aplicação pedagógica:
6.1 Execução do Projeto Integrador. Esta última ação contou
com a participação dos professores, que se dispuseram a se envolver no
projeto, e das turmas do Proeja que ficaram responsáveis pela execução,
bem como dos alunos do Curso Técnico em Secretariado no apoio
para a organização do evento. O evento definido na reunião com os
professores foi uma feira gastronômica que trouxesse um diferencial
competitivo ao mercado, instigando nos alunos a noção de empreendedorismo, noções de custo, receita, despesa, marketing entre outros.
O local para a realização da feira foi o Campus Iporá, cujo evento foi
realizado no espaço externo que fica entre o bloco administrativo e a
entrada do auditório. Para o planejamento e organização das atividades
os alunos foram divididos em grupos e cada grupo ficou responsável
por elaborar um plano de negócio, apurar os custos dos produtos, fazer
o layout das barracas, o marketing do produto etc., sempre auxiliados
pelos professores. A realização do evento foi no dia 13 de junho de
2017. Iniciou às 19 horas e seu término foi previsto para às 22 horas e
30 minutos. Foi um evento aberto à comunidade escolar e convidados.
O evento contou com o apoio das coordenações do Curso
Técnico em Secretariado e Proeja, direção de ensino, direção geral e
professores. Na feira, foram montadas barracas com os produtos que
foram confeccionados pelos grupos de alunos, com o apoio dos professores. Na finalização do evento houve premiação de medalhas para o
primeiro, segundo e terceiro lugar. Foram levados em consideração os
sabores dos alimentos, textura e aparência, bem como a montagem das
barracas e marketing do produto. A banca avaliadora foi composta por
260

PERMANÊNCIA E ÊXITO

FIGURA 2 – Feira Gastronômica
Fonte: https://www.facebook.com/pg/ifgoianocampusipora/photos/?tab=album&album_id=853984471445050

FIGURA 3 – Banca Avaliadora
Fonte: https://www.facebook.com/pg/ifgoianocampusipora/photos/?tab=album&album_id=853984471445050

três integrantes, sendo dois professores do IF Goiano, Campus Iporá e
uma nutricionista.
A feira foi prestigiada pela direção geral do Campus, direção
de ensino, coordenação de extensão, professores, alunos e familiares
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destes. A abertura oficial do evento iniciou com uma fala do diretor
de ensino, professor Marlúcio Tavares do Nascimento e da professora
Elizete Costa Campos, os quais falaram sobre o objetivo do evento e a
importância dele para a integração entre professores e alunos.
6.2 O evento objetivou integrar os alunos do Proeja com os professores e comunidade acadêmica. Teve ainda como foco que esses se
sintam parte do alunado do IF Goiano, bem como despertar neles o interesse em participar de eventos ligados à sua área de formação profissional.
6.3 O resultado já pode ser constatado nas falas dos alunos,
enquanto a nossa equipe de trabalho participava do evento. Alguns
alunos relataram a dificuldade inicial de se trabalhar em grupo, bem
como terem iniciativas para buscarem patrocínio para a compra dos
ingredientes que seriam necessários para a confecção dos seus produtos. Falaram que não foi fácil, mas que conseguiram desenvolver habilidades e competências que dificilmente seriam trabalhadas se não fosse
esse projeto, com a ajuda dos professores. Alguns alunos relataram vislumbrar a possibilidade de terem seu próprio negócio quando terminassem seus estudos. Conseguiram enxergar nas disciplinas trabalhadas
o potencial para ajudá-los no desenvolvimento humano e profissional
dos seus futuros negócios. Os trabalhos ajudaram a estreitar o relacionamento com os colegas e com os professores. Também aprenderam
noções de organização de eventos com os alunos do terceiro período
do curso técnico em secretariado. Os professores envolvidos no projeto
integrador disseram que as turmas amadureceram bastante no trato
do relacionamento interpessoal com os colegas e com os professores.
Perceberam que alguns alunos ficaram motivados com as reais possibilidades de montarem seu próprio negócio, bem como a continuarem
seus estudos no IF Goiano para desenvolverem suas habilidades e competências para o mercado de trabalho.
7. Sétima fase do projeto de aplicação pedagógica
7.1 Apesar dessa fase estar alocada em sétimo lugar. Ela é dinâmica pois dela faz parte o acompanhamento dos alunos do 1º período
do Curso de Qualificação em Auxiliar Administrativo. Esse acompanhamento é realizado pela equipe de aplicação pedagógica em conjunto com os professores e o Núcleo de Apoio Pedagógico.
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7.2 O objetivo dessa fase foi acompanhar o desenvolvimento
dos alunos no curso, evitando ou mesmo resolvendo situações que pudessem pré-dispor o aluno a evadir. Esse acompanhamento foi realizado com a observação dos diários, juntamente com os professores,
em relação às frequências e notas, bem como relatos dos alunos em
dificuldades nas disciplinas ou outras questões pertinentes.
7.3 Resultados dessa etapa. A pedagoga Adenilda Junqueira,
que é integrante da equipe de aplicação pedagógica, fez o acompanhamento dos alunos e nas suas observações cita que ainda existem problemas de relacionamento entre professores e alunos, o que gerou uma
desistência. Os outros problemas detectados foram de ordem pessoal,
familiar, transporte, trabalho etc. A pedagoga conversou com esses alunos e foi possível evitar a desistência de parte deles. Foram repassados
aos alunos informações, bem como suporte que os ajudaram na continuidade dos seus estudos. A pedagoga ainda comentou que de acordo
com os relatos dos alunos é possível afirmar que se torna fundamental o
contato frequente do coordenador do curso com os alunos, dando-lhes
as informações necessárias referentes ao curso, bem como motivá-los a
permanecer estudando; deve-se ainda prevalecer a humanidade quando a burocracia dificulta a permanência do aluno.
8. Oitava fase do projeto de aplicação pedagógica
8.1 Levantamento de dados relacionados à evasão de anos anteriores e do ano de 2017. Este levantamento levou em consideração
as turmas de primeiro período dos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017.
No quadro seguinte é possível fazer uma leitura e acompanhamento
desses dados.
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Transf.
externa
para outras
instituições

Ano letivo
e semestre

Período

Matriculados

Desistentes

Aprovados

Porcentagem
de desistência

2014/1

1º

29

15

13

01

51,72%

2015 /2

1º

34

15

18

01

44,12%

2016 /1

1º

42

23

15

04

54,76%

2017/1

1º

24

09

15

00

37,5%

Quadro 2. Alunos do Proeja – Qualificação em Auxiliar de Administração
Fonte: Q- Acadêmico; acesso em 07/07/2017 às 16:00h

8.2 A confecção desse quadro teve por objetivo fazer um comparativo com a turma do primeiro período do ano de 2017 do primeiro semestre, em relação aos números de matriculados, desistentes,
aprovados, transferidos para outras instituições e o percentual de desistência em cada ano.
8.3 Os resultados dessa etapa visaram esclarecer se as ações
desenvolvidas no projeto de aplicação pedagógica surtiram efeitos positivos para a diminuição da evasão no primeiro período do Curso
de Qualificação em Auxiliar Administrativo do Proeja. Nota-se pelos
resultados dos percentuais de desistência dos anos de 2014, 2015 e
2016 que esses números são maiores em relação à porcentagem de desistência dos alunos ingressantes no primeiro período do ano de 2017.
Percebe-se nos dados referentes ao ano de 2017 uma queda no
percentual do número de alunos desistentes no primeiro período. Esses dados comprovam que as ações realizadas pela nossa equipe de trabalho, apoiado pelos professores que atuam no Proeja, coordenações e
diretorias, conseguiram diminuir o quantitativo de alunos desistentes
no primeiro período. Essas ações tiveram como base um trabalho focado no desenvolvimento humano do qual faz parte a qualidade no
relacionamento entre professores, alunos e demais servidores que de
alguma forma trabalham direta ou indiretamente com os alunos do
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Proeja. Sabe-se que o aluno da Educação de Jovens e Adultos tem um
perfil diferenciado dos demais alunos do ensino regular e que o processo de ensino aprendizagem deles precisa ser pautado em primeiro
lugar no relacionamento afetivo com aquele que ensina. Deve-se levar
em consideração as suas fragilidades e necessidades como ser humano.
Esta afirmativa pode ser constata nas palavras de Ehrhardt (2008):

Afetividade é uma palavra-chave para explicar as relações de professores com as turmas de EJA. Todos os relatos denotam um olhar
amoroso, de um nível de relacionamento que vai além do tradicional
’professor/ensinante e aluno/aprendente, para se constituir no 'professor/aprendente e aluno/investigador’. “[...] Trata-se de um fazer de
escuta, de audácia e humildade. Sem a arrogância de quem tudo sabe,
o afeto viceja e as relações entre alunos e alunas e seus mestres têm
a dimensão do verdadeiro bem-querer. [...]” (EHRHARDT, 2008,
p. 155-156).

O relacionamento entre alunos e professores deve avançar para
além do que é o nível tradicional. É desejável que esse relacionamento evolua para uma certa cumplicidade entre eles no desenvolvimento
alternado dos papéis de professor que ensina e professor que também
aprende com seu aluno. Olhar esses alunos como seres humanos que
têm direitos e deveres como os outros alunos do ensino regular.
Conforme Arroyo (2005), a educação popular e a EJA enfatizam uma visão totalizante do jovem e do adulto como ser humano,
com direito a se formar como ser pleno, social, cultural, cognitivo,
ético, estético, de memória. As afirmativas dos autores citados acima reforçam a assertiva da nossa experiência no desenvolvimento
desse projeto. Deve-se olhar esse público com afetividade, como
um ser humano que tem direito como todo cidadão a se formar
para exercer as funções intelectuais com criticidade e decidir questões ligadas à sociedade.
A educação adequada e de qualidade não está dissociada da
intelectualidade do ser humano porque conforme Gramsci (1982),
“não existe atividade humana da qual se possa excluir toda intervenção intelectual, não se pode separar o homo faber do homo sapiens.” Conclui-se que todo homem, fora de sua profissão, desenvolve
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uma atividade intelectual qualquer, ou seja, é um “filósofo”, um artista,
um homem de gosto, participa de uma concepção de mundo. Esta
deve ser a base de formação dos alunos tanto do ensino regular quanto
da Educação de Jovens e Adultos.
É fundamental preparar o homem para viver em sociedade,
tendo consciência de sua atuação como cidadão o qual pode interferir
nas questões que emergem da convivência humana.

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Constatou-se neste projeto de aplicação pedagógica que os alunos da EJA têm perfil diferenciado dos alunos do ensino regular. Essas constatações foram identificadas na análise dos dados coletados do
perfil dos alunos ingressantes do primeiro período do ano de 2017. As
respostas dadas pelos alunos no questionário reafirmaram a necessidade
de um olhar diferenciado para esse público. A questão da evasão, que é
o tema tratado neste trabalho, mostrou que este fator está relacionado
com aspectos que na maioria das vezes fogem ao contexto escolar, passam por questões pessoais, familiares e de trabalho.
A queda no índice de evasão foi de 17,5% no primeiro período
do ano de 2017, cujo percentual de evasão ficou na casa de 37,5%,
demonstrou que houve uma significativa melhora na retenção desse
público em relação ao ano anterior, 2006, cujo percentual de evasão
foi de 54,76%. Esses números indicam que as ações realizadas pela
nossa equipe, a priori, atingiram seus objetivos os quais foram; identificar os fatores que influenciam na evasão; conhecer as expectativas
e dificuldades dos alunos em relação ao curso; incentivar as relações
interpessoais dos atores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem; desenvolver um trabalho integrado entre professores, núcleo de
apoio pedagógico e assistência estudantil. As ações realizadas pela nossa
equipe de trabalho, no primeiro período do Curso de Qualificação em
Auxiliar de Administração demonstraram um certo grau de acerto para
a diminuição da evasão, mas essa afirmativa não tem a pretensão de
dizer que essas ações são suficientes para impedir as prováveis evasões
nos próximos períodos.
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Esse projeto de aplicação pedagógica indica que a educação de
jovens e adultos demonstra as possibilidades de uma educação emancipadora e que ainda existem muitos desafios que necessitam ser superados. Os desafios englobam as dificuldades de cunho pessoal do alunado
em seus diversos contextos, bem como os desafios aos professores que
atuam na EJA no que tange, principalmente, a desenvolver práticas
pedagógicas contextualizadas com a realidade desse aluno, bem como
oferecer um relacionamento baseado na afetividade, empatia e trocas
mútuas de experiências de vidas.
Com o curso de formação oferecido aos professores que atuam
na EJA, acredita-se que estes possam melhorar suas práticas pedagógicas e o seu relacionamento com os alunos, pois são requisitos fundamentais para oferecer aos alunos uma formação humana que os projete
na sua plenitude, como um ser social, cultural, dotado de capacidade
de raciocínio crítico no meio social onde vive.
Pode-se averiguar que a EJA tem papel fundamental para que
os sujeitos possam exercer seu pleno direito de estudar, os quais lhes
foram outorgados pelas leis que regem a EJA no Brasil. A análise dos
dados coletados e as ações realizadas não têm a pretensão de esgotar as
possibilidades de estudos futuros os quais poderão dar continuidade
ao mapeamento da EJA nas instituições que as ofertam, contribuindo
assim, com informações para os interessados na área.
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2.2.3 DESAFIOS E
POSSIBILIDADES DE
INTERVENÇÃO NO
DESEMPENHO ACADÊMICO
DISCENTE DOS CURSOS
TÉCNICOS INTEGRADOS DO
CAMPUS AVANÇADO IPAMERI
Ivan Alves1
Thiago Milograno de Carvalho2
Jaqueline Gomides da Costa3

1 - INTRODUÇÃO
Durante o processo de ensino-aprendizagem de qualquer área
de conhecimento alguns fatores devem ser levados em consideração.
Embora essa última afirmativa pareça demasiadamente óbvia, quando o docente entra muitas vezes em sala de aula, abdica de algumas
variáveis importantes. Para facilitar nossa abordagem, optamos por
condensar essas variáveis e, porque não, o problema em duas características que compõem a essência do ser humano: a inteligência racional
e a inteligência emocional (GOLEMAN, 1995).
Conjecturamos que nossa motivação vá ao encontro das ideias

1

Prof. Mestre em Agronegócio e Coordenador de pesquisa do IF Goiano Campus Avançado Ipameri

2

Prof. Mestre em Física do IF Goiano Campus Avançado Ipameri

Profª. Orientadora, Mestre em Matemática e Coordenadora de curso de Pós-graduação do IF Goiano Campus Avançado Ipameri
3

270

PERMANÊNCIA E ÊXITO

formuladas pelo grande físico teórico e professor, ganhador do prêmio
Nobel de física de 1965, Richard Philips Feynman. Além das grandes
contribuições dadas à ciência contemporânea, o pesquisador era admirado pelos colegas de trabalho e pelos discentes, principalmente em
razão do seu conhecimento em lidar com o ofício de ensinar.
Feynman desenvolveu seus próprios métodos para lidar com
as variáveis que interferem no processo ensino-aprendizagem: a) dificuldades do aprendizado; b) excesso de conteúdo transmitido e c)
da queda do rendimento dos alunos. Já Daniel Goleman, renomado
psicólogo da Universidade de Harvard, chama a atenção para a importância do controle das questões emocionais para o desenvolvimento da
inteligência racional. Goleman, por meio de um tratamento científico,
explica que a inteligência acadêmica tem pouco a ver com a inteligência, emocional, no entanto para alcançar o sucesso, ambas são importantes e necessárias.
É flagrante o quanto a incapacidade de lidar com questões emocionais no âmbito da sala de aula pode gerar sérias consequências na
vida escolar e também pessoal de nossos estudantes. Nós, enquanto
profissionais da educação, não podemos esquecer-nos desse fator tão
determinante, mas trabalhá-lo como ponto de partida na aprendizagem dos conteúdo científicos no cotidiano da sala de aula.
Nesse sentido, o Projeto de Aplicação Pedagógica, apresentado no Programa de Formação Pedagógica Continuada do IF Goiano,
objetivou levantar as dificuldades dos alunos no processo de ensino-aprendizagem dos cursos técnicos integrados e propor ações de intervenção, visando à melhoria no desempenho acadêmico discente.
A proposta buscou proporcionar aos alunos dos cursos técnicos integrados do ensino médio a proposição de um estudo de caso/
problema/trabalho que o aluno realizou com a mediação do professor,
visando suscitar o interesse pelo conteúdo, superar as dificuldades de
aprendizagem e melhorar o desempenho acadêmico. Assim, propomos
um trabalho integrado, desenvolvido por meio de um Tema Gerador
(FREIRE, 1987), que mobilizou grande parte dos professores.
Quando aos objetivos específicos, durante a implementação do
projeto buscou-se: a) fazer levantamento do perfil socioeconômico dos
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alunos e suas dificuldades de aprendizagem por meio de aplicação de
questionário em sala de aula; b) analisar os dados coletados, buscando
evidências que interfiram no processo ensino-aprendizagem; c) apresentar da sistematização dos dados coletados a comunidade acadêmica e levantamento coletivo de formas de intervenção; d) implementar
ações de intervenção no contexto da sala de aula; e) avaliar coletivamente as intervenções e possíveis modificações no projeto de intervenção pedagógica; conscientizar os alunos e a população local sobre a
importância do uso consciente dos recursos naturais da cidade.
Logo a necessidade de trabalhar com abordagens múltiplas faz-se necessário visto a complexidade do tema abordado, pois ao lidar
com questões emocionais a visão deve ser ampliada em varias dimensões de abordagens.

2 - REFERENCIAL TEÓRICO
Tendo em vista os principais objetivos dessa pesquisa, durante
a construção de nosso Referencial teórico, nos pautamos em referencias que tratam da teoria de Feynman, dos temas geradores (FREIRE,
1987) e da importância da resolução de problemas para desenvolvimento cognitivo.
Método de Feynman
Richard Philips Feynman, como já dissemos anteriormente foi
um grande físico teórico e professor. Em seu trabalho como professor,
percebeu alguns problemas no processo de ensino-aprendizagem referentes à renomada instituição da qual fazia parte, o Instituto de Tecnologia da Califórnia, mais conhecida como Caltech, uma das maiores
escolas dos EUA e do mundo. Famosa por possuir cursos de altíssima
qualidade e pelo seu corpo docente composto por vários ganhadores
de Nobel, essa escola sempre forma profissionais competitivos para o
mercado de trabalho a nível internacional.
Mesmo o grandioso Instituto Caltech tem seus problemas na
área de ensino. Os alunos ingressantes eram os melhores das suas escolas
de origem. Porém, ao iniciar o curso, sentiam que estavam sempre com
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seu rendimento abaixo da média. Feynman relatou que seus alunos, ao
chegarem ao seu escritório, diziam que após assistir a todas às aulas, não
conseguiam resolver os problemas, que estavam perdidos e sem saber a
quem recorrer, e agora achavam que eram os piores da turma.
O mais interessante é que Feynman notou que por mais que
passasse o tempo e que as seleções ficassem mais rigorosas, mais da
metade da turma sempre ficava abaixo da média. A explicação que
Feynman tinha por isso, era de que quando vivemos na perspectiva de
sermos os melhores naquilo que fazemos e quando chegamos a lugares
em que encontramos pessoas com rendimento melhor que o nosso,
temos a impressão de que somos totalmente incapazes. Ele notou que
o fator ‘emotional mind’ (lado emocional da nossa mente) podia interferir diretamente no nosso lado racional.
Reforçando o que Feynman percebeu, Goleman afirma que o
QI não é um bom indicativo de sucesso para qualquer carreira que o
indivíduo venha a escolher. O autor relata que muitas pessoas com alto
QI e, que por esse coeficiente presumiriam que teriam um futuro bem
promissor, nada os diferenciava das pessoas consideradas normais, seja
em termos salariais ou status na sociedade.
Motivado pela vontade de mudar o panorama do ensino de
sua instituição, além dos vários livros didáticos que deram origem à
famosa série “Feynman lectures on physics”, esse grande físico ajudou
a criar um ambiente acadêmico mais saudável e produtivo e nos deu
ideias de como contornar os difíceis problemas educacionais enfrentados cotidianamente e em todos os níveis. Nesse sentido, desenvolveu
seus próprios métodos para tratar das: 1) dificuldades do aprendizado;
do, 2) excesso de conteúdo transmitido e 3) da queda do rendimento
dos alunos. Esse método, como já foi dito anteriormente pautava-se na
resolução de problemas compatíveis com o nível de maturidade intelectual que os alunos apresentavam.
Tema Gerador
A metodologia de ensino baseada em Temas Geradores surgiu na década de 50, com o educador Paulo Freire. Segundo Gouvêa
(1996) todo tema gerador é um problema vivido pela comunidade,
cuja superação não é por ela percebida. Assim, escolhemos como tema
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gerador, um problema que envolve toda a população Ipamerina, dessa
forma, pretendemos com a exploração desse tema, além de dimunuir as
dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos discentes, conscientizar, sobre a necessidade de que providências sejam tomadas, em relação
ao tratamento do esgoto jogado no córrego que passa dentro da cidade
e cuidado com as nascentes de rios e córregos. Nesse contexto, concordamos com Freire (1987) ao afirmar que

a prática do “educador humanista - revolucionário”, deve “colocar ao
povo, através de certas contradições básicas, sua situação existencial,
concreta, presente, como problema que desafia e, fazendo-o, lhe exige uma resposta, não a um nível intelectual, mas ao nível da ação”
(p. 115).

Segundo essa metodologia os temas são chamados de geradores, pois, a partir deles podem surgir outros temas. Segundo Freire,
contém em si a possibilidade de desdobrar-se em outros tantos temas
(eixos temáticos e subtemas) que, por sua vez, provocam novas tarefas
que devem ser cumpridas” (FREIRE, 1987, p. 124). Acreditamos que
durante o trabalho com o tema já escolhido, podem surgir subtemas
como o uso indevido ou abusivo da água, entre outros.
Resolução de problemas
A habilidade de resolver problemas é considerada nos Parâmetros Curriculares Nacionais, como um dos objetivos a serem atingidos
durante os estudos no Ensino Fundamental. A resolução de problemas
se configura como uma importante estratégia para a compreensão de
conceitos que envolvem as mais variadas áreas do conhecimento, visto
que a formulação de um problema facilita a contextualição e interdisciplinaridade. Segundo George Polya (1978),
Uma grande descoberta resolve um grande problema, mas há sempre uma pitada de descoberta na resolução de qualquer problema. O
problema pode ser modesto, mas se ele desafiar a curiosidade e puser
em jogo as faculdades inventivas, quem o resolver por seus próprios
meios, experimentará a tensão e gozará o triunfo da descoberta.

274

PERMANÊNCIA E ÊXITO

A resolução de um problema é um processo que se inicia quando
um aluno se depara com uma situação nova e motivadora. Situação essa
que o motiva na busca pela resposta. De acordo com Brito (2006), a
resolução de problemas é uma forma complexa de combinação dos mecanismos cognitivos disponibilizados a partir do momento em que o sujeito se depara com uma situação para a qual precisa encontrar soluções.
Nesse sentido, acreditamos nas possibilidades oferecidas por
essa metodologia de trabalho, no sentido de contribuir para à melhoria
no desempenho acadêmico dos alunos do Instituto Federal Goiano,
Campus Avançado Ipameri.

3 - METODOLOGIA
Iniciamos a implementação da proposta a partir de um tema
gerador, tendo como base os conceitos formulados pelo grande educador brasileiro Paulo Freire (1987). Na procura por esse tema consideramos os principais problemas que envolvem a população ipamerina e
optamos por utilizar a gestão dos recursos hídricos na cidade. Tal tema
além de ter uma grande abrangência e transversalidade, capaz de integrar diversas áreas do conhecimento, é de extrema importância para a
sobrevivência da cidade e região.
Ipameri, que em tupi significa ‘terra entre rios’, teve seu surgimento favorecido pela sua localização entre os rios Corumbá e São
Marcos, permitindo que a cidade tenha sido um dos celeiros do desenvolvimento no estado de Goiás e pioneiro em várias atividades de importância econômica. Porém os rios que foram sinônimos da riqueza
da cidade, não se encontram nos seus melhores dias. O despejamento
de detritos nos córregos que deságuam nos rios, a diminuição de seus
volumes devido os severos períodos de estiagem e a falta de cuidado
com suas nascentes pelos fazendeiros da região, são algumas das razões
para os gargalos presentes.
Sendo estes problemas sérios e que podem colocar em risco o
futuro dos moradores de Ipameri e região além, da vida de animais
e peixes que habitam esses córregos e rios, assim pensa-se que o Projeto de Aplicação Pedagógica é de muita valia, sendo um trabalho
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que evolveram, alunos, professores, servidores técnico-administrativos
e toda comunidade para a conscientização e melhoria da gestão dos
recursos hídricos.
Com foco no trabalho dos alunos, sendo seu papel fundamental nessa atividade, as soluções inteligentes encontradas para tais
problemas, suscitaram nos alunos a vontade de aprender, aplicando os
conhecimentos adquiridos no âmbito acadêmico, superando então as
dificuldades na aprendizagem e colocando-os como figuras ativas no
processo de ensino-aprendizagem.
A fim de alcançar os objetivos supracitados, utilizou-se um
método baseado nas ideias de Feynman que foram aplicadas aos seus
alunos do Caltech. Basicamente Feynman abordava aqueles alunos que
se sentiam bem abaixo do rendimento e que por isso estavam perdendo
o gosto pelos estudos, e propunha-os um problema que supostamente
somente aqueles alunos conseguiriam resolver. Ao realizar essa tarefa
sob algum tipo de supervisão, percebia uma recuperação da autoestima
e a volta pelo interesse na vida acadêmica contribuindo assim, para a
melhoria do desempenho acadêmico.
Deste modo, adaptamos este método à nossa realidade, e escolhemos alguns alunos com baixo rendimento escolar e em situação de
iminente desistência ou reprovação e, ainda, àqueles com dependência.
Os questionários semiabertos, que nos permitiram conhecer
as principais dificuldades desses alunos, no que tange desde a aprendizagem até o nível socioeconômico desses estudantes. Em seguida,
levou-se em consideração os apontamentos que conseguimos a partir
da análise dos questionários, dessa forma iniciou-se a atividades que os
professores planejaram relacionadas ao tema gerador.
Essas atividades planejadas (por um ou mais professores) por
meio de problemas que envolveram várias áreas de conhecimento, contudo, todas abrangeram o mesmo tema. Destarte, utilizou-se como
instrumento para coleta de dados, recursos como o diário de campo e/
ou relatórios. Ao final do bimestre coletou-se os dados com os professores participantes e elaborou-se um quadro com o desempenho dos
alunos que estiveram sendo objeto desse estudo. Os estudos de caso foram aplicados inicialmente de forma individual, respeitando os limites
276

PERMANÊNCIA E ÊXITO

de cada aluno. Contudo com um grau de dificuldade que lhe proporcione o aprendizado e o interesse pelo conteúdo. Assim proporcionou
um diagnostico inicial do desempenho dos alunos.
4 - DESENVOLVIMENTO
Como proposto pela coordenação do Programa de Formação
Pedagógica, este projeto terá continuidade durante o segundo semestre de 2017. Assim, logo no primeiro mês, formaremos uma comissão
com os professores que disponibilizaram-se, para discussão sobre as
possíveis abordagens do problema.
A partir daí, cada professor formará um grupo de trabalho com
alguns alunos e com outros servidores, indicando como sua área de
atuação tratará do problema sugerido neste projeto. Por exemplo, o
professor de química e biologia, juntamente com sua equipe de estudantes, poderão coletar amostras da água em vários pontos da cidade
e realizar uma análise da qualidade do mês.
Ao final do semestre, realizaremos no campus uma exposição
dos trabalhos realizados por cada equipe, em princípio na forma de
banner e se possível um ciclo de palestras com alguns especialistas
no assunto. Acreditamos ainda que ao final desse trabalho poderemos
cobrar das autoridades responsáveis às devidas mudanças na maneira
como os recursos Híbridos estão sendo tratados.
Contudo, como as informações iniciais já apresentaram um
resultado suficiente para determinarmos um dignostico prévio da situação acadêmica no sentido do ensino-aprendizagem, logo pode-se
apresentar um relato inicial da experiência adquirida nesse projeto.

5 - RELATO DE EXPERIÊNCIA
Desde quando propusemos o projeto, sabíamos das dificuldades que seriam encontradas no percurso. A grande quantidade de pessoas envolvidas de maneira voluntária, a dificuldade de se implantar
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uma colaboração interdisciplinar, o processo de recrutamento de discentes e o momento de transformações significativas que nosso campus vem sofrendo devido à implementação dos cursos de graduação e
pós-graduação, formaram um grupo de barreiras significativas para a
realização dos nossos objetivos.
Não obstante, alguns frutos começaram a surgir por meio da
integração dos professores Eduardo Mendes Marchito, Ângela Maria
Martins Peixoto, Laressa Rodrigues Rocha e Gilmara Aparecida Correa Fortes, que trabalhando em torno do tema proposto neste projeto,
elaboraram outros projetos de pesquisa e extensão, devidamente aprovados pelas comissões competentes.
Primeiramente, o professor de biologia, Eduardo Marchito,
convidou-me, Thiago Milograno de Carvalho, para fazer parte do
seu projeto, que embora seja um projeto de extensão tem algumas
características de um trabalho de pesquisa, intitulado de ‘’Avaliação
ambiental de três riachos no perímetro urbano do município de Ipameri-GO’’ cujo objetivo consiste na análise das condições ambientais
de três cursos d’água da região periurbana de Ipameri, Goiás, durante
o ano de 2017. O trabalho que foi dividido em três etapas:
1. Treinamento do grupo de trabalho em campo;
2. Marcação dos trechos (coordenadas geográficas) que serão analisados em cada uma das áreas de estudo;
3. Análise dos pontos (trechos) amostrais, encontra-se na fase inicial
em que o professor está treinando a equipe de alunos escolhidos para
que estes possam realizar apropriadamente o trabalho de campo.
O monitoramento ambiental de riachos é de grande importância, pois é capaz de gerar dados em escala espaço-temporal. Estes
dados podem ser comparados ao longo do tempo e entre diferentes
áreas, contribuindo para a tomada de decisões dos gestores quanto ao
processo de conservação e/ou recuperação ambiental dos mananciais.
Os trechos escolhidos estão localizados nas chamadas “cabeceiras” dos riachos, ou seja, próximo às suas nascentes (Figura 1). Dois
riachos estão localizados em áreas que estão passando pelo processo de
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criação de duas unidades de conservação.

FIGURA 1 – Imagem de satélite (QuickBird – Digital Globe) da área urbana de Ipameri-GO. Linhas vermelhas – três
áreas de estudo.

Além disso, o preparação técnica que está sendo provida pelo
professor responsável, dará uma ampla visão àqueles alunos que pretendem escolher algo na área das ciências da natureza, envolvendo,
biologia, física e química de maneira mais aplicada.
A seguir, citamos o trabalho que está sendo desenvolvido pela
professora de química do nosso campus, Gilmara Aparecida Correa
Fortes, que juntamente com o professor Eduardo Marchito, desenvolveram o projeto ‘’Parâmetros físico-químicos da qualidade da água de
três riachos localizados no município de Ipameri - Goiás’’ cujo objetivo é avaliar parâmetros físico-químicos da qualidade da água de três
riachos pertencentes à bacia hidrográfica do rio Veríssimo e compará-los com os parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de Meio
Ambiente (CONAMA) e pela Agência Nacional de Águas (ANA). Os
resultados contribuirão para a gestão de conservação desses riachos e
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novamente promovendo uma integração significativa entre as disciplinas das ciências da natureza.
Na primeira fase desse projeto já iniciado, os orientadores fizeram o reconhecimento da área de localização dos três riacho. Porém
um novo reconhecimento será feito mais a frente, devido a sazonalidade climática bem marcada no Cerrado, serão realizadas duas coletas,
uma data que caracteriza a época seca (setembro de 2017) e outra que
caracteriza a época chuvosa (fevereiro de 2018).
Após essa etapa, serão feitas coletas das amostras e a realização
de análises e interpretação dos resultados. Por fim, temos as importantes contribuições das professoras de geografia Ângela Maria Martins
Peixoto e a professora de educação física Laressa Rodrigues Rocha,
que propuseram o projeto “Trilha da cachoeira: o espaço geográfico
e a espaço corporal juntos para chegar ao paraíso natural’’ que busca
promover um espaço de interação entre a Geografia e a Educação Física, por meio da realização de uma trilha interpretativa do Cerrado e a
conscientização da prática esportiva e de esportes radicais.
Esses projetos compõem um conjunto de ações articuladas e
integradas entre disciplinas do núcleo básico e profissional, que embora se encontre em fase inicial, tem permitido aos alunos a conscientização da preservação dos recursos e belezas naturais, enfatizando o
quanto os recursos hídricos são fundamentais nessa tarefa.
O contexto vivenciado nos projetos vigentes que contam com
a participação de docentes de áreas distintas, mostra que de fato tanto a educação técnica quanto a propedêutica, podem ser integradas
e produzir não só trabalhos de pesquisa e extensão bem sucedidos,
mas também criar um ambiente de trabalho cooperativo, participativo e que seja de utilidade pública. Ademais, esse trabalho integrado
faz com que nós os servidores propiciemos uma formação condizente
com a proposta do IF Goiano, que é ofertar ensino público, gratuito
e de qualidade, pautando-se no princípio da indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão.
Não obstante, é importante e justo ratificar o quanto o Curso de Formação Pedagógica e sua proposta, o Projeto Aplicação Pedagógica, contribuiram para tais realizações; além de proporcionar a
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melhoria na formação dos servidores efetivos de todos os campi do
Instituto Federal Goiano, com palestras e minicursos de qualidade,
os quais foram ministrados por autoridades de gabarito e reconhecidos no cenário nacional, provocou uma mobilização para a interação
entre docentes e técnicos administrativos, que trocaram importantes
experiências, fazendo surgir novas amizades e abrindo portas para futuras parcerias, dando um novo sentido à máxima: ‘’Com você somos
completos’’.
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2.3.1 LIMITES E POSSIBILIDADES
DA IMPLANTAÇÃO DE UMA
HORTA MANDALA EM
AMBIENTE ESCOLAR
Suelen Cristina Mendonça Maia1
Carlos Alberto Fugita2
Maria Rita Vitor Martins Rodrigues3
Eduardo Silva Vasconcelos4

1 - INTRODUÇÃO
A agricultura urbana tem sido praticada por meio de cultivo de
hortas, pomares, plantas medicinais, aromáticas e ornamentais. Cultivo esse realizado em quintais, terrenos sem edificações e mesmo em
pequenas propriedades rurais incorporadas aos espaços urbanos devido
ao rápido crescimento das cidades. A implantação de hortas, principal-
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(2014), com período sanduíche realizado na Louisiana State University, LSU (EUA). Atualmente é professora de
Agronomia do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, atua também como Diretora de Extensão e Coordenadora do
Curso Superior de Horticultura do Instituto Federal Goiano Campus Avançado Cristalina, GO.
1

Graduação em zootecnia pela Universidade Estadual de Maringá (2007) e mestrado em Zootecnia pela Universidade
Estadual de Maringá (2010). Doutorado em produção animal pela Universidade Estadual de Maringá, e doutorado
sanduíche na Universidad de Zaragoza, Espanha, sob orientação do Prof. Dr. Carlos Sañudo. Atualmente é docente
efetivo do Instituto Federal Goiano - Campus Avançado Cristalina, Coordenador do Curso Técnico em Agropecuária e
Coordenador de Pesquisa do campus.
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Possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal do Mato Grosso (1996) , especialização em Psicopedagogia
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 1997 e mestrado em Educação pela Universidade Central Marta
Abreu (2002) . Tem experiência na área de Didática de Ensino, com ênfase em Educação Inclusiva principalmente nos
seguintes temas:conhecimento, ensino e inclusao.
3

Doutorado em andamento em Ciências (Engenharia Elétrica) pela Universidade Federal de Uberlândi (UFU)
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diretor no Instituto Federal Goiano Campus Avançado Cristalina
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mente em ambientes escolares, é um bom exemplo de aproveitamento
de áreas urbanas para a produção de alimentos de qualidade (FARFAN, 2008; MENDONÇA; 2012).
Os professores do Curso de Agropecuária do Campus acreditam que a melhoria da aprendizagem dos alunos está relacionada com
a introdução da experimentação em forma de aulas práticas no currículo. De acordo com Rodrigues e Freixo (2009), a escola é considerada
um espaço social, local onde o aluno dará sequência ao seu processo de
socialização. Por meio da potencialização de atividades desenvolvidas
nesse ambiente, os alunos terão acesso a um novo caminho de saberes e
descobertas no processo de aprendizagem. A escola passa a ser assim um
local de importância social significativa, contribuindo para a formação
de cidadãos envolvidos com a melhoria da qualidade da vida planetária.
O cultivo de hortas em ambiente escolar é considerada um instrumento capaz de inserir os sujeitos diretamente em um ambiente diverso e sustentável, e permite a reflexão da comunidade sobre questões
ambientais, qualidade nutricional, saúde, qualidade de vida, além de
proporcionar contato dos jovens com as relações ecológicas no meio
natural da própria escola. Dessa forma, as hortas se constituem em
um instrumento pedagógico que possibilita o aumento do consumo
de hortaliças, a construção de hábitos alimentares saudáveis e o resgate
dos hábitos regionais e locais (MUNIZ; CARVALHO, 2007).
Como garantem Rodrigues e Freixo (2009), por meio do desenvolvimento da horta é possível iniciar um processo de mudança de
valores e de comportamento individuais e coletivos que promoverão
a dignidade humana e a sustentabilidade. A partir dessa iniciativa, a
escola torna-se um local estratégico para o desenvolvimento da horta,
tendo em vista seu papel no desenvolvimento de novas políticas voltadas para a construção de sociedades sustentáveis (DEBONI, 2009).
Para Cribb (2007), a horta promove a aquisição de novos valores, boas atitudes, transforma a forma de pensar, valoriza o trabalho
em equipe, a solidariedade, a cooperação, desenvolve da criatividade e
a percepção da importância do cuidado, o senso de responsabilidade,
de autonomia, além de sensibilizar para a busca de soluções para os
problemas ambientais.
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A horta mandala assume um papel importante como instrumento pedagógico, pois possibilita, de forma mais eficiente, a exploração dos recursos hídricos, facilita a criação de formas sustentáveis
para produção de diversas culturas, sem o uso de produtos químicos,
tem baixo custo de instalação e necessita de pequena área para implantação, contribuindo para o equilíbrio ambiental com qualidade,
produtividade, responsabilidade social e exercício de cidadania dos
que com ela trabalham.
A mandala é um sistema de produção holístico, permacultural,
que consiste na máxima interação dos elementos que compõem a natureza. A essência da permacultura está no posicionamento dos elementos produtivos de acordo com o sistema de uma mandala, de forma que
os elementos integrantes retirem o máximo proveito das funções entre
si, visando atender às necessidades uns dos outros. A implantação da
horta mandala permite visualizar as conexões estabelecidas entre esses
elementos integrantes dos ecossistemas.
O desenho da horta é baseado também no sistema solar, sendo
o sol, representado pelo tanque que recebe os animais e os planetas com
suas órbitas, representados pelos canteiros circulares. O desenho dos
canteiros de forma circular permite um maior aproveitamento da área
em comparação com um cultivo em sistema convencional de plantio.
Neste modelo agroecológico de produção existe uma harmonia
entre fauna, flora e trabalhadores, mantendo o ecossistema equilibrado.
A construção de hortas mandala visa fomentar uma agricultura sustentável, por meio da educação ambiental e do sistema agroecológico de
produção. Possibilita também a construção de um espaço que vise à
melhoria das condições ambientais do local e avanço na qualidade de
vida das pessoas que nela trabalham.
Assim, o cultivo de hortaliças no ambiente escolar por meio
da horta mandala permite estimular a formação e adoção de hábitos
alimentares saudáveis não só pelos alunos, como também por suas famílias e pela comunidade envolvida. Isso porque a escola é um espaço
social onde muitas pessoas convivem, aprendem e trabalham; estudantes e professores passam a maior parte de seu tempo. Além disso, é na
escola que programas de educação e saúde podem ter maior repercussão, beneficiando os alunos na infância e na adolescência. Nesse senti286
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do, os professores e todos os demais profissionais tornam-se exemplos
positivos para os alunos, para suas famílias e para a comunidade na
qual estão inseridos (IRALA; FERNANDEZ, 2001).
A horta inserida no ambiente escolar pode ser um laboratório
vivo que possibilita o desenvolvimento de diversas atividades pedagógicas em Educação Ambiental e alimentar unindo teoria e prática
de forma contextualizada, auxiliando no processo de ensino-aprendizagem e estreitando relações através da promoção do trabalho coletivo e cooperado entre os agentes sociais envolvidos (MORGADO;
SANTOS, 2008).
O processo de sensibilização da comunidade escolar pode fomentar iniciativas que transcendam o ambiente da mesma, atingindo
tanto o bairro no qual a escola está inserida como comunidades mais
afastadas nas quais residam alunos, professores e funcionários, potenciais multiplicadores de informações e atividades relacionadas à Educação Ambiental implementada na escola (RUY, 2004).
A implantação de hortas, de acordo com Barbosa (2008), viabiliza ações importantes como debates, estudos, atividades sobre as questões ambientais, alimentares e nutricionais, além de pesquisas diversas;
proporciona um trabalho pedagógico dinâmico, participativo, prazeroso, inter e transdisciplinar, promovendo descobertas e múltiplas.
Torna-se difícil conceber o ensino de algumas disciplinas sem
atividades experimentais, embora se admita que nem sempre se encontram condições favoráveis para tal prática. Em suma, esta investigação
partiu em busca de avaliar, os limites e as possibilidades de implantação
de uma Horta Mandala em ambiente escolar. Para isso, foram traçados
como objetivos:
a) compreender sobre o uso de fontes de adubação orgânicas agroecológicas no cultivo de plantas.
b) desenvolver o perfil crítico e reflexivo dos alunos mediante o uso de
pesquisas científicas como ferramenta didática.
c) conscientizar quanto a importância das práticas de segurança do
trabalho nas atividades de agricultura mesmo para os pequenos produtores urbanos.

DIDÁTICA E ENSINO DE CONCEITOS

287

d) estimular o uso de Equipamentos de Proteção Individuais (EPI’s) no
desenvolvimento das atividades agropecuárias.
e) promover a formação de senso crítico na escolha e no manuseio de
produtos químicos no meio urbano, riscos físicos, químicos e microbiológicos toxicidade.
f ) estimular o consumo sustentável de produtos de baixo custo em
pequenos espaços.
g) promover a consciência dos alunos sobre a necessidade de conservação dos recursos naturais.
h) promover a disseminação de informações por meio dos relatórios.
Assim, esperava-se que com esse projeto fosse possível implantar uma horta mandala no IF Goiano Campus Avançado Cristalina e
que essa experiência serviria para futuras intervenções no sentido de
melhorar o uso da experimentação no ensino das seguintes disciplinas:
Zootecnia/Produção Animal, Agricultura, Matemática, Física, Geografia e Topografia.
2 - METODOLOGIA
2.1. Preparação da área e atividades de prática e ensino
No início das atividades foram realizadas aulas expositivas teóricas e visitas técnicas na área de implantação da horta para discussão
do uso do espaço e planejamento da implantação do tanque e das
culturas. Utilizou-se de um estudo exploratório, que segundo Triviños
(2008 p. 35): “[...] permite ao investigador aumentar sua experiência
em torno de determinado problema [...] ou delimitar e manejar com
maior segurança uma teoria que cujo enunciado resulta demasiado
amplo para o resultado da pesquisa que deseja realizar.” No final foi
realizada uma entrevista com dois professores, visitas ao local pesquisado e registros fotográficos.
Durante as atividades, a principal medida que foi tomada pelos participantes foi a escolha das espécies a serem cultivadas na horta mandala. Houve preferência, pelas espécies que ofereçam melhores
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condições de produção e cultura alimentar da comunidade escolar,
além da observação do potencial produtivo na região; a época de semeadura apropriada para cada espécie, as condições do solo e do clima;
as potencialidades de consumo pela comunidade interna e externa; a
cultura alimentar da localidade e a escolha de sementes e mudas sadias.
Vale destacar também a importância da diversidade das espécies.
As espécies de hortaliças escolhidas para compor o espaço da
horta mandala foram: abóbora (Curcubita moschata Duch), abobrinha
(Curcubita pepo L.), agrião (Nasturtium officinale SP.), alface (Lactuca
sativa L.), almeirão (Cichorium intybus L.), batata (Solanum tuberosum
ssp. Tuberosum), cenoura (Daucus carota L.), couve (Brassica oleracea
L.), espinafre (Spinaceae oleracea L.), jiló (Solanum gilo Raddi), rúcula
(Eruca sativa L.), brócolis (Brassica oleracea L.), feijão-vagem (Phaseolus
vulgaris L.) e maxixe (Cucumis anguria L.). As espécies de hortaliças
aromáticas selecionadas foram: alecrim (Rosmarinus officinalis L.), cebolinha (Allium schoenoprasum L.), coentro (Coriandrum sativum L.),
mostarda (Brassica juncea L.) e salsa (Petroselinum crispum (Mill) Nym).
As frutas escolhidas foram: mamão (Carica papaya L.), tangerina (Citrus reticulata L.) e morango (Fragaria x ananassa Duch), e as plantas
medicinais selecionadas foram: hortelã (Mentha spicata L.), capim-limão (Cymbopogon citratus) e camomila (Matricaria chamomilla L.).
Na pesquisa das espécies, os saberes populares apontaram também para o cultivo de algumas espécies repelentes, como gergelim (Sesamum indicum L.), caracterizado como planta que repele naturalmente as formigas, feijão guandu (Cajanus cajan L.) e mucuna (Mucuna
aterrima L.), plantas leguminosas que adicionam nitrogênio (N) ao
solo e melhoram as condições biológicas, químicas e físicas do solo.
A mistura de espécies vegetais nos canteiros tem um papel fundamental. Quanto maior a diversidade delas, maior o equilíbrio ambiental e menor o índice de pragas e doenças. A rotação de culturas
contribui para a melhoria das condições químicas, físicas e biológicas
do solo. O sistema tem até nove círculos concêntricos de dois metros
de largura, dependendo do tamanho da área de cultivo. Os três primeiros círculos servem ao plantio de hortaliças. Os próximos cinco,
para culturas diversas. E o último canteiro serve à proteção ambiental,
podendo receber plantas nativas, medicinais ou frutíferas.
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A horta mandala constitui-se inicialmente por um tanque central e por círculos concêntricos de hortas e não em linhas retas. Por
que foi adotada a forma circular para a montagem dessas estruturas
de produção?
a) concentrar e integrar, de forma eficiente, a produção animal e a
produção vegetal;
b) facilitar o aproveitamento dos resíduos de ambas as atividades – os
estercos dos peixes são usados com adubo nas hortas através do sistema de irrigação;
c) tornar mais simples o trabalho do agricultor para transportar esses
nutrientes porque, em qualquer ponto de cada círculo da horta, ele
mantém a mesma distância em relação ao ponto central do tanque;
d) permitir ao produtor ter melhor visualização do sistema como um
todo. Isso auxilia na tomada de decisão em relação às tarefas mais
urgentes;
e) assegurar o aproveitamento total da área dos canteiros pela inexistência
de quinas e bordas, como acontece nos plantios que apresentam formatos quadrados ou retangulares, uniformizando a qualidade dos produtos.
Foi realizado levantamento da definição do ponto central do
tanque pelos profissionais da área de Agricultura Geral e Zootecnia/
Produção Animal. Esse ponto central serviria como referência para delimitação e construção do galinheiro e ainda de cada círculo dos canteiros, além de servir como referência para demarcação do corredor de
acesso ao galinheiro e as áreas de acesso às hortas. Com a construção de
um tanque de água no centro da mandala, é possível introduzir peixes
e aves em cercados ao redor. Dos animais, utiliza-se o esterco como
fertilizante. E o ciclo de sustentabilidade continua seu caminho.
A área escolhida deveria compor os terrenos das hortas circulares e do tanque central de peixes planos, presença de luz solar na
maior parte do dia, espaço para os canteiros circulares e fonte de água
próxima, e condições para encher uma caixa d’água a fim de manter
o funcionamento do sistema de irrigação e a circulação de água no
tanque central (Figura 1).
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FIGURA 1. A- Desenho do círculo externo e interno;
B- Divisão dos canteiros;
C – Abertura dos caminhos. Fonte: Legan, 2004.

2.2. Os colaboradores/participantes da pesquisa e os espaços escolares estudados
Todas as atividades desenvolvidas neste trabalho contaram com
a participação da comunidade escolar, envolvendo professores da área
das disciplinas da Educação Básica e do curso técnico como Zootecnia Geral e Produção Animal, Agricultura Geral, Topografia, Irrigação,
funcionários administrativos em geral e, principalmente, discentes do
curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, voluntários nas atividades propostas e o Diretor do Campus.
Os dados foram colhidos diretamente no local da pesquisa. O
Diretor e os profissionais técnicos administrativos também foram ouvidos. A observação foi um dos instrumentos utilizados que mais forneceu detalhes, devido a gama de possibilidades diferentes de ver os sujeitos em situações diversificadas. Essa observação pôde ser feita durante
o período inicial de implantação do projeto, com utilização também de
anotações e registro fotográfico. As fotografias que foram produzidas ao
longo da pesquisa formaram uma ferramenta utilizada para registrar as
ações e comportamentos dos sujeitos participantes do trabalho.
Cristalina está localizada na região leste do estado de Goiás,
na microrregião 012, do entorno de Brasília, distando 131 km dessa
capital federal, na zona fisiográfica denominada Planalto Goiano. Localiza-se na latitude 46° 48’ S e longitude 16° 20’ W Gr. A cidade está
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localizado no Leste Goiano, distando 288 km da capital Goiânia, tendo como limites os Municípios de: Ipameri, Luziânia, Paracatu, Unaí,
Cidade Ocidental e Distrito Federal (Figura 2).
A cidade de Cristalina situa-se em um importante entroncamento rodoviário brasileiro, entre a BR-40, que liga Cristalina a Brasília, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, e a BR-050, que liga Cristalina a
Catalão, Triângulo Mineiro e São Paulo.

FIGURA 2 –Localização do Município de Cristalina-GO

292

DIDÁTICA E ENSINO DE CONCEITOS

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano
Campus Avançado Cristalina iniciou suas atividades há 4 anos, onde
atualmente oferece Cursos Técnicos Integrado ao Ensino Médio e na
modalidade concomitante/ subsequente.
Apontaremos uma visão geral dos espaços e infraestrutura em
relação ao Curso de Agropecuária (Figura 3). Na atualidade, o Instituto, disponibiliza de 04 salas de aula climatizadas para o Curso de
Agropecuária, laboratórios de informática, biblioteca e uma área relativamente grande para ser explorada para realizar alguns experimentos.

FIGURA 3 –Visão geral da entrada principal e laboratório de
informática do Campus Avançado Cristalina.
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Os procedimentos de organização da aplicabilidade do projeto corresponderam a duas etapas; a organização da parte teórica
(seleção dos conteúdos e aulas teóricas) e a organização da prática
(construção da horta).
Procuramos de forma interdisciplinar utilizar de outras áreas
os conhecimentos para que os alunos do curso sentissem motivados
em estudar o espaço geográfico da própria escola, o bairro, a cidade e
relação cultural da comunidade com a alimentação, e à reflexão e discussão das questões relacionadas à capacidade de conduzir e manejar
hortaliças de maneira adequada, desde a implantação da cultura até
sua inserção no mercado consumidor, proporcionando um espaço de
reflexões e discussões sobre o uso, a prática, o conhecimento e o desenvolvimento de aspectos sobre cultivo e manejo de hortas em espaço
escolar, e hortas em sistemas agroecológicos.
Utilizamos a informática e a internet como instrumentos de
contribuição para o processo de ensino aprendizagem, recursos que
possibilitaram trabalhar com os conteúdos das disciplinas usando programas computacionais. Foi realizado também parcerias com Embrapa
Hortaliças, EMATER-DF, Rede Terra e produtores rurais de assentamentos de reforma agrária da região, na efetivação de várias palestras
(Figura 3).
As discussões para o desenvolvimento do projeto foram calcadas na construção e reconstrução do conhecimento, em um diálogo em
que todos envolvidos no processo foram sujeitos, partindo da reflexão,
do debate e da crítica, numa perspectiva criativa, interdisciplinar e contextualizada. As reuniões ocorreram na própria instituição para análise
e reavaliação do projeto. No primeiro bimestre do ano letivo de 2017
chegamos à conclusão que teríamos que alterar o projeto.
Algumas vezes a prática se manifesta de forma diferente do planejado, o que é corriqueiro quando se trata de um conjunto de pessoas
as quais são permitidas ao se mostrarem como pessoas errantes, seres
inconclusos. A inconclusão que se reconhece a si implica necessariamente na inserção do sujeito inacabado em um permanente processo
social de busca (Freire, 2003), e provavelmente nessa busca, ocorrem
divergências, pois cada ser é único, com dificuldades e aptidões.
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FIGURA 4 –Palestra para apresentação do projeto mandala e discussão do assunto com os discentes do Campus.

O sucesso proporcionado pelo projeto pôde ser atribuído pela
flexibilidade das atividades e assuntos abordados, uma vez que, com o
surgimento das dificuldades, foram propostas novas alternativas para
sua superação. De fato que a experiência seria mais rica se fosse real,
pois existe uma lacuna entre a escola e o as atividades práticas desenvolvidas no mercado de trabalho.
Para a implantação da horta mandala, inicialmente, objetivou-se a instalação das estruturas no Observatório Brasileiro da Horticultura - OBH, espaço propício para o ensino, pesquisa, inovação e a
extensão. O OBH almeja ser um setor do Campus Avançado Cristalina
que funcionará como uma fazenda-escola, ou seja, fazenda experimental dedicada a dar suporte experimental aos cursos da unidade, mas
com foco principal no desenvolvimento de estudos da área da horticultura, que tem sido muito requisitada pela sociedade organizada local.
Em 2016 a Prefeitura Municipal, enviou projeto de lei municipal nº 2.303 de 14 de setembro de 2016, que doa 120.000 m²
localizada na região da Fazenda Capão Grande, integrante da matricula
imobiliária nº R-04-9.437 do CRI local, na zona rural do município
como contrapartida final da instalação do IF Goiano na cidade, contudo, o processo de doação ainda não foi efetivado. Desta forma, foi
especulada a implantação da horta na sede do Campus Avançado Cristalina, uma área de 14.935 m², localizado próximo a BR-050, situado
dentro do município de Cristalina.
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Com a prospecção do local mais adequado para o início das atividades verificou-se por parte do corpo docente e alunos envolvidos no
projeto uma dificuldade de se encontrar a área com menor declividade
possível, e, ainda foi encontrado grandes áreas com afloramento de
rochas no terreno, dificultando a implantação do projeto neste local,
sendo necessário um maior aporte de recursos para efetivação da horta
(Figura 4).

FIGURA 5 – Visão geral da área externa do Campus Avançado Cristalina.

Não obstante, a implantação da horta mandala foi prejudicada dentre outros motivos, devido aos recorrentes cortes orçamentários
neste ano por meio do Ministério da Educação, mesmo com o aumento do numero de matriculas na Instituição. Sendo este um dos momentos mais delicados desde a criação dos Institutos Federais, ocorrido por
meio da Lei 11.892 de 29 de dezembro de 2008, que criou mais 37
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia no país.
O principal contingenciamento imposto pelo Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão para 2017 foi anunciado por
meio de uma Portaria, no qual o Ministério da Educação determinou
que todos os Institutos Federais devessem readequar seus orçamentos,
inviabilizando vários tipos de investimentos em todos os níveis na instituição. Com o estabelecimento da Portaria nº 28 de 16 fevereiro de
2017 do Ministério do Planejamento, fixou gastos nos órgãos do Governo Federal, limitando também a movimentação financeira, empe296
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nho dos recursos, atingindo a utilização de serviços técnicos e locação
de máquinas e equipamentos. Desta forma, a Proposta Orçamentária
de 2017 do Campus Avançado Cristalina, com todas as reduções nos
recursos de custeio e investimento, inviabilizou esta proposta, prejudicando a execução deste projeto.
4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar das dificuldades encontradas na implantação e execução
da horta mandala na instituição, apontadas pelos professores como problemas de infraestrutura, falta de servidores para manutenção, recursos
financeiros, equipamentos e materiais de consumo, essa atividade pode
ser considerada de grande valia, pois além dos alunos poderem participar ativamente de todas as atividades práticas e encontros teóricos a
campo e em sala de aula, tem também a oportunidade de contato direto
com muitas ações que se transformam em transmissão de conhecimento
para eles, proporcionando adequado conhecimento por meio da sustentabilidade, de forma que os envolvidos sejam capazes de reproduzir os
processos apreendidos ao longo do desenvolvimento do projeto.
A mandala traz importantes contribuições para o desenvolvimento de uma agricultura sustentável, corrobora para o desenvolvimento social, econômico e ambiental do local onde é introduzida, e
sugere diversas soluções viáveis e sustentáveis para o aumento da diversidade alimentar, inclusão social e transformações nas relações entre o
ser humano e a natureza.
A reflexão da ação e reflexão, reuniões, atividades de discussões,
palestras e levantamento dos saberes locais, promoveram o entendimento processual dos caminhos e os desafios frente à educação e à prática pedagógica em campo, considerando a valorização do trabalho, das
espécies nativas e as potencialidades da agricultura agroecológica centrada nas concepções de sistema, controle biológico, cultura, ambiente.
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2.3.2 FORMAÇÃO ACADÊMICA
COMPLEMENTAR DOS
ALUNOS DOS CURSOS
TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA
E BACHARELADO EM
MEDICINA VETERINÁRIA
COM FOCO EM GESTÃO DE
PROPRIEDADES LEITEIRAS,
DE URUTAÍ E REGIÃO
Carolina de Fátima Guimarães1
Fernanda de Oliveira Bonfim2
Hugo Jayme Mathias Coelho Peron3
Maria Alice Pires Moreira4
Victor Tomaz de Oliveira5

1 - INTRODUÇÃO
A educação contemporânea caminha em busca de repensar a
relação entre teoria e prática no ensino técnico. Por que repensar essa
relação no âmbito de um Instituto que oferece a formação nas áreas de
Agropecuária e Medicina Veterinária, isto é, uma educação que se volta
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para o mercado de trabalho? A resposta está posta desde Aristóteles que
havia mostrado uma exigência e uma determinação própria do campo
prático (práxis) em relação ao campo teórico. O ponto importante para
esta pesquisa é justamente entender que a distinção feita por Aristóteles
(1096a) “entre campo teórico e campo prático oferece uma diretriz
para pensarmos o ensino técnico na sua prática imediata, na qual o
arcabouço teórico do conhecimento emerge da esfera prática e não o
contrário.” Trata-se de uma circunscrição importante do conhecimento, pois a técnica não é submetida ao campo teórico, isto é, ao campo
das matemáticas, da física etc. A técnica em Aristóteles é compreendida
na sua esfera própria do conhecimento, ou seja, é justamente desse
campo – práxis – que surgirá o campo teórico.
Nessa perspectiva, o objetivo central do projeto de aplicação pedagógica foi permitir que o processo de ensino-aprendizagem se mostre
eficaz, de imediato, no campo prático, sem uma prévia mediação da
teoria. Em outras palavras, a proposta deste projeto visa promover o
aprimoramento discente através do desenvolvimento de uma pesquisa
prático-teórica, na área de Agropecuária e Medicina Veterinária – vinculada diretamente às atividades acadêmicas desenvolvidas no Instituto
Federal Goiano de Urutaí. O projeto sustenta-se sobre dois princípios
principais: i) a interdisciplinaridade entre áreas do conhecimento e ii)
os eixos fundamentais de uma instituição pública de educação superior, básica e profissional – ensino, pesquisa e extensão.
É justamente essa natureza interdisciplinar das áreas de Agropecuária e Medicina Veterinária que permitiu que o campo de atuação dos
integrantes deste projeto contemplasse em suas atividades de estudo e
pesquisa não apenas um dos eixos acadêmicos – a pesquisa e a extensão
–, como é da natureza de todos os grupos de pesquisa em quaisquer
áreas, mas também que atuasse e promovesse ações nas duas outras modalidades acadêmicas de igual importância: o ensino e a extensão.
Nesse sentido, na direção de um processo de ensino que desperte o interesse dos discentes pela busca do conhecimento, viu-se na
elaboração de um projeto de extensão a viabilidade de aproximar o
mercado de trabalho do ensino, da Escola, e, desse modo, inverter a relação entre teoria-prática, mostrando que é justamente no campo prático e na atuação do discente nesse campo que surge o conhecimento
e não o contrário. Assim, procuramos elaborar um projeto em que os
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discentes pudessem atuar nas propriedades leiteiras de Urutaí e região.
Com a perspectiva do ensino técnico atrelado à prática produtiva do trabalho e do conhecimento, pode-se vislumbrar alguns resultados esperados, tais como: os alunos terão a oportunidade de conviver
com uma propriedade leiteira em funcionamento, ter experiência com
os desafios da produção e conviver com as melhorias proporcionadas
por tal atividade. O projeto permitiu (e ainda permite) que pequenos
produtores aumentem a produção leiteira de suas propriedades melhorando, assim, a rentabilidade e condições de investir em melhorias. O
contato dos alunos com o campo prático permite a oportunidade de
interagir com o mercado de trabalho após sua formação, tornando-se
um profissional mais completo, com vantagem na competitividade que
é a busca por um emprego, após a formação acadêmica.
Vale dizer que para os alunos que cursam a modalidade técnica
de ensino, o contato com a produção leiteira permite que ele exercite as
competências exigidas no Enem, melhorando o seu desempenho para
o ingresso à universidade. Além disso, esse trabalho irá proporcionar o
alcance de resultados, tais como:
i) Formação acadêmica de qualidade, ética e cidadã do discente, através de um aprofundamento de sua experiência de pesquisa na área
de Agropecuária e Veterinária e suas relações interdisciplinares, por
meio de seu contato aprofundado com o mercado de trabalho e as
tecnologias atuais.
ii) Melhoria do ensino, na medida em que a pesquisa bibliográfica
proporcionará, tanto aos alunos, quanto aos professores, um conhecimento ainda pouco explorado nas escolas brasileiras, das fontes bibliográficas mais importantes, produzidas em vários países, culturas e
épocas, da área de ensino prático e aplicado.
iii) O desenvolvimento integrado das modalidades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão, como é da natureza do campo de ação do
grupo de pesquisa de caráter interdisciplinar, que se pretende estabelecer neste Instituto.
iv) O contato dos discentes envolvidos no projeto e de outros discentes
com a realidade social que lhes cerca, proporcionado, sobretudo, por
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meio das atividades de ensino, pesquisa e extensão, a serem estimuladas
e desenvolvidas pelo grupo de pesquisa.
v) O desenvolvimento criativo e intelectual dos discentes, uma vez
que este projeto propõe uma gama de ações que enriquecem suas
habilidades e competências.
vi) A integração da formação escolar/acadêmica com o futuro desenvolvimento profissional dos discentes, através da experiência que este
projeto será capaz de proporcionar, dada a extensão de suas ações, envolvendo comunidade acadêmica e sociedade.
Diante do exposto, objetiva-se com este projeto, apresentar os
resultados do desempenho dos alunos do curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio e do curso bacharelado em medicina
veterinária, comparando seu rendimento antes e após a participação do
projeto proposto. Como o projeto ainda encontra-se em execução, os
dados de comparação com outros alunos serão posteriormente relatados e discutidos.

2 - METODOLOGIA
O projeto visou atender propriedades rurais localizadas na região de Urutaí, no Estado de Goiás. Foi firmada uma parceria com
o Laticínio da cidade de Urutaí e Laticínios Carvalho da cidade de
Ipameri e estes laticínios indicaram propriedades das regiões. Foram
assistidas doze propriedades com produção variando de 70 a 500 litros de leite por dia, que receberam desde o início de 2014 e recebem
atualmente, consultoria técnica e gerencial mensalmente, durante todo
o período descrito.
Foram selecionados, para participar do projeto em questão, alunos dos cursos técnicos em agropecuária e do curso bacharelado em
medicina veterinária. Inicialmente foi realizada uma entrevista individual com os interessados, perfazendo 18 alunos selecionados para a primeira turma. Após a seleção, os alunos passaram por um treinamento
realizado por professores atuantes nos cursos, em que foram abordadas
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noções sobre bovinocultura, gestão de pessoas, gestão econômica de
propriedades, controle zootécnico e relacionamento interpessoal. O
treinamento ocorreu nas dependências do Campus Urutaí e a primeira
propriedade atendida foi a fazenda escola do campus, buscando assim
incentivar os alunos e permitir que eles percebam a inserção em todo o
processo, assim como se “aclimatarem” com o campo.
As atividades desenvolvidas nas propriedades tiveram a supervisão de cinco professores que atuam nos cursos e contou com o apoio
inicial destes, sendo que na primeira visita às propriedades, pelo menos
um professor da área técnica (agronomia, veterinária ou zootecnia) esteve presente, visando uma orientação inicial. A partir desta, os alunos
conduziram as visitas em equipes compostas por três alunos, que foram
formadas por um aluno do curso de medicina veterinária e dois alunos
do curso técnico. Sempre que necessário, algum professor auxiliou no
processo, atuando como tutor nas visitas e acompanhando os relatórios
produzidos pelos alunos. Como forma de avaliação do projeto e sua
contribuição para a formação dos alunos, foram feitas avaliações periódicas do desempenho destes (apresentações de seminários, relatórios,
material técnico e as notas bimestrais em disciplinas da matriz curricular, além do crescimento proporcionado pela atuação direta no projeto.
Os alunos apresentaram relatórios quinzenais que foram avaliados pelos professores, abordando o que foi trabalhado, quais as contribuições/aprendizagens proporcionadas pelas atividades, quais erros e
acertos experimentados e dificuldades encontradas durante o período.
Os alunos participantes do projeto tiveram oportunidade de
confeccionar materiais didático-pedagógicos que foram compartilhados via internet e também na biblioteca da instituição com informações técnicas importantes e que servirão de roteiro ou mesmo
informação de consulta por outros alunos e comunidade em geral.
Tais informações, além de promover o incentivo à leitura e escrita dos
alunos, enriquecerão o currículo deles para que possam se tornar mais
competitivos no mercado de trabalho. Vale ressaltar que esses materiais
continuam sendo produzidos .
Após um certo período de experiência no projeto e de acordo
com o desempenho demonstrado, os alunos participantes do curso de
medicina veterinária serão convidados a desenvolver práticas de docên304
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cia compartilhada com os professores orientadores, atuando juntamente
com os professores sobre temas relacionados à produção. Tal atividade
ainda não foi realizada, em função do projeto ainda estar em execução,
espera-se que os alunos desenvolvam tal atividade no próximo ano.
Como última ferramenta de avaliação do desempenho e aplicação deste projeto, os alunos ao final de cada ciclo escolar (ano letivo) serão comparados com os alunos não participantes do projeto nas
disciplinas de Matemática, Administração Rural, Produção Animal e
Bovinocultura. O desempenho escolar dos alunos será pontuado e assim poderemos verificar se o projeto em questão auxiliou no processo
geral de conhecimento do aluno, assimilação do conteúdo ministrado
em sala de aula e, principalmente, se despertou o senso crítico e papel
deles no processo de desenvolvimento do meio rural.
Neste relato, são apresentados os resultados parciais do desempenho dos alunos. Portanto, para medida de comparação foram
utilizadas as notas dos alunos participantes do projeto comparando o
desempenho deles entre o primeiro e segundo ano do ensino médio.
Outra forma de avaliação e comparação foi do desempenho dos alunos
em relação à sua própria turma. Espera-se que ao final da execução
deste projeto, possamos obter os resultados completos, comparando
o desempenho dos alunos desde a sua entrada na instituição até a sua
formatura, assim como a comparação com os demais alunos da turma.
Nos anexos deste relato, disponibilizamos algumas imagens e
materiais que foram produzidos pelos alunos como formas de avaliação/demonstração do que é executado no projeto.

3 - DESENVOLVIMENTO
Os discentes realizaram visitas semanais de 8 horas em cada propriedade, perfazendo um total de 24 horas mensais. Foi utilizado transporte próprio dos discentes (alunos do curso de Medicina Veterinária)
para as atividades e as visitas foram realizadas às sextas e aos sábados.
Na primeira visita, foi realizado o conhecimento da proprieda-
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de como um todo, coletando todos os dados técnicos e econômicos,
sendo esse processo nomeado de “diagnóstico”. Ainda na primeira visita, os produtores receberam cadernetas de anotações autoexplicativas
sobre as respectivas áreas da gestão da unidade de produção, juntamente com orientações para as anotações, na tentativa de estimulá-los a
anotar todas as informações necessárias para a gestão técnica e econômica. No Anexo 1 deste projeto é apresentada a planilha utilizada pelos
alunos para a coleta das informações das propriedades.
Na segunda visita, foram feitas análises da propriedade, do ponto de vista do funcionamento de uma empresa, percebendo pontos
fortes e oportunidades, pontos fracos e ameaças (Análise SWOT¹).
Dessa forma, juntamente com o produtor, foram realizadas as tomadas de decisões necessárias. Nas visitas subsequentes, foi (e será) dada
continuidade ao processo de gestão, visando sempre utilizar os recursos próprios da propriedade para o seu progresso. No entanto, observando as possibilidades e oportunidades do mercado, não descartando
a possibilidade de maiores investimentos, de acordo com o aceite do
produtor. O diagnóstico dos pontos fracos e ameaças que existe na propriedade é de suma importância, para posteriormente serem sanados,
gradativamente. Essas modificações serão com base nas possibilidades
que o produtor oferece.
A cada visita uma nova meta foi traçada, de maneira planejada
e respeitando as limitações da unidade de produção, até chegar a um
nível produtivo, zootécnico e econômico estável, em que o produtor
tenha controle organizacional da fazenda, para que possa planejar as
receitas e despesas com maior segurança.
O acompanhamento dos resultados foi feito por meio de planilhas e programas estatísticos, sendo verificada a eficiência dos objetivos
do projeto, a melhora dos dados zootécnicos da Unidade Produtora

A Análise SWOT é uma ferramenta utilizada para fazer análise ambiental, sendo a base da gestão e do planejamento estratégico numa empresa ou instituição. Graças à sua simplicidade pode ser utilizada para qualquer
tipo de análise de cenário, desde a criação de um blog à gestão de uma multinacional. Este é o exemplo de um
sistema simples destinado a posicionar ou a verificar a posição estratégica da empresa/instituição no ambiente
em questão.
1
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de Leite, como a melhoria na qualidade e quantidade da produção de
leite das vacas.
No quadro 2, é apresentada a média de notas (desempenho
acadêmico) obtidas pelos alunos do curso técnico em agropecuária,
participantes do projeto no ano de 2015 (ano de ingresso no ensino
médio). O nome dos alunos foi ocultado, visando preservar a identidade dos alunos. Apesar do curso de formação de formação pedagógica ter iniciado em 2016, os alunos já participavam de um projeto
de extensão rural conduzido pelos professores do curso de medicina
veterinária, portanto após uma análise de notas (do primeiro ano) foi
possível comparar o desempenho destes em relação ao segundo ano do
ensino médio.
Nota-se que tais alunos no primeiro ano do ensino médio tiveram um desempenho considerado mediano, considerando-se a média
geral como parâmetro de referência, a média geral dos alunos participantes do projeto foi de 6,74 , e três alunos participantes não obtiveram
rendimento suficiente para concluir o primeiro ano sem os estudos de
recuperação final, que ocorreram após tais notas serem contabilizadas.
Outro fato que chama atenção é que o desempenho dos alunos
em disciplinas tidas como do “ensino médio” no geral apresentaram
notas abaixo das chamadas “disciplinas técnicas”, tal fato muitas vezes
é justificado pela origem dos alunos presentes no campus, que tem um
contato prévio com o meio rural e, normalmente, tem um melhor desempenho e maior interesse nessas disciplinas.
Ao final deste ciclo, podemos notar que pelas normas escolares
é permitido ao aluno cursar no máximo cinco disciplinas na recuperação final. Foram reprovados três alunos, os quais continuam como
membros da equipe executora do projeto, mas essa reprovação obtida
no decorrer da vida acadêmica deles será discutida mais a frente. Os
demais alunos participantes e contabilizados neste estudo obtiveram
êxito na recuperação final e passaram no ano seguinte a cursar o segundo ano do ensino médio.
No quadro 3, são apresentados os resultados das médias dos
alunos das quatro turmas do Curso Técnico em Agropecuária que cursaram em 2015.
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Disciplinas
Aluno

Agr Geral

Biol

Desenho
tec

Aluno A

8,20

6,50

5,80

7,80

6,30

6,00

5,70

3,60

Ed. Fisi

Espan

Fis

Geog

Hist

Aluno B

9,40

8,40

5,10

7,40

7,70

4,50

4,70

3,20

Aluno C

5,20

6,00

4,50

6,70

7,60

4,50

6,60

3,70

Aluno D

5,20

4,70

6,50

7,70

5,00

4,50

5,90

4,30

Aluno E

8,70

9,00

7,00

8,90

8,80

5,00

7,70

6,70

Aluno F

5,80

6,30

7,80

8,30

8,00

4,50

6,50

5,80

Aluno G

5,70

5,70

4,50

8,10

6,00

5,00

3,80

5,50

Aluno H

7,70

5,80

5,20

7,20

9,20

2,50

6,40

4,70

Aluno I

9,30

7,20

5,30

8,00

7,20

4,50

5,90

5,20

Aluno J

7,40

7,70

6,50

8,10

6,60

4,50

6,30

6,20

Aluno K

10,0

9,50

7,60

8,80

10,0

6,00

8,60

5,70

Aluno L

6,30

7,80

6,70

8,60

6,90

4,50

7,10

3,90

Média geral alunos participantes (antes da recuperação final)

Quadro 2 – Desempenho Acadêmico dos alunos participantes do projeto no primeiro ano do ensino médio

Disciplinas
Aluno

Agr
Geral

média

7,20434

Biol

Desenho
Ed. Fisi
tec

6,413043 6,108696

7,73913

Espan

Fis

7,073913 4,391304

Geog

Hist

6,2

5,078261

Quadro 3 – Média geral dos alunos do primeiro ano do curso técnico em agropecuária no ano de 2015
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Disciplinas
Ingl

Portu

Matem

Oleri

Avicultu

Quimic

Socio

Zootecn

Média

5,40

6,30

6,90

3,00

8,10

6,00

6,00

6,00

6,10

6,20

6,90

6,30

3,00

7,50

6,50

7,00

6,00

6,24

8,60

4,60

6,30

8,00

4,90

6,20

6,00

4,90

5,89

8,10

5,90

2,70

5,50

5,20

5,20

4,20

6,40

5,44

9,80

6,50

7,50

8,00

8,50

8,50

9,00

10,0

8,10

9,00

6,60

6,90

8,00

6,70

7,00

8,00

10,0

7,20

7,00

4,70

5,70

8,00

6,10

3,30

4,50

10,0

5,85

8,50

8,20

4,50

8,00

6,70

7,50

6,80

8,90

6,74

9,60

7,60

4,30

8,00

7,20

7,50

9,20

8,90

7,18

9,00

7,60

5,10

8,00

6,20

6,10

7,50

5,80

6,79

9,70

9,20

9,30

8,00

9,30

10,0

8,90

8,90

8,72

8,80

6,30

6,00

8,00

5,60

7,50

6,80

6,30

6,69

6,74

Disciplinas
Ingl
8,13913

Portu

Matem

Oleri

Avicultu

Quimic

Socio

Zootecn

6,568182 5,913043 6,847826 6,613043 6,391304 7,004545 7,956522

Média Geral
6,602643281
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Conforme observado na comparação dos dois resultados, os
alunos participantes do projeto obtiveram no geral um desempenho
semelhante aos alunos das demais turmas, demonstrando assim que
tais alunos não poderiam ser considerados superiores ou inferiores aos
demais quanto a conhecimento prévio ou devido à participação no
projeto executado.
No quadro 4, são apresentadas as médias nas disciplinas obtidas pelos alunos que continuaram no projeto durante o segundo ano.
Os três alunos que reprovaram no primeiro ano foram excluídos dessa
análise, mas continuam participando do projeto.

Aluno

Disciplinas
Biologia

Culturas

Ed Fisi

Espanhol

A

6,00

6,70

7,40

7,40

7,60

7,30

8,10

7,40

B

6,40

6,50

8,10

6,20

6,10

6,80

6,90

6,80

E

6,80

6,30

7,80

6,40

6,00

6,80

7,50

6,70

Filosof

Fisica

Forragi

Geograf

F

6,30

8,10

8,50

7,00

8,00

7,90

8,70

7,60

H

6,90

6,40

7,50

6,10

6,10

6,00

6,50

6,60

I

6,70

6,90

8,40

6,10

7,30

6,70

7,60

7,30

J

6,10

6,30

7,60

6,20

6,20

6,20

8,30

8,10

K

7,00

6,00

6,70

6,00

6,20

6,40

7,60

6,30

L

8,00

6,50

8,10

8,10

6,90

7,10

7,20

8,10

Média geral alunos participantes (antes da recuperação final)
Quadro 4 – Desempenho Acadêmico dos alunos participantes do projeto no primeiro ano do ensino médio

Aluno

média

Disciplinas
Biologia

Culturas

Ed Fisi

Espanhol

Filosof

Fisica

Forragi

Geograf

7,94

6,19

6,21

7,46

6,00

6,91

6,80

6,95

Quadro 5 – Média geral dos alunos do segundo ano do curso técnico em agropecuária no ano de 2016
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Conforme pode ser analisado e comparado, o desempenho dos
alunos participantes do projeto melhorou significativamente, o que
pode ser atestado pelas notas e desempenho acadêmico tanto em disciplinas tidas como do curso técnico como do “ensino médio”.
Outro fator que chama atenção e que demonstra que o projeto
em questão rendeu bons resultados é que a média geral dos alunos participantes do projeto foi superior à media geral da turma, o que indica
que o acompanhamento prático e a metodologia utilizada rendeu bons
resultados, produzindo profissionais melhores e mais capacitados do
ponto de vista teórico prático.

Disciplinas
Histo

Ingl

Portu

Matem

Mecani

Ovino

Quimica

Sociol

7,20

8,60

6,50

6,00

8,40

8,00

8,60

8,10

7,00

7,43

5,50

6,10

6,10

4,70

6,30

6,10

6,00

6,70

6,00

6,31

6,10

7,10

6,30

6,00

7,60

7,20

6,40

6,20

7,10

6,72

7,80

7,80

6,00

8,40

7,80

8,00

8,00

7,70

7,60

7,72

6,60

7,20

6,10

6,00

7,70

6,50

6,30

6,60

6,00

6,54

6,90

6,90

6,00

6,00

7,20

6,30

6,40

7,00

6,80

6,85

7,10

6,70

6,40

6,20

6,90

7,10

6,50

7,60

5,40

6,76

6,00

6,40

6,00

5,50

6,30

6,80

6,00

6,20

5,60

6,29

6,90

7,80

6,60

7,20

8,00

7,50

8,90

6,90

7,20

7,47

Topogra média

6,90

Disciplinas
Histo

Ingl

Portu

Matem

Mecani

Ovino

Quimica

Sociol

Topogra

média
geral

6,07

6,36

6,39

6,31

7,43

7,31

6,30

6,86

6,72

6,72
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4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nos resultados parciais obtidos e no desempenho dos
alunos, podemos considerar que o uso da prática no campo, associado
às aulas teóricas, rendeu bons resultados, gerando alunos mais interessados e com melhor aproveitamento dos conteúdos ministrados.
Outro fator que chama atenção é que o projeto ainda se encontra em execução e, portanto, são esperados resultados ainda melhores ao
final deste ano.
Em uma visão mais ampla pode ser notado pelos professores e
pelos alunos, um maior interesse geral dos alunos, e aqueles participantes do projeto acabaram tornando-se exemplo para os demais, que têm
mostrado interesse em participar efetivamente do processo.
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ANEXO I – Materiais elaborados pelos alunos em uma
das apresentações de uma propriedade acompanhada
REBANHO
Animais

Quantidade

Vacas em lactação

89

Vacas secas

12

Novilhas gestantes

13

Novilhas aptas

5

Bezerras lactentes

18

Bezerras recria

25

Reprodutores

2

Total

164

Padrão racial dos animais
Girolando

5/8 e 7/8

Gersolando

1/2

ÍNDICES REPRODUTIVOS
Índices
% vacas prenhes

28%

IEP

401 dias

Taxa de Serviço

3,54

Período de serviço

119 dias

Idade ao 1° parto

26 meses

ÍNDICES PRODUTIVOS + REPRODUTIVOS
Índices
PDIP*

11,7 kg/dia

PLVA**

4278kg/vaca/ano

*Produção média por dia de intervalo de partos;
**Produção média de leite por vaca/ano.
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DIAGNÓSTICO DA PROPRIEDADE EM PONTOS:
Fortes

Fracos

Instalações

Topografia

Maquinário

Acesso à propriedade

Sistema de Produção

Produtividade

Recurso Hídrico

Mão de Obra

Controle Zootécnico

Controle leiteiro

Oportunidades de compra de
insumos
Qualidade do volumoso
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CUSTOS ATUAIS
Descrição

Valor R$/mês

Alimentação
(Volumoso)
(Concentrado)
(Casca de soja)
(Aleitamento)
Sal Mineral

R$ 6.253,20
R$ 14.510,70
R$ 119,26
R$ 2.700,00
R$ 1.700,00

Funcionário

R$ 2.500,00

Assistência Técnica

R$ 1.200,00

Medicamentos

R$ 1.000,00

Energia

R$ 800,00

Combustível

R$ 600,00

Arrendamento

R$ 250,00

Depreciação

R$ 502,40

Terra

R$ 4.660,00

Total

R$ 36.795,50

Preço kg/Leite

R$ 1,02

Lucro mensal

R$ 8.280,00

NUTRIÇÃO VACAS LACTANTES
Volumoso + concentrado;
-3,7 kg concentrado/animal/dia = R$ 4,18
-2,0 kg casca de soja/animal/dia = R$ 1,34
-27 kg silagem/animal/dia = R$ 1,84
Total = R$ 7,38/animal/dia
89 animais = R$ 656,82/dia
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PROPOSTAS DO PROJETO
Aumento da produtividade de leite;
Melhorar sanidade do rebanho;
Melhorar índices zootécnicos do rebanho;

CUSTOS DO PROJETO
Descrição
Alimentação
(volumoso)
(concentrado)
(casca de soja)
(aleitamento)
(sal mineral)
Funcionário
Assistência Técnica
Medicamentos
Energia
Combustível
Arrendamento
Depreciação
Terra
Total

LUCRATIVIDADE FINAL
Produção diária esperada: 1780 litros
Produção por mês: 53400 litros
Custos para produção: R$ 50.554
Preço de produção/L: R$ 0,94
Preço do leite vendido hoje: R$ 1,40
Lucro/litro: R$ 0,46
Lucro mensal: R$ 24564,00
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Valor R$/mês
R$ 6253,20
R$ 24469,80
R$ 119,26
R$ 2700,00
R$ 1700,00
R$ 4500,00
R$ 1200,00
R$ 1200,00
R$ 1000,00
R$ 800,00
R$ 250,00
R$ 502,40
R$ 4660,00
R$ 50.554,66
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2.3.3 UTILIZAÇÃO DE APPLETS
COMO FERRAMENTA
DE APRENDIZAGEM DO
CONCEITO DE CORRENTE
ELÉTRICA
Cleber Asmar Ganzaroli1
Geraldo Pereira da Silva Júnior2
Marcus Vinícius Mota Pinheiro da Costa3

1 - INTRODUÇÃO
O ensino de conceitos abstratos em disciplinas, como por exemplo a Física, exigem um grande nível de dedicação de ambas as partes na relação professor-aluno. Dessa forma a metodologia de ensino
tradicional, aplicado em grande parte das situações, caracterizado pela
passividade do aluno, no foco da figura do professor como centralizador
do conhecimento, na memorização e na reprodução de conteúdo não
são adequados (MIZUKAMI, 1986). Uma forma nítida de comprovar
tal afirmação está no baixo rendimento dos alunos tanto nas avaliações
quanto na aplicação de tais conceitos em ambientes práticos. Com base
nisso, busca-se gradativamente novas e atrativas formas de ensino que
ajudem no desempenho dessa tarefa (PIAGET, 1976 e 2002). A combinação dessa demanda com o rápido e crescente desenvolvimento tecnológico atual faz surgir e popularizar meios eletrônicos, tais como computadores, smartphones, tablets, capazes de atuar como uma importante
e poderosa ferramenta de ensino (LOPES et al., 2008).
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1

Coordenador do Curso de Automação Industrial do Campus Trindade.

2

Diretor de ensino do Campus Trindade.

3

Coordenador do Curso de Eletrotécnica do Campus Trindade.
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A aplicação dessas ferramentas para o ensino está paulatinamente ganhando destaque entre os pesquisadores do meio, como por
exemplo em trabalhos como o de Coelho (2002), o de Silva e Filho
(2004). Esses trabalhos mostram claramente a construção de conceitos
fundamentais da disciplina de Física paralelamente a realidade cotidiana, facilitando a compreensão por parte dos alunos. A forma de implementação dessa abordagem está fundamenta na utilização de applets.
Esse são pequenos softwares responsáveis por executar uma atividade
específica dentro de um software maior, por exemplo, um Web browser.
Na internet é possível encontrar uma ampla quantidade de
applets, sua finalidade, especificadamente nessa aplicação, é simular experimentos que representam fenômenos da Física de forma a facilitar o
aprendizado dos conceitos e aplicações dessa ciência (FIGUEIRA, 2005).
A maioria dos applets é constituída utilizando a linguagem de
programação Java sendo especialmente dirigidos ao ensino básico e a
graduação. Porém, a utilização didática desses dispositivos virtuais, por
si só, não representa uma aprendizagem significativa. Cada programa
apresenta particularidades que requer do operador (aluno) habilidade
específica estabelecida através de um procedimento didático elaborado
pelo professor.
Nesse sentido os applets, apesar de serem recursos didáticos relativamente novos, são ferramentas pouco utilizadas nos processos de
ensino e de aprendizagem sendo necessário refletir sobre sua utilização
didática em sala de aula.
Com isso, este trabalho visa verificar, por meio de um processo
didático previamente definido utilizando applets, a aprendizagem do
conceito de corrente elétrica nos alunos do 1º ano do ensino médio
integrado do Instituto Federal Goiano - Campus Trindade.

2 - METODOLOGIA
Para avaliar se o trabalho aqui proposto obteve êxito, é importante que seja definido alguns parâmetros antes mesmo de se iniciar
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as atividades.
Em primeiro lugar é fundamental definir qual o nível de aprendizado dos alunos a cerca da matéria ministrada, pois somente dessa
forma teremos uma base de comparação se a metodologia aplicada teve
êxito ou não.
Essa parâmetro pode ser definido através de uma avaliação oral,
apenas para identificar quão profundo o conhecimento sobre o conteúdo foi absorvido.
Após essa etapa se faz necessário definir qual applet será utilizado. Essa etapa é uma das mais fundamentais, pois uma escolha inadequada pode gerar mais resultados prejudiciais do que benéficos. Afinal
o objetivo é auxiliar o aluno com suas dificuldades em compreender a
matéria, e não complicar algo que já é demasiadamente complicado.
Uma das etapas da escolha do applet consiste em analisar quanto esta ferramenta é equilibrada nos quesitos de didática e veracidade
científica. Pois a ferramenta tem que ser fiel aos conceitos e modelos
científicos, mas deve ser ao mesmo tempo didática, pois senão seria
inútil para o trabalho aqui proposto.
Após decidido qual applet a utilizar, deve ser ministrado uma
aula mostrando as características do software bem como os alunos podem fazer pesquisas por conta própria. Com isso, poderá ser passado
para o aluno algumas atividades dentro deste applet para que cada vez
mais o conhecimento seja absorvido.
Depois de executar várias atividades, sob a orientação do professor, é necessário avaliar se o aluno obteve uma significativa melhora
em relação a sua condição inicial.
Para isso, é necessário fazer uma nova análise do quanto o aluno
melhorou o seu aprendizado durante todo o processo aqui descrito.
Novamente, pode ser feito uma avaliação oral e verificar a qualidade
das respostas, a segurança e a clareza das respostas dos alunos.
Dessa forma será possível concluir se a metodologia utilizada
foi eficaz dentro daquilo que foi proposto.
320

DIDÁTICA E ENSINO DE CONCEITOS

3 - DESENVOLVIMENTO
Inicialmente foi necessário definir o nível de entendimento que
os alunos tinham sobre o assunto. Para isso foi feita uma análise da
qualidade do conhecimento adquirido. É importante salientar que essa
informação será a referencia para entender se houve ou não sucesso
com relação ao emprego da metodologia proposta.
Essa análise consistiu em uma avaliação oral com a classe, com
intuito de ouvir o quanto os alunos dominavam o tema de corrente elétrica. Verificou-se que apenas uma pequena parcela da turma realmente
absorveu o conceito de forma satisfatória, enquanto que a maioria dos
alunos ainda não tinha completo domínio do conteúdo ministrado.
Notou-se que os alunos necessitavam de alguma didática mais visual,
pois esses conceitos acerca de eletricidade são muito abstratos, porque
são compostos de elementos na escala atômica, portanto fora do cotidiano de qualquer pessoa que não trabalha especificamente com isso.
Ou seja, aqueles alunos que conseguiram abstrair suficiente o
conteúdo ministrado conseguiram ter uma maior compreensão do assunto. Porém esse foi um comportamento da minoria da sala. A maioria dos alunos não tem essa capacidade de abstração, portanto precisam
de ferramentas externas para auxilia-los a montar essa imagem, ou esse
conhecimento da forma adequada para fixar o conteúdo. É exatamente
nesse contexto que entram os applets.
Os applets foram utilizados exatamente pra fazer esse suporte
de aprendizagem ao aluno. Auxiliando aqueles que são desprovidos
de uma capacidade imaginativa suficientemente apurada. Os applets
entraram como ferramentas visuais para gerar o suporte necessário ao
aprendizado do aluno.
Sabendo disso nota-se a importância da escolha adequada da
ferramenta ideal, pois caso contrário, seria obtido um resultado pior
que se não fosse usado nenhum auxilio didático. Pois com um suporte
inadequado o aluno iria absorver o conteúdo de forma pior. Nessa situação seria melhor que não fosse utilizado nada.
Portanto uma analise cuidadosa foi feita para se chegar a applet
ideal. No caso especifico do assunto de corrente elétrica, buscou-se

DIDÁTICA E ENSINO DE CONCEITOS

321

uma ferramenta que abstraísse o assunto, ou que fizesse analogias de
fácil entendimento pelos alunos. Porém foi tomado o devido cuidado
para não se utilizar um software lúdico ao extremo de fazer com que o
conteúdo cientifico saísse do contexto do mesmo.
Buscou-se esse equilíbrio entre didática e material cientificamente correto, pois de nada serve uma ferramenta que seja extremamente didática, mas não se pauta por conceito cientificamente corretos. E o contrário se aplica, pois não resolve utilizar um material que
segue a risca os princípios físicos e matemáticos da corrente elétrica se
essa informação não é compreensível pelo aluno.
Nesse contexto, foi utilizado o applet “circuit construction” do
site phet – interactve simulations. Este aplicativo satisfaz todas as necessidades previamente citadas.
Nele observa-se que as cargas elétricas são representadas por pequenas esferas, e essas esferas em movimento são corrente elétrica. Esse
conceito está plenamente de acordo com o conceito cientifico, pois a
definição física de corrente elétrica é cargas elétricas em movimento.
Portanto se as esferas são as cargas e o movimento das mesmas representa a corrente, este conceito está correto.
Porém uma inconsistência foi observada. O conceito físico de
aumento ou diminuição da corrente elétrica está diretamente relacionado à quantidade de cargas elétricas em movimento, ou seja, o aumento de quantidades de cargas em movimento representa o aumento
da corrente elétrica e consequentemente a diminuição da quantidade
de cargas em movimento representa a diminuição da corrente elétrica.
É muito importante salientar que em nenhum momento falou-se em velocidade de deslocamento. A definição de corrente elétrica é
cargas elétricas em movimento. Portanto, não se leva em conta a velocidade de deslocamento dessas cargas, apenas a quantidade delas. É
exatamente essa a inconsistência encontrada do programa, pois quando
se aumenta a corrente elétrica de um circuito, o programa aumenta a
velocidade de deslocamento das esferas.
O mais correto seria que o programa acrescentasse mais esferas,
representando o aumento de cargas elétricas em deslocamento, portanto
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maior corrente. Mas de certa forma é compreensível a não utilização da
definição técnica de corrente elétrica, pois isso poderia gerar mais confusão, pois o aluno não necessariamente sabe quantas esferas estão em
deslocamento no circuito. Ou seja, uma pequena variação de corrente
poderia acrescentar ou diminuir um valor imperceptível de esferas, ou
cargas, no circuito, enquanto que o aumento ou decréscimo de velocidade das cargas causa mais sensibilidade a quem está utilizando o applet.
Portanto esse é o equilíbrio que se busca. O aplicativo abre mão
um pouco do conceito puramente físico ou científico para privilegiar
a didática. Mas ao mesmo tempo este não está absurdamente fora da
realidade ao ponto de não ser possível utiliza-lo.
Além disso, esta discrepância entre conceito físico real e didático foi utilizado a favor do professor, pois este se utilizou desse fato justamente para explicar para os alunos a diferença, e consequentemente
enfatizar o conceito correto.
Essa explicação foi dada justamente em uma aula especifica
para habilitar os alunos a operar o programa de maneira correta. Nessa
aula, foram abordados vários conceitos prévios visto que para se chegar
a entender a corrente elétrica, o aluno deve entender conceitos como
circuito, tensão e resistência.
Ou seja, este trabalho indiretamente colabora para a melhoria
do aprendizado de vários outros conceitos paralelamente.
Depois desse treinamento, foram passadas aos alunos algumas
atividades com o objetivo de fazer com que ele pudesse praticar os conceitos aprendidos sobre a ferramenta especificamente.
As atividades consistiam em provocar o aluno a elaborar circuitos que produzissem um valor de corrente elétrica conforme solicitado. Para conseguir concluir a atividade o aluno precisava entender os
princípios de circuitos elétricos e também de ter domínio do software.
Após várias atividades propostas, chegou o momento de avaliar novamente o nível de aprendizado dos alunos sobre a matéria
em questão.
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Foi feita uma nova avaliação oral para se verificar a qualidade
das respostas, a segurança e a clareza das respostas dos alunos. O resultado dessa avaliação trouxe resultados bastante satisfatórios, visto
que os alunos apresentaram respostas bem mais fundamentadas e com
muito mais segurança do que estavam falando. Foi citado inclusive o
problema da incompatibilidade do software com a realidade, citando a
maneira fisicamente correta.
Foi possível notar que a turma de maneira geral absorveu de
maneira muito mais qualitativa os conceitos ministrados previamente.
Pode se concluir que vários alunos necessitam dessas ferramentas que os incentivam a buscar pelas soluções por conta própria e que
nesse ato o conhecimento acaba se fixando de forma bem melhor.

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
O acelerado desenvolvimento tecnológico é algo característico
do mundo atual e está cada vez mais presente na rotina das pessoas.
Essa presença deve ser consolidada de forma positiva melhorando a
qualidade de vida da população. Uma das formas de ampliar essa relação entre desenvolvimento tecnológico e qualidade de vida consiste na
utilização da tecnologia para obtenção do conhecimento. Tal afirmação
não se refere somente a consequência do ensino em si mas também na
sua forma de obtenção, ou seja, a relação ensino aprendizagem. Diante
disso, a utilização de recursos tais como applets, possibilitam a transposição de barreiras físicas do concreto, do tangível, favorecendo no
aprendizado de conceitos abstratos. Essa virtualização pode certamente
ser um dos caminhos disponíveis para tornar o ensino de um conceito
anteriormente áspero e simplesmente memorizado em algo ilustrado
e compreendido em sua essência. A consequência disso está na possibilidade de tornar a relação de ensino-aprendizagem mais agradável e
permitir tanto ao aluno quanto ao professor a melhoria de seu senso
crítico e questionador. Capacidade essa, fundamental na descoberta de
novos conceitos.
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3 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Muito mais do que uma ação da Proen, o Curso de Formação
Pedagógica é fruto do compromisso que o IF Goiano tem com seus
servidores.
Consubstanciado numa plataforma que prevê formação pedagógica para docentes e técnicos administrativos, o curso fez frente
a algumas necessidades na atuação profissional de tais servidores. Por
um lado a necessidade de docentes em comprovar formação na área
pedagógica como exigência posta em edital de concurso. Outros docentes porque simplesmente sentiram a necessidade em complementar
seus conhecimentos e ampliar as possibilidades de sua atuação. Para
os técnicos administrativos, além de colocá-los numa posição de reconhecimento de sua importância no suporte da atuação docente, a
formação pedagógica também trouxe importantes contribuições nos
campos profissional e pessoal.
O sucesso do programa pode ser comprovado não apenas pelo
envolvimento dos campi em mobilizar seus representantes a participarem como cursistas, mas também pela equipe de docentes e técnicos
administrativos dos 11 campi do IF Goiano, em conjunto com a Pró-Reitoria de Ensino, que planejou, organizou e executou. Além dessa
equipe, também contamos com convidados externos ao IF Goiano,
que ministraram alguns componentes curriculares, que com suas experiências e conhecimentos específicos, contribuíram de forma significativa para a construção de novos conhecimentos de todos os cursistas,
o que trouxe contribuições inestimáveis em suas práticas profissionais.
Fica aqui registrado nossos agradecimentos a todos envolvidos neste
projeto de Formação Pedagógica por suas inestimáveis atuações.
Não há dúvidas de que momentos de formação como os que
foram proporcionados pelo Programa não só trazem novos conhecimentos, mas também conduzem os cursistas a uma ação reflexiva de
sua prática profissional. Essa prática, agora fundamentada em novas
bases teóricas foi, em algum nível, reestruturada, desconstruída e re326
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construída; conta agora com o suporte das concepções teórico-metodológicas da formação integral, da formação humana para o trabalho,
do trabalho como princípio educativo.
Assim, com os conhecimentos reformulados e a responsabilidade ampliada, os cursistas incrementaram sua prática com saberes
necessários para melhoria do processo ensino-aprendizagem, além de
contribuírem, também, para uma formação integral e cidadã dos educandos. Compreende-se que a formação continuada é necessária não
apenas para a aquisição de novos conhecimentos, mas também para
integração destes à prática pedagógica diária, capacitando continuamente o profissional a desempenhar suas funções perante a sociedade.
Aos profissionais da educação é indispensável a solidez e a constante construção de fundamentos de conhecimentos que consigam ancorar uma multiplicidade científica não apenas de sua área específica de
atuação, mas também que suporte conhecimentos atrelados à sua profissão ou área de atuação e até mesmo conhecimentos de outras áreas,
princípio básico para o desenvolvimento de atividades integradoras e/
ou colaborativas, já que o trabalho coletivo no âmbito da educação é
princípio precípuo para a formação integral de todos os sujeitos envolvidos no processo ensino-aprendizagem.
E tais concepções refletiram a preocupação da equipe responsável pelas etapas de planejamento, organização e execução do programa de formação pedagógica no próprio escopo do curso, abordando
questões como a interação professor/aluno e o papel e a importância
do diálogo, discussão sobre autoridade, autoritarismo e disciplina com
enfoque na motivação e incentivos didático-pedagógicos, planejamento das práticas de ensino, ampla discussão sobre o Projeto Pedagógico
de Curso (PPC), abordando suas concepções, estrutura e currículo,
procedimentos avaliativos, estruturação do plano de ensino e o seu
conteúdo programático, correlação do conteúdo com o currículo integrado e suas ferramentas metodológicas, tais como temas geradores,
eixos temáticos, projetos integradores, dentre outros.
Não ficaram de fora temáticas consideradas indispensáveis na
formação pedagógica, tais como a educação inclusiva, que foi abordada com objetivo de oferecer fundamentos básicos, como direito à
diversidade, transformar o atendimento da educação especial visando à
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complementação do processo ensino-aprendizagem, além de garantir a
continuidade das ações dentro dos objetivos a que se propõe.
Privilegiou-se também a condução da abordagem expositiva,
objetivando a reflexão por parte não só dos docentes, mas também
dos técnicos administrativos e gestores, da necessidade de diálogo entre
os instrumentos institucionais relacionados ao ensino. Essa discussão
serviu de base para o alcance do objetivo principal que foi o de discutir
junto à gestão educacional a importância de mecanismos de avaliação
institucional na promoção da qualidade de ensino e o impacto destas
práticas nas avaliações externas do curso.
Para tanto, buscou-se discutir e estabelecer rotinas pedagógicas
e administrativas ao trabalho das coordenações de cursos, a fim de promover melhor acompanhamento dos estudantes; aprofundar o conhecimento dos coordenadores nos documentos balizadores das políticas
de ensino e sua relação estreita com as políticas de ensino da instituição
e dos cursos; esclarecer procedimentos administrativas inerentes à função dos gestores de ensino e construir um protocolo de ação nos campi
frente a situações acadêmicas que os coordenadores têm que intervir; e
estabelecer vinculação entre o processo de avaliação interna e externa
de curso como indicativo de promoção e qualidade do curso.
E, em se tratando de avaliação, para mapear a percepção dos
cursistas em relação a qualidade do ensino de todos os componentes
curriculares ministrados nos quatro encontros, foi aplicado um questionário no último encontro, o qual mais da metade deles responderam. Conforme apresentados abaixo, considera que os cursistas avaliaram de forma positiva e significativa o curso como todo, no que tange
à organização, conteúdos abordados, didática das aulas, infraestrutura
física e humana, carga horária, entre outros.
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FIGURA 1 – Resultado da pesquisa aplicada aos cursistas do Programa de Formação no 4º encontro realizado no 2º
semestre de 2016 no Campus Urutaí.

Nos depoimentos abaixo, expressam-se a opinião de três cursistas do Programa de Formação no tocante à relevância desse para a
formação profissional na área de ensino.

“Preencheu lacunas na minha formação, que é o bacharelado. Entendi os conceitos das práticas pedagógicas. O curso fez-me refletir
e repensar minhas metodologias de ensino. Posso dizer que já estou
colocando em prática muita coisa que aprendi no curso de formação
pedagógica. A equipe em geral está de parabéns”.

“Trouxe enormes contribuições para mim enquanto pessoa e também para os campus, em particular o meu. O curso iluminou muito
as possibilidades de intervenção pedagógica enquanto gestor, principalmente. Tenho um olhar aprimorado para a didática, para avaliação do meu papel enquanto docente e para o convencimento dos
meus colegas sobre a importância de se aprimorar enquanto educador e ser humano”.

“O Programa superou minhas expectativas, toda a parte presencial
foi riquíssima em temas diferenciados e pertinentes a todas as esferas
de funcionamento de uma instituição federal de educação. Durante
o programa tirei dúvidas sobre vários assuntos e ainda ampliei meus
horizontes de atuação como docente. Recomendo que todos os professores tenham a possibilidade de realização deste curso”.
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Vale destacar também que o convívio entre os colegas, durante
as aulas, nas refeições, na hospedagem e até mesmo em alguns momentos de lazer, intensificou a troca de experiência e conhecimento
contribuindo assim para estreitar as relações de trabalho.

FIGURA 2 – Imagens de confraternização entre os cursistas e gestores do IF Goiano
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Em se tratando de um projeto piloto, todo o processo de criação, planejamento, implantação, monitoramento, avaliação e controle
do Programa de Formação foi registrado, armazenado e arquivado em
sistema acadêmico próprio para subsidiar a organização das próximas
edições. Além disso, algumas palestras e oficinas foram filmadas e disponibilizadas nesse sistema, bem como no YouTube para efeito de divulgação, consulta e apoio às atividades de pesquisa.
O custo total do Programa de Formação para o IF Goiano nos 4
encontros presenciais, ficou em aproximadamente R$100,000,00 (cem
mil reais). Desse total, R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) foram
gastos com a alimentação dos cursistas, organizadores e coordenadores
do Programa, R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) com diárias pagas
aos que se deslocaram de seus campi até o Campus Urutaí, excetuando-se os servidores do próprio campus onde foram realizados os encontros
e os servidores do Campus Ipameri, localizado a cerca de 35km de distância, R$4.000,00 (quatro mil reais) com passagens aéreas referentes
ao deslocamento de convidados e palestrantes e R$4.000,00 (quatro mil
reais) com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso (GECC). O
cálculo não inclui os gastos com o transporte de cursistas, organizadores
e coordenadores, já que foi realizado através de veículos oficiais disponibilizados por cada campus e pela Reitoria. O quadro abaixo relaciona a
proporção dos custos relativos a cada item mencionado:

FIGURA 3 – Resultado da estimativa dos custos com o Programa de Formação do IF Goiano.
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Enfim, considera-se que o Programa de Formação concluiu
sua primeira etapa, que foram os 4 encontros presenciais realizados
no Campus Urutaí, no ano de 2016, com êxito. Das 39 vagas disponibilizadas aos 12 campi do IF Goiano, excetuando-se as 12 vagas aos
diretores de ensino, matricularam-se 37 servidores. Desses, 27 foram
aprovados, 4 reprovados e 6 evadidos.

FIGURA 4 – Resultado da conclusão dos 4 encontros presenciais do Programa

Não obstante as avaliações positivas e os objetivos alcançados,
a realização deste curso de formação trouxe desdobramentos outros
que superaram as expectativas, não apenas de futuros cursistas, mas,
sobretudo da equipe organizadora.
Ocorre que, com os resultados obtidos nesta primeira versão do
curso de formação, os organizadores consideram a possibilidade de que
a segunda versão fosse realizada em forma de especialização lato sensu,
semipresencial com carga horária de 360 horas, distribuídas em quatro
núcleos: 1) Contextual 2) Estrutural I; 3) Estrutural II e, 4) Integrador.
Estes núcleos apresentarão elementos semelhantes aos que foram abordados na primeira versão do curso de formação, com enfoque
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nas tecnologias da educação e organização do trabalho pedagógica em
educação profissional e tecnológica, além das questões administrativas
relacionadas ao desempenho das atividades didático-pedagógicas e técnico-administrativas e sistemas institucionais.
Espera-se uma cristalização da sistemática no processo de realização de cursos de formação em âmbito institucional como forma
de não apenas valorizar o trabalho dos servidores da Instituição, mas
sobretudo de agregar valores e qualidade ao ensino, onde todos - servidores e estudantes - ganham sempre.
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