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RESUMO 

Esta pesquisa procura contribuir para o debate nos territórios da Educação, tendo 
como foco principal as ações pedagógicas diferenciadas junto ao ensino de Língua 
Portuguesa com os sujeitos dos primeiros anos do Ensino Médio-Técnico no Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Lábrea. O 
objetivo foi procurar criar estratégias pedagógicas mais atraentes com a língua 
materna, num processo de produção de sentidos para os estudantes, instigando-os 
à troca de conhecimentos e saberes com a Língua Portuguesa. Debruçamo-nos na 
teoria sociointeracionista e na teoria dialógica da linguagem, que trazem à baila a 
ideia de que a língua se produz nas relações sociais. Os aportes teóricos utilizados 
perpassaram pelas legislações vigentes: LDB nº 9.394/96, Diretrizes Curriculares 
Nacionais da Educação Básica (2013), Plano Nacional de Educação (2014), e 
fundamentaram–se em autores como Marcuschi (2007), Freitas (2005), Porto (2004) 
e Geraldi (2006), ao nos apresentar a perspectiva da língua como ferramenta de 
interação social; Candau (2007) e Sacristán (2000), que nos conduziram pelos 
caminhos do currículo; Nóvoa (2009) e Tardif (2014), abordando a formação docente 
e a prática educativa; Thiollent (1996) e Tripp (2005), aproximando-nos da 
metodologia da pesquisa-ação. A abordagem qualitativa foi fundamentada em Ludke 
e André (1986), e a análise dos dados procurou ancorar-se nos estudos de Laville e 
Dionne (1999), ajudando-nos a refletir que o valor da análise tem a ver com a 
coerência das escolhas relativas aos diversos elementos da pesquisa nos territórios 
das Ciências Humanas. É na interação em diferentes instituições sociais que o 
discente aprende e apreende as formas de funcionamento da língua, assim como os 
modos de manifestação da linguagem; ao fazê-lo, vai construindo seus 
conhecimentos relativos aos usos linguísticos nas diferentes instâncias sociais. 
Como a linguagem está inserida nos demais campos do saber científico, assume-se 
o pressuposto de que as relações entre mundo e linguagem nascem das demandas 
das sociedades e dos grupos sociais, inclusive nas instituições de ensino, fazendo 
andar o carrossel das transformações e das experiências linguísticas. 
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ABSTRACT 
 
This work aimed to contribute to the educational debate, focusing mainly on different 
pedagogical actions for teaching the Portuguese Language to students of the first 
years of Technical Education at the Federal Institute of Education, Science and 
Technology of Amazonas, Lábrea Campus. It had as an objective to create more 
attractive pedagogical strategies for teaching the mother tongue in a meaningful way 
for the students, instigating them to exchange knowledge while using the Portuguese 
language. The study was based on the sociointeractionist theory and the dialogical 
theory of language, that bring to light the idea of language as something produced in 
social relations. The theoretical contributions used in this work were based on the 
education laws: LDB nº 9.394 / 96, National Curricular Guidelines for Basic Education 
(2013), National Education Plan (2014), and based on authors like Marcuschi (2007), 
Freitas (2005), Porto (2004) and Geraldi (2006), who consider language as a tool for 
social interaction; on Candau (2007) and Sacristán (2000), who led us through the 
curriculum paths; Nóvoa (2009) and Tardif (2014), addressing teacher education and 
educational practice; Thiollent (1996) and Tripp (2005), approaching the action-
research methodology. The qualitative approach was based on Ludke and André 
(1986), and the analysis of the data anchored to the studies of Laville and Dionne 
(1999), helping to reflect that the value of the analysis is linked to the coherence of 
choices regarding the elements of research in Human Sciences. It is in the 
interaction in different social institutions that the student learns and apprehends the 
ways that language works, as well as its expression; in doing so, the learner builds 
their knowledge of linguistic uses in different social instances. As language is 
embedded in the other fields of scientific knowledge, it is assumed that the relations 
between the world and language are born from the demands of societies and social 
groups, including educational institutions, driving the carousel of transformations and 
language experiences. 
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1. DA PRINCESINHA DO MAR À PRINCESINHA DO PURUS: HISTÓRIA DE UM 

PROFESSOR-PESQUISADOR 

 

 

 

Recomeça... Se puderes, sem angústia e sem pressa e os passos que 
deres, nesse caminho duro do futuro, dá-os em liberdade, enquanto não 
alcances não descanses, de nenhum fruto queiras só metade.  

 

 

Miguel Torga 

 

A inspiração poética do autor português, como num vaticínio profetizado 

para os educadores, procura inspirar o interlocutor a refletir e a recomeçar os seus 

projetos, os seus caminhos, procurando fazê-lo harmonicamente, tranquilamente, 

até que se possa alcançar o êxito nesse avanço. Mas por que motivo iniciar as 

minhas1 reflexões com a voz desse poeta2? A sua lírica humanista pode nos remeter 

às histórias de vida, às memórias dos sujeitos, sendo, portanto, um ponto de partida 

para que um professor de Língua Estrangeira Moderna do IFAM, Campus Lábrea, 

atento às vozes dos sujeitos nessa instituição federal de ensino, possa se 

apresentar e mostrar a sua história, assim como a sua pesquisa, para o Programa 

de Pós-Graduação da UNIR, Mestrado em Educação Escolar. 

Imbuído deste espírito poético e polifônico, estendo o convite no título desta 

discussão à sensibilidade de Tom Jobim3, na tentativa de poder fazer referência às 

princesinhas. Mas por qual motivo procurei inseri-las nesta introdução? Esta escolha 

procura manter acesa a memória da minha vida, a história com a cidade carioca, 

                                                

1
 Vale destacar que a introdução deste trabalho encontra-se redigida na 1ª pessoa do singular. As 

outras seções serão apresentadas na 1ª pessoa do plural, uma vez que se trata de uma pesquisa que 
se mirou se aproximar das vozes dos outros sujeitos. 
2
 Adolfo Correia da Rocha, pseudônimo Miguel Torga (1907-1995), foi um escritor português, um dos 

mais importantes poetas do século XX. Destacou-se como contista, ensaísta, romancista e 
dramaturgo, deixando mais de 50 obras publicadas, tais como poesias, prosas, romances e teatro. 
Seus textos refletem as apreensões e as esperanças de seu tempo. Disponível em 
<http://www.ebiografia.com/migueltorga> Acesso em 10/05/2017.  
3
 Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, mais conhecido como Tom Jobim (1927-1994), 

compositor, cantor, violonista e pianista, um dos maiores expoentes da música brasileira, foi um dos 
principais responsáveis pela internacionalização da Bossa Nova. À sua maneira simples e melódica 
de tocar o piano acrescentava sempre um toque de invenção, uma sonoridade inesperada, enquanto 
sua voz, ligeiramente rouca, salientava os aspectos emocionais das letras. Disponível em 
<http://www. educacao.uol.com.br/biografias/tom-jobim> Acesso em 10/05/2017.  
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uma vez que sou natural do Rio de Janeiro. Aliás, Nora (1993, p.9) ajuda a refletir 

sobre a memória de vida: ―A memória é vida; [...] está em permanente evolução, 

aberta à dialética da lembrança e do esquecimento, inconsciente de suas 

deformações sucessivas, [...] suscetível de longas latências e de repentinas 

revitalizações‖.  

A inesquecível ―princesinha do mar‖, como num refúgio do eu (MIGNOT; 

CUNHA; BASTOS, 2000), procura me remeter às histórias de onde tudo começou. 

Apesar de não ser oriundo do bairro de Copacabana, como na melodia de Tom 

Jobim, a ideia da princesinha também se aproxima do meu atual endereço. 

Atualmente moro e trabalho na cidade de Lábrea, interior do estado do Amazonas, 

mais conhecida por ―Princesinha do Purus4‖. Entre a saída do Rio de Janeiro e a 

chegada a Lábrea, há um espaço de tempo, e muito aconteceu até que eu pudesse 

chegar nessa cidade da região norte. Nesse sentido, o que escolhi pode perpetuar-

se na história da minha vida (BOSI, 2000). 

Quando estava com nove anos de idade, minha família se mudou da cidade 

do Rio de Janeiro para Humaitá, interior do Amazonas; o meu padrasto, militar, foi 

transferido. Meus pais conseguiram a minha transferência para a escola pública 

Duque de Caxias5, na mesma cidade; o que acabou culminando na minha 

permanência na terceira série6. Aliás, é uma questão que até hoje não consegui 

entender quando procuro refletir sobre essa parte da minha vida escolar: por que 

estudei novamente a terceira série? 

O ano seguinte trouxe novos desafios escolares; os meus pais matricularam-

me no Colégio Salesiano Dom Bosco, referência em educação naquela época; lá eu 

estudei da quarta à oitava série7. 

Lembro-me bem dessa época em minha vida; o rigor na disciplina e nos 

estudos eram metas paternas constantes. Os meus responsáveis eram muito rígidos 

no que diz respeito ao meu acompanhamento escolar; eles fiscalizavam os meus 

cadernos periodicamente e iam à escola com frequência para saber sobre a minha 

vida na escola. As falas dos professores procuravam destacar a minha história 

                                                

4
 O rio Purus é um rio que percorre o território do Peru e dos estados brasileiros do Acre e do 

Amazonas. É o último afluente da margem direita do Rio Solimões. Disponível em <http: www. 
sigma.cptec.inpe.br/purus> Acesso em 10/05/2017.  
5
 A escola estadual Duque de Caxias está localizada na av. Transamazônica, 1722, Centro, Humaitá, 

Amazonas. Disponível em <http:www.melhorescola.net/escola/escola-estadual-duque-de-
caxiassigma.cptec.inpe.br/purus> Acesso em 13/05/2017.  
6
 Destaca-se que hoje corresponde ao quarto ano do ensino fundamental.    

7
 O que equivaleria nos dias de hoje do quinto ao nono ano do ensino fundamental.  
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naquela instituição de ensino: ―O Judson é inteligente, faz todos os deveres; o único 

problema dele é a conversa.‖ Eu não poderia deixar de recordar esses assuntos em 

casa quando os meus pais conversavam comigo sobre as reuniões que tiveram com 

os meus professores na minha instituição de ensino. 

Ao ser aprovado para o Ensino médio, agora na Escola Estadual Álvaro 

Maia, fui percebendo, a partir das experiências pedagógicas observadas nos 

encontros com a Língua Estrangeira Moderna, a existência de diálogos entre os 

variados repertórios textuais, o que pode nos remeter aos estudos sobre letramento. 

As reflexões de Marcushi (2008) nos ajudam a pensar que se trata de uma 

expressão que se volta para os usos e as práticas textuais, envolvendo inclusive 

outras formas, tais como as visuais: fotos, gráficos, mapas e todo tipo de expressão 

visual e pictográfica, observável em textos multimodais. Nessa perspectiva, via com 

outros olhos o dinamismo e a motivação que faziam andar o carrossel dos sentidos 

ao nos aproximarmos dos variados textos para aprender a Língua Espanhola.  

As ações pedagógicas diferenciadas da minha professora de Língua 

Estrangeira Moderna, mais especificamente, o espanhol, me chamavam a atenção. 

As suas propostas metodológicas fizeram acender outras possibilidades instigantes, 

provocativas para toda a turma: trabalhava num universo interdiscursivo em que 

entravam em cena filmes, episódios, quadrinhos, telenovelas, narrativas e outras 

elaborações textuais que se aproximavam do nosso cotidiano vivo. Um universo 

pedagógico diferenciado foi plantado na vida de um futuro educador de Língua 

Estrangeira Moderna. 

Como eram as suas aulas de espanhol? Ainda estão presentes em minha 

memória como eu contava os dias para os encontros da disciplina Língua 

Estrangeira Moderna. As suas dinâmicas procuravam aproximar-se das músicas, do 

teatro, dos filmes. Nesse sentido, não é difícil entender que estávamos 

constantemente nos defrontando com a inevitável mediação das linguagens. 

Quando as práticas de linguagem adentram o espaço escolar, elas trazem consigo 

as vozes de diferentes grupos sociais (Bakhtin, 1992); elas exercem um importante 

papel no processo de constituição dos sujeitos (Freire, 2005). Quando a temática 

são as ações pedagógicas, os estudos de Charlot (2000) acenam que a relação com 

o saber é uma aliança com sistemas expressivos, notadamente, com as linguagens. 

A professora usava vários artifícios no esforço em chamar a atenção da 

nossa turma para os conteúdos da sua disciplina. A cada dia, eu percebia que o meu 
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aprendizado no espanhol se tornava mais vivo. Um dia, ela propôs que fizéssemos 

uma encenação de um episódio da série Chaves,8 toda em espanhol; um desafio 

estava por vir: além de fazer a pesquisa e o trabalho com as falas dos personagens, 

procurei também auxiliar os colegas nessa tarefa, o que culminou no convite da 

professora para que eu fosse o assistente nas suas aulas de espanhol. Destaco que 

houve outra apresentação para que pudéssemos compartilhar essa experiência com 

as outras turmas naquela instituição de ensino. 

A partir daí, passei a gostar muito da segunda língua; comecei a ouvir 

músicas, assistir filmes no idioma e tentei ler alguns livros. Não satisfeito por estar 

aprendendo pouco, pedi a meus pais que me matriculassem em um curso de 

idiomas, e assim eles fizeram; creio que esse passo foi decisivo para minha escolha 

profissional como educador de Língua Estrangeira Moderna, o meu futuro curso de 

graduação. Mesmo com a insistência do meu padrasto para que eu estudasse 

Direito, me formei em Letras, com habilitação em Espanhol9.  

Convido agora a voz de Carlos Drummond de Andrade para retomar essa 

fase da minha vida: ―No meio do caminho havia uma pedra, havia uma pedra no 

meio do caminho‖, na tentativa de poder lembrar dos primeiros problemas, após a 

conclusão da minha graduação. Nessa época, já residia na capital do estado de 

Rondônia, cidade de Porto Velho, e havia poucas escolas que ofertavam a disciplina 

de Espanhol em suas grades curriculares. Mas qual a consequência disso? Iniciei as 

minhas atividades profissionais10 distante dos muros escolares e passei quase três 

anos sem saber quando iria me aproximar novamente de uma sala de aula. 

Porém, em meados de 2009, quando eu menos esperava, eis que surge 

uma oportunidade para exercer minhas atividades de educador de Língua 

Estrangeira Moderna. Fui contratado como professor emergencial em uma escola de 

um bairro de periferia da cidade de Porto Velho.  

A minha primeira experiência como educador na Língua Espanhola foi com 

turmas do Ensino Fundamental II. Quem sabe, nesse período, ainda estivesse 

adormecida a ideia das ações pedagógicas refletidas por Geraldi (2006), quando 

ressalta que a língua é fruto da história, marcada pelos usos e pelos seus 

                                                

8
  El Chavo del Ocho (Chaves no Brasil e Angola e O Xavier em Portugal) é uma série de televisão 

mexicana de comédia de situação criada por Roberto Gómez Bolaños conhecido em seu país como 
Chespirito, produzida pela Televisión Independiente de México (posteriormente, Televisa). Disponível 
em <https://pt.wikipedia.org/wiki/El_Chavo_del_Ocho> Acesso em 11/06/2017 
9
 Universidade Federal de Rondônia, Campus Porto Velho, de 2003 a 2006. 

10
 Auxiliar Administrativo na Faculdade Claretiano, em Porto Velho – RO.  
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respectivos espaços sociais; ela não pode ser estudada ou ensinada como um 

produto acabado, pronto, fechado em si mesmo. Também não havia refletido ainda 

sobre os estudos de Marcuschi (2008), quando considera a perspectiva pedagógica 

na vereda sociointeracionista, na qual o fenômeno social da interação verbal é o 

espaço próprio da realidade da língua, pois é nele que se enunciam as vozes dos 

sujeitos envolvidos nos processos de comunicação social.  

Naquele mesmo ano, o contrato de professor chegou ao final, o que me 

afastou daquele espaço escolar. Mas quem disse que isso foi o fim? Quem sabe 

essa experiência teria me instigado a poder retomar as minhas atividades de 

educador de Língua Espanhola com fôlego em outra instituição de ensino num futuro 

próximo? 

Como numa intuição de um educador atento às ações pedagógicas 

diferenciadas com os sujeitos, a minha segunda experiência como docente foi muito 

diferente da anterior; ao me aproximar de uma escola11 no interior do estado de 

Rondônia na qual a Língua Espanhola era obrigatória e valorizada, pelo fato de se 

tratar de uma região da fronteira. Tive a sorte de ter uma equipe gestora muito 

preocupada com a educação. Em conjunto, tentávamos sempre inovar no que diz 

respeito ao processo ensino-aprendizagem com a língua estrangeira; tratávamos de 

possibilitar que os estudantes pudessem, efetivamente, assumir uma postura 

reflexiva com a Língua Espanhola, que lhes permitissem tomar consciência de sua 

condição e da condição de sua comunidade em relação às práticas sociais, para 

poder atuar de forma ativa, como protagonistas na ação coletiva. Foi uma 

experiência pedagógica que pode nos aproximar de Rosa (1985, p.74): ―E para 

estas duas vidas, um léxico só não é suficiente‖.  

Lembro-me que o diretor e a equipe pedagógica daquela instituição de 

ensino ofereceram a ―carta branca‖, conferiram credibilidade nas nossas 

metodologias diferenciadas para tratar o ensino-aprendizado com a Língua 

Espanhola. Nesse momento, entram em cena na minha memória pedagógica as 

aulas da minha professora de espanhol lá no Ensino Médio; como num holofote do 

saber, somadas ao que aprendi na minha graduação, contribuíram para que nós 

pudéssemos realizar projetos dentro e fora da sala de aula com a Língua Espanhola. 

Nesse sentido, não mais adormecido pedagogicamente, as nossas práticas 

procuravam propiciar a formação humana do estudante, algo que o estimulasse à 

                                                

11
 Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Cassimiro de Abreu, Nova Mamoré - RO. 



21 
 

reflexão sobre o mundo, os sujeitos e suas histórias, sua singularidade e identidade. 

Nessa esteira, houve possibilidades de se criarem espaços de vivência e cultivo de 

sensibilidades, emoções e sentimentos humanos, assim como propor situações em 

que se reconhecessem as múltiplas formas de expressão e manifestação (PORTO, 

2006).  

O espírito de um educador havia brotado em mim. Assim, não me contentei 

apenas com a minha segunda experiência; queria poder fazer mais pela educação e 

por mim mesmo. Nesse sentido, dedicar-me única e exclusivamente aos estudos foi 

uma opção de um professor que valoriza os ideais democráticos, voltados para a 

formação de cidadãos que saibam exercer seus direitos e deveres face à sociedade 

contemporânea, inspirado no que propõe a Lei de Diretrizes e Bases para a 

educação brasileira (1996)12. Nessa acepção, um novo desafio estava por vir: ser 

um educador no Instituto Federal de Educação.  

Assim, por concurso público, fui aprovado para o cargo de professor no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - IFAM13, 

Campus Lábrea. Mais um sonho realizado de um educador de Língua Estrangeira 

Moderna, mais especificamente o espanhol. Estava pronto para poder fazer valer as 

minhas expectativas de um educador atento à formação humana dos sujeitos, 

mesmo inserido nas especificidades de um ensino técnico da Educação básica. 

Ao me aproximar do IFAM, percebia nos estudantes, sobretudo aos recém-

chegados à escola, os sujeitos regularmente matriculados dos primeiros anos, uma 

desmotivação na qual dizia respeito ao processo ensino-aprendizagem. Mas como 

lidar com isso? Esse problema inquietou-me; porém, em princípio nada fiz a não ser 

observar, mas ao surgir a oportunidade de uma proposta de intervenção pautada em 

pesquisa-ação, logo pensei: por que não trabalhar algo que motivasse e 

entusiasmasse os estudantes e os discentes, contribuindo para a minha experiência 

de educador de espanhol na tentativa de auxiliar o ensino-aprendizado dos 

estudantes do IFAM? 

Outros desafios estavam por vir; pensar estratégias e ações pedagógicas 

diferenciadas rumo à formação humana integral nos horizontes do Instituto Federal 

do Amazonas, espaço escolar com projetos pedagógicos voltados para uma 

educação técnica e tecnológica. Mas quais são os desafios dos professores de 

                                                

12
 LDB 9394/96 

13
 IFAM  



22 
 

linguagens na última etapa da Educação Básica? Essa questão acendeu a minha 

preocupação em poder (re)desenhar ações pedagógicas com as linguagens no 

esforço de possibilitar uma educação de qualidade social, contribuindo para uma 

sociedade mais justa e mais fraterna.  

Surgiu então a ideia de elaborar um projeto de pesquisa voltado para ações 

pedagógicas diferenciadas com as linguagens, o que pode nos remeter aos estudos 

de Marcuschi (2007), na tentativa de poder refletir que a língua é muito mais um 

conjunto de práticas discursivas do que apenas uma série de regras ou um sistema 

de formas simbólicas; nessa acepção, devemos observar as propriedades dessas 

práticas.  

A ideia se fortaleceu na medida em que procurei me aproximar de alguns 

docentes para poder perceber como estavam acontecendo as aulas de Língua 

Portuguesa no IFAM, uma vez que muitos estudantes no primeiro ano do Ensino14 

Médio Técnico encontravam dificuldades na utilização da linguagem escrita e oral, 

não só na disciplina obrigatória de Língua Portuguesa, como nos outros 

componentes curriculares mais específicos dos cursos técnicos. Como ajudar esses 

estudantes? De que maneira pode-se utilizar a disciplina da Língua Portuguesa e 

outras para auxiliar os sujeitos nas suas vidas de estudantes na Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio?  

A partir da questão norteadora, o objetivo geral desta pesquisa foi: criar 

ações pedagógicas diferenciadas para tornar o ensino da língua materna e demais 

disciplinas mais dinâmico, dialógico, como uma troca de conhecimentos e saberes, 

deixando os sujeitos e o professor mais próximos, e assim contribuir para que os 

estudantes do IFAM Campus Lábrea tenha um processo ensino-aprendizagem de 

melhores resultados. 

Na tentativa de alcançar as respostas para a questão norteadora e o objetivo 

geral desta dissertação, trataremos dos seguintes objetivos específicos: analisar 

quais as maiores dificuldades enfrentadas entre a relação professor-aluno 

cotidianamente na sala de aula; identificar nos sujeitos as formas de aprendizagem 

mais motivadoras para o desenvolvimento dos conteúdos; propor, junto aos 

educadores de Língua Portuguesa, Inglesa, História e Artes, ações que possibilitem 

e estimulem o protagonismo dos educandos, bem como suas produções e práticas 

de vida. 

                                                

14
 Administração, Agropecuária e Informática.  
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Num esforço conjunto com outros professores, entendemos que seria 

interessante também ouvirmos os discentes, numa tentativa de podermos fortalecer 

a ideia de um aprendizado significativo, levando em conta as vozes dos sujeitos 

(Bakhtin, 1999). Vale destacar que estudos recentes (Kato, 2009; Koch, 2010; 

Geraldi, 2006) sobre as práticas de ensino da Língua Portuguesa revelam, por meio 

de repertórios textuais variados, em razão das demandas locais, que o objeto de 

ensino privilegiado são os processos de produção de sentido para os textos, 

atividades de produção de textos15. Tais atividades podem promover um ambiente 

profícuo à discussão e à superação de preconceitos linguísticos e, sobretudo, à 

investigação sobre as relações entre os gêneros da oralidade e da escrita, sobre a 

variação linguística e sobre os níveis de formalidade no uso da língua. 

Foi feito um convite aos professores de Língua Portuguesa, Artes, Língua 

Inglesa e História do IFAM, educadores das Ciências Humanas e das Linguagens do 

Campus Lábrea, no esforço de poder dialogar com os sujeitos do primeiro ano, 

escutar as suas vozes, propor junto com eles uma ação pedagógica em que se 

levasse em conta as suas expectativas de aprendizados com a língua materna, 

visando trazer à tona as suas culturas, os seus saberes, as suas experiências com 

essas disciplinas. 

As reflexões de Bakhtin (1999) sugerem que se deve compreender a 

realidade como essencialmente contraditória e em permanente transformação. 

Nesse sentido, quem sabe, seja uma porta de entrada para percebermos a 

importante missão do educador em poder estar atento as mudanças nos 

comportamentos sociais dos sujeitos e as suas estratégias em poder lidar com o 

novo.  

Instigados por objetivos que levassem em conta outras ações pedagógicas 

com a língua materna, o primeiro passo foi dado: iniciou-se o projeto intitulado ―Abril 

Interdisciplinar‖ em parceria com dois professores de Língua Portuguesa, no qual 

puderam ser levados em conta os valores, a cultura, a memória dos sujeitos do 

primeiro ano do IFAM. As reflexões de Porto (2004, p.19) sinalizam: 

 

Os saberes adquiridos pelos estudantes (e pelos professores) não estão 
apenas na escola e na família. Estão na vida, nas relações com os amigos e 
com os meios de comunicação. Ingenuamente, alguns professores não 
percebem a presença dos meios/tecnologias na escola (na cultura dos 

                                                

15
 Palestras, debates, seminários, teatro, café pedagógico, conversas etc.  
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alunos que a ela acorrem), ou mesmo desconhecem os mecanismos de 
sedução neles presentes. Afirmam ser imprescindível ensinar os alunos a 
educar-se para os meios, entendendo que lhes basta ter espírito crítico.  

 

Percebe-se que há uma série de fatores que influenciam no adquirir saberes; 

então, por que não aproveitá-los rumo ao ensino da língua materna? A pedra foi 

lançada no esforço em poder ver com outros olhos a temática do processo ensino-

aprendizagem com as linguagens, numa perspectiva ampla. 

Para poder situar o caminho desta pesquisa, procurou-se fazer uma revisão 

bibliográfica, na tentativa de trazer à tona os estudos sobre a temática publicados 

em livros, resenhas, artigos etc. Nessa acepção, vale destacar que as questões 

postas nos textos abrem portas para lacunas existentes, o que faz andar o carrossel 

das pesquisas ou, ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles e 

contribuir através da pesquisa-ação (THIOLLENT, 1996) com a melhoria das ações 

pedagógicas com a linguagem. 

Inserido na abordagem qualitativa, este trabalho se debruçou nas 

informações dos sujeitos pesquisados, o que abriu portas para possíveis sentidos e 

significados. Laville e Dionne (2008, p.227) sugerem: 

 

 

O pesquisador decide prende-se as nuanças de sentido que existem entre 
as unidades, aos elos lógicos entre essas unidades ou entre as categorias 
que as reúnem, visto que a significação de um conteúdo reside largamente 
na especificidade de cada um de seus elementos e na das relações entre 
eles, especificidade que escada amiúde ao domínio do mensurável.  

 

Assim, as discussões, problematizações e reflexões a respeito desta 

pesquisa fundamentaram a minha visão para compor este debate, tornando possível 

sua organização em quatro seções: nesta primeira, uma introdução para contar um 

pouco da história do pesquisador e apresentar o trabalho em questão; na segunda, 

procurei apresentar e descrever como se constitui o lócus da pesquisa, falar um 

pouco de Lábrea e apresentar o Instituto Federal onde a pesquisa foi realizada. Na 

terceira seção, serão discutidas questões sobre o currículo no Ensino Médio técnico 

no Amazonas e os desafios dos educadores amazonenses, além de abordar um 

pouco sobre a história do ensino profissional. Na quarta e última seção, procuro 

apresentar as possíveis discussões sobre a linguagem e o seu elo integrador com o 
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Ensino Técnico Profissional em Lábrea, no estado do Amazonas, assim como o 

projeto ―Abril Interdisciplinar‖ no IFAM, no esforço de poder apresentar experiências 

linguísticas com os estudantes desta instituição federal de ensino. 

A pedra foi lançada para que cada um de nós educadores possa refletir e 

(re)avaliar as nossas ações pedagógicas junto ao IFAM, Campus Lábrea.  
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2. NOS CAMINHOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA: A INSTITUIÇÃO, A 

PESQUISA E OS SUJEITOS 
  
 
 
 
 
O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:  

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 

pensamento, a arte e o saber;  
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e 

coexistência de instituições públicas e privadas de ensino[...] 

Constituição Federal de 1988; Artigo 206 

 

É nossa expectativa que essas diretrizes possam inspirar as instituições 
educacionais e os sistemas de educação na elaboração de suas políticas de 
gestão, bem como de seus projetos político-pedagógicos com vistas a 
garantir o acesso, a permanência e o sucesso dos alunos resultante de uma 
educação de qualidade social que contribua decisivamente para construção 
de uma sociedade mais justa e mais fraterna. 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica; Brasília, 2013 

 

 

O que é possível observarmos em comum na epígrafe? Sem a pretensão de 

esgotarmos as discussões sobre as ações pedagógicas nas veredas da Língua 

Portuguesa, esses trechos procuram inspirar educadores para (re)desenharem as 

suas práticas pedagógicas no esforço de possibilitar uma educação de qualidade 

social, que contribua para a construção de uma sociedade mais justa e mais 

fraterna. Mas quais são os desafios dos professores da língua materna, mais 

especificamente na Educação Profissional Técnica de Nível Médio no Estado do 

Amazonas, junto ao Instituto Federal do Amazonas, Campus Lábrea? 

Não é difícil refletir que vivemos num século com profundas mudanças 

científicas e tecnológicas, cujo imperativo colocou não só questões práticas para a 

nossa vida cotidiana, mas também trouxe novas problemáticas, novas linguagens, 

novas discussões para os sujeitos. Ora, a escola não poderia deixar de se incluir 

neste processo; nesse sentido, como diz o poeta Manoel de Barros, é preciso 

―transver o mundo‖, o que nos instiga a trazer à tona as reflexões acerca das ações 

pedagógicas nos territórios da linguagem. 
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As permanentes questões das práticas pedagógicas em Língua Portuguesa 

se fazem presentes nos cotidianos escolares, mobilizando vários estudiosos a 

refletirem sobre o ensino da língua (Marcuschi, 2007; Freitas, 2005; Porto, 2004; 

Geraldo, 2003). Essa discussão se mira em poder (re)criar caminhos, atitudes, ideias 

com os estudantes, procurando ampliar os limites que se apresentam na produção 

do conhecimento com a língua materna.  

Assim, esta seção procura apresentar um painel que destaca a instituição 

que abriu as portas para este trabalho, a pesquisa e os sujeitos que fizeram parte 

deste projeto, trazendo também os procedimentos metodológicos adotados para 

este debate. 

 

2.1 O LÓCUS DA PESQUISA: A CIDADE DE LÁBREA E O INSTITUTO FEDERAL 

DE EDUCAÇÃO 

 

Incentivar práticas pedagógicas com abordagens interdisciplinares 

estruturadas pela relação entre teoria e prática, por meio de currículos escolares que 

organizem, de maneira flexível e diversificada, conteúdos obrigatórios e eletivos 

articulados em dimensões como ciência, trabalho, linguagens, tecnologia, cultura e 

esporte... Esta é uma das metas do Plano Nacional de Educação (2014). Este texto 

pode acender a chama no debate sobre as ações pedagógicas escolares na 

tentativa de (re)pensar estratégias diferenciadas no aprender-ensinar nas mais 

diversas instituições de ensino, procurando, portanto, despertar nos docentes ações 

que considerem outras experiências pedagógicas. Mas por que a escola da rede 

federal de ensino no estado do Amazonas foi escolhida para esta pesquisa?  

Os sujeitos que ingressam no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Amazonas, Campus Lábrea são alunos que, oriundos de outras 

instituições de ensino, apenas estudavam em um turno matutino ou vespertino, com 

dez disciplinas no seu currículo escolar. Na Educação Profissional Técnica em nível 

médio integrado há uma grade curricular maior, em turno integral, o que pode 

comprometer a rotina do primeiro ano dos estudantes: muitas disciplinas técnicas, 

muitos conteúdos específicos e ações pedagógicas que não auxiliam os sujeitos a 

se aproximarem dos seus compromissos acadêmicos, ou, em outras palavras, 

aquela possível questão: ―Professor, o que eu vou fazer com isso?‖ 
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A tentativa de auxiliar os sujeitos, agregada ao fato do pesquisador deste 

trabalho ser um professor vinculado a esse Instituto Federal de Educação, gerou a 

ideia de utilizar o Campus Lábrea como campo de pesquisa, bem como os discentes 

dos primeiros anos e alguns professores que lecionam nessas turmas como sujeitos 

da pesquisa. 

Antes de adentrar na pesquisa de fato, fazemos um convite aos territórios da 

cidade em que o IFAM está localizado, para poder conhecer um pouco mais sobre a 

história de Lábrea, seu povo, sua cultura; estas informações também podem 

contribuir para um melhor desenvolvimento deste estudo. A imagem abaixo procura 

desvelar a cidade Princesinha do Purus.     

 

FIGURA 1 - Praça Central de Lábrea – Vista aérea 

 

Fonte: Prof. Manoel Galdino 

 

Como um braço que enlaça com carinho as ruas do bairro, o rio Purus corta 

esta cidade do estado do Amazonas, o que pode ser observado na Figura 1.  Nesse 

sentido, Ciavatta (2002, p.66) sugere: ―o que é visível na fotografia revela e oculta. 

[...] talvez a grande sedução da imagem esteja na história do que ainda está 

invisível. Mostrar o invisível é buscar outras visões, outras linguagens e outros 

discursos‖. 
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Lábrea16 é um município localizado no sul do Amazonas, pertencente à 

microrregião do Purus, e sétimo em extensão do estado do Amazonas. Com uma 

área de 67259 km², possui uma população de pouco mais de 44 mil habitantes, 

segundo o IBGE relatou no último senso realizado em 2016. 

Tendo a pesca como principal fonte de renda e sustento da população e 

uma densa agropecuária, o município é o 36º maior PIB17 agropecuário do Brasil. No 

entanto, é pertinente afirmar que essa parte produtiva da cidade localiza-se na 

região sul do município, bem distante da sede.  

No início de seu povoamento, nos tempos aúreos da borracha, nos quais 

centenas de imigrantes nordestinos vieram tentar a vida na região, pode-se destacar 

o seu fundador, o maranhense Antônio Rodrigues Pereira Labre, ou Coronel Labre, 

como por todos nessa região ficou conhecido. O mapa do Amazonas pode ser 

observado a seguir. 

Figura 2. Mapa do Amazonas, com destaque no município de Lábrea. 

 

Fonte: http://www.silascamara.com.br/municipios/mapa.47.jpg - Acesso em: 07/06/2017. 

 

A Figura 2 procura destacar com uma cor verde mais escura a região do 

município de Lábrea, no estado do Amazonas. Nesse sentido, é possível refletir que 

o desenho é uma maneira de representação para o leitor, que o conduz a uma nova  

compreensão do mundo. (CHARTIER, 1990) 

                                                

16
 Disponível em <https://pt.wikipedia.org/Lábrea> Acesso em 30/10/2017. 

17
 Produto Interno Bruto.  
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Lábrea é um município festivo, com uma grande diversidade cultural, graças a 

um povo formado pela mistura de imigrantes nordestinos, povos de outras regiões 

amazônicas, Acre, Rondônia e índios. Apesar de seu pouco desenvolvimento e de 

ser pouco povoada18, é um município nacionalmente conhecido graças a um grande 

festival de praia que acontece anualmente no mês de agosto, denominado Festa do 

Sol; segundo os seus realizadores, é considerado o maior festival de praia do sul do 

Amazonas.  

Se olharmos para a história do IFAM19, é possível verificar que se trata de 

uma continuidade das antigas e extintas escolas agrícolas. Hoje conhecido como 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM, atua em 

diversos Campi: Manaus Centro, Manaus Distrito Industrial, Manaus Zona Leste, 

Coari, São Gabriel da Cachoeira, Presidente Figueiredo, Maués, Parintins, Lábrea e 

Tabatinga. 

O IFAM vinculado à rede Federal de Educação Tecnológica, durante toda 

sua existência, vivenciou diversas mudanças. Sua história20 se divide em seis fases: 

A Escola de Aprendizes Artífices, o Liceu Industrial, a Escola Técnica de Manaus, a 

Escola Técnica Federal do Amazonas, o Centro de Educação Tecnológica do 

Amazonas e, finalmente, o IFAM. A seguir, uma imagem de um de seus campi.  

Figura 3. IFAM, Campus Lábrea - visão total do Campus. 

 
Fonte: Prof. Manoel Galdino 

                                                

18
 Estima-se 0,4 habitantes por quilômetro quadrado. Dados diisponíveis em 

<https://pt.wikipedia.org/Lábrea> Acesso em 30/10/2017.  
19

 Disponível em <http: www.ifam.edu.br> acesso em 30/10/2017. 
20

 Disponível em <http: www.ifam.edu.br> acesso em 30/10/2017. 
  

http://www.ifam.edu.br/
http://www.ifam.edu.br/
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A Figura 3 traz uma visão aérea de grande parte do espaço territorial do 

Campus, bem como de toda a sua estrutura física. Nessa acepção, os estudos de 

Pesavento (2002) nos instigam a refletir que os sujeitos e os lugares se prestam à 

multiplicidade de olhares entrecruzados que, de forma transdisciplinar, abordam o 

real na busca de cadeias de significados. 

Visando atingir a formação técnica e tecnológica, a Rede Federal de 

Educação Tecnológica do Ministério de Educação, sob a supervisão da Secretaria 

de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), expandiu-se para o interior do 

Brasil em diversos estados, chegando, assim, também ao interior do Amazonas, 

mais precisamente em Lábrea, com o Campus inaugurado no dia 1.° de fevereiro de 

2010, na gestão do então prefeito municipal Gean Barros. 

Quando o assunto são os servidores do IFAM Campus Lábrea, essa 

instituição federal conta atualmente com um corpo docente formado por 47 

professores, estando assim distribuídos21: 1 engenheiro elétrico, 2 engenheiros 

florestais, 2 engenheiros de pesca e 1 tecnólogo em segurança do trabalho, que 

trabalham exclusivamente nos cursos Subsequentes de Técnico em Recursos 

Pesqueiros e Técnico em Florestas; 3 docentes de Língua Portuguesa, 3 de 

Matemática, 2 de Física, 2 de Química, 2 de História, 2 de Geografia, 3 de Biologia, 

1 de Inglês, 1 de Espanhol, 1 de Artes, 1 de Sociologia e 1 de Filosofia, estes 22 

citados pertencentes à Base Nacional Comum; os 19 restantes pertencem à base 

técnica, que engloba os cursos de Administração, com 6 professores: 2 

administradores, 2 contadores, 1 economista e 1 secretário executivo, 5 docentes de 

Informática (todos formados na área de tecnologia da informação). Fechando o 

quadro, temos os professores do curso de Agropecuária: 4 agrônomos, 2 

veterinários, 2 zootecnistas, ou seja, 8 no total.  

A grande maioria desses professores22 é oriunda de outros estados 

brasileiros, e viram em um Campus do interior uma probabilidade maior de adentrar 

o serviço público federal. Esses docentes, boa parte jovens e do sexo masculino, 

com faixa etária entre 25 a 35 anos, trouxeram para o Instituto uma ampla bagagem 

cultural, cheia de regionalidades do sudeste, do nordeste, do sul, entre outras. Estas 

                                                

21
 Plano de Dsenvolvimento Institucional (PDI). 

22
 Plano de Dsenvolvimento Institucional (PDI). 
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muitas e diferentes características têm dado uma cara nova ao ensino-

aprendizagem no IFAM. 

Já a estrutura23 física do Campus é composta por 13 salas de aula, 5 

laboratórios de informática, 1 miniauditório, 1 biblioteca, 1 laboratório de química, 1 

laboratório de desenho, 1 espaço para convivência, 1 quadra poliesportiva aberta, 1 

piscina semiolímpica, 1 refeitório e 2 ônibus para o translado dos alunos. Atende a 

uma demanda de aproximadamente 720 alunos distribuídos nos cursos de nível 

médio técnico integrados de Agropecuária, Administração e Informática, além dos 

cursos subsequentes em Florestas, Recursos Pesqueiros, Administração, 

Secretariado e Manutenção e Suporte. Há ainda uma terceira oferta, Educação 

Técnica para Jovens e Adultos (PROEJA), curso técnico em Vendas. Abaixo, a 

Figura 4 apresenta a entrada principal do Campus Lábrea.  

 

FIGURA 4. IFAM, Campus Lábrea – entrada principal. 

 

Fonte: IFAM, 2017. 

 

                                                
23

 Plano de Dsenvolvimento Institucional (PDI). 
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A imagem acima procura destacar o portão de entrada e saída principal do 

Campus. Por ele passam diariamente todos os estudantes, professores, técnicos 

administrativos e funcionários terceirizados, para realizarem suas distintas tarefas 

para o andamento do Instituto. 

As aulas para os discentes dos cursos integrados acontecem de segunda a 

sexta-feira, iniciando às 07h15min e encerrando às 10h55min, período da manhã; 

das 13h30min às 17h55min, período da tarde. Para os cursos na forma subsequente 

e PROEJA, as aulas ocorrem no período noturno, iniciando às 18h30min e 

terminando às 22h30min. A disciplina de Língua Portuguesa, assim como no ensino 

médio regular, possui carga horária anual de 120 horas, o que oferece um qualitativo 

de 3 encontros semanais para cada turma, com 30 horas/aula por bimestre. 

Apesar de Lábrea ainda ser uma cidade em que há maiores dificuldades no 

que diz respeito às tecnologias, à mobilidade urbana, por ser geograficamente de 

difícil acesso, percebe-se a consideração e o valor dos estudantes junto ao Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. Por amor à sua cultura, 

às suas identidades regionais, os sujeitos também constroem as suas redes de 

sociabilidade social e institucional.  

Em face disso, pensou-se em propor ações diferenciadas aos professores 

das disciplinas de Artes, História, Língua Inglesa e Língua Portuguesa, visando ao 

exercício de liberdade pedagógica com os sujeitos inseridos nos primeiros anos do 

ensino técnico-médio-do IFAM Campus Lábrea. Nesse sentido, o trabalho 

pedagógico escolar, configurado num todo orgânico, articulado e sequencial para as 

etapas e modalidades da Educação Básica, cria e recria as culturas herdadas como 

espaço de significação nas reconstruções das identidades culturais, valorizando as 

raízes próprias da região amazônica, o que pode nos aproximar das Diretrizes 

Curriculares Nacionais (2012) específicas para as etapas e modalidades da 

Educação Básica,  

 

 

que devem evidenciar o seu papel de indicador de opções políticas, 
sociais, culturais, educacionais, e a função da educação, na sua 
relação com um projeto de Nação, tendo como referência os 
objetivos constitucionais, fundamentando-se na cidadania e na 
dignidade da pessoa, o que pressupõe igualdade, liberdade, 
pluralidade, diversidade, respeito, justiça social, solidariedade e 
sustentabilidade. (BRASIL, 2012) 
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A ideia desta pesquisa nasceu na observação deste educador de Língua 

Estrangeira Moderna, mais especificamente o espanhol, em perceber em sala de 

aula algumas lacunas existentes no que diz respeito aos exercícios de linguagens 

pelos estudantes. A inibição linguística desses sujeitos motivou este pesquisador a 

procurar estratégias pedagógicas diferenciadas, que pudessem se aproximar tanto 

dos outros educadores, que também trabalham com os mesmos estudantes dos 

primeiros anos dos cursos técnicos de Agropecuária, Administração e Informática, 

como com os próprios sujeitos estudantes dessas turmas.    

Ao investigar um pouco mais sobre as práticas dos outros docentes com as 

suas respectivas disciplinas, percebia que muitas ações pedagógicas estavam 

distantes dos saberes regionais dos estudantes, das suas culturas, das suas 

regionalidades, o que pode contribuir para uma inibição linguística. Uma atividade 

educativa que visa instituir saberes a partir da própria atuação dos sujeitos em 

práticas sociais (Marcushi, 2008), enfocando especialmente as mediações de 

linguagem pelas quais passam, podem propiciar experiências que tragam à tona o 

universo vivido pelos estudantes no Ensino Técnico-Médio.  

Buscou-se, assim, propiciar e ampliar possibilidades de acesso a saberes, 

linguagens e culturas, bem como à sua produção em espaços variados, a fim de que 

pudessem ser problematizados e (re)construídos referenciais voltados à negociação 

das diferenças linguísticas e à busca do respeito mútuo. 

Outro fator contribuinte para a pesquisa aqui posta em ação foi o Projeto 

intitulado: ―Abril Interdisciplinar‖, com o objetivo de compartilhar com a comunidade 

escolar os trabalhos elaborados pelos sujeitos dos primeiros anos do IFAM, Campus 

Lábrea, na tentativa de trabalhar a interdisciplinaridade aliada ao protagonismo dos 

alunos com temas relacionados a datas celebradas no mês de abril. 

O evento coordenado pela equipe de Língua Portuguesa e Língua 

Estrangeira trouxe à tona os textos dos sujeitos, com cordéis, paródias, encenações, 

poesias e músicas, além de trabalhos de conscientização do uso da terra e da água, 

produção de iogurte e as mais variadas receitas produzidas a partir da macaxeira. 

Assim, os sujeitos protagonizaram o evento a partir das suas reflexões e 

participações sociais com a escrita. 

Observou-se uma participação efetiva dos sujeitos no esforço de 

compartilhar os seus saberes, as suas representações, deixando entrever a 

perspectiva pedagógica baseada na vereda sociointeracionista (Marcuschi, 2007), 
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na qual o fenômeno social da interação verbal é o espaço próprio da realidade da 

língua, pois é nele que se enunciam as vozes dos sujeitos envolvidos nos processos 

de comunicação social. 

A Portaria24 de número 062 aproximou-me da reflexão acerca da 

organização do trabalho pedagógico, que requer um novo olhar sobre a escola com 

base no entendimento de que essa tarefa não é atribuição específica dos gestores 

escolares e coordenadores pedagógicos.  

A aproximação da meta25 do PNE abriu portas para que se pudesse pensar 

um planejamento participativo com mediações diferenciadas, que pudessem 

contribuir para os aprendizados significativos dos sujeitos no Ensino Técnico-Médio 

no IFAM, Campus Lábrea.  

O itinerário escolhido inicialmente foi reunir os educadores; no momento 

seguinte, reunir os estudantes para poder tratar de reflexões sobre a linguagem; 

posteriormente, nesse percurso, apresentar o trabalho realizado com os estudantes 

do IFAM. 

 

2.2 DE OLHO NOS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

Não é difícil compreender que o sujeito está constantemente se defrontando 

com a inevitável mediação das linguagens. A prática de um esporte, a escrita de um 

e-mail, a ação de fotografar e expor essa fotografia são formas de produção de 

sentidos que estão na vida como linguagens. Além disso, quando as práticas de 

linguagem adentram o espaço escolar, elas trazem consigo as identidades de 

diferentes grupos sociais e, ao serem trabalhadas como conhecimento, saber e 

reflexão, exercem um importante papel no processo de constituição do sujeito e, 

portanto, do estudante como sujeito em constituição.  

No caso da área de Linguagens, é importante arrolar conhecimentos que 

sejam sensíveis a esse projeto educacional, que se aproximem da aprendizagem 

significativa dos estudantes, e que também favoreçam a interdisciplinaridade de 

                                                

24
 Portaria CLB 062/2016, Comissão para Elaboração do Projeto Político Pedagógico do IFAM 

Campus Lábrea  
25

 A estratégia 19.6 do PNE (2014) define como intenção estimular a participação e a consulta de 
profissionais da educação, alunos (as) e seus familiares na formulação dos projetos político-
pedagógicos, currículos escolares, planos de gestão escolar e regimentos escolares. Disponível em 
<http://pne.mec.gov.br> Acesso em 20/05/2017. 
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componentes curriculares na área e entre áreas. Nessa acepção, as questões que 

se apresentam a seguir acenam para uma pesquisa cujo objetivo é o de poder se 

aproximar dos sujeitos educadores e educandos do IFAM, Campus Lábrea, na 

tentativa de poder com eles mobilizar e repensar as diversas linguagens que 

transitam pelo contexto juvenil e refletir sobre as práticas socioculturais de diferentes 

grupos sociais.  

A forma de interagir, de se divertir, de vestir, de se relacionar, de estudar, de 

ser e de se expressar são oportunidades valiosas para a atividade educativa, bem 

como as janelas que se abrem para um efetivo envolvimento dos estudantes nessas 

práticas e na vida social como um todo.  

Quais foram os procedimentos operacionais pensados para este trabalho? 

Numa primeira tentativa de aproximação, apoiou-se nos estudos de Barbier (2002) 

para se poder refletir sobre o espírito da pesquisa-ação: a ―abordagem em espiral‖. 

Mas o que isso significa? Barbier (2002, p.117) sugere que ―todo avanço em 

pesquisa-ação implica o efeito recursivo em função de uma reflexão permanente 

sobre a ação‖. 

É importante sublinhar que as ações conjuntas com os educadores também 

contribuíram para a elaboração deste trabalho, podendo nos remeter às reflexões de 

Thurler (2001), quando sugerem que toda cooperação profissional fundamenta-se 

em algumas atitudes que devem ser perseguidas cotidianamente; 

 

 [...] um certo hábito de ajuda mútua e de apoio mútuo; um capital de 
confiança e de franqueza mútua; participação de cada um na tomada 
de decisões coletivas; um clima caloroso, de humor, de 
camaradagem e o hábito de expressar seu reconhecimento. 
(THURLER, 2001, p. 75) 

 

Os estudos de Fiorentini (2004) nos ajudam a entender que na metodologia 

de pesquisa-ação caminham juntas também a prática investigativa, a prática 

reflexiva e a prática educativa. Por seu turno, Barbier (2002) nos instiga a pensar 

que a pesquisa-ação tem um papel tanto social como pedagógico, o que nos 

aproxima do comportamento humano, seus pensamentos, sentimentos e ações.  

No itinerário desta pesquisa também foram utilizadas as técnicas de 

fichamentos e resumos dos textos, capítulos de livros, teses e dissertações, que me 

deram suporte para me aproximar da temática; nessa acepção, a abordagem 
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qualitativa também foi uma vereda utilizada, pois este estudo acadêmico também se 

baseou nas informações dos sujeitos, procurando abrir portas para os possíveis 

sentidos e significados. Laville e Dionne (1999, p.127) sugerem: 

 

 

O pesquisador decide prender-se às nuanças de sentido que existem 
entre as unidades, aos elos lógicos entre essas unidades ou entre as 
categorias que as reúnem, visto que a significação de um conteúdo 
reside largamente na especificidade de cada um de seus elementos 
e na das relações entre eles, especificidade que escapa amiúde ao 
domínio do mensurável. 

 

 

Na trilha acadêmica desta pesquisa, registra-se também a submissão e 

aprovação do projeto de pesquisa para o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) em 

maio de 2017, que se trata da aprovação do trabalho pela comissão para que o 

pesquisador possa avançar. Destaca-se que o parecer consubstanciado aprovado 

pela comissão da Plataforma Brasil26 apresentou os dados do projeto de pesquisa, o 

número do parecer, a apresentação do projeto, o objetivo da pesquisa, a avaliação 

dos riscos e benefícios, os comentários e considerações sobre a pesquisa e 

considerações sobre os termos de apresentação obrigatória.           

Os estudos de Laville e Dionne (1999), como um farol, ajudaram a refletir 

que o valor da análise tem a ver com a coerência das escolhas relativas aos 

diversos elementos da pesquisa nas Ciências Humanas. O procedimento da coleta 

de dados se iniciou após a autorização da direção do Instituto, no início do ano letivo 

de 2017. As entrevistas e os questionários semiestruturados, aplicados aos 

docentes e discentes, foram previamente agendados para que pudessem ser feitos 

na própria instituição escolar, no dia e horário que não atrapalhasse o andamento da 

dinâmica em sala de aula. Vale destacar que esse procedimento foi realizado pelo 

próprio pesquisador.  

 

2.2.1 Itinerários Vindos do Norte: a pesquisa-ação educacional  

 

                                                

26
 Esse projeto foi aprovado em 09 de maio de 2017  
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A pesquisa-ação educacional é principalmente uma estratégia para o 
desenvolvimento de professores e pesquisadores, de modo que eles 
possam utilizar suas pesquisas para aprimorar seu ensino e, em 
decorrência, o aprendizado de seus alunos. 

 

David Tripp 

 

Inspiro-me em David Tripp (2005) numa tentativa de iniciar um estudo que 

mira colocar em cena a pesquisa-ação como proposta metodológica no IFAM, uma 

vez que o autor procura acenar que essa metodologia é uma estratégia da 

Educação que pode aprimorar o ensino e, consequentemente, o aprendizado dos 

sujeitos.     

A pesquisa desenvolveu-se no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do 

Amazonas, pois se constatou que os estudantes das turmas dos primeiros anos 

precisavam ser motivados. Necessitava-se de estratégias para tornar o ensino e 

aprendizagem atrativos, dinâmicos, motivadores. Nesse sentido, os estudos de Bock 

(1999) sugerem que:  

 

A motivação é, portanto, o processo que mobiliza o organismo para a 
ação, a partir de uma relação estabelecida entre o ambiente, a 
necessidade e o objeto de satisfação. Isso significa que, na base da 
motivação, está sempre um organismo que apresenta uma 
necessidade, um desejo, uma intenção, um interesse, uma vontade 
ou uma predisposição para agir. Na motivação está também incluído 
o ambiente que estimula o organismo e que oferece o objeto de 
satisfação. E, por fim, na motivação está incluído o objeto que 
aparece como a possibilidade de satisfação da necessidade. (BOCK, 
1999, p.121) 

 

Percebeu-se que o trabalho com a linguagem necessitava ser visto como um 

aliado e não como inimigo, uma vez que essa instituição e os docentes das 

disciplinas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Artes e História mostraram-se 

dispostos em auxiliar neste projeto. 

A primeira etapa para a execução da pesquisa no Campus foi a 

apresentação do Projeto à gestão do Instituto. Em dia e horário previamente 

agendados, foi apresentada uma versão resumida do Projeto de Pesquisa, que foi 

bem apreciado e prontamente obteve o aval do diretor geral do Campus. O segundo 

passo foi uma conversa com todos os professores que lecionavam nas turmas dos 

primeiros anos de forma integrada. De forma oral, o pesquisador expôs o teor do 
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projeto aos docentes presentes e deu-lhes total liberdade para opinar quanto a 

temática e voluntariar para participação nele. 

A terceira e última fase de aproximação com os sujeitos foi através de 

conversas com os alunos. Durante três tardes consecutivas, sempre no último tempo 

de aula do período vespertino, foi apresentado o projeto aos alunos das três turmas 

dos cursos técnicos de nível médio integrados de Agropecuária, Administração e 

Informática, bem como sua importância para sua vida acadêmica; porém, deixou-se 

bem claro a todos que se tratava de uma atividade voluntária e extracurricular, e que 

a não participação não traria prejuízos a suas atividades curriculares. Em seguida, 

foi perguntado aos discentes quem gostaria de participar do projeto, e para aqueles 

que concordaram foi entregue um termo de autorização para que seus pais ou 

responsáveis assinassem e tomassem ciência do Projeto de Pesquisa.  

Após a explicação dos trâmites da pesquisa para os gestores, docentes e 

discentes, e a aceitação dos voluntários, de livre e espontânea vontade, em 

participar da pesquisa, iniciou-se a aplicação dos questionários e oficinas que serão 

narradas na quarta seção. 

Monceau (2005) nos ajuda a refletir que o objetivo da pesquisa-ação é 

produzir conhecimentos que tenham alguma utilidade para ação, a partir de 

problemas colocados pela prática cotidiana. Por sua vez, os estudos de Tripp (2005) 

sugerem que a pesquisa-ação começa a partir de algum tipo de problema; em 

comum com a ideia de Schon (1983), intitulada ―aprendizagem de dupla mão‖, na 

prática reflexiva, procura tratar o problema em si mesmo.  

Foi no território do IFAM, mais especificamente no Campus Lábrea, portanto, 

que me senti instigado a refletir sobre ações pedagógicas diferenciadas com a 

Língua Portuguesa com os estudantes. Importante ressaltar que serviram também 

como fontes para esta pesquisa os documentos oficias da Educação brasileira.  

 

2.2.2 À Luz da pesquisa de campo: junto à produção de dados no IFAM 

 

A pesquisa significa diálogo crítico e criativo com a realidade, culminando 
na elaboração própria e na capacidade de intervenção. Em tese, pesquisa é 
a atitude do ‗apreender a apreender‘, e, como tal, faz parte de todo 
processo educativo.  

 

Pedro Demo 
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Quando a temática diz respeito à produção de dados junto à pesquisa de 

campo, a epígrafe deste estudo procura contribuir com a discussão com as reflexões 

de Pedro Demo, sugerindo tratar-se de um diálogo com a realidade existente, 

podendo suscitar uma intervenção. Isso pode nos remeter também às reflexões de 

Cervo & Bervian (2002), instigando-nos a pensar que a pesquisa está voltada para 

as soluções de problemas teóricos ou práticos, por meio do ato de conhecer pela 

ciência; partindo da dúvida de uma questão e com o uso do método científico, mira-

se trazer à tona uma resposta ou possíveis soluções. 

Por sua vez, Gil (1999, p. 42) destaca que se trata de ―um conjunto de 

procedimentos intelectuais e técnicos adotados para se atingir o conhecimento‖. 

Nessa acepção, a pesquisa pode significar muito mais do que apenas procurar uma 

resposta; são movimentos do pesquisador no esforço de encontrar soluções para as 

questões levantadas através do emprego de métodos científicos, que são 

fortalecidos pela qualidade, organização, rigor, observação e respeito às normas 

técnicas conferidas pelo método. 

Para esta pesquisa-ação, também é necessária a apresentação do 

repertório empírico, ajudando a se aproximar deste debate. Assim será feito, nos 

itens abaixo.  

 

 

2.2.2.1 Análise dos documentos 

 

 

A aproximação com os documentos do IFAM me permitiu ver com outros 

olhos a instituição federal de ensino; foi possível conhecer melhor a instituição 

escolar. Fez-se necessário adotar nesta pesquisa a análise documental, o que pode 

remeter aos estudos de Ludke e André (1986), por se constituir numa técnica valiosa 

de abordagem de dados qualitativos, seja complementando as informações obtidas 

por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou uma questão. 

Richardson (1999) sugere que a observação sob algum aspecto é 

imprescindível em qualquer processo de pesquisa científica, pois ela tanto pode 

conjugar-se a outras técnicas de coletas de dados como pode ser empregada de 

forma independente e/ou exclusiva. Desse modo, foi necessário se aproximar dos 
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documentos do IFAM, Campus Lábrea, pois neles foi possível observar, selecionar e 

organizar cientificamente os dados dessa instituição federal de ensino.  

Tratando-se de projetos, necessário faz-se observar o PDI27 da Instituição, 

que prevê a realização de várias atividades que reforçam a aprendizagem: Projeto 

01: Matemática Zero. Responsáveis: Coordenador de Ensino, Coordenadores de 

Eixo Tecnológicos e Professores de Matemática e Física; Projeto 02: Projeto de 

Leitura. Responsáveis: Coordenador de Ensino, Coordenadores de Eixos 

Tecnológicos e Professores de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna e 

Artes; Projeto 03: Visitas Técnicas. Responsáveis: Coordenador de Ensino e 

Coordenadores de Eixos Tecnológicos; Projeto 04: Semanas Multidisciplinares. 

Responsáveis: Coordenadores de Eixos Tecnológicos e Coordenação de Pesquisa e 

Inovação; Projeto 05: Mostra de Artes e Cultura Brasileira e Regional. Responsáveis: 

Coordenação de Ensino e Professores de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira 

Moderna e Artes; Projeto 06: Jogos Escolares. Responsáveis: Coordenação de 

Ensino, Coordenadores de Eixo Tecnológicos e Professores de Educação Física. 

Os objetivos: Melhorar a organização político-pedagógica do IFAM - Campus 

Lábrea; contribuir com o processo de desenvolvimento socioambiental da região do 

médio Purus através da oferta de cursos técnicos, prioritariamente, na forma 

integrada, subsequente, EJA e EAD; desenvolver pesquisas aplicadas, estimulando 

o envolvimento dos discentes em soluções técnicas e tecnológicas, buscando a 

inovação e estendendo os resultados destas à comunidade; ministrar cursos de 

formação inicial e continuada, objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, a 

especialização e a atualização de profissionais, em todos os níveis de escolaridade, 

nas áreas da educação profissional e tecnológica, com o estímulo ao 

empreendedorismo; promover atividades de extensão, integrando a comunidade ao 

Instituto Federal, de acordo com os princípios e finalidades da educação profissional 

e tecnológica e com ênfase no desenvolvimento local sustentável, primando pelos 

seus aspectos artísticos e culturais, previstos na LDB Nº 9394/96; na Lei Nº 

10.098/2000 e na Lei Nº 11.892 / 2008; estimular a produção acadêmica científica 

através de estudos de relevância local e regional; ministrar em nível de educação 

superior.  

As metas: construir o Projeto Político Pedagógico do IFAM - Campus Lábrea 

de forma participativa e democrática, aumentar o número de programas de 
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atendimento pedagógico aos discentes; construção, propiciar a aquisição, 

estruturação e instrumentalização de Laboratórios e Ambientes de Aprendizagem 

para fortalecer os cursos; implementar cursos de graduação (bacharelado e 

licenciatura) e pós-graduação (latu sensu e stricto sensu); promover e participar de 

eventos científicos, culturais, artísticos e desportivos; incentivar à iniciação científica 

e as inovações tecnológicas; implantar incubadora de empresas voltadas à atender 

as necessidades locais e regionais; incentivar o intercâmbio do corpo docente dos 

campi do IFAM, para troca de experiências e realização de atividades acadêmicas e 

de pesquisa no âmbito nacional e internacional; implementar o sistema de gestão 

ambiental através de atividades de interação com a comunidade e com ações que 

visem construir uma sociedade mais solidária e comprometida com o contexto 

socioambiental, regional e local. 

As propostas pedagógicas: reduzir o índice de retenção e evasão; aplicar o 

processo de interdisciplinaridade entre as disciplinas e cursos; aumentar a qualidade 

no processo de aprendizagem dos alunos; implantar curso superior no Campus. 

E finalmente a missão da instituição escolar: promover educação através do 

ensino, pesquisa e extensão, visando o desenvolvimento socioambiental local e 

regional do Médio Purus. 

Destaca-se que outras fontes, como portais e sites da instituição de ensino, 

também foram consultadas e consideradas como fontes de análise para esta 

pesquisa, aproximando-nos das reflexões de Chartier (1999, p.126) sobre o texto 

eletrônico: ―Enfim, parece estar ao alcance de nossos olhos e de nossas mãos um 

sonho muito antigo da humanidade, que se poderia resumir em duas palavras: 

universalidade e interatividade‖.  

 

 

2.2.2.2 Questionário para os docentes da instituição 

 

 

Outra técnica utilizada para esta pesquisa foi o questionário elaborado para 

cada docente participante da pesquisa. Nele foram considerados os seguintes 

dados: a formação do(a) professor(a), as estratégias utilizadas pelo(a) mesmo(a) 

para a prática pedagógica, planos de aula etc. 
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Os caminhos, as trajetórias, os percursos utilizados para se chegar a uma 

análise acerca de uma temática pressupõem que houve escolhas, seleções e 

preferências, baseadas em alguns critérios. Sem a pretensão de esgotar os outros 

passos possíveis, esta pesquisa procura eleger o olhar dos educadores do IFAM, 

sujeitos mediadores desse espaço escolar em Lábrea. Destaca-se que, para este 

objetivo, optou-se por utilizar um questionário com questões abertas, na tentativa de 

poder refletir sobre os possíveis horizontes pedagógicos no IFAM.  

Com o objetivo de elaborar a análise a partir das respostas dos docentes do 

IFAM, e ainda sobre a utilização do questionário no universo da pesquisa-ação, os 

estudos de Thiollent (2007) nos instigam a refletir que: 

 

 

No contexto particular da pesquisa-ação, os questionários obedecem 
a algumas das regras dos questionários comuns (clareza das 
perguntas, perguntas fechadas, escolha múltipla, perguntas abertas, 
etc.). Todavia, há algumas diferenças. Na pesquisa-ação o 
questionário não é suficiente em si mesmo. (THIOLLENT, 2007, 
p.65) 

 

 

Destaca-se que os docentes responderam as questões nos encontros e 

reuniões planejados durante a pesquisa. Ao estudar uma determinada questão, este 

pesquisador procurou entender os sujeitos no processo das atividades, nos 

procedimentos e nas interações cotidianas.  

 

 

2.2.2.3 Questionário para os discentes da instituição 

 

 

 

As reflexões de Cervo & Bervian (2002) sobre o questionário destacam que: 

―[...] refere-se a um meio de obter respostas às questões por uma fórmula que o 

próprio informante preenche‖. Nesta pesquisa, as perguntas abertas para os 
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discentes possibilitaram respostas variadas, que procuravam se aproximar das 

metodologias pedagógicas dos docentes do IFAM.  

Dentre as vantagens do questionário, destaca-se o alcance de um maior 

número de sujeitos, além do fato de se assegurar o anonimato ao interrogado. 

Os questionários aplicados tanto para os docentes quanto para os discentes 

encontram-se em anexo no apêndice deste trabalho, e serão abordados na seção 4. 

 

2.2.2.4. Observação do (a) pesquisador (a)  

 

 

 

Nesta pesquisa-ação, observaram-se os documentos, os espaços, os 

sujeitos, as ações pedagógicas e outros documentos que ajudaram neste debate, 

que traz à tona as ações pedagógicas diferenciadas com a linguagem no IFAM.  

Thiollent (2007) diz que a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com 

base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com a ação ou 

com resolução de um problema coletivo, na qual os pesquisadores e os participantes 

representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo 

ou participativo. A pesquisa-ação, além de proporcionar uma associação entre as 

teorias e as práticas, possibilita ao pesquisador intervir na situação da organização. 

Este pesquisador utilizou um documento pessoal no esforço de poder 

registrar e anotar os percursos dessa pesquisa-ação. Exigiu-se uma sistematização 

pessoal desde o primeiro momento de ida ao campo até a fase final da investigação.  

As anotações foram realizadas de acordo com as necessidades do 

pesquisador; neste sentido, utilizou-se o diário de campo na tentativa de poder 

avançar nas discussões teóricas e análises empíricas. 

 

 



45 
 

3. POR UM CURRÍCULO EM MOVIMENTO: NAS ESPECIFICIDADES DO ENSINO 
PROFISSIONAL TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO NO ESTADO DO AMAZONAS 

 

Na manhã desta quarta-feira, 14, o reitor do IFAM esteve na sede do 
Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) para assinar parceria de Cooperação 
Técnica e Operacional para as Eleições Suplementares no Estado do 
Amazonas. O IFAM selecionará e capacitará mais de 400 profissionais para 
atuarem como Operador de Equipamentos de entrada e Transmissão de 
dados na capital e no interior do Estado

28
 

 

Como num leque de possibilidades pedagógicas junto à instituição 

federal de ensino amazonense, o texto desta epígrafe, encontrado na rede de 

sociabilidade virtual do Facebook, registra uma experiência formativa do IFAM 

junto ao Tribunal Regional Eleitoral do estado do Amazonas (TRE-AM), como 

protagonista nas ações educativas que trazem à baila a operação e a 

transmissão de dados com aquele órgão público, considerando os direitos dos 

seres humanos e a cidadania dos sujeitos.  

Quem sabe, a formação junto ao IFAM, como num sopro de criatividade 

pedagógica, tenha instigado educadores e gestores dessa instituição de ensino 

a ver com outros olhos os currículos praticados nos territórios do ensino 

profissional técnico de nível médio no estado do Amazonas. 

O Campus Lábrea foi inaugurado no dia 1.° de fevereiro de 2010, na gestão 

do prefeito municipal de Lábrea, Gean Campos Barros. A instituição federal de 

ensino oferecia inicialmente a Educação Profissional Técnica em nível médio 

integrado, com os Cursos de Informática, Administração e Agropecuária; foram 

incluídos posteriormente o Curso de Secretariado, Administração, Manutenção e 

Suporte em Informática; em seguida, o Curso de Florestas e PROEJA, no nível 

médio em Informática. 

O ano de 2013 trouxe boas novas ao Campus Lábrea: foram acrescentados 

os cursos Recursos Pesqueiros, PROEJA em nível médio e o curso de Secretariado 

na modalidade a distância, e os cursos subsequentes em Agente Comunitário de 

                                                
28

 Texto retirado do Facebook em 24/06/2017, na página do IFAM-Instituto Federal do Amazonas, 
postado na rede social oficial da instituição em 14/06/2017. Disponível em 
<https://www.facebook.com/ifamoficial> Acesso em 24/06/2017. 
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Saúde, Meio Ambiente e Rede de Computadores, além da oferta de Pós-graduação 

em nível de especialização em PROEJA campo, atendendo também aos Programas 

do Governo Federal como Bolsa-Formação e Mulheres Mil. 

Mesmo tão jovem, o Campus Lábrea já se apresenta como alternativa de 

formação para jovens geograficamente tão distantes dos grandes centros de 

produção e difusão de conhecimento. Rever sua história e os dilemas enfrentados 

para a formação de um currículo que represente as aspirações e as necessidades 

dos labreenses justifica a elaboração desta discussão; nessa acepção, não é difícil 

entender que mesmo nas especificidades do Ensino Profissional Técnico, o campo 

do currículo também se faz presente neste estudo. 

As políticas nos territórios da Educação vão se tecendo a partir de uma 

miríade de fios, ideologias e ideias nos mais diversos espaços, tempos, nos 

cotidianos e entre os diferentes setores das políticas educacionais; as 

políticaspráticas (Silva Reis, 2014) mantêm acesas as chamas das ações 

pedagógicas desenvolvidas pelos educadores nas escolas, que são fruto de 

decisões e convicções políticas e expressam valores e objetivos também políticos. 

O que significa o termo Educação Profissional? De que forma esses textos 

procuram dar visibilidade ao currículo em ação no estado do Amazonas? O que vem 

sendo registrado no PDI do IFAM, Campus Lábrea? Essas reflexões são um convite 

para o debate nesta seção de número 3, nos itens 3.1, 3.2 e 3.3.  

 
 
 
3.1.  DESAFIOS PARA OS EDUCADORES: A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
AMAZONENSE 

 

Pois bem, esta é a história de mulheres e homens dispersos pelos vales do 
Purus, Madeira, Juruá. Mamoré, Guaporé, Ituxi e outras estradas fluviais. 
Vozes que buscaram em muitos rios, igapós, igarapés, estirões, vilarejos, 
cidades e diversos barrancos, tanto uma vida melhor quanto um grande 
amor e sentido para suas vidas. Essas almas, olhos pretos e cintilantes 
buscam preencher as lacunas de seus espíritos.[...] 

 

Hélio Rodrigues da Rocha Maciary 
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A inspiração poética de Maciary parece bastante apropriada para abrir esta 

seção; nela são registradas as vozes dos sujeitos que transitam e vivem nas regiões 

do norte do Brasil; próximas aos igarapés, aos vilarejos, às estradas fluviais; elas 

procuram encontrar nas descrições regionais, sentidos para as vidas dos sujeitos 

que vivem em um território brasileiro recortado por natureza e rios.   

Os estudos de Frigotto, Ciavatta, Ramos (2005) nos ajudam a refletir que 

historicamente, a organização da Rede de Ensino Técnico-Profissional se origina na 

última década da Primeira República quando emergiu a preocupação em se (re) 

pensar os padrões de ensino e cultura nas diferentes modalidades e nos diferentes 

níveis das instituições escolares; período chamado por alguns autores de 

entusiasmo e otimismo pedagógicos, abrindo portas para a temática da instrução 

nos seus diversos níveis (NAGLE, 1976).  

As reflexões de Santos (2000) destacam que com a multiplicação das 

instituições escolares, o estado chegaria a se igualar às potências mundiais, 

procurando tirar os sujeitos de uma situação socialmente desfavorável. Nesse 

sentido, a Educação Profissional procura trazer como prioridade a formação das 

classes menos favorecidas social e economicamente.  

Se olharmos para a historiografia da Educação, percebe-se que o século XX 

foi o porta-voz do trabalho, do saber fazer. A LDB de 1996 sublinhou o âmbito da 

Educação como um espaço para o desenvolvimento da economia de mercado, e a 

regulamentação da Educação Profissional pelo Decreto nº 2.208/1997. Nesse 

sentido, trata-se do valor aspirado pelos sujeitos que desejam obter rapidamente um 

saber que lhes garantirá sucesso imediato em sua vida profissional.   

O século XXI trouxe novas questões no que diz respeito à Educação 

Profissional de Nível Médio; vale destacar que muitos autores têm se debruçado e 

discutido sobre esse decreto de nº 5.154/2004, que traz à tona esta temática. Nele 

estão impressos os possíveis sentidos cujo projeto é o de integração entre 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio e o Ensino Médio.  

Kuenzer (2007) nos aponta que as duas redes de ensino, profissional e 

geral, que se constituíram desde o surgimento da primeira iniciativa estatal, pode-se 

romper a dualidade estrutural e a clássica, dicotomia histórica entre formação para o 

trabalho e preparação para a universidade.  
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Por seu turno, o decreto nº 6.302 de dezembro de 2007 instituiu o Programa 

Brasil Profissionalizado (MEC/SETEC, 2007), visando estimular o Ensino Médio 

Integrado à Educação Profissional, enfatizando a Educação científica e humanística 

por meio da articulação entre formação geral e Educação profissional, considerando 

a realidade concreta no contexto dos arranjos produtivos e das vocações sociais, 

culturais e econômicas locais e regionais. Vale destacar ainda que: 

 

 

Assim, a história da humanidade é a história da produção da 
existência humana e a história do conhecimento é a história do 
processo de apropriação social dos potenciais da natureza para o 
próprio homem, mediada pelo trabalho. Por isso, o trabalho é 
mediação ontológica e histórica na produção de conhecimento. 
(MEC/SETEC, 2007, p, 42) 

 

 

A Educação Profissional é, portanto, um termo usado para qualificar a 

modalidade, atribuindo-lhe o sentido de princípio educativo e não é visto pura e 

simplesmente como formação de mão de obra qualificada, e que confere ao ser 

humano a propriedade de transformar a sua própria realidade, e não apenas 

perpetuar a estrutura social vigente. Permite ao aprendiz apropriar-se do saber fazer 

a fim de consolidar sua própria identidade, levando em conta sua história e valores 

culturais. Por sua vez, as reflexões de Saviani (2011, p. 9) sublinham:  

 

Portanto, quando o trabalho é considerado como princípio educativo 
estamos querendo dizer que o trabalho, enquanto elemento fundante 
e determinante da vida humana em seu conjunto é, por 
consequência, fundante e determinante da educação. Ou seja: uma 
vez que o trabalho é ―condição natural eterna da vida humana‖, em 
qualquer sociedade o trabalho se comporta como princípio educativo, 
isto é, determina a forma como é constituída e organizada a 
educação. 

 

 

É importante registrar na história da Educação Profissional, a criação de 19 

Escolas de Aprendizes Artífices, que tinham o objetivo de oferecer o Ensino 
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Profissional primário e gratuito, como atesta o Portal Brasil29, ao tratar da temática 

do surgimento das Escolas Técnicas. Ainda neste mesmo sítio, há um registro no 

qual se traz à tona que após vinte e oito anos, mais especificamente, com a 

Constituição de 1937, o ensino técnico passou a ser contemplado como um 

elemento estratégico para o desenvolvimento da economia e como um fator para 

proporcionar melhores condições de vida para a classe trabalhadora. Nesse sentido, 

as Escolas de Aprendizes Artífices tornaram-se Liceus Industriais que 

acompanhavam a expansão da indústria.  

Os estudos de Carlou (2014) sinalizam que em 1942, Gustavo Capanema, 

promoveu uma reforma no sistema educacional brasileiro, equiparando o ensino 

profissional e técnico ao nível médio. Na mesma ocasião, os Liceus Industriais 

passaram a se chamar Escolas Industriais e Técnicas (EIT´s), modelo que 

prevaleceu até 1959, ocasião em que as EIT´s foram transformadas em Escolas 

Técnicas Federais (ETF´s), ganhando autonomia pedagógica e administrativa. 

Pouco depois, o ensino técnico ganhou um novo status; a fixação por lei das 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional equiparou o ensino profissional ao ensino 

acadêmico. 

O portal virtual Brasil também destaca que em 1978, surgiram os três 

primeiros Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefet´s), que tinham como 

objetivo formar engenheiros de operação e tecnólogos, que logo se tornaram a 

unidade padrão da Rede Federal de Ensino Profissional, Científico e Tecnológico. 

Após trinta anos, em 2008, os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 

foram criados para absorver os Cefet´s e as Escolas Técnicas remanescentes. 

Nessa acepção, o Decreto Lei nº 11.892/2008 criou trinta e oito Institutos Federais 

de Educação, Ciência e Tecnologia, entre eles, o IFAM. 

O site30 oficial do IFAM registra na sua história a criação do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM) que absorveu as três 

instituições existentes no estado: o Centro Federal de Educação Tecnológica do 

Amazonas (CEFET-AM), que contava com duas Unidades de Ensino 

Descentralizadas, uma no Distrito Industrial de Manaus e outra no Município de 

                                                

29
 O Portal Brasil é um site oficial do governo federal que traz alguns assuntos que dialogam com a 

Educação: Cidadania e Justiça, Ciência e Tecnologia, Cultura, Economia e Emprego, Esporte, Meio 
Ambiente e outros. Disponível em <http://www.brasil.gov.br>. Acesso em 20/06/2017.    
30

 Site oficial do IFAM, Instituto Federal do Amazonas. Disponível em <http://www2.ifam.edu.br> 
Acesso em 20/06/2017. 
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Coari; a Escola Agrotécnica Federal de Manaus e a Escola Agrotécnica Federal de 

São Gabriel da Cachoeira.  

Debruçar-se nos documentos oficiais que se aproximam das ações 

pedagógicas junto ao IFAM é o desafio do próximo estudo; vale registrar o 

compromisso dos educadores junto à região, no esforço em poder se pensar um 

currículo em ação nos territórios da Princesinha do Purus, que procure contemplar 

as tradições locais, enfatizando as especificidades da região amazônica, 

especialmente no que tange as linguagens, tema norteador desta pesquisa.  

 
 
 
3.2. OS DIREITOS HUMANOS NO IFAM: DIRETRIZES E POLÍTICAS DO ENSINO 
TÉCNICO-MÉDIO 

 
 
 

A minha escola não tem personagem  
A minha escola tem gente de verdade  

Alguém falou do fim do mundo,  
O fim do mundo já passou  
Vamos começar de novo:  

Um por todos, todos por um. 

 

 

Legião Urbana  

 

 

A inspiração poética nos versos do grupo Legião Urbana podem nos instigar 

a pensar em uma escola com sujeitos que têm o fôlego por um ―começar de novo‖, 

com muito trabalho e cooperação pela frente, remetendo-nos à voz de uma 

solidariedade de todos.  

Entretanto, não se deve esquecer o cenário das contradições sociais e 

políticas que também se aproximam das discussões e demandas pautadas nos 

movimentos populares. A elaboração da nova Constituição Federal, a Constituição 

Cidadã em 1988, simboliza parte dessas transformações. A promulgação de uma 

nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação31 representou uma das mudanças 

fundamentais dos marcos legais reguladores das ações no campo educacional. A 

                                                

31
 LDB nº 9394 de 20 de Dezembro de 1996. 
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partir dela derivaram-se iniciativas e estratégias de naturezas variadas; como lei 

maior sobre a Educação brasileira, baseada em princípios que figuram na 

Constituição Federal de 1988.  

Quando o assunto são as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Básica (2013), é importante destacar que a nova realidade do mundo do trabalho, 

passou a exigir da Educação Profissional que propicie ao trabalhador o 

desenvolvimento de conhecimentos, saberes e competências profissionais 

complexos. Nessa acepção, elas devem considerar a Educação Profissional e 

Tecnológica, sobretudo, como um direito social inalienável do sujeito, o que pode 

nos remeter à Constituição Federal, em seu art. 6º, ao elencar os direitos sociais do 

cidadão brasileiro, relacionando os direitos à educação e ao trabalho.  

Por sua vez, o art. 227 da Constituição Federal destaca o direito à 

profissionalização entre os direitos fundamentais a serem assegurados com 

prioridade pela família, pela sociedade, o que pode também nos remeter à 

Legislação da Educação Brasileira, mais especificamente, no artigo 205,   

 

 

A Educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988, Art. 
205, p.148) 

 

 

Por seu turno, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB, 1996) retomou esse 

mandamento constitucional definindo, em seu art. 2º, que a Educação, dever da 

família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, 

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.  

Já o art. 1º da LDB destaca que a Educação escolar deverá vincular-se ao 

mundo do trabalho e à prática social, e o inciso XI do art. 3º, ao definir os princípios 

a serem assegurados nas atividades de ensino, identifica a vinculação entre a 

educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. O art. 36-A, incluído pela Lei nº 

11.741/2008 na LDB, define que o Ensino Médio, atendida à formação geral do 

educando, poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas; no mesmo 
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artigo verifica-se que a preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a 

habilitação profissional poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de 

ensino, ou em cooperação com instituições especializadas em educação 

profissional.  

As linhas das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (2013) 

também acenam que a Educação Profissional requer, além do domínio operacional 

de um determinado fazer, a compreensão global do processo produtivo, com a 

apreensão do saber tecnológico, a valorização da cultura do trabalho e a 

mobilização dos valores necessários à tomada de decisões no mundo do trabalho.  

Assim, é possível observar que a Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio, portanto, precisa estar orientada nesse compromisso de ensino voltado para 

as mudanças sociais e a revolução científica e tecnológica, bem como o processo de 

reorganização do trabalho demandam uma completa revisão dos currículos, tanto da 

Educação Básica como um todo, quanto, particularmente, da Educação Profissional, 

uma vez que é exigido dos sujeitos, em doses cada vez mais crescentes, maior 

capacidade de raciocínio, autonomia intelectual, pensamento crítico, iniciativa 

própria e espírito empreendedor, bem como capacidade de visualização e resolução 

de problemas. Mas o que assinala o documento neste instituto federal em Lábrea?  

A leitura do PDI32 revela a importância da presença institucional numa região 

marcada pela fauna e flora abundantes, limites amplos, uma vez que o município faz 

divisa com outros municípios do Amazonas, Rondônia e Acre, como atesta o PDI 

(2014, p.12): 

 

Em linha reta, Lábrea está distante de Manaus, 701,6km, sendo que 
em linha itinerária, ou seja, contando com todas as curvas e praias 
do sinuoso rio Purus, sua distância da capital é de 1.800 km, numa 
viagem fluvial que dura em média 4 a 6 dias em embarcação de linha 
ou ―recreio‖. 

 

 

Evitando-se tal êxodo, satisfazendo as necessidades educacionais e 

profissionais, minimizando as dificuldades logísticas e de outras ordens sociais que 

o Instituto Federal e Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM, Campus 

                                                

32
 Trata-se do Plano de Desenvolvimento Institucional do IFAM Campus Lábrea (2014-2018). Este 

documento oficial do IFAM encontra-se no setor pedagógico da Instituição. 
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Lábrea, atende o município polo de uma região extremamente vasta, que ocupa o 

sétimo lugar em extensão territorial entre os municípios brasileiros em extensão. 

Uma região marcada pelas injustiças históricas e mazelas sociais, enfrentar 

e superar tais dificuldades, são as prioridades de uma Educação básica e 

tecnológica pública, de qualidade, que se mira interiorizar cada vez mais, no esforço 

em poder valorizar a sociobiodiversidade da região; portanto, trata-se do desafio que 

o IFAM, Campus Lábrea, olha para o seu futuro. 

É importante ressaltar que parcerias são a cada dia incentivadas, tornando 

possíveis diálogos técnicos, empresariais, educacionais com setores públicos, 

integrando um contexto de avanços mas, também de tensões e limites junto à 

Educação Profissional que procura contemplar a formação, a qualificação para o 

trabalho, como um dos direitos fundamentais do sujeito, objetivando a sua formação 

integral.  

Inserido numa região cuja produção principal ainda é o extrativismo, 

explorado pela população indígena e ribeirinha, o Instituto Federal e Educação, 

Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM, Campus Lábrea, com quatro (04) anos 

de existência, nas suas atividades de ensino Técnico-Médio vem se preocupando 

com as questões dos direitos humanos, sociais, mesmo inserido nas especificidades 

do ensino profissional técnico.  

Não é difícil encontrarmos no portal33 do IFAM, Campus Lábrea, os 

seguintes cursos de nível médio técnico, com se pode observar no quadro abaixo: 

 

Quadro 1 – Lista de Cursos Técnicos 

CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO 
NA FORMA INTEGRADA 

CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO 
NA FORMA SUBSEQUENTE 

Técnico em Administração Técnico em Administração 

Técnico em Agropecuária Técnico em Florestas 

Técnico em Informática Técnico em Informática para Internet 

 Técnico em Vendas 
Fonte: quadro elaborado pelo autor 

 

O quadro de número 1 procura destacar os cursos oferecidos nas 

modalidades Médio-integrada e Médio-subsequente. Portanto as áreas da 
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 Disponível em <http://www2.ifam.edu.br/Campus/labrea/ensino/tec> Acesso em 27/06/2017. 
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Administração, Agropecuária, Informática e Vendas são as protagonistas junto ao 

Instituto Federal do Amazonas, campus Lábrea.    

Os cursos são oferecidos de forma integrada, ou seja, o ensino Médio e o 

Técnico ao mesmo tempo, ou subsequente, quando o discente faz o ensino médio 

em outra instituição e vem realizar a complementação de seus estudos com a 

formação técnica. Há ainda a oferta da opção subsequente na versão EAD.  

Na tentativa de podermos nos aproximar da minha pesquisa, os parárafos 

abaixo oferecem a descrição das disciplinas no âmbito das Ciências Humanas e 

Sociais, mais especificamente na área de códigos e linguagens.  

Passsamos, portanto, a analisar inicialmente a carga horária de cada um dos 

cursos oferecidos na forma integrada, focando no primeiro ano do ensino médio a 

fim de mostrar a relação entre as disciplinas do currículo. 

Assim, cursos como o Técnico em Administração tem uma carga horária 

total de 3.840 horas na versão integrada ou apenas 1.040 horas de formação 

profissional mais 360 horas de estágio curricular na versão subsequente. Ambas as 

formas oferecidas pertencem ao eixo tecnológico da Gestão e Negócios e são 

oferecidas em período integral.  

Segundo o mesmo site, o Curso Técnico em Administração Integrado ao 

Ensino Médio do IFAM Campus Lábrea pretende formar um profissional apto a 

aplicar seus conhecimentos práticos no mundo do trabalho, no que diz respeito às 

técnicas de produção.  Habilitado a desempenhar atividades de apoio e organização 

administrativa, operando informações gerenciais de pessoal e material de forma 

criativa, dinâmica e responsável no mundo do trabalho e na sociedade, devidamente 

credenciado pelo órgão regulador da profissão. 

O primeiro ano do curso apresenta uma carga horária total de 1400 horas, 

sendo que apenas 400 são destinadas às disciplinas das chamadas humanidades. 

São 120 horas para Língua Portuguesa, 80 horas para Artes, 40 horas para Língua 

Estrangeira Espanhol, 40 horas para Língua Estrangeira Inglês, 80 horas para 

História, 40 horas para Filosofia e 40 horas para Sociologia. Essa proporção deverá 

diminuir nos anos subsequentes, como se pode examinar nos quadros 2 e 3 a 

seguir.  
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Quadro 2 – Grade do 1º. Ano do Curso Técnico de Nível Médio em Administração Integrado 

Fonte:IFAM, 2016 

O quadro acima deixa entrever que a Língua Portuguesa, no curso Técnico-

Médio de Integrado em Administração, com uma carga horária de 120 horas cumpre 

apenas a função de preencher o ciclo básico; as disciplinas língua inglesa e língua 

espanhola, com 40 horas cada, dispõem de uma carga horária bastante reduzida, o 

que dificulta um trabalho eficiente, que pretendemos ajudar a aprimorar com os 

questionamentos e oficinas realizadas para a confecção deste trabalho e esperamos 

manter após a conclusão e publicação do trabalho. 

Quadro 3 – Grade do 1º. Ano do Curso Técnico de Nível Médio em Administração Subsequente 

 

Fonte: IFAM, 2016 

A versão subsequente da grade para Administração haverá apenas Teoria 

da Comunicação I com 40 horas no primeiro semestre e Teoria da Comunicação II 
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no segundo semestre com mais 60 horas, bem como Inglês Instrumental com 40 

horas.  

Já o curso Técnico de Nível Médio em Informática na Forma Integrada e na 

forma Subsequente se enquadram no eixo tecnológico Informação e Comunicação 

funcionando em período integral. A carga horária da modalidade integrada é de 4000 

horas, o curso subsequente tem 1160 horas, com 300 horas de estágio curricular.  

A página do IFAM Lábrea destaca que o curso pretende formar um 

profissional com base nos fundamentos da Tecnologia da Informação, apto a aplicar 

seus conhecimentos operando e interagindo com hardwares, entendendo 

plataformas e sistemas operacionais, projetando bancos de dados, estruturas de 

páginas de internet. Desenvolvendo também a habilidade em criar scripts ou 

algoritmos para resolução de problemas diversos. O perfil profissional de conclusão 

do curso técnico em Informática abrange ainda todas as atividades de planejamento, 

desenvolvimento e manutenção de programas de computador, sistemas 

operacionais e bancos de dados. 

A carga horária total do primeiro ano é de 1480 horas distribuídas em São 

120 horas para Língua Portuguesa, 80 horas para Artes, 40 horas para Língua 

Estrangeira Espanhol, 40 horas para Língua Estrangeira Inglês, 80 horas para 

História, 40 horas para Filosofia e 40 horas para Sociologia. Essa proporção entre as 

disciplinas extas e as humanas deverá diminuir nos anos subsequentes. É o que se 

observar no quadro abaixo. 

Quadro 4 – Grade do 1º Ano do Curso Técnico de Nível Médio em Informática Integrada 

Fonte:IFAM, 2016  
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O quadro de número 4 pode revelar a carência de horas para o trabalho com 

as disciplinas como a Língua Portuguesa, de forma similar ao anterior, de 

administração, com uma carga horária bastante humilde e as disciplinas Língua 

Inglesa e Língua Espanhola, com 40 horas cada. Isso na versão integrada, pois, 

como mostra o quadro a seguir, na modalidade subsequente haverá apenas Teoria 

da Comunicação I com 40 horas no primeiro semestre e Teoria da Comunicação II 

no segundo semestre com mais 60 horas e Inglês Instrumental com 40 horas.  

 

Quadro 5 – Grade do 1º. Ano do Curso Técnico de Nível Médio em Informática Subsequente 

 

Fonte:IFAM, 2016 

 

O quadro de número 5 pode revelar a carga horária destinada à Língua 

Portuguesa, que além de menor, é trabalhada numa abordagem instrumental, o que 

pode ser um indício de restrita aproximação aos estudos com a língua materna.  

Já o Curso Técnico de Nível Médio em Agropecuária Integrado dispõe de 

uma carga horária total no primeiro ano de 1480 horas distribuídas em São 120 

horas para Língua Portuguesa, 80 horas para Artes, 40 horas para Língua 

Estrangeira Espanhol, 40 horas para Língua Estrangeira Inglês, 80 horas para 

História, 40 horas para Filosofia e 40 horas para Sociologia. Essa proporção entre as 

disciplinas extas e as humanas deverá diminuir nos anos subsequentes, como se 

pode examinar a seguir. 
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Quadro 6 – Grade do 1º. Ano do Curso Técnico de Nível Médio em Agropecuária Integrada 

Fonte:IFAM, 2016 

 

O quadro 6 deixa entrever a relação desigual entre as disciplinas destinadas 

à área específica e aquelas que visam desenvolver a capacidade de expressão no 

campo científico. Uma possível lacuna junto aos estudos com a linguagem está nas 

entrelinhas curriculares dos ensinos técnico-médios. 

Passamos agora a verificar a informação disponível na página do Campus 

Lábrea sobre a carga horária dos cursos oferecidos apenas na forma subsequente, 

com cargas horárias menores; consequentemente, um menor tempo dispensado à 

Língua Portuguesa. Destaca-se que o público alvo desses cursos é diferenciado e 

eles são oferecidos em regime semestral, durante o período de dois anos. 

O Curso Técnico em Florestas na Forma Subsequente visa também formar o 

profissional do IFAM Campus Lábrea; será dotado de uma formação profissional que 

o capacite para trabalhar em instituições públicas, privadas e do terceiro setor. 

O Curso de Florestas34 insere-se, de acordo com o Catálogo Nacional de 

Cursos Técnicos, no eixo tecnológico Recursos Naturais, o que propõe a formação 

de técnico em Florestas que tenha adquirido conhecimentos junto aos ecossistemas 

                                                

34
 Disponível em <http://www2.ifam.edu.br/Campus/labrea/ensino/tec/arquivos/0000001699-matrizes-

cursos_2016-1_integ.pdf> Acesso em 20/10/2017. 
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terrestres, em particular aos ecossistemas florestais e de questões econômicas e 

sociais, conhecimentos técnicos e práticos da área florestal empresarial e 

comunitária e sobre técnicas de metodologia de pesquisa.  

Este profissional estará habilitado para atuar na produção de mudas 

florestais, extração e no beneficiamento da madeira, executar o processo de 

produção, manejo sustentável e industrialização dos recursos de origem florestal, 

orientar a prática florestal de menor impacto ambiental, inventariar florestas, 

administrar unidades de conservação e de produção florestal, atuar na preservação 

e conservação ambiental de projetos florestais, fiscalizar e monitorar fauna e flora 

silvestres, estando capacitado para auxiliar diretamente os profissionais da 

Engenharia Florestal entre outros.  

Da carga horária total do curso, 1140 horas, apenas 60 horas são dedicadas 

à disciplina Português Instrumental, como se pode observar a seguir. 

Quadro 7 – Grade do 1º. Ano do Curso Técnico de Nível Médio em Florestas Subsequente 

 

Fonte:IFAM, 2016 

O quadro de número sete destaca a grade das disciplinas ofertadas no curso 

subsequente de Técnico em Florestas, oferecendo, portanto, números na grade 

curricular do IFAM, campus Lábrea que apontam uma ausência de uma prática mais 

efetiva com as linguagens no curso. 
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Por sua vez, o Curso Técnico em Secretariado35 é aquele que prepara o 

profissional da área de gestão, com formação ética, com domínio nos 

conhecimentos das técnicas secretariais específicas na sua área de atuação. Terá 

como atribuições básicas a organização e manutenção dos arquivos, classificação e 

documentação de rotina, inclusive no idioma inglês e espanhol, execução de 

serviços típicos de escritórios, abrangendo atividades de planejamento, operação, 

controle e avaliação dos processos que se referem aos recursos humanos, aos 

recursos materiais, ao patrimônio, à produção, aos sistemas de informação, aos 

tributos, às finanças e à contabilidade. 

A grade curricular conta com uma carga horária profissional de 900 horas e 

300h de estágio curricular, num total de 1.200 horas distribuídas em 3 semestres. A 

área das humanidades é contemplada com Português Instrumental com 60 horas, 

Inglês Instrumental com 40 horas e Espanhol Instrumental com 60 horas, como se 

pode examinar abaixo.  

Quadro 8– Grade do 1º. Ano do Curso Técnico de Nível Médio em Secretariado Subsequente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:IFAM, 2016 

 

O quadro acima nos ajuda a visualizar a disparidade entre as disciplinas 

práticas e aquelas necessárias a um bom profissional do secretariado. Embora a 
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 Disponível em <http://www2.ifam.edu.br/Campus/labrea/ensino/tec/arquivos/0000001699-matrizes-
cursos_2016-1_integ.pdf> Acesso em 20/10/2017. 
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organização e a administração, a expressão linguística, bem como as disciplinas 

voltadas ao raciocínio, é possível observar que as questões linguísticas têm um 

número bastante reduzido. 

No IFAM – Campus Lábrea há o Curso Técnico de Nível Médio em Vendas 

na Forma Subsequente cujo objetivo é o de formar profissionais que realizem 

estudos sobre os produtos e serviços da empresa; caracterizem o tipo de clientes e 

recolham informações sobre a concorrência e o mercado em geral; preparem ações 

de venda; promovam e efetuam a venda de produtos e serviços junto aos clientes, 

bem como a organização do ambiente de venda; promovam serviço de apoio ao 

cliente, fidelização e atendimento pós-venda; organizem e gerenciem os arquivos 

dos clientes; colaborem na captação de novos clientes; entre muitas outras 

habilidades.É um curso que se situa no eixo tecnológico da Gestão e Negócios. 

Conta com uma carga horária profissional de 1100 horas e carga horária de 

estágio curricular de 300 horas, perfazendo uma carga horária total de 1400 horas; a 

grade do curso pode ser examinada a seguir. 

Quadro 9– Grade do 1º. Ano do Curso Técnico de Nível Médio em Vendas Subsequente 

 

Fonte:IFAM, 2016 

 

O quadro de número de disciplinas revela uma lacuna no campo da 

comunicação e expressão, uma vez que para o profissional de vendas, faz-se 

necessária a competência comunicativa no seu cotidiano, o que nos aproxima dos 

estudos linguísticos. 
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Após a análise das grades curriculares dos cursos técnicos oferecidos pelo 

IFAM Lábrea, observa-se que segue uma tendência nas escolas públicas em poder 

oferecer disciplinas básicas comuns a todos os cursos, independente da sua área 

específica, mesmo que as mesmas sejam tratadas superficialmente, com relação às 

específicas de cada curso. Os profissionais das línguas e das artes buscam permitir 

que os discentes, com uma vocação para a objetividade, tornem-se capazes de 

compartilhar seu conhecimento de forma eficiente, exercendo seu papel de sujeito 

na construção do conhecimento científico.  

Nessa acepção, não é demais sublinharmos que a Constituição Federal, 

dentre os direitos fundamentais do cidadão (DCNEB, 2013) situa a Educação 

Profissional e Tecnológica na confluência de dois direitos fundamentais do cidadão: 

o direito à Educação, o que significa dizer, em última instância, o direito ao exercício 

de sua cidadania com dignidade, o que pode nos aproximar do próximo debate que 

nos instiga a refletir sobre a formação humana no ensino profissional.  

 

 

 

3.3. RUMO AO ENSINO TÉCNICO MÉDIO DE QUALIDADE: A FORMAÇÃO 
HUMANA NO ENSINO PROFISSIONAL 

 

 

Especificamente em relação aos pressupostos e fundamentos para a oferta 
de um Ensino Médio de qualidade social, incluindo, também, a Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio, são apresentadas as dimensões da 
formação humana que devem ser consideradas de maneira integrada na 
organização curricular dos diversos cursos e programas educativos.  

 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de 
Nível Médio (2013) 

 

Inicia-se esta seção com um trecho das Diretrizes curriculares nacionais 

para a Educação profissional Técnica de Nível Médio (2013) porque elas podem 

abrir portas para refletirmos sobre a necessidade de se discutirem as dimensões da 
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formação humana que também devem ser consideradas na organização curricular 

dos diversos cursos e programas educativos brasileiros.  

No âmbito do IFAM, Campus Lábrea, o seu Plano36 de Desenvolvimento 

Institucional (2014, p. 14) destaca a sua missão em poder ―promover educação 

através do ensino, pesquisa e extensão visando o desenvolvimento socioambiental 

local e regional do médio Purus.‖ Demonstra ainda o desejo de estabelecer-se como 

referência de instituição de Educação profissional e tecnológica no estado do 

Amazonas, enfatizando seus valores mais caros: a Cidadania, a Ética, a 

Humanização, a Qualidade, e a Responsabilidade Socioambiental. Para alcançar 

suas metas, oferece os cursos de Administração, Agropecuária, Informática, 

Secretariado, Florestas, Manutenção e Supervisão em Informática e Recursos 

Pesqueiros.  

Nessa acepção, oferecer cursos com um currículo voltado tanto para as 

necessidades do mercado, quanto às mínimas exigências do público local é um 

desafio que o Instituto Federal do Amazonas, Campus Lábrea, que se propõe a 

avançar. Portanto, destaca-se também o papel das humanidades nas 

especificidades do ensino técnico-médio. Como os docentes podem lidar com isso?  

O ensino profissional técnico (Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Básica, 2013) se caracteriza pela incorporação das novas tecnologias, 

pelos modelos de gestão da produção, pela necessidade da formação de 

profissionais responsáveis do ponto de vista socioambiental. O desafio de uma 

educação profissional que seja comprometida com as múltiplas necessidades 

sociais e culturais do nosso país. Nesse sentido, o currículo deve facilitar ao 

educando sua mobilidade e transferência entre diferentes contextos ocupacionais, 

pressupondo ações pedagógicas constituídas de atividades teóricas, demonstrativas 

e práticas contextualizadas, bem como de projetos voltados para o desenvolvimento 

da capacidade de solução de problemas, nos quais a cultura, as artes e as questões 

linguísticas também estão inseridas.  

Como em qualquer outra região do país, no estado do Amazonas, e mais 

especificamente em Lábrea, o professor de língua também é visto como o purista, 

aquele que pretende manter uma variedade de língua elitista, mantendo-se num 

                                                
36

 Disponível em <http://www2.ifam.edu.br/Campus/labrea/ PDI201420182108151.pdf> Acesso em 
20/10/2017. 
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mundo idealizado, afastado da vida real. Não é difícil de entender que se trata de 

uma ideia equivocada. 

 Não bastam as linguagens que os sujeitos dominam, trancadas no cotidiano 

de suas vidas; é preciso ler e escrever a outra, organizadora dos tempos e espaços 

sociais (Paiva, 2009). Trabalhada em limites que não indaguem sobre a nossa 

compreensão da sociedade em que vivemos com todas as suas cores, sabores, 

conflitos, sentidos, textos. A condição de perceber/tratar a formação de 

leitores/autores, diferente do pensar em etapas dissociadas entre aprender a ler, 

provavelmente deverá afetar o modo como os sujeitos se dispõem a ler a vida. 

Quem sabe, se ao invés de trabalharmos com o conceito de língua partida, o 

que reforçaria a dicotomia entre as variantes culta e popular, seja possível 

considerar o amálgama das linguagens sociais e compreendê-las como 

manifestações enunciativas legítimas no trabalho escolar com as experiências 

individuais e sociais. (Barthes, 2004) 

A minha experiência como educador me fez perceber que a maioria dos 

Labreenses, estudantes do IFAM, não vê a leitura como companheira, e isso pode 

comprometer a aplicabilidade prática nos seus cotidianos. Parece que ouvem, 

acreditam e apenas procuram repetir o que lhes é informado diariamente, através do 

bate papo, das redes de sociabilidades; no entanto, tais atos são realizados graças à 

linguagem, uma vez que todo ato de fala realiza uma ação. 

Nesse sentido, observa-se nas salas de aula do IFAM mais uma obrigação, 

um dever, do que um espaço de aprendizado; muitos até acreditam que se trata de 

um espaço em que seja possível alcançar uma ascensão social. E sobre a 

linguagem? Os discentes falam, escrevem e repetem ideias, como se ainda não 

fosse dono da própria língua; aprendem também que é preciso conhecer e respeitar 

a língua oficial.  

Nessa acepção, intensifica-se o que Soares (2009) chama de ―crise da 

linguagem‖, definida como o uso inadequado e deficiente da língua materna e 

também como a decadência de seu ensino e aprendizagem, pois a escola não se 

reorganizou diante dessas transformações e continuou a aceitar e divulgar somente 

a cultura e a linguagem das classes dominantes.  

Portanto, destaca-se que a crise da linguagem é da instituição escolar diante 

do conflito linguístico que se criou pela diferença existente entre a linguagem das 

camadas populares e a linguagem das classes dominantes. Nem sempre o discente 
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que passou muito tempo estudando numa instituição de ensino será capaz de 

esclarecer de uma forma sem ser memorizada a diferença entre a Língua 

Portuguesa oficial e a sua língua. Como o professor na escola pode auxiliar os 

sujeitos a verem com outros olhos essas diferenças?  

Por meio de uma didática colaborativa, dialógica e problematizadora; uma 

metodologia que promova interações (Marcuschi, 2007) com os múltiplos universos 

culturais dos diferentes sujeitos aprendizes, exercitando a linguagem nas suas 

múltiplas manifestações. Faz-se necessário, assim, que o educador repense o seu 

papel no ensino de Língua Portuguesa ancorado nos saberes científico, pedagógico 

e de vida, por sua vez, mergulhados nos processos históricos de organização num 

diálogo entre a Educação e escola. (Bakhtin, 1997) 

Dessa forma, o que se propõe é que, na delimitação dos conteúdos, as 

escolas procurem organizar suas práticas de ensino por meio de agrupamentos de 

textos, segundo recortes variados, em razão das demandas locais, fundamentando-

se no princípio de que o objeto de ensino privilegiado são os processos de produção 

de sentido para os textos, como materialidade de gêneros discursivos, à luz das 

diferentes dimensões pelas quais eles se constituem. 

Para ilustrar, pode-se pensar na proposição de sequências didáticas que 

envolvam diálogos de textos (Bakhtin, 1997) e discursos presentes na vida, tais 

como: temas variados, mídias e suportes em que circulam, domínios ou esferas de 

atividades de que emergem, seu espaço e/ou tempo de produção, tipos ou 

sequências textuais diversificadas, gêneros discursivos e funções 

sociocomunicativas presentes nesses textos, práticas de linguagem e comunidades 

que os produzem. 

Atividades de produção de textos37 em eventos da oralidade também podem 

contribuir para a construção e a ampliação de conhecimentos dos estudantes sobre 

como agir nessas práticas (Marcuschi, 2007), como também promover um ambiente 

profícuo à discussão e à superação de preconceitos linguísticos e, sobretudo, à 

investigação sobre as relações entre os gêneros da oralidade e da escrita e sobre a 

variação linguística. 

Este hiato entre o domínio da língua e a ausência de familiaridade com a 

mesma acaba por afastar o discente, culminando no seu desinteresse para os 

estudos da Língua Portuguesa. As línguas estrangeiras, mais ainda, já que poucos 
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 palestras, debates, seminários, teatro, etc. 
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são os estímulos consistentes para a aprendizagem; além da absoluta falta de 

contato consciente com a língua estrangeira, os eventos proporcionados pela escola 

são esparsos e as aulas em número reduzidíssimo para que qualquer simpatia se 

manifeste. 

Parece que as aulas de Língua Portuguesa e as de Línguas estrangeiras 

alongam a distância entre o discente e seu desejo de se expressar, mas por quê? 

Talvez seja porque quando se aprende uma linguagem, observamos sistemas de 

referências do mundo (Fiorin, 2008), considerando que a constituição do sujeito, da 

linguagem e do conhecimento estão irremediavelmente intercaladas. Estes sistemas 

de referência são interpretações possíveis que os grupos humanos organizam e 

podem tornar cada vez mais abrangentes. Nesse sentido, parece que algumas 

expressividades são menos valorizadas na instituição de ensino, afastando-os de 

uma maior participação. 

Mesmo que tente comunicar-se daquela forma rebuscada ensinada na 

escola, o discente sentirá o peso da falta de domínio dos mecanismos de 

expressividade que lhe eram tão familiares. A sensação de inadequação ao contar 

as suas histórias daquela forma artificial, culta e bela, faz com que acabe por 

estigmatizar a língua daqueles a quem tanto respeitava.  

Os estudos de Bakhtin (1997) nos ajudam a compreender essa questão 

complexa, já que o autor estuda a linguagem na perspectiva da enunciação, isto é, 

dos usos sociais, ressaltando, então, a natureza social da situação da produção. Os 

feixes de sentidos que convivem nas palavras se constroem, dialogam e disputam 

espaço, instaurando-as como signos ideológicos. Assim, nos movimentos dos 

sujeitos nas infindáveis situações de enunciação, os signos ou as palavras, pelo seu 

caráter vivo, polissêmico, têm sua significação determinada pelos contextos em que 

são produzidos. 

Assim, é possível compreender as orientações de letramento como 

espectros de conhecimentos desenvolvidos pelos sujeitos nos grupos sociais, em 

relação com outros grupos e com instituições sociais diversas (GOULART, 2001). 

Esse espectro está relacionado à vida cotidiana e às outras esferas da vida social, 

atravessadas pelas formas como a linguagem escrita as perpassa, de modo implícito 

ou explícito, de modo mais complexo ou menos complexo. 

A insituição escolar tem um papel significativo na vida de seus 

frequentadores; deve educá-los, proporcionar aos discentes os conhecimentos 
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necessários para a participação no mundo moderno. Mas falha nesse ponto; nessa 

acepção, afasta-os dos seus protagonismos. As reflexões de Silva (1997) acenam 

que,  

 

A escola brasileira, ainda que pseudodemocratizada, no que diz 
respeito à língua materna, persegue, no geral, a tradição normativo-
prescritiva... A conseqüência disso para quem tenha algum verniz de 
formação lingüística é óbvia: muitas e variadas falas, muitas e 
variadas normas chegam à escola e essa persegue ainda um ideal 
normativo tradicional. A grande maioria cala e tem que deixar a 
escola para lutar pela sobrevivência quotidiana e continuará 
subalterno, na sociedade que se reproduz de geração a geração, 
deixando o poder e a voz com aqueles que, por herança, já os 

adquiriram. (SILVA, 1997, p.33) 

 

 

É o papel da escola demonstrar que a forma escrita da língua representa a 

notoriedade numa sociedade em que só a palavra escrita tem valor socialmente 

reconhecido. O tempo do ―fio de bigode‖ utilizado como garantia de compromisso já 

se foi; hoje, só a assinatura num contrato muito extenso, complicado e repleto de 

letras minúsculas é que atesta o direito de posse do que quer que seja: 

conhecimento, automóvel, casa, casamento. 

Por seu turno, o professor de língua é o responsável por promover a 

inserção dos sujeitos no universo das letras, evitando que se limite apenas à 

decodificação das palavras, o que pode levar os discentes à interpretação dos vários 

planos do enunciado, à compreensão das entrelinhas inclusive. Destaca-se um 

conceito em evidência no cenário atual da Educação é o de letramento, que pode 

ser entendido como ―o processo de apropriação da cultura escrita fazendo um uso 

real da leitura e da escrita como práticas sociais‖ (SOARES, 1999, p.24).  

Quais são os desafios do educador às margens da Transamazônia? Trata-

se de uma região na qual a maioria das constantes transformações tecnológicas 

demora a chegar, pois aí se encontram vários tipos de obstáculos, sejam eles físicos 

ou políticos. Observa-se uma grande resistência por parte dos potenciais usuários 

que demoram a entender o alcance da inovação da tecnologia. Os profissionais da 

Educação, de mão atadas não podem responder aos estímulos dos meios de 

comunicação, comprometendo as suas rotinas de trabalhos pedagógicos, sentindo-

se imobilizados diante dos desafios propostos pelo IFAM em Lábrea.  
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Na contramão dessa realidade destacada, as Novas Diretrizes Curriculares 

(2013) orientam o planejamento curricular das escolas e os seus sistemas de 

ensino, favorecendo, na medida do possível, o exercício da autonomia na escola, a 

gestão democrática, as propostas pedagógicas (re)significadas, numa tentativa de 

incentivar as instituições de ensino a revisitarem o seu currículo, a (re)desenharem 

as suas ações pedagógicas, no esforço de poder trabalhar os conteúdos nos 

contextos que lhe parecerem necessários, considerando os sujeitos que atende, a 

região em que está inserida e outros aspectos locais relevantes, como Alves e 

Simões destacam (2017): 

 

 

[...] os sujeitos que ingressam no Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Amazonas, Campus Lábrea, são oriundos das 
instituições de ensino, que na sua rotina de estudante, (vem de uma 
escola na qual estudavam) apenas estudavam em um turno matutino ou 
vespertino, (cuja grade curricular são de) com dez disciplinas no seu 
currículo escolar. (Já no) Na Educação Profissional Técnica em nível 
médio integrado há uma grade curricular maior, em turno integral, (as 
aulas acontecem em turno integral e dependendo do curso a quantidade 
de componentes curriculares praticamente dobra ou mais que isso, de 
dez para 19, 20 ou 21, caso o aluno escolha o Curso de nível médio 
técnico em Agropecuária), o que pode comprometer a rotina do primeiro 
ano dos estudantes: muitas disciplinas técnicas, muitos conteúdos 
específicos e ações pedagógicas que não auxiliam os sujeitos a se 
aproximarem dos seus compromissos acadêmicos.  (ALVES e SIMÕES, 
2017, p.5) 

 

 

Se revisitarmos a grade curricular dos cursos Técnico-Médio do IFAM, 

Campus Lábrea, podemos examinar que as aulas de Línguas e Artes são oferecidas 

em número reduzido. Uma visita ao curso de Secretariado, que tem, em tese, maior 

proximidade com os assuntos ligados à língua e à comunicação, observa-se que são 

40 horas de Introdução à Administração e Inglês Instrumental, enquanto uma carga 

horária maior é dedicada a Matemática Financeira, Português Instrumental, Etiqueta 

Social e Informática Básica que contam com carga horária de 60 horas cada uma. 

As três aulas semanais de Língua Portuguesa oferecidas sob uma abordagem 

instrumental, em outras palavras, eminentemente prática, visando a sua utilização 

de forma automática, baseada na imitação de modelos. 
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É no curso de Agropecuária que se encontra um maior número de disciplinas 

humanas. Há Língua portuguesa e Literatura Brasileira nos 03 anos do curso, com 

120 horas em cada um dos períodos. A maior duração do curso pode explicar a 

maior exposição às disciplinas; como o curso é mais longo, 03 anos, há um 

equilíbrio maior, há uma carga horária mais extensa. São 03 aulas semanais de 

Língua portuguesa e Literatura Brasileira, 2 de Artes, 1 de filosofia, 1 de sociologia, 1 

de Língua Estrangeira Inglês e 1 de Língua Estrangeira Espanhol no primeiro ano do 

curso. Nos anos seguintes, Língua Portuguesa e Literatura, bem como Língua 

estrangeira serão mantidas com a mesma carga horária. 

O espaço ocupado pelas disciplinas no âmbito geral do currículo é pequeno, 

mas compensado pela interdisciplinaridade que contempla conteúdos combinados 

em atividades significativas e faz refletir sobre a configuração integralizadora da vida 

cotidiana fora dos muros da escola.  

Refletem-se no currículo de cada curso os anseios dos discentes, limitados 

por suas necessidades imediatas. No curso de Secretariado, é ofertada uma 

formação mais rápida e utilitária, oferecida à noite, nas horas disponíveis aos 

discentes trabalhadores. No de Agropecuária, uma formação mais intensa, mas em 

ambas contempla-se o direito a um Ensino médio de qualidade, promovendo a 

formação humana no ensino profissional. Garantir a esses estudantes os meios 

necessários para os seus exercícios sociais, junto à formação escolhida, é o papel 

fundamental do IFAM. 

Não se pode perder de vista que atualmente, as políticas brasileiras 

instaladas vêm alterando o cenário do campo educacional, documentos que 

norteiam e estruturam o sistema foram e estão sendo criados ou redesenhados para 

atender as perspectivas de organismos multilaterais internacionais (FRIGOTTO e 

MOTTA, 2017), destarte cabe menção à Base Nacional Comum Curricular; a PL nº 

867/2015, do Movimento Escola sem Partido e a Lei 13.415/2017 que instituiu a 

reforma do Ensino Médio. 

A BNCC - Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Médio, registro 

ainda não homologado, orientará as políticas educacionais para o ensino médio e 

formação técnica profissional; o documento, segundo o portal do MEC, 

 

vai deixar claro  os conhecimentos essenciais aos quais todos os 
estudantes brasileiros têm o direito de ter acesso e se apropriar 
durante sua trajetória na Educação Básica, ano a ano, desde o 
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ingresso na Creche até o final do Ensino Médio. Com ela os 
sistemas educacionais, as escolas e os professores terão um 
importante instrumento de gestão pedagógica e as famílias 
poderão participar e acompanhar mais de perto a vida escolar de 
seus filhos. (MEC. Portal da Base Nacional Comum, 2017) 

 

 

A Base propõe-se a nortear a elaboração dos Projetos Políticos 

pedagógicos e elencar quais os elementos precisam ser ensinados nas escolas. 

Ademais, segundo o MEC será ―um dispositivo para (re) orientar as políticas de 

Avaliação da Educação Básica; (re) pensar e atualizar os processos de produção 

de materiais didáticos e, também, que colabore na discussão da política de 

formação inicial e continuada de professores‖ (MEC, 2016).  

A proposta, segundo o MEC, foi gerida para atender os documentos oficiais 

do nosso país: a Constituição Federativa do Brasil (1988) em seu artigo 210; a LDB, 

Lei 9.394/96 em seu artigo 26 e o PNE 2014-2024, ambos estabelecem a 

elaboração de uma proposta que contemple os objetivos de aprendizagem dos 

educandos. Após apresentada pelo MEC em 2015, a primeira versão da BNCC foi 

posta em consulta pública, recebeu 12 milhões de contribuições. Em 2016, foi 

apresentada para consulta pública a segunda versão, debatida em todos os estados 

brasileiros através de seminários. Em 2017, a terceira versão foi apresentada em 

abril e posteriormente deverá ser encaminhada ao Conselho Nacional de Educação. 

Nesse sentido, docentes, associações, movimentos sociais e entidades vêm 

traçando embates ideológicos na defesa ou na oposição da construção e da 

aprovação da atual versão do documento. Cabe destaque a manifestação contrária 

a BNCC da ANPED – Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em 

Educação, na qual a associação enfatiza a falta de diálogo verídico do estado com 

as comunidades escolares na construção da Base; a homogeneização do currículo, 

desconsiderando todos os debates feitos no campo educacional nos últimos anos; o 

cerceamento as menções de identidade de gênero e orientação sexual que 

demonstram ―seu caráter contrário ao respeito à diversidade e evidencia a 

concessão que o MEC tem feito ao conservadorismo no Brasil. (ANPED, 2017)38‖ 

                                                

38
 Nota da ANPEd sobre a entrega da terceira versão da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) ao Conselho Nacional de Educação (CNE). Disponível em: 
http://www.anped.org.br/biblioteca/item/nota-da-anped-sobre-entrega-da-terceira-versao-da-base-
nacional-comum-curricular.  

http://www.anped.org.br/biblioteca/item/nota-da-anped-sobre-entrega-da-terceira-versao-da-base-nacional-comum-curricular
http://www.anped.org.br/biblioteca/item/nota-da-anped-sobre-entrega-da-terceira-versao-da-base-nacional-comum-curricular
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Soma-se a este cenário ao PL nº 867/2015, do Movimento Escola sem 

Partido, movimento este que se apresenta contra a doutrinação nas escolas, 

afirmando que: 

a doutrinação política e ideológica em sala de aula ofende a 
liberdade de consciência do estudante; afronta o princípio da 
neutralidade política e ideológica do Estado; e ameaça o próprio 
regime democrático, na medida em que instrumentaliza o sistema de 
ensino com o objetivo de desequilibrar o jogo político em favor de um 
dos competidores. (ESCOLA SEM PARTIDO, 2017, p.1) 

 

 

Além desses argumentos, o movimento alega que alguns conteúdos tidos 

como obrigatórios ferem o artigo 12 da Convenção Americana dos Direitos 

Humanos, uma vez que geram atritos ao irem de encontro com acepções morais e 

religiosas das famílias dos estudantes, todavia inúmeras entidades educacionais 

(ANPED, 2016; ANPUH, 201739), representações docentes e pesquisadores 

brasileiros (FRIGOTTO, 2016; RIBEIRO 201640) rechaçam a argumentação feita 

pelo movimento, que foram consideradas pelo Ministério Público Federal, 

inconstitucionais (BRASIL, 2016), pois contrariam os princípios de uma sociedade 

justa e sem preconceitos de qualquer espécie, desconsidera os jovens seu pensar, 

sua cultura, sua história e vivências.  

Ademais, a Escola sem partido proíbe que a escola torne-se lócus de 

discussões sobre gênero e religião e que ações que mitiguem atitudes violentas 

sejam pensadas ou realizadas, desta forma acreditamos que o posicionamento 

docente diante as questões sociais apresenta-se aos discentes como mais uma 

perspectiva dos fatos, assim entendemos que a exigência do ato educativo neutro, 

imparcial destoa da ótica freiriana de que todo ato educativo é, acima de tudo, um 

ato político (FREIRE, 1996). 

Ainda no campo das políticas educacionais atuais destaca-se a Reforma do 

Ensino Médio brasileiro, ocorrida através da Lei 13.415/2017 sancionada pelo 

presidente em exercício Michel Temer. A nova legislação faz alterações significativas 

no campo do currículo, na determinação das disciplinas obrigatórias, e na carga 

horária que deve totalizar 1.800 horas ao ano. Sob a óptica da Educação de 

                                                

39
  Nota de repúdio. Disponível em: <http://site.anpuh.org/item/3422-nota-da-anpuh-nao-ao-

projeto-de-lea)escola-sem-partido> Acesso em 20/09/2017. 
40

 Texto disponível em: <http://revistatrip.uol.com.br/trip/entrevista-com-ex-ministro-da-
educacao-renato-janine-ribeiro-sobre-escola-sem-partido> Acesso em 20/09/2017 

http://site.anpuh.org/item/3422-nota-da-anpuh-nao-ao-projeto-de-lea)escola-sem-partido
http://site.anpuh.org/item/3422-nota-da-anpuh-nao-ao-projeto-de-lea)escola-sem-partido
http://revistatrip.uol.com.br/trip/entrevista-com-ex-ministro-da-educacao-renato-janine-ribeiro-sobre-escola-sem-partido
http://revistatrip.uol.com.br/trip/entrevista-com-ex-ministro-da-educacao-renato-janine-ribeiro-sobre-escola-sem-partido
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qualidade, a legislação surgiu como medida provisória em 2016 e rapidamente foi 

eleita ao caráter de lei, desconsiderando os apontamentos e posicionamentos de 

diversas entidades educacionais, dos docentes e sociedade civil.  

No caso específico deste estudo, os educadores e os discentes são ouvidos 

para que se possam mediar ações pedagógicas com a linguagem com 

protagonismo. Busca-se, nesse sentido, conhecer a forma como os profissionais da 

linguagem, das Artes, das sensibilidades se identificam no tecido institucional, como 

se instituem no todo educacional.  

O convite está feito para as linhas do próximo capítulo, nas quais serão 

relatadas as atividades realizadas com os sujeitos. As oficinas e os questionários 

aplicados nos ajudam a se aproximar deste corpo discente e docente, procurando, 

portanto, fazer andar o carrossel dos sentidos para a utilização da linguagem 

consciente no ensino profissional do IFAM.  
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4.  O PRINCÍPIO DIALÓGICO EM CENA: A LINGUAGEM COMO ELO 
INTEGRADOR NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL  

 

Dê-me um cigarro 
Diz a gramática 

Do professor e do aluno 
E do mulato sabido 

Mas o bom negro e o bom branco  
Da Nação Brasileira 
Dizem todos os dias 

Deixa disso camarada 
Me dá um cigarro. 

 

Oswald de Andrade 

 

 

A epígrafe desta seção, como num convite do poeta Oswald de Andrade, 

procura se aproximar dos estudos e das ações pedagógicas junto ao ensino da 

língua materna para o ensino Técnico-Médio no IFAM; nessa acepção, os seus 

versos pedem passagem para um debate à luz dos documentos oficiais e 

institucionais que possam atrair novos rumos nos territórios da Língua Portuguesa, 

convidando o educador a revisitar experiências com a linguagem e estabelecer 

novas estratégias para o ensino da linguagem, considerando as experiências e as 

práticas sociais. 

Este capítulo procura apresentar as atividades realizadas junto ao IFAM, 

instituição de ensino profissionalizante, que autorizou as condições para a realização 

dessa pesquisa; pensado junto com os docentes e discentes, esse trabalho 

contribuiu para o debate sobre ações pedagógicas diferenciadas com a Língua 

Portuguesa. Este assunto também é o da Educação escolar.   

O ponto de partida para essa discussão foi o estranhamento apresentado 

pelos discentes ingressantes, oriundos de uma rotina diária de estudante com o 

período parcial, ao tentar habituar-se aos compromissos da Educação Técnica de 

Ensino Médio, com o tempo integral, o que acaba acarretando uma maior carga 

horária de estudos no currículo do IFAM. 

O ritmo de adaptação dos discentes à nova rotina junto às disciplinas 

técnicas, conteúdos específicos e a incerteza quanto à aplicabilidade do 
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conhecimento adquirido justificaram a necessidade de se poder realizar 

questionários, que foram aplicados aos discentes e aos docentes, com oficinas e 

observação da dinâmica educacional nas turmas de primeiro ano do ensino Técnico-

Médio, relacionando as áreas de conhecimento, integrando os campos das exatas, 

humanas e biológicas a fim de pensar a interdisciplinaridade e intensificar essa 

integração. O que é a interdisciplinaridade na Educação? 

Os estudos de Pontuschka (1999) nos instigam a refletir que o trabalho 

interdisciplinar é uma tarefa árdua em que se passa de um trabalho individual para 

um trabalho coletivo; nesse sentido, deve-se trabalhar etapa por etapa. Cada 

professor primeiramente conhece a sua disciplina, depois busca conhecer a 

disciplina de outro e assim o trabalho interdisciplinar começa a ser construído. 

Por seu turno as reflexões de Frigotto (1995) destacam que a 

interdisciplinaridade se impõe como um problema e uma necessidade; o autor acena 

para a necessidade da interdisciplinaridade,  

 

Como algo que deve imperar na produção e socialização do 
conhecimento, delimitar um objeto para investigação não é 
fragmentá-lo, ou limitá-lo [...] isto não significa que tenhamos que 
abandonar as múltiplas determinações que o constituem. 

(FRIGOTTO, 1995, p.46) 

 

As práticas linguísticas estudadas e a abordagem metodológica utilizada 

pelos professores no tratamento dos fenômenos comunicativos levaram à discussão 

o papel do professor de língua na instituição. Interessam, portanto, o estudo tanto do 

relacionamento dos estudantes entre si e professores, quanto entre os professores 

de Língua Portuguesa e os demais profissionais da Educação lotados no IFAM 

Lábrea, o que pode nos remeter aos estudos de Bakhtin (1997) que situam a 

realidade material, ou seja, a língua, bem como aos indivíduos que a usam, em um 

contexto sócio-histórico.  

Nesse intercâmbio de vozes, ―a língua penetra na vida através dos 

enunciados concretos que a realizam‖ (Bakhtin, 1997, p. 282). Nesse sentido, a 

palavra se estabelece, sobretudo, como um fenômeno ideológico, pois é impregnada 

de valores culturais e sociais, contribuindo à formação de um palco de elocução, em 

que é gerado pelo efeito de sentidos originados pela sequência verbal, pela 
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situação, pelo contexto histórico social, pelas condições de produção e também 

pelos papéis sociais desempenhados pelos interlocutores; 

 

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema 
abstrato de formas linguísticas nem pela enunciação monológica 
isolada, nem pelo ato fisiológico de sua produção, mas pelo 
fenômeno social da interação verbal, realizada através da 
enunciação ou das enunciações. A interação verbal constitui assim a 
realidade fundamental da língua. (BAKHTIN, 1997, p. 123) 

 

 

Uma aproximação junto à equipe de Língua Portuguesa do IFAM foi uma 

estratégia, uma vez que muitos estudantes do primeiro ano no Ensino Técnico-

Médio concomitante apresentavam dificuldades na utilização da linguagem escrita e 

oral, não só nas atividades propostas na disciplina obrigatória Língua Portuguesa, 

mas em outras disciplinas mais específicas dos cursos técnicos. Nesse sentido, foi 

possível nos aproximar dos estudos de Fleuri (2006) quando a temática é a 

alteridade na prática educacional: ―Trata-se do desafio de se respeitar as diferenças 

e de integrá-las em uma unidade que não as anule, mas que ative o potencial 

criativo e vital da conexão entre diferentes agentes e entre seus respectivos 

contextos‖ (FLEURI, 2006, p.154). 

O esforço desse trabalho foi realizado sob a égide da pesquisa qualitativa, 

pois são utilizados questionários estruturados e feita a observação dos resultados 

das oficinas propostas, realizadas na segunda etapa, nos meses de fevereiro e 

março de 2017, na tentativa de se aproximar da fala dos entrevistados.  

Inicialmente houve um roteiro que foi planejado para a observação do 

comportamento dos pesquisados durante as oficinas, conforme a necessidade foi 

sendo (re) adaptado, de forma a permitir que se registrasse a atuação dos sujeitos 

na pesquisa-ação e acompanhar as possíveis mudanças necessárias no processo, 

que se mirava em poder registrar o perfil dos discentes, procurando examinar a 

capacidade dos estudantes.  

As reflexões de Freitas (1994) compreendem o homem como um conjunto 

de relações sociais. Nesse sentido, não é difícil observar que os discentes são 

capazes de contar piadas, jogar com as palavras, fazer ou recitar poesias, não 

necessariamente aquelas mais valorizadas pela literatura, praticando, portanto, uma 
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língua que domina na vida, muitas vezes sem regras e estruturas normativas 

trabalhadas em sala de aula.  

Há de se destacar que os poemas e textos considerados para as práticas 

pedagógicas com a língua materna ainda estão distantes da espontaneidade da 

linguagem infanto-juvenil no cotidiano. Por outro lado, quando a gramática na escola 

é discutida, Franchi (2006) destaca que talvez a gramática normativa seja a mais 

conhecida no universo acadêmico ou fora dele, pois é ela que adentra pela escola, 

veiculada por livros didáticos e pelas conhecidas gramáticas tradicionais; nesse 

sentido, percebe-se que ensinar gramática costuma ser entendido como estudar 

regras para usar bem a língua.  

É importante ressaltar que as chamadas gramáticas tradicionais privilegiam 

a variante padrão da língua; no entanto, vale destacar que os sujeitos criam 

estratégias (Certeau, 2001) no seu dia a dia, aumentando um repertório linguístico 

com significados que não se esgotam na normatividade da língua, o que pode nos 

remeter à questão do letramento proposta por Marcushi (2003, p.21): ―um processo 

de aprendizagem social e histórica da leitura e da escrita em contextos informais 

para usos utilitários‖. 

 Nessa acepção, estudar gramática é lidar com as regras que regulam a 

norma culta; instrumento valioso que a instituição de ensino pode fornecer a fim de 

garantir mobilidade social. Justamente por essa qualidade é que se torna tão injusto 

o fato de que esta gramática tenha um caráter prescritivo e discriminatório, uma vez 

que pode excluir outros usos da linguagem que estejam fora dos padrões 

linguísticos estabelecidos como ideais. E qual a consequência? É possível refletir 

que acaba desconsiderando o papel e os sentidos dos outros textos da vida, 

limitando a criatividade dos sujeitos, evitando a aproximação dos outros enunciados 

inseridos no próprio ambiente escolar.  

A variedade utilizada pelos discentes não pode ser tratada como espúria. Ela 

deve ser aproveitada e utilizada como forma de acessar a validar a variedade 

padrão, caminho que a Educação deve pavimentar a fim de que o discente sinta a 

escola como parte efetiva de sua formação como cidadão.  

A pesquisa constatou que os discentes das turmas de primeiros anos do 

IFAM Lábrea precisavam ser motivados, necessitava de estratégias para tornar o 

ensino-aprendizagem algo atrativo e dinâmico, e que a linguagem precisava ser 

(re)vista como uma aliada e não inimiga, uma vez que essa instituição e os docentes 
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das disciplinas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Artes e História mostraram-se 

dispostos a facilitar a execução dessas estratégias.  

Nesse sentido, foi dada a largada para o primeiro momento da investigação; 

a abordagem qualitativa ajudou a perpassar pelos aspectos subjetivos das ações 

educativas dos docentes, assim como as opiniões dos discentes, possibilitando ao 

pesquisador qualificar e atribuir significações ao seu objeto de estudo, que exigiram 

do pesquisador sutilezas e cuidados em sua análise. Nessa acepção, Laville e 

Dionne (1999) acenam que, 

 

 

A análise de conteúdo assemelha-se a técnicas que se mostram 
delicadas ao uso, que exigem tempo e, portanto, paciência e 
perseverança por parte do pesquisador. Elas também demandam 
disciplina, uma organização sistemática que, no entanto, não venha 
podar suas intuições, sua imaginação nem sua sutileza e 
perspicácia. Essas exigências são contraditórias sob vários aspectos 
e o pesquisador deve encontrar um justo equilíbrio, como deve 
encontrá-lo entre a exatidão, o rigor, de um lado, e a profundidade 
que é justo reconhecimento da complexidade, de outro lado. 
(LAVILLE e DIONNE, 1999, p. 228) 

 

 

A busca por informações ocorreu através de um segundo momento, a 

pesquisa-ação aplicada, objetivando gerar soluções, possibilidades e interesses 

locais; ―o objetivo é, pois, produzir conhecimentos que tenham alguma utilidade para 

ação, a partir de problemas colocados pela prática cotidiana‖ (MONCEAU, 2005, 

p.473). 

Através da pesquisa bibliográfica, procurou-se buscar referenciais teóricos já 

analisados e publicados em fontes variadas, além do desenvolvimento de atividades 

formuladas a partir dos resultados obtidos na coleta de dados. Serviram como 

parâmetros para pesquisa, a legislação vigente, diretrizes curriculares e documentos 

norteadores; informada a abordagem e os tipos de pesquisas utilizados passa-se a 

descrição das ações no lócus de pesquisa. 

O primeiro momento foi a abordagem diagnóstica com os docentes e 

discentes, ocasião na qual foram aplicados os questionários pré-estruturados com a 

finalidade de identificar junto aos educadores quais práticas têm sido aplicadas em 

sala de aula para ensinar aos discentes os conteúdos que fazem parte do plano de 
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curso da sua disciplina. Nesse sentido observa-se a experiência abaixo do 

educador41 Machado de Assis: “No entanto a maioria das vezes eles sentem-se 

inibidos a responder, concordando com a metodologia. Às vezes os alunos apontam 

interesses individuais como, por exemplo, relacionar o conteúdo ao futebol porque é 

sua paixão e assim ele teria interesse maior.‖ A imagem a seguir procura registrar 

um dos momentos com os educadores do IFAM. 

 

FIGURA 5 – Oficina com os docentes 

 

Fonte: Banco de imagens do pesquisador 

 

A imagem acima registra um dos momentos no qual o pesquisador reunia-se 

com os professores participantes da pesquisa para debater as propostas e realizar 

as oficinas. Esses eventos com os educadores do IFAM também podem se constituir 

como práticas de representações; nesse sentido a imagem como representação não 

pode ser separada do ato que a fundamenta. (Bourdieu, 1989) 

A sua experiência com os discentes deixa entrever que se faz necessária a 

utilização de ações pedagógicas que estimulem os estudantes a se desapegarem 

das formulas prontas e desacostumarem do óbvio, quando se trazem para a sala de 

aula práticas de vida do cotidiano do discente, inseridos no contexto da disciplina, 

abre-se um leque de possibilidades para a melhoria do aprendizado. 

                                                

41
 Destaca-se que opção metodológica, optou-se em nomear os educadores e discentes com os 

nomes consagrados da Literatura brasileira. 
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Numa outra etapa, o grupo de estudantes foi ouvido para que se pudesse 

perceber a relação com os conteúdos que lhes eram apresentados pelos seus 

docentes, como pode ser observado a seguir com a voz do discente Carlos 

Drummond de Andrade42: ―Eu gostaria que as aulas fossem todas com música, 

música na matemática, música no português, música na geografia, apresentar 

trabalho cantando... Ah, se pudesse fazer teatro de todo assunto que o professor 

passasse seria top‖. 

A voz do discente nos instiga a refletir que quando um conteúdo é 

apresentado aos sujeitos de forma diferenciada tende-se uma grande chance de 

obter sucesso no aprendizado, pois o novo é sempre interessante; chama atenção, o 

simples fato do professor ao invés de ler o texto do livro, como habitual, trazer o 

áudio da música, já faz uma grande diferença e prende a atenção do seu público 

para os aprendizados com a língua.   

Assim ao trabalhar com ações pedagógicas diferenciadas, é possível  tornar 

o ensino mais dinâmico, atrativo e interessante; a figura a seguir procura mostrar 

este movimento com os discentes.  

FIGURA 6 – Abordagem com os discentes 

 

Fonte: Banco de imagens do pesquisador 

                                                

42
 Optou-se metodologicamente a nomear os docentes e discentes com nomes dos poetas e 

escritores brasileiros. 
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A imagem com a turma do 1º ano integrado do curso Técnico-Médio em 

Administração traz à tona a apresentação do projeto de pesquisa para os discentes, 

o que pode nos remeter às reflexões de Sontag (1986), ao nos ajudar a pensar que 

a fotografia também está ligada à vida cotidiana, que ocorre inclusive no ambiente 

escolar. 

O outro momento foi à análise das informações fornecidas pelos docentes e 

discentes; os dados foram analisados e os seus resultados serviram de parâmetro 

para a formulação das atividades diferenciadas trabalhadas pelos professores com 

os discentes. Foram destacados os estudos relacionados à temática que trouxesse à 

tona as práticas pedagógicas diferenciadas com a língua materna. A figura de 

número 7 procura registrar esse momento. 

 

 

FIGURA 7 – Aplicação do questionário aos discentes 

 

Fonte: Banco de imagens do pesquisador 

 

Os questionários aplicados com a turma do 1º ano integrado do Curso de 

Informática, como se pode observar acima, procura indagar aos educandos suas 

inquietações referentes ao processo ensino-aprendizagem. Nesse sentido, os 
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estudos de Halbwachs (2006) refletem que o pertencimento a determinado lugar, 

que também é formado por diferentes grupos, inclusive o escolar, colabora para a 

formação de identidades e culturas. 

Como etapa final, foram compartilhados com os educadores os resultados 

encontrados e combinado com os mesmos a continuidade das ações desenvolvidas 

durante a pesquisa. A seguir destaca-se a voz do docente Manuel Bandeira: ―Tenho 

deixado que os discentes construam suas falas ao invés de solicitar que eles façam 

exercícios gramaticais ou repitam diálogos prontos‖. 

A fala daquele docente destaca que as contribuições dos estudantes nos 

questionários e as oficinas realizadas para debater o assunto, ajudaram a (re)pensar 

as práticas pedagógicas aplicadas em sala de aula. 

A análise dos dados coletados foi a próxima fase que norteou uma proposta 

de criação de uma atividade na instituição que pudesse trazer à baila o 

protagonismo dos estudantes junto as suas produções textuais. 

Nesse sentido, nasceu a realização do projeto de intervenção: a proposta foi 

trabalhar em oficinas com a música, o teatro, a dança, as redes sociais e outras 

ferramentas a fim de possibilitar o dinamismo e aproximar teoria e prática dentro dos 

conteúdos de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, História e Artes.  

O convite está feito para as linhas do próximo debate; assim, na seção que 

se segue, procura-se refletir sobre a língua materna, uma discussão que procura 

tratar as novas tecnologias como recursos expressivos para as ações com a Língua 

Portuguesa e as análises das atividades desenvolvidas a partir dessa proposta 

interdisciplinar no IFAM, Campus Lábrea.  

 

 

 

4.1 REVISITANDO O ABRIL INTERDISCIPLINAR DO IFAM: ENTRE A LÍNGUA 
MATERNA, OS SUJEITOS, A ESCOLA E A INTERAÇÃO 

 

O excedente da minha visão contém em germe a forma acabada do outro, 
cujo desabrochar requer que eu lhe complete o horizonte sem lhe tirar a 
originalidade. 

 

Bakhtin 
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O ensino de língua materna nas escolas públicas brasileiras parece que 

ainda não encontrou uma visão aqui defendida que supõe uma estreita e 

interdependente relação entre formas linguísticas, seus usos e funções; ora, a 

atividade de compreensão e produção de textos envolve processos amplos e 

múltiplos, os quais aglutinam conhecimentos de diferentes ordens. Apesar de muitas 

iniciativas em busca da inovação, observa-se a reprodução de velhas práticas com 

novas molduras.  

A tecnologia traz novas formas que ―são encaixotadas‖ nas mesmas 

estruturas de sempre; sobretudo nos locais mais distantes dos centros de produção 

e divulgação de conhecimento, como é o caso do Campus Lábrea, isolado devido à 

distância geográfica, padece com a carência de recursos materiais que já habitam 

definitivamente outras regiões do país; mesmo os recursos obtidos a duras penas 

pelos sujeitos interessados no processo educacional, os recursos humanos ainda 

enfrentam grandes dificuldades de formação e atualização.  

Tal situação abrange os profissionais nas mais diversas especificidades e 

alcança especialmente os que atuam nas áreas voltadas à sensibilidade humana. 

Pode-se aqui abordar o pensamento de Bakhtin (2003), no qual destaca que todos 

os campos da atividade humana, por mais variados que sejam, estão relacionados à 

utilização da língua, seja de maneira oral ou escrita, o que ressalta a importância da 

oralidade ser enfatizada na aprendizagem escolar.  

Infelizmente, a instituição de ensino ainda desconsidera o cotidiano dos 

sujeitos aprendentes, desmerecendo suas características específicas, talvez 

ignorando que as suas linguagens são partes essenciais da prática social enquanto 

seres humanos, geralmente mantidos do lado de fora das ações pedagógicas 

escolares.  

Marcuschi (2007) sugere que a oralidade como prática social é inerente ao 

ser humano e não será substituída por nenhuma outra tecnologia. Mas, expressar-se 

oralmente requer autoconfiança; esta sensação só sobreviverá em ambientes 

favoráveis à manifestação do que se pensa, se sente; isso significa dizer que o 

professor deve procurar, também, revisitar o contexto das comunidades em que a 

escola está inserida, as práticas de linguagem e os respectivos gêneros que melhor 

representam sua realidade. 

A escola espera formar sujeitos capazes de agir, interagir e reagir nas mais 

diferentes situações sociais, sem que isso seja permitido dentro de seus muros. 
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―Toda educação comprometida com o exercício da cidadania precisa criar condições 

para que o aluno possa desenvolver sua competência discursiva.‖ (BRASIL, 1998, p. 

23) Por isso, buscamos, com este trabalho, valorizar as práticas interativas, nas 

aulas de língua materna e nas demais, que valorizem a natureza social e 

interacional da linguagem a partir da fala do aluno e das reações do professor.  

Na sala de aula encontram-se diferentes sujeitos com culturas diversas e os 

mais diversos sonhos e objetivos, interesses que se chocam com as expectativas 

por vezes pouco realistas dos pais, o que pode nos aproximar das reflexões de Cajal 

(2003, p.127): ―é construída, definida e redefinida a todo momento, revelando e 

estabelecendo contornos de uma interação em construção.‖ Nesse sentido, não foi 

difícil perceber de que modo os sujeitos analisados se constroem linguisticamente e 

socialmente a partir dos turnos de fala instituídos durante as aulas, no 

estabelecimento de uma relação construída. 

Existe, por outro lado, uma crença de que um discente que fala pouco ou se 

expressa de maneira considerada deficitária demonstra uma fraca organização de 

seu pensamento. Ora, um sujeito que não se sinta valorizado pelo grupo evitará 

produzir enunciados considerados confusos ou pouco apropriados. Deixará de usar 

sua língua, se envergongará dela. Para Bakhtin (2000, p.112), ―não é a atividade 

mental que organiza a expressão, mas, ao contrário, é a expressão que organiza a 

atividade mental‖. Para ele, não há como distinguir o conteúdo interior e a expressão 

exterior, uma vez que o centro organizador e formador do pensamento não se situa 

no interior, mas no exterior, no meio social em que o sujeito está inserido; a 

enunciação nada mais é do que o produto da interação de dois indivíduos 

socialmente organizados.  

Não há, portanto, motivos para desvalorizar a variação linguística, que é, 

mais do que marca de pertencimento ao grupo original do falante, modulada pelo 

grau de relacionamento dos sujeitos, sua hierarquia no grupo social e a situação de 

produção dos enunciados. Para que a interação se faça satisfatoriamente, é preciso 

que haja um acordo entre os interlocutores e uma cumplicidade que apaga os papéis 

individuais de falante e ouvinte. O diálogo é construído por ambos os participantes, 

numa relação em que a palavra não mais lhes pertence – a não ser como ato 

fisiológico – pois sua materialização como signo é determinada pelas relações 

sociais. Bakhtin (1997, p.113) sublinha que ―a palavra é uma espécie de ponte 
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lançada entre mim e os outros. Se ela se apóia sobre mim numa extremidade, na 

outra apóia-se sobre o meu interlocutor‖. 

Os lugares sociais ocupados por sujeitos determinam os efeitos de sentido 

da enunciação – produto da interação, portanto, fenômeno ideológico. Indivíduos 

não usam a língua apenas para transmitir informações ou exteriorizar um 

pensamento, mas para realizar ações, agir, atuar sobre seu interlocutor. E é na 

escola que, em condições ideais, pela primeira vez, o sujeito enfrenta uma maior 

variedade de interações, experimenta novas formas de expressão. É preciso, então, 

que esse encontro inicial enseje variados estímulos, um modelo que mimetize o 

mundo real em que as relações são múltiplas, que permita segundo Bakhtin (2000, 

p.70) ―inseri-lo num complexo mais amplo e que o engloba, ou seja: na esfera única 

da relação social organizada‖.  

Cabe à escola abrigar as outras possíveis variantes linguísticas e 

proporcionar as condições para a valorização do sujeito. A variedade culta, não 

culta, escrita e oralidade, formalidade e informalidade, se entrecruzam em extensas 

cadeias. O papel do professor é fundamental nesse processo, pois exige um 

profundo exercício de reflexão e reorganização, uma vez que não há dois alunos 

iguais, duas turmas semelhantes. É preciso sempre estar atento para as diferenças, 

os desvios da norma; não há como apenas valorizar a gramática normativa, pois ela 

não registra a complexidade linguística testemunhada pelo professor diariamente em 

sua sala de aula.  

Assim, a necessidade de realizar com os educandos uma ação reflexiva 

sobre a língua, integrando as atividades verbais e o pensar sobre elas, destacando 

ainda a imensa variedade de formas expressivas alternativas à disposição do 

falante. Em outras palavras, ―refletir sobre a estrutura da língua e sobre seu 

funcionamento social é atividade auxiliar indispensável para o domínio fluente da 

fala e da escrita‖ (FARACO, 2008, p.157). 

Nessa perspectiva, é possível se aproximar também dos estudos sobre o 

currículo escolar; Moreira e Candau (2007) destacam que o mesmo se desdobra em 

torno do conhecimento, em meio a relações sociais, e que contribuem para a 

construção das identidades dos estudantes, associando-se, assim, ao conjunto de 

esforços pedagógicos desenvolvidos com intenções educativas. 

Sacristán (2000), por sua vez, num viés didático, conceitua o que é currículo 

e aponta qual a sua importância no cenário educativo. 
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1) Que o currículo é a expressão da função socializadora da 
escola. 
2) Que é um instrumento que cria toda uma gama de usos, de 
modo que é elemento imprescindível para compreender o que 
costumamos chamar de prática pedagógica. 
3) Alem disso, está estreitamente relacionado com o conteúdo da 
profissionalização dos docentes. O que se entende por bom 
professor e as funções que se pede que desenvolva dependem da 
variação nos conteúdos, finalidades e mecanismos de 
desenvolvimento curricular. 
4) No currículo se entrecruzam componentes e determinações 
muito diversas: pedagógicas, políticas, práticas administrativas, 
produtivas de diversos materiais, de controle sobre o sistema 
escolar, de inovação pedagógica, etc. 
5)    Por tudo o que foi dito, o currículo, com tudo o que implica 
quanto a seus conteúdos e formas de desenvolvê-los, é um ponto 
central de referência na melhora da qualidade do ensino, na 
mudança das condições da pratica, no aperfeiçoamento dos 
professores, na renovação da instituição escolar em geral e nos 
projetos de inovação dos centros escolares. (SACRISTAN, 2000, 
p.32). 

 

 

Ambos os autores nos conduzem a entender que o currículo pode ser 

compreendido como a concretização da função social da instituição escolar. A 

afirmação concatena-se com as linhas escritas da DCNEM, documento oficial que 

versa sobre a organização curricular para o Ensino Médio; nela o currículo é 

entendido como uma proposta educativa constituída de conhecimentos e práticas 

escolares e que articulam ―vivências e saberes dos estudantes‖ ―contribuindo para o 

desenvolvimento de suas identidades e condições cognitivas e sócio-afetivas‖ 

(DCNEM, 2013, Artigo 7º). 

A alternativa é prestigiar uma concepção interacionista, o que exige 

compreender que há uma gramática internalizada, posta em funcionamento 

continuamente no processo de aquisição e amadurecimento da linguagem; 

pressupondo aquele conceito de língua que se produz nas relações sociais 

(GERALDI, 2006), ou em outras palavras, há múltiplas gramáticas porque as formas 

de conceber a língua e operar com ela também são múltiplas. 

Se, por um lado, é possível por em prática o ensino de Língua Portuguesa 

em sintonia com ―os tempos digitais‖ (LÈVY, 1999), uma vez que o universo virtual 

também une palavras, faz nascer sentidos, aproxima o distante, há de se refletir 

sobre os possíveis valores na prática da língua: ―a relação dialógica‖ (FREIRE, 
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1988)  ―a produção de sentidos e interação pela linguagem‖ (KOCH, 2010), ―as 

inferências nas relações entre a escrita, o sujeito e contexto‖ (MARCUSCHI, 2007), 

para que se possa instigar o outro a ver com outros olhos a diversidade, o local, o 

global, a linguagem, assim como os estudos vinculados às práticas de ensino e de 

aprendizagem da língua materna. 

A linguagem não se reduziu, pelo avanço da ciência, da técnica, da 

tecnologia. Do mesmo modo como jamais se anulou, pela convivência com a 

linguagem das artes e das Ciências Humanas — desenho, pintura, música, dança, 

escultura, arquitetura, histórias de vida etc. Reafirmada entre nós e pela história da 

humanidade, ela ainda é o suporte básico (ECO, 2010) para todas as inovações que 

advieram: rádio, cinema, televisão, vídeo, informática, internet; qualquer que seja a 

tecnologia utilizada, analógica ou digital. 

 O texto, a mensagem e o seu escrito lá estão, no papel ou em variados 

suportes, antes de se tornarem imagem, gesto, cor, música, som, silêncio. A vida 

mesmo, como organizada em nossas sociedades, não prescinde do escrito. Pelo 

contrário, a escrita a organiza (CHARTIER, 2007), e mergulhados nela do mesmo 

modo que os que lêem, os que não lêem têm de dar conta das escritas que 

atravessam suas vidas, embora permaneçam apartados do ―segredo‖ que os textos 

contêm.  

Em sociedades complexas como a nossa, organizada pela escrita e em 

torno dela, mesmo sem dominar seu código, não há como escapar das armadilhas 

do texto. Os sujeitos são atravessados pelos sistemas de escritura, o que os obriga 

a produzirem saídas e táticas (CERTEAU, 2002) capazes de permitir que se movam 

em todos os espaços sociais, sem saber ler esses códigos. Além de criarem 

sistemas próprios de significação, passam a apreender e (re) significar outros 

códigos, presentes em imagens, sinais, símbolos, gestos e sons. 

Quando se trata da escola, essas aprendizagens de sentido produzidas na 

―leitura do mundo‖ (FREIRE, 1998) são abandonadas, para que se admita que os 

sujeitos ―nada sabem‖, por identificar uma única forma de saber, assim como um 

único conteúdo do dizer/ escrever. Na afirmação de Kato (2009) sugere: [...] só 

quando se sabe escrever é que se lê o que há para dizer. Quando nos tornamos 

autor, escritor, é que começamos a escrever o mundo.  

Ė possível pensar que não bastam as linguagens que os sujeitos dominam, 

trançadas no cotidiano de suas vidas: é preciso ler e escrever a outra, organizadora 
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dos tempos e espaços sociais (PAIVA, 2010). Mas essa outra também não pode ser 

pensada e trabalhada em limites que não indaguem sobre a nossa compreensão do 

significado da leitura/escrita na sociedade atual, contextualizada no caso brasileiro e 

circunscrita à problemática que envolve os sujeitos. E os leitores/autores? Que 

relações estabelecem com essas variações de textos, de temas, de gêneros, de 

suportes?  

Dessas visões, decorre uma concepção autoritária de leitura/escrita, 

segundo a qual há apenas uma maneira de abordar o texto e uma interpretação a 

ser alcançada – a do professor ou a dos manuais de leitura. A contribuição do 

estudante é dispensada frente a uma interpretação ―autorizada‖ (KATO, 2009). O 

advento da Lei 9.394/96 vem mudar essa prática em relação à leitura/escrita.  

Os estudos de Bakhtin (1997) nos remetem ao cotidiano no IFAM, Campus 

Lábrea; percebem-se lacunas no processo ensino-aprendizagem existem justamente 

devido ao não acompanhamento das mudanças que aconteceram no decorrer do 

tempo e até mesmo na forma de pensar e agir dos adolescentes e jovens de hoje, 

pois como o autor nos ajuda a refletir: 

 

Compreendendo a realidade como essencialmente contraditória e em 
permanente transformação, critica a dialética monológica de Hegel, L 
na qual percebe uma sistemática mecânica de oposições que priva o 
diálogo de sua condição essencial e propõe uma dialética que, 
nascendo do diálogo, nele se prolonga, colocando pessoas e textos 
num permanente processo dialógico. Seu pensamento, sempre 
aberto, resiste à ideia de acabamento e perfeição, e sem colocar um 
ponto final, não dizendo a última palavra, vai replicando criticamente 
posições discordantes, recriando um novo texto no diálogo com elas. 
(BAKHTIN, 1997, p. 220) 

 

 

Remetendo-nos às reflexões de Freitas (1994), é possível entender que no 

processo ensino-aprendizagem pode-se pensar numa nova dimensão do espaço 

escolar que possibilita a manifestação da diferença dos modos e esquemas de 

construção do conhecimento acompanhada de um trabalho pedagógico que se 

transforma numa ação compartilhada, num espaço de elaboração conjunta, assim,  
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Ao se valorizar essa interação dialógica, o aluno não é mais um 
agente passivo e receptivo, mas um sujeito que age e, pelo seu 
discurso se faz ouvir, recriando-se no seio de outras vozes. A ação 
compartilhada permeando o espaço pedagógico humaniza o 
processo educacional. (FREITAS, 1994, p. 11) 

Para respaldar a ideia de que o processo ensino-aprendizagem vai muito 

além dos muros das escolas, dos livros didáticos e do plano de curso de 

determinada disciplina, traz-se uma importante contribuição de Porto (2004) na qual 

afirma que há uma série de fatores que influenciam no adquirir dos saberes, por que 

não aproveitá-los?  

 

Os saberes adquiridos pelos estudantes (e pelos professores) não 
estão apenas na escola e na família. Estão na vida, nas relações 
com os amigos e com os meios de comunicação. Ingenuamente, 
alguns professores não percebem a presença dos meios/tecnologias 
na escola (na cultura dos alunos que a ela acorrem), ou mesmo 
desconhecem os mecanismos de sedução neles presentes. Afirmam 
ser imprescindível ensinar os alunos a educar-se para os meios, 

entendendo que lhes basta ter espírito crítico. (PORTO, 2004, p. 9) 

 

 

Outro fator importante para se pensar seria a experiência dos professores; 

eles deverão ser articuladores, colaboradores e coordenadores das atividades a 

serem desenvolvidas em conjunto. Uma das estratégias a serem adotadas é tratar o 

ensino como uma troca de conhecimentos, deixando o discente e o professor mais 

próximos, falando a mesma língua. Pois, como destaca Freire (1998): 

 

A educação constitui-se em um ato coletivo, solidário, uma troca de 
experiências, em que cada envolvido discute suas ideias e 
concepções. A dialogicidade constitui-se no princípio fundamental da 
relação entre educador e educando. O que importa é que os 
professores e os alunos se assumam epistemologicamente curiosos. 

FREIRE (1998, p. 96): 
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Quando se pensa em educação, faz-se necessária a questão: Que tipo de 

educação seria necessária para uma sociedade que vive em constante mudança? 

Os estudos de Luckesi (2007, p.34) podem nos ajudar a refletir que na educação há  

direcionamentos: ―[...] a educação como redentora; educação como reprodução; e 

educação como um meio de transformação da sociedade‖. 

Se a educação for crítica, poderá instigar uma sociedade mais democrática e 

igualitária; para isso caberá ao professor de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, 

História e Artes, por meio de ações pedagógicas diferenciadas, contribuírem para a 

autonomia do sujeito, fomentando a sua criticidade e, nesse sentido, cumprindo o 

papel social de educador escolar.  

Assim, imbuídos de maior aproximação com os sujeitos, é desejável que os 

professores evitem trabalhar com os tais textos prontos, construindo uma parceria 

com os discentes, pois, embasado no que sugere Barthes (2004), um texto é feito de 

escritas múltiplas oriundas de várias culturas, entram umas com as outras em 

diálogo, mas há um lugar em que esta multiplicidade se reúne, e esse lugar é o 

leitor.  

É a partir destas perspectivas que surge a proposta de intervenção, para que 

sejam postas em prática as muitas contribuições das referencias bibliográficas aqui 

citadas, pois como menciona Abdalla (2005) sobre pesquisa-ação:  

 

[...] surge como estratégia de conhecimento teórico-prático capaz de 
ampliar o nível de conscientização: a capacidade incessante que 
temos de captar a realidade e expressá-la em proposições teóricas, 
transformando o desconhecido em conhecido. ABDALLA (2005, p. 
399) 

 

Para efetuar a produção de textos na escola é preciso que haja um processo 

de interação (GERALDI, 2006), no qual: a) se tenha o que dizer; b) se tenha uma 

razão para dizer; c) se tenha para quem dizer; d) o locutor se constitua como tal; e) 

escolham-se as estratégias adequadas. Quando assim procede, a escola apresenta-

se como espaço de interação, no qual o sujeito se desvela com a sua própria 

produção de textos. 

A reflexão acerca da organização do trabalho pedagógico requer um novo 

olhar sobre a escola com base no entendimento de que essa tarefa não é atribuição 
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específica dos gestores escolares e coordenadores pedagógicos. A aproximação à 

meta do PNE abriu portas para que se pudesse pensar um planejamento 

participativo com mediações diferenciadas que possam contribuir para os 

aprendizados significativos dos sujeitos no Ensino Técnico-Médio, junto ao IFAM, 

Campus Lábrea. A seguir, registros de um exercício com os sujeitos.  

 

 

FIGURA 8 - Projeto Abril Interdisciplinar 

 

Fonte: Banco de imagens do pesquisador 

 

 

A imagem acima destaca os estudantes das turmas dos primeiros anos em 

Administração, Agropecuária e Informática numa atividade que envolvia as 

disciplinas de Língua portuguesa e Artes; um bloco carnavalesco no qual eles 

deveriam trazer em destaque as figuras de linguagem, o que nos aproximar dos 

estudos Bakhtinianos com a vida.  

Outro fator que contribuiu para a pesquisa foi a experiência da instituição 

junto ao Projeto realizado no IFAM intitulado: ―Abril Interdisciplinar‖, com o objetivo 

de compartilhar com a comunidade escolar os trabalhos elaborados pelos sujeitos 

dos primeiros anos da instituição, campus Lábrea, na tentativa de trabalhar a 

interdisciplinaridade aliada ao protagonismo dos estudantes com temas relacionados 
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a datas celebradas no mês de abril; tratou-se de uma inspiração para podermos 

tratar com ações efetivas com a Língua Portuguesa.  

O evento coordenado pela equipe de Língua Portuguesa e Língua 

Estrangeira trouxe à tona os textos dos sujeitos com cordéis, paródias, encenações, 

poesias e músicas. Além de trabalhos de conscientização do uso da terra e da água, 

produção de iogurte e as mais variadas receitas produzidas a partir da macaxeira. 

Assim, os sujeitos protagonizaram a partir das suas reflexões e participações sociais 

com a escrita. 

Observou-se uma participação efetiva dos sujeitos no esforço em 

compartilhar os seus saberes, as suas representações, deixando entrever que a 

perspectiva pedagógica baseada na vereda sociointeracionista (MARCUSCHI, 

2007), na qual o fenômeno social da interação verbal é o espaço próprio da 

realidade da língua, pois é nele que se enunciam as vozes dos sujeitos envolvidos 

nos processos de comunicação social. 

 

 

 

4.2. ÁREA DAS HUMANAS EM FOCO: ANALISANDO AS CONVERSAS COM OS 
EDUCADORES DO IFAM 

 
 
 
 
Meu enleio vem de que um tapete é feito de tantos fios que não 
posso me resignar a seguir um fio só: meu enredamento vem de que 
uma história é feita de muitas histórias. 

 
 

 

Clarice Lispector 

 

 

A inspiração poética de Clarisse Lispector pode ser um ponto de partida para 

que se possa se aproximar das vozes dos vários educadores da Área de Humanas  

no IFAM que participaram dessa pesquisa; os diálogos travados nos ajudaram a 
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(re)pensar propostas metodológicas em equipe, no esforço em poder tratar a 

linguagem com os discentes do Ensino Técnico-Médio. 

Os professores selecionados são os profissionais da educação em exercício 

no Instituto Federal do Amazonas, Campus Lábrea, que ministram aulas nas 

disciplinas da área de Humanas, num ambiente fortemente marcado pela Ciências 

Exatas.  Segue o demonstrativo do total de respostas dos professores às questões 

propostas; optou-se por usar pseudônimos na tentativa em caracterizar os 

participantes. 

 Para contextualizar as entrevistas, os docentes da área de Humanas 

refletiram sobre as suas relações com os estudantes do primeiro ano do Ensino 

Técnico-Médio, manifestando as suas ansiedades e procurando demonstrar a 

vontade de ampliar os horizontes educativos no IFAM Lábrea. 

A primeira questão apresentada foi sobre a formação inicial dos professores. 

Os entrevistados responderam ter formação em nível de graduação em História – 

Machado de Assis, Licenciatura em Artes Visuais – Manoel Bandeira, Letras – 

Língua Portuguesa e Literatura, José de Alencar e Letras Inglês – Cecília Meireles.  

A segunda pergunta: ―Possui Pós-Graduação? Em qual área?‖ obteve 

respostas diferentes. Machado de Assis tem Pós-graduação em Educação (Ed. 

Ambiental e Gestão Pública), Manoel Bandeira fez Metodologia das Artes Visuais, 

José de Alencar em Linguística e Cecília Meireles em Metodologia do Ensino 

Superior. 

Não foi difícil perceber que todos demonstraram interesse em se aprimorar e 

se capacitar na busca de poder compartilhar melhores condições de ensino-

aprendizagem. Mesmo com as distâncias dos centros educacionais, cada 

profissional do Instituto busca continuamente aprimorar o seu conhecimento e 

consequentemente o seu fazer pedagógico. 

Os professores entrevistados são jovens e estão na educação há pouco 

tempo, como demonstraram nas suas respostas para a terceira questão: ―Há quanto 

tempo você trabalha com o ensino médio?‖ O mais antigo trabalha há 6 anos e meio 

e o mais novo há 2 anos. A curta permanência pode explicar o entusiasmo das 

respostas. Como demonstram nas respostas da questão de número quatro: ―Há 

quanto tempo ministra aulas na Instituição?‖ As suas respostas sinalizam que todos 

iniciaram a carreira docente no IFAM Lábrea; o Machado de Assis há 4 anos e 4 
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meses, o Manoel Bandeira há dois anos, José de Alencar  há 6 anos e seis meses e 

Cecília Meireles há pouco mais de 2 anos. 

A disciplina trabalhada foi a questão posterior: ―Você trabalha com qual 

componente curricular?‖ e as respostas foram História,  Artes, Língua Portuguesa, 

Literatura Brasileira e Inglês. Observa-se que cada docente procura trabalhar na sua 

área de formação, diferentemente das situações de algumas instituições de ensino 

nas quais os educadores são aproveitados pela gestão para trabalharem em outras 

disciplinas da grade curricular.   

Uma vez identificado o campo de atuação de cada um, o questionário partiu 

para a investigação da experiência docente dos professores. A próxima questão, a 

de número 6: ―Qual(is) prática(s) você tem aplicado em sala de aula para as turmas 

de primeiros anos para ensinar o conteúdo que faz parte do componente curricular 

que ministra?‖  Machado de Assis diz que privilegia a ―Construção de laços de 

amizade professor-aluno-professor/ alunos-alunos. Aulas expositivas e dialogadas, 

Discussões e debates em grupos e o exercício em poder compartilhar relatos e 

ideias.‖ 

O professor Manoel Bandeira indica que ―utiliza atividades de sensibilização 

(sessão de vídeos), debates; aula expositiva dialogada; pesquisa e oficinas de 

criação e produção de trabalhos artísticos‖. O Professor José de Alencar cita a 

―utilização do livro didático, discussão em grupo, apresentação de seminários, 

produção de textos a partir do estudo de determinado gênero, atividades individuais 

de leitura e interpretação com posterior correção e discussão em grupo, rodas de 

leitura de obras literárias estudadas no período, entre outras.‖ Já Cecília Meireles 

afirma que ―suas aulas são dinâmicas e diz nunca repetir o mesmo método em duas 

aulas seguidas para não tormar o ensino cansativo‖. 

Já na questão de número 7: ―Você tem alcançado um bom resultado de 

aprendizagem com a aplicabilidade dessa (s) prática(s)?‖, as respostas que 

concordam afirmativamente foram unânimes. Para poder justificar, o primeiro 

professor destacou que ―grande parte dos alunos, muitas vezes, respondem de 

forma espontânea os conteúdos ministrados, expondo exemplos, ideias, 

questionando, comparando. Acreditamos que muitos benefícios de aprendizagem 

são alcançados. No entanto, somos humildes e sabedores de que devemos 

melhorar e inovar nossas práticas pedagógicas.‖ Por seu turno, o professor Manoel 

Bandeira destaca: ―Percebo a energia e o entusiasmo que os mesmos empenham 
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para desenvolverem as atividades que são propostas‖; já José de Alencar menciona: 

―Mesmo considerando as dificuldades dos sujeitos principalmente no que se refere à 

interpretação e produção de texto, percebe-se uma pequena melhoria ao longo do 

tempo, porém, ainda não é o desejável.‖ Por seu turno, Cecília Meireles enfatiza que 

alcança em parte, ―pois a sua maior dificuldade é não estar conseguindo fazer com 

que seus alunos relacionem o inglês a sua volta, no dia a dia.‖ 

A próxima questão se aproxima das experiências pedagógicas diferenciadas 

que os educadores tratam as suas disciplinas com os discentes; ou em outras 

palavras: ―De que maneira os professores motivam os estudantes com a sua 

disciplina?‖  

Machado de Assis sinaliza que ―Há um esforço para que o discente seja ele 

próprio, o agente principal de sua aprendizagem; para tanto, aguçamos a 

participação nas aulas, de modo que adquira mecanismos que lhes permita e o 

habilite nas resoluções de situações/problemas de seu cotidiano.‖  

Já Manoel Bandeira procura motivá-los ―propondo atividades de pesquisas e 

debates de discussões de ideias afins de que os mesmos sintam-se protagonistas 

de seu processo ensino aprendizagem.‖ Por seu turno, Cecília Meireles aproveita a 

oportunidade e ―por meio das discussões, busco ouvir os alunos e contextuar as 

suas experiências com o conteúdo ministrado. Procuro mostrar exemplos que 

contemplem a realidade dos alunos.‖ Por sua vez, José de Alencar cita ―Tenho 

deixado que eles mesmo construam suas falas ao invés de solicitar que façam 

exercícios que repitam dialógos prontos‖. 

Outra questão para os docentes: ―Você já questionou os seus alunos a 

respeito das metodologias de que estes gostariam que fossem aplicadas no 

componente curricular que atua, visando uma maior participação e/ou interesse por 

parte deles nos conteúdos?‖ Machado de Assis diz que ―Ainda não. Mas pode ser 

que uma alternativa de experiência inovadora, pois para nós docentes, a nossa 

metodologia pode ser a ideal, mas para os alunos, não. É possível realizar esta 

aproximação junto aos discentes para que, juntos encontremos metodologias de 

ensino consideradas transformadoras para os sujeitos.‖   

Por outro lado, Manoel Bandeira relata que ―Sim, Realizo um mapeamento 

cultural dos estudantes buscando a partir dos seus apontamentos propor 

metodologias que possam ampliar seu repertório cultural. É uma das questões da 

prova escrita, proponho que os mesmos discorram críticas e/ou sugestões dos 
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métodos abordados.‖ Assim também destacou José de Alencar: ―Sim, no entanto, a 

maioria das vezes, eles sentem-se inibidos, concordando com a metodologia 

proposta. Às vezes, os sujeitos apontam interesses individuais como, por exemplo, 

relacionar o conteúdo ao futebol, porque é sua paixão e assim, ele teria interesse 

maior.‖ Por sua vez, Cecília Meireles acena já ter feito, porém de maneira informal. 

Na sequência, outra questão: ―Que tipo de atividade(s) diferenciada(s) você 

já realizou para os estudantes da disciplina que atua? Você percebeu se houve 

maior envolvimento por parte deles nessa(s) atividade(s)?‖ As respostas foram 

diversas. Machado declara que ―Infelizmente ainda pecamos muito por não 

realizarmos atividades pedagógicas diferenciadas para nossos estudantes. É mais 

cômodo para nós docentes continuarmos com as nossas metodologias do que 

termos a vontade de inovarmos. Admitimos que constantemente necessitamos 

renovar e inovar as nossas práticas pedagógicas.‖  

Já o Professor José de Alencar sinaliza que realiza ―Projetos de trabalhos. 

Nos quais a partir de um tema o discente se envolve no processo de criação, 

deselvolvimento e conclusão. Ou seja, o estudante aprende a aprender. Com isso 

tenho maior participação e deselvolvimento das atividades alinhando teoria e 

prática.‖ E destaca ainda: ―Fora as atividades diárias, as quais tento não tornar 

repetitivas, realizamos atividades mais coletivas como os saraus, as competições 

etc. Também atividades interdisciplinares. Principalmente envolvendo literatura. Com 

certeza o interesse dos dsicentes é maior com essas atividades.‖ 

O próximo item para perguntar trouxe um acordo coletivo: ―Você aceitaria 

formular um plano de aula a partir de ideias de aprendizagem propostas por seus 

discentes?‖ Ouvir os anseios dos sujeitos pode trazer benefícios, principalmente no 

que diz respeito à compreensão dos objetivos estabelecidos desde os primeiros dias 

de aula, motivando e estimulando a participação. 

Machado de Assis ―Com certeza! Pois partindo das proposições dos alunos, 

podemos identificar metodologias que possivelmente atingirão as necessiades de 

aprendizagem dos mesmos. Não significa dizer que essa nova proposta terá o êxito 

almejado,tão pouco podermos afirmar que serão melhores que as já existentes. 

Cabe a todos aproveitarmos as interessantes e descartarmos as irrelevantes.‖  

Por seu turno, Manoel Bandeira destaca: ―O mapeamento cultural proposto 

nos primeiros dias de aula visa coletar as ideias e anseios. E a partir disso são 

criados planos que atendam as suas vontades, promovendo um aprendizado 
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significativo, propondo diálogos da Arte feita dentro e fora da escola‖. Já Cecília 

Meireles e José de Alencar sinalizaram afirmativamete, pois despertaria maior 

interesse por parte dos estudantes durante as aulas. 

Finalizando o questionáro, a útlima questão: ―Para você, quais são as 

maiores dificuldades em relação ao processo ensino-aprendizagem dos estudantes 

dos primeiros anos das turmas que leciona?‖ Machado de Assis declarou que 

―Minhas angústias relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem dos alunos 

dizem respeito à desmotivação de grande parte deles. No entanto, tal motivação 

pode está atrelada a vários contextos: o socioeconômico, o familiar, o emocional, o 

afetivo... Não cabe a nós aqui analisarmos tais contextos. Uma das nossas tarefas 

como facilitador da aprendizagem e tentar identificarmos as fragilidades de nossos 

educandos. E isso não é tarefa fácil. Acreditamos que a falta de mecanismos que 

poderiam incentivar e motivar nossos alunos é um dos fatores que interfere em seu 

processo de ensino e aprendizagem. Nosso maior desafio é encontrar subsídios que 

levem os alunos a terem a satisfação em estudar. Ou melhor dizendo: a satisfação 

em aprender.‖   

Já Manoel Bandeira destaca: ―Adaptabilidade. Principalmente no que se 

refere à quantidade de disciplinas da grade curricular. E, especificamente na 

disciplina de Artes, fazer com que as aulas tenham significado. Pois, ainda persiste a 

ideia de que ensinar Arte é ensinar técnicas artísticas.‖  

Por seu turno, José de Alencar considera ―um dos maiores problemas 

encontrados são os relacionados ao letramento. Os alunos chegam com um nível 

muito abaixo do que se espera para iniciar o Ensino Médio. Além disso, logo esses 

alunos iniciam uma vida boêmia, passam a faltar bastante e a não demonstram 

interesse em estudar. Outro aspecto importante a ser observado é a ausência da 

família no processo de aprendizagem. A maioria das vezes a escola está sozinha. 

Há de se observar também os maus hábitos que os discentes trazem com relação 

ao modo de aprendizagem, sempre acostumados a receber sem muito esforço ou 

até mesmo ser aprovado sem muitas dificuldades.‖  

Finalizando, Cecília responde: ―Eles vêm com muita deficiência na 

aprendizagem, acostumados às atividades repetitivas e mecânicas; deficientes em 

raciocínio‖. 

Nessa acepção, observou-se o esforço de cada docente da área de Ciências 

Humanas do Instituto Federal do Amazonas, Campus Lábrea, em poder proporo 
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ações educativas que valorizem o dinamismo pedagógico; no entanto, por outro 

lado, observam-se nos encontros em sala de aula alguns silêncios dos discentes; 

estes são os desafios diários dos educadores do IFAM.   

Após as conversas, leituras e análises dessas vozes das experiências 

docentes em sala de aula, foram elaboradas oficinas com os discentes do primeiro 

período do IFAM, que aconteceram entre os meses de fevereiro e março de 2017, 

que será um assunto para o próximo debate.  

 
 
 
4.3. DIÁLOGOS COM OS DISCENTES  
 

 

Eu queria uma escola que lhes 
ensinasse a usarem bem a nossa língua, 

a pensarem e a se expressarem 
com clareza. 

 
Eu queria uma escola que lhes 

ensinassem a pensar, a raciocinar, 
a procurar soluções.[...] 

 
Oh! meu Deus! 

 
Deus que livre vocês de uma escola 

em que tenham que copiar pontos. 
 

Deus que livre vocês de decorar 
sem entender, nomes, datas, fatos... 

 
 

 
Carlos Drummond de Andrade 

 

A reflexão do poeta Carlos Drummond de Andrade abre portas para 

refletrimos sobre ações formativas e pedagógicas nas instituições de ensino de 

modo que a Educação seja um direito dos sujeitos. Mas quais são os desafios dos 

educadores para este fim? A oficina cm os sujeitos foi mais uma etapa nesta 

pesquisa cujo objetivo foi o de pode se aproximar das vozes dos sujeitos e junto com 

eles poder (re) pensar estratégias diferenciadas com a língua materna.  

Durante a realização das oficinas, foram entrevistados 60 discentes das três 

turmas de 1º ano dos Cursos Técnico integrados do IFAM Campus Lábrea: 
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Administração, Agropecuária e Informática, 20 alunos de cada turma. Somente os 

sujeitos dos cursos Integrados cursam o primeiro ano, portanto, o ensino 

Subsequente não entrou nessa fase da pesquisa. 

A primeira questão referia-se ao Curso Técnico-Médio o qual cada 

pesquisado estava regularmente matriculado, no esforço em poder confirmar se era 

um estudante do curso de Administração, Agropecuária e/ou Informática; 20 dos 

entrevistados responderam que eram do curso de Administração; 20 dos 

entrevistados responderam que eram do curso de Agropecuária e 20 dos 

entrevistados responderam que eram do curso de Informática. 

A segunda questão foi para poder saber o motivo pelo qual foi escolhido o 

Curso técnico que frequentava: 36 dos entrevistados responderam que foi porque 

gostavam da área; 11 responderam que foi porque o curso era menos concorrido; 9 

responderam que foram os pais que optaram pelo curso; 3 responderam que seu 

irmão(a) mais velho(a) faz ou fez o mesmo curso, e apenas 1 respondeu que não 

sabia o porquê.  

A outra questão: ―Você sente dificuldade em aprender alguma disciplina? Se 

sim, diga o porquê‖.  100% dos pesquisados responderam que sim. Explicando os 

motivos para essa dificuldade, 19 disseram que não entendem da forma como o 

professor explica; 13 disseram que entendem na hora, mas depois esquecem; 

11disseram que têm dificuldade mas não sabem dizer porque; 6 disseram que a 

bagunça na sala de aula atrapalha as explicações; 5 disseram que não conseguem 

se concentrar muito tempo na explicação do professor; 2 disseram que a linguagem 

dos livros didáticos é muito complexa; 1 disse que não acha interessante a maioria 

dos conteúdos que é partilhado em sala; 1 disse que é porque os professores do 

IFAM explicam de forma complicada; 1 disse que tem muita preguiça de estudar e 1 

disse que seria muito mais fácil se todos os tempos de aula fossem de Educação 

física. 

A quarta questão procurou indagar se eles sentiam-se satisfeitos da forma 

como os conteúdos eram ministrados em sala de aula: 47 responderam que não; 13 

responderam que sim.  

A outra questão trazia um complemento da quarta: ―Se a sua resposta em 

relação à pergunta anterior foi não, diga de que forma você gostaria que os 

conteúdos fossem ministrados durante as aulas? Para essa questão, tivemos uma 

avalanche de respostas; alguns destacaram que queriam aulas com músicas; outros 
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que tivesse dança; outros, teatro. Já para alguns deveria ter música, dança e teatro. 

Alguns disseram que se deveria usar o celular em sala de aula, outros mencionaram 

que deveria ter aula na quadra, na piscina, embaixo da árvore. Outros disseram que 

deveria haver filmes para assistir, falar de futebol, fazer jogos e brincadeiras. 

Não é difícil perceber que muito há de se escutar dos sujeitos quando o 

assunto são as ações pedagógicas, uma vez que aproximar-se dos sujeitos e das 

suas preferências metodológicas pode ser um caminho a ser seguido nas 

instituições de ensino. 

Um aspecto que poderia ser marcado na fala dos discentes é a forma como 

eles se sentem valorizados ao serem ouvidos pelos seus professores e serem 

contemplados com um projeto institucional que tenha nascido das suas expectativas; 

outras estratégias pedagógicas que valorizem as suas histórias, memórias, culturas, 

também fazem andar o carrossel dos sentidos para os estudantes. Quem sabe, uma 

Semana de Humanas e Linguagens no IFAM fortaleça esta ação educativa; esta 

ideia será vista nas linhas da próxima discussão.    

 

 

4.4 POR UM EVENTO NO CAMPUS LÁBREA: SEMANA DE HUMANAS E 
LINGUAGENS NO IFAM 

 

 

E a partir disso são criados planos que atendam as suas 

vontades, promovendo um aprendizado significativo, propondo 

diálogos da Arte feita dentro e fora da escola43. 

 

 

A voz do professor Manuel Bandeira, na epígrafe deste estudo, ajuda a 

pensar sobre as muitas possibilidades de ações pedagógicas nas instituições de 

                                                

43
 Voz do professor Manual Bandeira no questionário aplicado. Vale destacar que, para 

manter o anonimato, por questões metodológicas, optou-se em registrar o nome fictício do professor.      
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ensino. A sua experiência abre portas também para refletirmos sobre a necessidade 

de discutir essas questões no âmbito das Ciências Humanas no IFAM. 

Outro momento, proposto após a avaliação das etapas anteriores, 

compreendeu a realização do projeto de intervenção. Inicialmente, a proposta era 

trabalhar em oficinas com música, teatro, danças, redes sociais e outras linguagens, 

a fim de possibilitar o dinamismo e aproximar teoria e prática dentro dos conteúdos 

de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, História e Artes.  

Após a aplicação dos questionários com discentes e docentes, foi feita uma 

reunião com os professores participantes da pesquisa, para definirmos quando e de 

quanto em quanto tempo seriam feitas as oficinas, nas quais definiríamos quais as 

intervenções que poderiam ser realizadas a partir das respostas dos alunos na 

pesquisa. Ficou decidido que as reuniões aconteceriam quinzenalmente, sempre às 

terças-feiras à tarde, após o 4.º tempo de aula, ou seja, às 17h05min. As oficinas 

foram realizadas nos meses de fevereiro e março de 2017.  

O primeiro encontro da oficina agendada pela equipe aconteceu no dia 28 de 

fevereiro de 2017. Foi apresentada a ideia do projeto de pesquisa-ação aos 

professores das disciplinas Artes, História, Inglês e Língua Portuguesa, que estavam 

presentes na reunião. O intuito foi poder pensar ações pedagógicas diferenciadas a 

partir das respostas dadas pelos próprios discentes nos questionários que lhes 

foram aplicados, e falou-se também sobre a dificuldade dos sujeitos dos primeiros 

anos no dia a dia acadêmico.  

Em seguida, houve uma breve discussão sobre as perguntas feitas no 

questionário para os docentes; um dos professores questionou sobre a forma pela 

qual essa ação seria realizada, e se ela poderia contribuir para sanar ou pelo menos 

diminuir tais dificuldades. Foi refletido que a ideia de estarmos reunidos ali era 

justamente essa, pretendia-se que em conjunto planejássemos ações que 

pudessem incorporar as ideias dos estudantes. Esperava-se levar para as aulas de 

Artes, Inglês, História e Língua Portuguesa um pouco do cotidiano dos educandos e, 

quem sabe, poder transformar o ensino-aprendizado em algo mais significativo para 

os sujeitos. 

Ao deparar-se com essas respostas, foi proposto que cada professor ali 

presente falasse um pouco sobre a sua didática em sala de aula, e quem já fazia 

algo parecido que pudesse compartilhar com os seus pares. Alguns mencionaram 

que às vezes sim; o professor Manuel Bandeira destacou que em suas aulas já 



101 
 

acontecem constantemente essas ações diferenciadas, porém os sujeitos não 

conseguiam percebê-las. O professor Machado de Assis sinalizou que tentava trazer 

ações diferentes, porém a falta de tempo em sala e a dificuldade dos estudantes em 

relação à interpretação de textos e ideias atrapalhavam o processo. Os outros 

educadores também afirmaram que às vezes procuravam ministrar aulas 

diferenciadas, mas nem sempre obtinham sucesso com os discentes.  

Diante desse primeiro momento, foi proposto que no segundo encontro 

pudéssemos analisar as sugestões citadas pelos discentes, e quem sabe, assim, 

pensar conjuntamente em algo que pudesse contemplar aquilo que para eles fizesse 

sentido.  

A segunda oficina aconteceu no dia 14 de março de 2017; houve muito 

debate e algumas tentativas para tratar a temática. Os professores expressaram sua 

falta de tempo para planejamento, falta de oportunidade de variar as atividades 

devido à falta de espaço adequado, carência de materiais ou de apoio por parte da 

direção da instituição de ensino. 

Após essa sessão, houve uma tentativa de pensar e elaborar novas 

propostas, o que, ao final da oficina, tinha sido apenas desenhado, mas ainda de 

maneira muito abstrata. O ponto positivo foi a interação entre os professores das 

diversas áreas do conhecimento, que juntos conseguiram chegar a um acordo: 

renovar era preciso, e isso seria muito mais fácil em conjunto. 

Com a terceira oficina, ocorrida no dia 28 de março de 2017, ficou decidido 

que a iniciativa não poderia acabar com aquele encontro, que as reuniões de 

compartilhamento de experiências e ideias são necessárias e poderiam acontecer 

independente da imposição da direção, embora dependessem da colaboração de 

todos os setores da administração escolar. 

Nesse sentido, esses encontros possibilitaram e lançaram uma ideia para o 

projeto intitulado inicialmente Semana das Humanas no IFAM, que seria elaborado, 

(re)discutido, (re)pensado, entregue à coordenação de área pela equipe e registrado 

neste trabalho como um projeto que será desenvolvido no IFAM em novembro, no 

segundo semestre de 2017.  

Depois de amadurecida, a ideia foi a de poder elaborar o planejamento da 

Semana de Humanas e Linguagens no IFAM, unindo esforços para que todos os 

docentes, discentes, coordenadores, gestores, técnicos possam também participar 
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deste projeto no IFAM nasce, desse modo, a pesquisa-ação para ser apresentada 

ao Mestrado Profissional em Educação Escolar. 

Destaca-se que as anotações foram realizadas de acordo com as 

necessidades do pesquisador; nesse sentido, o diário de campo foi utilizado para 

anotar as reações e manifestações dos participantes, fazendo avançar as 

discussões teóricas e análises empíricas aqui relatadas. 

Também foi possível observar que nem todos os estudantes escolhem os 

seus cursos conscientes profissionalmente. Isso impacta na relação com os 

professores e com a insituição como um todo. Mesmo que os professores pensem 

que estão propondo aulas criativas e inovadoras, isso nem sempre é acolhido pelos 

sujeitos. O constante diálogo entre as partes envolvidas pode garantir que o 

processo venha a ser mais prazeroso e que os discentes possam determinar a 

própria aprendizagem, mostrando claramente quais são seus anseios. 

Foi muito proveitoso discutir, abrir canais para o diálogo entre os discentes e 

docentes do IFAM. Espera-se que este seja somente o começo de uma nova 

maneira de ver o processo ensino-aprendizagem na Instituição Federal do 

Amazonas.   
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LÍNGUA EM MOVIMENTO: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

                                                                            Ao caminhar, o caminho é feito 

 

 

Antonio Machado 

 

 

 

O poeta espanhol foi convocado para poder ser a inspiração das linhas das 

considerações finais dessa pesquisa-ação nos territórios do Instituto Federal do 

Amazonas, Campus Lábrea. 

Ao iniciar este trabalho de pesquisa, esperava-se conseguir fornecer 

subsídios para a criação de ações pedagógicas diferenciadas para tornar o ensino 

da língua materna mais atraente, mais dialógico, num processo de produção de 

sentidos para os textos, instigando a troca de conhecimentos e saberes, 

aproximando discentes e o professor e, assim, contribuir para que os sujeitos do 

IFAM, Campus Lábrea, tivessem um domínio nas habilidades de ler e escrever, num 

processo ensino-aprendizagem com melhores resultados que revelassem a 

autonomia e a emancipação dos estudantes. 

Para alcançar esses objetivos, fez-se necessário refletir sobre quais eram as 

maiores dificuldades enfrentadas entre a relação professor-estudante no dia a dia 

em sala de aula, identificando nos sujeitos as formas de aprendizagem mais 

motivadoras no desenvolvimento dos conteúdos. Esperava-se ainda estimular o uso 

das novas tecnologias em sala de aula, para assim contribuir para a melhoria da 

práxis pedagógica.  

Com essa finalidade, foram realizados encontros com os professores e 

estudantes para discutir ações, junto aos educadores de Língua Portuguesa, 

Inglesa, História e Artes, que viessem possibilitar e estimular o protagonismo dos 

educandos, bem como suas produções e práticas de vida. Os professores 

responderam um questionário e apontaram ideias para a confecção de oficinas 
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quinzenais, realizadas nos meses de fevereiro e março de 2017, em que se 

trabalharam a expressão e a produção textual, enquanto se observou o 

comportamento dos participantes, a fim de definir quais intervenções poderiam ser 

realizadas a partir das respostas dos alunos. 

Entendo que os professores devem se preocupar com sua formação, não 

ficar esperando os órgãos competentes ou a escola oferecerem cursos de 

aperfeiçoamento, mas, sim, buscar mecanismos para gerir sua autoformação. Como 

destaca Candau (2000), a formação continuada não pode ser concebida como um 

processo de acumulação (de cursos, palestras, seminários, etc., de conhecimentos 

ou técnicas), mas sim como um trabalho de reflexibilidade crítica sobre a prática de 

(re)construção permanente de uma identidade pessoal e profissional, em interação 

mútua. 

Corroboramos a visão de Nóvoa (2009) ao destacar que a formação do 

professor deve estimular o desenvolvimento da visão crítica e reflexiva, que lhes 

forneça os meios de aprimoramento do pensamento e das práticas autônomas e 

facilite a dinâmica do investimento na autoformação participada, isto é, em formação 

construída não somente em processos solitários, mas com base na participação 

colegiada. Dessa forma, reafirmo a necessidade de formar professores que reflitam 

sobre sua prática e a de seus pares. 

Os estudos de Pimenta (1999) sugerem que a prática docente é dotada de 

saberes específicos que não são únicos, por não ser composta de um corpo 

acabado de conhecimentos, já que os problemas da prática profissional docente não 

são apenas instrumentais, mas envolvem situações que exigem decisões 

complexas, singulares e de conflitos de valores. Nesse sentido, os professores 

podem reelaborar os saberes iniciais em confronto com suas experiências práticas, 

cotidianamente vivenciadas nos contextos escolares. 

O homem aprende a refletir interagindo com seu meio natural e com seus 

semelhantes. Nesse processo, ele vai construindo conhecimentos e transformando 

sua realidade. Ressaltamos, portanto, a necessidade de se refletir sobre as práticas 

pedagógicas, trocando ideias, discutindo com colegas de profissão, ou seja, 

socializando conhecimentos.  

O mundo passa por constantes transformações, o que exige profissionais 

cada vez mais competentes; as mudanças estão ocorrendo aceleradamente. Nesse 

contexto, os conhecimentos se duplicam de maneira muitas vezes surpreendente. 
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Para acompanhar essas mudanças, o profissional da educação precisa estar 

preparado, para que possa atuar na instituição de ensino de forma consciente, 

criativa e transformadora para os discentes. 

Para estar atualizado, no momento presente, o professor precisa estar 

constantemente trocando informações e discutindo em grupo sobre as inovações 

pedagógicas, ou seja, socializando experiências. De acordo com Balzan (1996, 

p.48), ―essa socialização se torna prioridade, dada a necessidade de nos 

atualizarmos constantemente e da melhor maneira possível‖.  

No IFAM, inicialmente foi discutido o projeto de pesquisa-ação pelos 

professores das disciplinas Artes, História, Inglês e Língua Portuguesa, com o intuito 

de trabalhar ações pedagógicas diferenciadas a partir das respostas oferecidas 

pelos sujeitos nos questionários que lhes foram aplicados. Pretendia-se que, em 

conjunto, fosse mais produtivo planejar ações que incorporassem as vozes dos 

estudantes. Esperava-se levar para as aulas de Artes, Inglês, História e Língua 

Portuguesa um pouco do cotidiano dos educandos. 

Os autores que me ajudaram nesta pesquisa contribuíram para o avanço no 

debate sobre as ações pedagógicas com a língua materna no IFAM discutidas em 

grupos, o que também pode nos aproximar dos estudos de Zeickner (1993), no 

esforço em se pensar a capacidade de cada professor, de criação e recriação, no 

contato direto com a realidade dos sujeitos envolvidos no trabalho pedagógico. 

Além do estreitamento de relações com estudantes e professores do IFAM 

Lábrea, os resultados da pesquisa ampliaram a compreensão sobre o papel dos 

educadores de Língua Portuguesa, Inglesa, História e Artes numa escola de ensino 

técnico, e forneceram respostas com sentidos para os discentes. Sabemos que essa 

inciativa é complexa e não tem a pretensão de esgotar o debate sobre ações 

pedagógicas. 

A linguagem é uma das faculdades cognitivas mais flexíveis e plásticas, 

adaptáveis às mudanças comportamentais, responsável pela disseminação das 

constantes transformações sociais, políticas, culturais geradas pela criatividade do 

ser humano. As inúmeras modificações nas formas e possibilidades de utilização da 

linguagem e da língua são reflexos incontestáveis das mudanças tecnológicas 

emergentes no mundo, de modo particularmente acelerado nos últimos 30 anos, 

quando os equipamentos informáticos e as novas tecnologias de comunicação 

(Orozco Gomez, 2005) decolaram e começaram a fazer parte da vida dos sujeitos e 
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das instituições (Marcuschi, 2010; Xavier, 2010).  

Outras possibilidades instigantes, provocativas para os sujeitos nas 

instituições de ensino são as de poder trabalhar as escritas literárias num universo 

interdiscursivo em que entrem os quadrinhos, as telenovelas, os jogos eletrônicos, 

as narrativas autobiográficas, comentários jornalísticos, as tirinhas e outras 

elaborações textuais que compõem o cotidiano deles. Também dialogando com 

textos presentes em outras disciplinas, as linguagens se ampliam para os campos 

geográficos, históricos, biológicos, físicos, matemáticos, ficcionais. As pesquisas 

interdisciplinares podem ganhar o gosto dos estudantes, com leituras em diversas 

fontes e suportes e com outro olhar para os livros didáticos das disciplinas 

diferentes, capazes de ajudá-los a entender melhor os discursos da vida. 

Se compreendermos que o ensino e a aprendizagem com as linguagens são 

um só processo indissociável44, tecido na relação entre os sujeitos e não numa ação 

de uns sobre os outros, que o conhecimento pode ser produzido nessa relação 

estabelecida entre sujeitos de diferentes saberes, culturas, tempos e espaços, quem 

sabe, seja o de se poder pensar também que o ímã irresistível desse universo na 

produção do conhecimento linguístico esteja na instância do imprevisível, do que 

precisa ser desvelado junto com o outro, inclusive ouvir as suas vozes nas redes de 

sociabilidade digitais, espaços nos quais os discentes também transitam.  

Falando em tecnologias, abre-se também o leque de possibilidades para 

tratar empiricamente os debates que se voltavam antes apenas para aspectos 

meramente cognitivos. A cultura digital trouxe para o mundo das Letras novas 

práticas de escrita (Chartier, 2009), novos modos de fazer (Villaça, 2006) que se 

unem ao recurso tecnológico, armazenando dados, executando operações em 

grande velocidade, impulsionando a mediação, intervenção, transmutação, as quais 

podem ser pensadas numa perspectiva de se refletirem as novas técnicas centradas 

na exploração física do texto através da interatividade.  

Acreditamos que o desfecho esperado para o trabalho tenha sido 

parcialmente alcançado, ou seja, houve uma contribuição, ainda que incipiente, para 

a redução dos índices de evasão escolar e retenção dos sujeitos nas séries e 

disciplinas, uma vez que se buscou evidenciar que as ideias, opiniões e vontades de 

cada aluno são importantes e que eles serão sempre ouvidos quando quiserem 

manifestar-se, desde que o façam de forma organizada e bem planejada. Fica, 

                                                

44
 Que é realmente ensino-aprendizagem. 
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assim, um legado pautado em experiências linguísticas reais para serem postas em 

prática com as turmas estudadas e com as novas turmas que adentrarão no Instituto 

Federal do Amazonas. 

Algumas questões também ficaram e merecem destaque, como por 

exemplo, as horas de Língua Portuguesa e Língua Estrangeira nos currículos do 

ensino profissional técnico do IFAM. É preciso (re)avaliar estes poucos encontros 

com a língua materna. 

Há de se destacar também sobre os recursos pedagógicos que ainda são 

restritos, o que pode comprometer, junto ao ensino do IFAM, a aproximação de 

outras linguagens presentes na vida do cotidiano dos estudantes e docentes. 

Essa experiência mostrou que fazer um trabalho pedagógico em diálogos 

com estudantes e docentes é possível, num processo de interação entre as diversas 

áreas do conhecimento e entre os estudantes, o que pode nos aproximar das 

reflexões de Freire (2005) no que diz respeito à relação dialógica nas ações 

pedagógicas. 

Foi possível entender que pensar leitura/produção textual nos remete à 

importância de realizar o ensino da língua materna permeado por outros elementos 

e metodologias. Assim, os estudos de Marcuschi (2010) nos ajudam a refletir sobre 

a ampliação dos repertórios textuais que também auxiliam no aprendizado da Língua 

Portuguesa. 

Ao chegarmos nas linhas finais deste debate, destaca-se que ainda há muito 

trabalho a fazer; torna-se necessária também uma reflexão com relação ao futuro do 

Ensinso Médio, uma vez que a educação nacional sofrerá, nos próximos anos, uma 

alteração significativa em face à lei do Novo Ensino Médio. Toda a estrutura será 

completamente alterada, conforme a MPV 746/2016 que foi aprovada no Senado, no 

dia 8 de fevereiro de 2017, sob a forma do Projeto de Lei de Conversão 

(PLV) 34/2016.  

De acordo com o texto aprovado no Congresso, o ensino integral será 

implantado de forma gradual. As escolas terão o prazo de 5 anos para aumentar a 

carga horária das 800 horas anuais para 1 mil horas. Isso significa que os turnos 

passarão das atuais 4 horas diárias para 5 horas diárias. Depois, a carga anual deve 

chegar a 1,4 mil horas, mas não há prazo estipulado para a meta.  

Não há ainda como prever como será afetado o Ensino Técnico-Médio; no 

entanto, suas alterações, quando implementadas, permitirão ser um horizonte de 
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debate na Educação, um passaporte para um novo trabalho de pesquisa que traga à 

tona as questões das ações pedagógicas diferenciadas com a Língua Portuguesa no 

IFAM.  

Quem sabe, um trecho da escrita poética de Capparelli (2015) nos inspire a 

dar conta desse protagonismo discente: ―E se, esquecida a senha, tentares abrir a 

janela, te vira, meu filho, [...] Te vira para mim, que eu te estenderei a mão [...]‖. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO-TCLE 

Pelo presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, eu, 

________________________________, em pleno exercício dos meus direitos me disponho a 

participar da Pesquisa: ―AÇÕES PEDAGÓGICAS EMANCIPATÓRIAS: (re)desenhando 

práticas nos territórios da linguagem do IFAM Campus Lábrea”. Declaro ser esclarecido e estar 

de acordo com os seguintes pontos: 

A pesquisa-ação ―AÇÕES PEDAGÓGICAS EMANCIPATÓRIAS: (re)desenhando 

práticas nos territórios da linguagem do IFAM Campus Lábrea” terá como objetivo geral Criar 

ações pedagógicas diferenciadas para tornar o ensino da língua materna e demais disciplinas mais 

dinâmico, mais dialógico, como uma troca de conhecimentos e saberes, deixando os sujeitos e o 

professor mais próximos e assim contribuir para que os estudantes do IFAM Campus Lábrea tenha 

um processo ensino-aprendizagem de melhores resultados. 

Ao voluntário só caberá à autorização para a aplicação das entrevistas e questionários 

semiestruturados e participação nas atividades de intervenção. Não haverá nenhum risco ao 

voluntário 

Ao pesquisador caberá o desenvolvimento da pesquisa de forma confidencial; entretanto, 

quando necessário for, poderá revelar os resultados ao médico, indivíduo e/ou familiares, 

cumprindo as exigências da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da 

Saúde. 

O voluntário poderá se recusar a participar, ou retirar seu consentimento a qualquer 

momento da realização do trabalho ora proposto, não havendo qualquer penalização ou prejuízo 

para o mesmo. 

Será garantido o sigilo dos resultados obtidos neste trabalho, assegurando assim a 

privacidade dos participantes em manter tais resultados em caráter confidencial. 

Não haverá qualquer despesa ou ônus financeiro aos participantes voluntários deste 

projeto científico e não haverá qualquer procedimento que possa incorrer em danos físicos ou 

financeiros ao voluntário e, portanto, não haveria necessidade de indenização por parte da equipe 

científica e/ou da Instituição responsável. 

Qualquer dúvida ou solicitação de esclarecimentos, o participante poderá contatar a 

equipe científica no número (097) 98407 0221 com Judson Medeiros Alves Endereço: Travessa 

Nazaré, 444, Centro – Lábrea AM – CEP: 69830.000 

Ao final da pesquisa, se for do meu interesse, terei livre acesso ao conteúdo da mesma, 

podendo discutir os dados, com o pesquisador, vale salientar que este documento será impresso em 

duas vias e uma delas ficará em minha posse.  

Desta forma, uma vez tendo lido e entendido tais esclarecimentos, e por estar de pleno 



116 
 

acordo com o teor do mesmo, dato e assino este termo de consentimento livre e 

esclarecido. 

  

           ________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

________________________________ 

Assinatura do participante 

 

_________________________________ 

Assinatura do pai ou responsável 

(Em caso de alunos menores de idade)  
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS DOCENTES 

 

 

 

 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESCOLAR 

MESTRADO PROFISSIONAL 
 

Questionário para os Docentes 

1. Qual sua formação? 

_________________________________________________ 

2. Possui pós-graduação? Em qual área?__________________________________ 

3. Há quanto tempo você trabalha com o ensino 

médio?_______________________ 

4. Há quanto tempo ministra aulas na Instituição X? 

___________________________ 

5. Você trabalha com qual componente curricular? 

___________________________________________________________________ 

6. Qual(ais) prática(s) você tem aplicado em sala de aula para as turmas de 

primeiros anos para ensinar o conteúdo que faz parte do componente curricular que 

ministra? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________ 

___________________________________________________________________ 

7. Você tem alcançado um bom resultado de aprendizagem com a aplicabilidade 

dessa(s) prática(s)?  

Sim (   )   Não (   ) e por quê? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________ 

8. De que maneira você tem utilizado, em beneficio da disciplina que leciona, a 

empiria e o protagonismo dos estudantes das turmas de primeiros anos? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

______ 

9. Você já questionou seus alunos a respeito de metodologias que estes gostariam 

que fossem aplicadas no componente curricular em que atua, visando a uma maior 

participação e/ou interesse por parte deles nos conteúdos? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

10. Que tipo de atividade(s) diferenciada(s) você já realizou para os estudantes da 

disciplina em que atua? Percebeu se houve maior envolvimento por parte deles nessa(s) 

atividade(s)? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______ 

11. Você aceitaria formular um plano de aula a partir de ideias de aprendizagem 

propostas pelos seus alunos?  

Sim (   ) Não (   ) e por quê? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

12. Para você, quais são as maiores dificuldades em relação ao processo ensino-

aprendizagem dos estudantes dos primeiros anos das turmas para as quais leciona? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS DISCENTES 

 

 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESCOLAR 

MESTRADO PROFISSIONAL 
 

Questionário para os Discentes 

 

1. Qual o curso de nível médio-técnico que você estuda? 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. Por que escolheu esse curso? 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. Você sente dificuldade em aprender alguma disciplina? Se sim, diga o porquê:  

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. Você está satisfeito com a forma como os conteúdos são ministrados nas aulas? 

 

Sim (    ) Não (  )  

 

5. Se a sua resposta em relação à pergunta anterior foi não, diga de que forma você 

gostaria que os conteúdos fossem ministrados durante as aulas: 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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ANEXOS 
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ANEXO A – DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA 
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ANEXO B – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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ANEXO C - PROPOSTA DE REALIZAÇÃO DE EVENTO  

 

1.TÍTULO: 
 
SEMANA DE HUMANAS E LINGUAGENS NO IFAM 

Categoria do Evento: 

(    X  )   Novo (      )   Desdobramento de projeto de pesquisa 

(      )   Já realizado anteriormente (      )   Desdobramento de atividade extensionista 

 

2.IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE  
 

Nome:          Judson Medeiros Alves                                           
 

Cargo/Função: Professor de Língua Espanhola 
 

Siape: 1136690 CPF:809520622-91 

Telefone:  097 98407 - 0221                              
 

E-mail: judson.alves@ifam.edu.br 
 

Campus: Lábrea 

 
 

3. ÁREA TEMÁTICA  
 

Área temática principal 

(   ) 1. Comunicação 

(  X ) 2. Cultura          

(   ) 3. Direitos Humanos e Justiça       

( X  ) 4. Educação  

(   ) 5. Meio ambiente 

(   ) 6. Saúde  

(   ) 7. Tecnologia e Produção 

(   ) 8. Trabalho 

 

4.VINCULAÇÃO AOS PROGRAMAS 
 

Esta proposta poderá ser vinculada a um dos programas institucionais do IFAM? 
(   X   )   Não 
(      )   Sim  
  Cite o programa: Projetos Integrais no âmbito da Política de Assistência Estudantil do IFAM 
 

5.ARTICULAÇÃO COM  ENSINO E PESQUISA 
 

 
5.1 O evento está diretamente ligado a uma disciplina?  
(      ) Não    
(   x   ) Sim 
Qual(is) e de que curso(s)? Administração, Informática e Agropecuária 

mailto:judson.alves@ifam.edu.br


126 
 

 
 

5.2 A atividade é interdisciplinar?  
(      ) Não   
(   x   ) Sim.   
Qual(is) curso(s)/disciplina(s) envolvidas ? : Artes, História, Língua Portuguesa, Inglês e Espanhol. 
 
 
 

6. EVENTOS 
 

6.1 Tipo de evento 

x Artes cênicas-circo/dança/ópera/teatro X Literatura 

x Artes visuais  Memória, acervo e patrimônio cultural 

 Cinema e vídeo  Moda 

X Folclore X Música 

  

6.2 - Dados do evento 
 
Local do evento: IFAM Campus Lábrea 
 
Data: 20 a 24 de novembro de 2017 
 
 
Carga Horária: ___20__ horas  

 
 
(    ) Atestado   (  x  ) Certificado  

 
6.3 – Público-alvo: (Pode marcar mais de uma opção) 
 

(   x   ) Estudantes    

(   x   ) Professores 

(   x  ) Técnicos administrativos    

(      )  Estudantes de outro IF ou IES 

(    x  ) Estudantes ensino médio e fundamental 

(      ) Professores de outro IF ou IES 

(    x  ) Professores de ensino médio e fundamental 

 

(    x  ) Comunidade (especificar): Pais,responsáveis , amigos e vizinhos dos alunos envolvidos na atividade. Tanto 
os do IFAM quanto de outras escolas.  
 

(      ) Outros (especificar)  
 

6.4. Nº de participantes :  
 
Interno: n° de alunos_____110___     n° de docentes: ___5__   n° de técnicos-administrativos: ___5___ 
  
Externo: ______150_________ (Obs. Valores externos aproximados) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.EQUIPE 
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Nome 
 

Categoria * 
Carga horária 

semanal dedicada ao 
evento 

Unidade  
de  

origem  

Judson Medeiros Alves Coordenador 4 HORAS CGE/DEPE 

Manoel Galdino da Silva Prof. Colaborador  4 HORAS CGE/DEPE 

Éden Francisco Barros Maia Prof. Colaborador 4 HORAS CGE/DEPE 

Edson Galvão Prof. Colaborador 4 HORAS CGE/DEPE 
Laura Cristina Souza Prof. Colaborador 4 HORAS CGE/DEPE 

 
* Categorias: professor coordenador, professor colaborador, técnico-administrativo, estudante bolsista, estudante  
voluntário.  
 

8. PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE NO EVENTO: 
 

Fases do evento em que a comunidade participa  
(poderá ser marcada mais de uma opção): 
(      ) Na concepção                   (   x   ) No desenvolvimento/execução da proposta               
(      ) Na avaliação                      (      ) No financiamento               (      ) Não participa 

 
 

9.PARCERIAS* 
 
5.1 Existem parceiros externos ao IFAM?  
(  x  ) Não        (   ) Sim 
 

Quantos?  
 

Identificação da 
Instituição parceira 

Tipo Forma de inserção 

 

 
(    ) Instituição religiosa/assistencial 
(    ) Instituição pública 
(    ) Instituição privada 
(    ) ONG 

(    ) Participa da concepção 
(    ) Gera demanda 
(    ) Participa do desenvolvimento 
(    ) Recebe estudantes 
(    ) Apoio logístico 
(    ) Participa do financiamento  

* As cartas de aceite dos parceiros deverão ser anexadas a essa proposta.  
 
 

 
 

 

10. OBJETIVO 
 

Criar ações pedagógicas diferenciadas para tornar o ensino da língua materna e 
demais disciplinas mais dinâmico, dialógico, como uma troca de saberes, deixando 
estudantes e professores mais próximos e para que tenham melhor desenvoltura no 
processo ensino-aprendizagem. 
 
 

 
 

 
 

12.DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS  

 

(  ) Proposta deferida 

11. PROPONENTE  

Nome: 

Data:              

Assinatura 
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(  ) Proposta indeferida  

Nome: 

Data 

Assinatura 

 

 


