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1 APRESENTAÇÃO
A construção coletiva de um Projeto Político Pedagógico (PPP) é um dos maiores
desafios dentro da instituição escolar e, ao mesmo tempo uma necessidade fundamental
para alicerçar toda a prática docente, administrativa e da gestão institucional. Em nosso
campus, esta construção levou um total de três anos, desde o momento de sensibilização
da comunidade escolar no encontro pedagógico no dia 16 de fevereiro de 2017, quando foi
apresentado o Projeto Pedagógico Institucional com as diretrizes institucionais, discutiu-se
a importância e estrutura do PPP e se compôs a comissão de organização do PPP por meio
de consulta aos interessados até o momento de discussão, votação e aprovação da
programação final do PPP quando foram definidas as ações para os próximos dois anos.
No encontro pedagógico de agosto de 2017, foi apresentada uma agenda de
trabalho do PPP, construída pela comissão já instituída. A partir de então, a comissão
organizadora se reuniu sistematicamente para o grupo de estudo com fundamentações
acerca do PPP. Neste caminho, foi escolhida pela comissão, a metodologia de construção
do Projeto Político Pedagógico a partir da referência de Celso Vasconcelos (2006) e Padilha
(2008): O Projeto Político-Pedagógico (ou Projeto Educativo) é o plano global da instituição.
Pode ser entendido como a sistematização, nunca definitiva, de um processo de
Planejamento Participativo, que se aperfeiçoa e se concretiza na caminhada, que define
claramente o tipo de ação educativa que se quer realizar. E um instrumento teóricometodológico para a intervenção e mudança da realidade. É um elemento de organização
e integração da atividade prática da instituição neste processo de transformação.
A partir desta concepção, entende-se o PPP não apenas como um orientador
filosófico da instituição escolar, mas também a partir destes ideais devidamente discutidos
e dialogados como ações concretas e estratégias para se alcançar a realização desse
projeto.
Deste modo, seguiu-se a metodologia de Vasconcelos (2006), construindo o PPP
por três partes: Marco Referencial, Diagnóstico e Programação. O marco referencial “[...] é
a tomada de posição da instituição que planeja em relação à sua identidade, visão de
mundo, utopia, valores, objetivos, compromissos.” (VASCONCELOS, 2006). O marco
referencial é subdividido em três partes: marco situacional, em que são analisados o
contexto onde a instituição está inserida; o marco filosófico, que corresponde ao horizonte
maior de visão de sociedade, de homem e de educação que se deseja; e o marco operativo
que expressa o ideal da instituição, aquilo que se quer ser (utópico).
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Para construção do marco referencial de forma coletiva e significativa a toda a
comunidade escolar, foi realizado o Fórum de Construção do PPP no dia 28 de fevereiro de
2018. O fórum seguiu a metodologia indicada por Vasconcelos (2006) que consiste na
discussão de questionamentos, a partir dos quais a comunidade aponta sua visão.
Participaram deste evento, docentes, técnicos administrativos, pais, estudantes, sociedade
civil organizada e representações do poder legislativo da cidade. Na metodologia de grupos
foram discutidas a construção do marco referencial e a construção do diagnóstico. A
sistematização das informações foi apresentada em plenária para votação. Depois a
comissão sistematizou e construiu os textos que são as diretrizes para o marco referencial
e diagnóstico. A programação foi sistematizada pela equipe pedagógica e, posteriormente,
apresentada em assembleia geral, para discussão, votação e decisão final.

Figura 1 – Descrição temporal do Percurso de Construção do PPP

Fonte: Equipe Pedagógica, 2019.

O processo de construção do PPP, como já foi dito, demorou ao todo três anos.
É o primeiro projeto político pedagógico construído coletivamente no campus Buriticupu,
um marco histórico para nossa comunidade escolar. Muitos desafios fizeram parte deste
percurso, muitas outras necessidades imediatas foram tomando conta do trabalho iniciado,
mas a equipe nunca deixou esmorecer o desejo de dar seguimento ao projeto. Contudo,
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tem-se plena consciência de seu inacabamento e de que os maiores desafios ainda estão
por vir na nova fase. A fase das realizações. De inserir na práxis, o planejamento delineado
no papel.
Coordenadoria de Apoio Pedagógico
Campus Buriticupu
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2 HISTÓRICO
O Projeto Político Pedagógico (PPP) tem sido considerado como a identidade de
uma escola, contudo, a construção do PPP no campus Buriticupu iniciou seu
desenvolvimento apenas a partir de 2018. Diante Disso, é importante buscar a compreender
o conjunto de características que permite individualizar o Campus Buriticupu durante o
período de 2007 a 2017.
A identidade que cada escola e seus professores, gestores, funcionários e alunos
constroem é um processo dinâmico, sujeito permanentemente à reformulação
relativa às novas vivências, às relações que estabelecem. De outra parte, esse
processo está fortemente enraizado na cultura do tempo e do lugar onde os sujeitos
sociais se inserem e na história que se produziu a partir da realidade vivenciada,
que constitui ela mesma “um lugar de memória” (CIAVATTA, 2005, p.13).

Assim, por se entender que a identidade de uma escola não tem relação somente
com o que se deseja para o futuro, mas também com a compreensão de sua história e
memória, far-se-á um apanhado das memórias, a partir de falas descritas por alguns
servidores que trabalharam nos primeiros anos de instalação da instituição, assim como
será utilizado o trabalho monográfico de um aluno egresso do curso Superior em Gestão
Pública, que pesquisou as Contribuições econômicas, sociais e educacionais ocorridas na
cidade de Buriticupu a partir da implantação do IFMA no município.
Os registros das primeiras atividades em Buriticupu datam do ano de 2007,
quando então foi realizada a assembleia deliberativa na Câmara Municipal para decisão de
quais cursos seriam ofertados no IFMA Campus Buriticupu. A decisão, à época, foi de
realizar um curso que viesse colaborar na transformação social da cidade, que produzia
toda sua renda a partir da extração desregulamentada da madeira. De modo que foi dado
início ao curso intitulado Recursos Naturais. Porém, os Institutos Federais seguem uma
descrição de cursos listados no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, e como o curso
pleiteado não estava disposto no referido documento, foi decidido substituí-lo por outros
dois cursos também da área ambiental, sendo eles: Controle Ambiental e Meio Ambiente.
No ano de 2007, o campus, enquanto estrutura física, era um terreno concedido
pela prefeitura com uma construção do prédio em andamento. Assim, como afirma o
servidor Arcenildo Nascimento: “na Escola Municipal Simar Pereira Pinto, funcionavam
duas salas de aulas e uma administrativa, depois conseguimos alugar umas salas no posto
de combustível próximo à escola”. O primeiro Diretor Geral Pró-tempore do Campus
Buriticupu, à época Unidade Descentralizada de Ensino, foi o professor de geografia, José
Dioclides Goes Gonçalves, que enfrentou muitas dificuldades nessa fase inicial do projeto
de expansão dos Institutos Federais.
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Com 120 alunos inscritos nos cursos de Controle Ambiental Integrado, Meio
Ambiente Integrado e Secretaria Escolar PROEJA Integrado, começava uma nova
história na área educacional de Buriticupu e que buscava transformar outros setores
e alavancar a economia local, fomentado a vinda de outros profissionais das mais
diversas áreas para atuar na maior instituição de ensino instalada na região.
(BONFIM, 2013, p. 27)

Enquanto, para o município, iniciava-se uma nova fase, em especial, na área
educacional, tendo a primeira instituição da esfera federal em uma cidade de apenas treze
anos de emancipação (em 2007), os servidores que passavam no concurso para atuar no
IFMA sentiam a dificuldade para poder fixar uma residência no local devido à falta de
infraestrutura do município. Arcenildo, um dos primeiros administradores que passou pelo
campus Buriticupu, relata que uma das dificuldades deste início de implantação era “a falta
de uma boa infraestrutura da cidade, problemas de Segurança Pública, Serviços Médicos
e Escolas de qualidade para os filhos dos servidores, eram problemas sempre pontuados
pelos servidores”.
Aguiar (2015) ratifica, em seu livro sobre a história de Buriticupu, que os
primeiros servidores do campus encontraram dificuldades de infraestrutura, tanto do
ambiente de trabalho quanto do próprio município. “A jovem cidade por não oferecer boas
condições de infraestrutura, dificultava ainda mais a vida dos servidores [...]” (AGUIAR,
2015, p. 179). Os problemas da cidade ainda recente e carente de investimentos, ocasionou
uma grande rotatividade de servidores. À medida que outros campi, instalados em cidades
mais desenvolvidas ou mais próximas da capital São Luís eram implantados, os servidores
começavam seus processos de remoção, gerando constantes mudanças na equipe de
docentes, administrativa e pedagógica da instituição.
Ao realizar um levantamento junto à Coordenação de Gestão de Pessoas do
Campus Buriticupu, constatou-se o grande número de servidores que já passaram no
campus neste período de 2007 a 2019, conforme tabela abaixo:
Tabela 1 – Servidores do Campus Buriticupu no período de 2007 a 2019
Docentes

Técnicos
Administrativos

Passaram pelo campus Buriticupu no período
de 2007-2019

124

67

Ativos em Agosto/2019

61

44

Total por categoria

185

111

Servidores

Total de servidores – 296
Fonte: Coordenação de Gestão de Pessoas do IFMA - Campus Buriticupu (2019).
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As constantes mudanças de pessoal provocaram inúmeras rupturas em projetos
que se iniciavam por determinados docentes e acabavam sendo interrompidos pelas
remoções. Esse mesmo fator incidiu também sobre a construção do PPP, que foi iniciado
por três vezes, mas sempre era interrompido pelas mudanças da equipe de servidores e o
processo retornava à etapa inicial.
Em 2008, o professor de matemática, Ronald Ribeiro Correa tornou-se Diretor
Geral, Pró-tempore, eleito pela comunidade escolar, permanecendo por duas gestões no
campus, até o ano de 2016, quando acompanhou vários avanços tanto em nível de
infraestrutura física quanto de oferta de cursos no campus.
No início desta jornada do campus, uma das dificuldades apontadas pelos
primeiros servidores, foi a de que os jovens não tinham documento de identidade,
documento este necessário para o processo seletivo unificado para admissão de alunos do
IFMA, assim como para efetivação da matrícula. Deste problema inicial, nasceu, em 2009,
o projeto Instituto Cidadão. Primeiramente, foi identificado que no processo seletivo
unificado para admissão de alunos do IFMA no Campus Buriticupu, para o ano de 2009,
ocorreu uma baixa procura dos candidatos para os cursos oferecidos e que os principais
problemas diagnosticados foram a dificuldade de acesso à internet pela população e a falta
de documentos como: Registro Geral e Cadastro de Pessoa Física. Sob a Coordenação do
servidor Arcenildo Nascimento, o projeto trouxe a equipe do Viva Cidadão, uma ação do
governo do Estado para emissão de documentos, trouxe também equipes médicas para
atendimentos, consultas, exames, palestras e atividades recreativas juntos às crianças da
comunidade. O projeto permaneceu, agregou novas ações sociais, e foi institucionalizado
por outros campi do IFMA.
O percurso do Campus Buriticupu em relação à oferta de cursos foi sempre
buscando um vínculo com o arranjo produtivo local e demandas solicitadas pela
comunidade. Assim, desde 2007, segundo a pesquisa do egresso, Moisés do Nascimento
Bonfim (2013), no período de 2007 a 2013 foram ofertados 19 cursos, entre eles:
Administração Integrada, Administração Subsequente, Agroecologia

Subsequente,

Agronegócio Integrado, Controle Ambiental Integrado, Cooperativismo Subsequente,
Eletrotécnica Integrado, Informática Integrado, Informática Subsequente, Licenciatura em
Biologia ENEM, Licenciatura em Biologia PARFOR, Licenciatura em Matemática PARFOR,
Meio Ambiente Integrado, Mulheres Mil, PRONATEC, PRONERA, Secretaria Escolar
PROEJA Integrado, Tecnologia em Gestão Pública ENEM e Vendas PROEJA Integrado. A
Figura abaixo demonstra a oferta de cursos do campus no período de 2007 a 2013.
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Tabela 2 – Oferta das vagas no IFMA- Campus Buriticupu entre 2007 a 2013
CURSOS

ALUNOS MATRICULADOS
2007 2008 2009 2010

2011

2012

2013 TOTAL
60
40

Administração Integrada

-

-

40

39

41

40

Administração Subsequente

-

-

80

38

40

-

40

158

Agroecologia Subsequente

-

80

-

32

41

20

-

173

Agronegócio Integrado

-

-

40

36

40

-

-

116

Controle Ambiental Integrado

40

40

40

-

-

-

-

120

Cooperativismo Subsequente

-

-

-

-

40

32

-

72

Eletrotécnica Integrado

-

-

-

-

-

38

40

38

Informática Integrado

-

-

-

-

-

40

40

40

Informática Subsequente

-

-

-

81

-

-

-

81

Licenciatura em Biologia ENEM

-

-

-

40

40

40

40

120

Licenciatura em Biologia PAFOR

-

-

-

34

40

-

40

74

Licenciatura em Matemática
PAFOR

-

-

-

-

-

40

40

40

40

40

39

41

82

39

40

281

Mulheres Mil

-

-

-

-

-

100

100

100

PRONATEC

-

-

-

-

-

119

530

119

PRONERA

-

-

-

-

-

240

-

240

40

80

-

40

82

-

-

242

Tecnologia em Gestão
Pública ENEM

-

-

-

40

40

40

40

120

Vendas PROEJA Integrado

-

-

34

31

40

-

40

105

120

240

273

452

526

788

1030

Meio Ambiente Integrado

Secretaria Escolar
PROEJA Integrado

Total de alunos
Matriculados por ano

Total de alunos matriculados no Instituto Federal de Educação
Ciência
e Tecnologia do Maranhão IFMA Campus Buriticupu no período de
06 anos de atuação.
Fonte: Bonfim (2013)

3.429
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Paralelo a isso, os projetos de Mulheres Mil, Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) e Programa Nacional de Educação na Reforma
Agrária (PRONERA) ampliaram a atuação do Campus, atingindo as cidades vizinhas de
Bom Jesus das Selvas e Arame. Na continuidade do levantamento realizado na monografia
apresentada pela tabela 2. consultou-se o Departamento de Registro e Controle Acadêmico
para obter as informações de oferta de vagas no Campus Buriticupu no período
subsequente, de 2014 a 2019, que resultou na seguinte tabela:
Tabela 3 – Oferta das vagas no IFMA - Campus Buriticupu entre 2014 a 2019
CURSOS

ALUNOS MATRICULADOS
2014
2015 2016
2016
44
33
32
40
28
32
35
34
24
26
35
29
18
15
35
28
4
19
29
27
27
5
44
20
19
24
17
28
29
31
34
34
31
30
23
36
30
2
10
13
4
37
19
16
17
32
30
21
37
27
23

2018
ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO
40
ADMINISTRAÇÃO SUBSEQUENTE
26
AGROECOLOGIA INTEGRADO
AGRONEGÓCIO INTEGRADO
36
AGRONEGÓCIO SUBSEQUENTE
ELETROTÉCNICA INTEGRADO
INFORMÁTICA SISUTEC
LICENCIATURA EM BIOLOGIA ENEM
31
LICENCIATURA EM BIOLOGIA PARFOR
LICENCIATURA EM MATEMÁTICA PARFOR
LICENCIATURA EM MATEMÁTICA ENEM
27
TECNOLÓGO EM GESTÃO PÚBLICA
34
SEGURANÇA DO TRABALHO
20
ANÁLISES QUÍMICAS
38
AGRONEGÓCIO SISUTEC
AGROPECUÁRIA PRONATEC
INFORMÁTICA SISUTEC
SERVIÇOS PÚBLICOS PROEJA
20
MEIO AMBIENTE INTEGRADO
33
CONTABILIDADE
VENDAS PROEJA
BACHARELADO ADMINISTRAÇÃO
SEGURANÇA DO TRABALHO PRONATEC
22
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PRONATEC
20
ASSISTENTE FINANCEIRO PRONATEC
19
ORGANIZADOR DE EVENTOS PRONATEC
5
OPERADOR DE COMPUTADOR PRONATEC
20
ARTESÃO EPINTURA EM TECIDO
9
PRONATEC
Fonte: Departamento de Registro e Controle Acadêmico do IFMA – Campus Buriticupu, 2019

2019
39
35
42

39
39
38
38

27
38
39

Percebeu-se que, ao longo dos anos, vários cursos foram sendo ofertados,
contudo, a continuidade de oferta permaneceu nos Cursos Técnicos Integrado em Meio
Ambiente e Administração. No nível superior foram as licenciaturas em Biologia e
Matemática que fizeram a história do campus. Nos demais cursos, percebeu-se uma
descontinuidade que se deram seja por falta de profissionais docentes ou de infraestrutura
física, seja por falta de procura na oferta. Mais recentemente, os cursos de Agronegócio e
Análises Químicas tem se mantido na oferta e procura pelo campus. Em 2019, iniciou-se o
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curso superior de Bacharel em Administração, em substituição ao curso Tecnólogo em
Gestão Pública. Buscando, gradativamente, ir definindo uma identidade do campus na
oferta de seus cursos.
Contudo, não só de ensino vive o Instituto Federal, o campus também respira
pesquisa e extensão. Com o passar dos anos a pesquisa e a extensão foram se
consolidando no campus, o que resultou em muitas publicações e contribuições sociais ao
município. Na extensão, pode-se perceber no gráfico abaixo o crescimento de projetos
desenvolvidos, do ano 2017 para 2018.
Gráfico 1 - Ações de Extensão – 2017 a 2018

2017

2018

Fonte: Departamento de Extensão e Relações Institucionais do IFMA - Campus Buriticupu, 2019.

O expressivo aumento quantitativo é também qualitativo, na medida em que cada
projeto, curso ou evento realizado atingiu a comunidade interna e externa com diferentes
significações e aprendizagens mútua. Entendendo a extensão enquanto diálogo, enquanto
troca de saberes, e não como mero repasse de conhecimento, como se a instituição escolar
fosse o único saber relevante, mas antes, considerando a multiplicidade de saberes e
reconhecendo a importância e o papel de cada um deles.
Gonçalves (2015, p. 1238), em análise à definição de extensão dada pelo Fórum
de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras (FORPROEX),
destaca cinco princípios da extensão: “Interação Dialógica; Interdisciplinaridade e
Interprofissionalidade;

Indissociabilidade

Ensino-Pesquisa-Extensão;

Impacto

na

Formação do Estudante; e Impacto e Transformação Social.”
Esses princípios coadunam com uma concepção dialética de educação, na
medida em que se propõe a compreender não somente a inserção da instituição
educacional através de seu conhecimento produzido na forma cedê-lo à sociedade numa
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visão bancária da educação, mas antes, percebe o conhecimento socialmente produzido e
o quão significativo é a troca desses saberes.
Na pesquisa, o mesmo crescimento tem ocorrido, fruto também de vários
projetos de formação e incentivo à pesquisa, realizados, a partir de 2018, tais como:
Seminário de Iniciação Científica, I Encontro Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão da
Educação Superior, Curso de Escrita Científica, destinada aos estudantes, Iniciação
Científica e o jovem pesquisador, Oficina Esculpir Projeto de Pesquisa, destinada aos
docentes. Todas as ações que visaram democratizar e desenvolver a pesquisa do âmbito
do campus.
Gráfico 2 - Iniciação Científica no Campus Buriticupu

2017
2018

Fonte: Departamento de Pesquisa e Inovação do Campus Buriticupu (2018)

Percebeu-se que as ações e projetos formativos realizados em 2018, destinados
tanto a docentes quanto a discentes tiveram repercussão quase imediata, na proposição
de mais projetos de pesquisas. Consequentemente, significa maior inclusão dos estudantes
e desenvolvimento profissional dos docentes.
O caminho trilhado nestes doze anos de chegada do IFMA em Buriticupu foram
identificados como anos de desbravamento, em que os profissionais e a própria cidade
ainda recente, foram se conhecendo e reconhecendo seu papel enquanto instituição de
ensino profissional no contexto local. Espera-se que este documento seja um norteador das
próximas ações, decididas coletivamente, e que este breve percurso histórico do campus
proporcione os aromas necessários para novos sabores.
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3 OBJETIVO GERAL
Produzir uma identidade do Campus Buriticupu a partir dos diversos olhares da
comunidade acadêmica, na construção de um documento oficial e coletivo que adote
princípios e promova o direcionamento do planejamento e das ações do Campus.
3.1 Objetivos Específicos
 Promover a participação da comunidade interna e externa na construção
coletiva do documento.
 Estabelecer um marco referencial com base na situação global da realidade;
 Definir os princípios filosóficos de sociedade e de homem almejados,
descrevendo valores e atitudes que serão buscadas.
 Construir o marco operativo de como a comunidade deseja que as dimensões
pedagógica, administrativa e comunitária aconteçam.
 Construir um diagnóstico comparativo entre o que se deseja e a realidade
institucional neste processo.
 Definir a programação do projeto por quatro anos (2020-2024),
estabelecendo linhas de ações concretas neste período.
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4 MARCO REFERENCIAL
Para a construção coletiva do marco referencial, que é a maior parte do Projeto
Político Pedagógico, foi realizado o Fórum coletivo, com participação de professores,
alunos, técnicos administrativos, pais e sociedade civil organizada. Entende-se que é a
construção coletiva, dando voz a todas as representações deste contexto, que torna este
documento significativo e viável de ser concretizado.
No marco referencial “procuramos expressar o sentido do nosso trabalho e as
grandes perspectivas para a caminhada” (VASCONCELOS, 2006). Este marco é
subdividido em três partes: marco situacional, em que são analisados o contexto onde a
instituição está inserida; o marco filosófico, que corresponde ao horizonte maior de visão
de sociedade, de homem e de educação que se deseja; e o marco operativo que expressa
o ideal da instituição, aquilo que se quer ser (utópico). Deste modo, o texto aqui expresso
é uma sistematização e organização das múltiplas vozes que se posicionaram e definiram
os horizontes da educação do IFMA Campus Buriticupu.
4.1 Situacional
O mundo atual apresenta pontos positivos e negativos como consequências de
toda ação humana ao longo da história. Entre os pontos negativos encontram-se problemas
que se destacam e afetam diretamente ou indiretamente a vida das pessoas e há ainda
aqueles que se pode considerar como males do país, responsáveis pela ausência de
desenvolvimento humano, social e econômico e pela exclusão humana em vários aspectos.
Vive-se num mundo dinâmico que a todo momento apresenta mudanças e que
promove questões positivas e negativas em nosso cotidiano sobre as quais se necessita
refletir. Existem várias abordagens sobre a globalização, mas destacar-se-á a concepção
trazida por Santos (2005, p.85) que define o termo como “conjuntos de relações sociais,
que se traduzem na intensificação das interações transnacionais”. No contexto brasileiro, o
marco na economia, reflexos dessas interações entre as diferentes culturas e nos diversos
campos da sociedade se deu em 1990, especialmente na evolução da medicina e outros
campos da ciência na construção de conhecimentos.
Esse cenário foi favorecido também pelo advento das tecnologias, seu
desenvolvimento e a acessibilidade às informações promovida pela era da Internet. Na
atualidade, tem-se acesso a todo tipo de informação e de toda parte do mundo. Além disso,
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tem-se visto o mau uso das tecnologias por meio de crimes virtuais e as notícias falsas
(fake news) usadas para manipular a população em suas decisões.
Por outro lado, a globalização também tem como característica a forte tendência
a uma reprodução cultural em que territórios que dominam economicamente sufocam a
cultura de territórios com menor influência e a tradição de seus povos. Bourdieu (1998) faz
essa relação entre educação e domínio cultural e conclui que a cultura escolar transmitida
na escola é aquela pertencente aos grupos sociais dominantes.
O sistema capitalista vigente, iniciado no final século XVIII e início de século XIX,
impulsionou o desenvolvimento das tecnologias e traz também em seu bojo as lutas de
classes, representadas, de um lado por um grupo que visa o lucro e de outro, por um grupo
que almeja melhores condições de trabalho. É também, nesse contexto, que as pessoas
têm sido tomadas por preocupação com o consumo e o desejo desenfreado da aquisição
das “sensações do ter”. Marx (1968), em seus manuscritos econômicos filosóficos, sinaliza
que o trabalhador contribui para o fortalecimento do sistema capitalista, porém, não pode
sequer adquirir o objeto construído pelo seu trabalho.
Vê-se, nesse cenário, um sistema que incentiva a um ritmo cada vez mais
acelerado de vida, no qual se tem pouco tempo a dispensar ao próximo e se preocupar com
os valores humanos. Ademais, crescem as desigualdades sociais e cada vez menos a
preocupação com os bens naturais, uma vez que tudo pode ser revertido como lucro para
o sistema capitalista.
Além disso, estaria se perdendo a capacidade de nos comunicar, de respeitar o
que consideramos diferente? A história da democracia não deveria ser suficiente para fosse
valorizada a liberdade de expressão? Vê-se na contemporaneidade a “vilanização dos
movimentos politizados”, simplesmente pela crítica às reações contrárias à ordem
estabelecida pelos atuais governos. O direito ao questionamento não deveria fazer parte
do que é democrático?
De acordo com o dicionário de Política, a partir da concepção aristotélica, “[...] a
democracia como Governo do povo, de todos os cidadãos, ou seja, de todos aqueles que
gozam dos direitos de cidadania, se distingue da monarquia, como Governo de um só, e da
aristocracia, como Governo de poucos” (BOBBIO, 1998, p.319). Assim, a democracia
permite que haja a participação da construção das políticas públicas, porém, é necessário
que também essas políticas sejam acompanhadas e avaliadas. Considera-se também que
é preciso refletir sobre a liberdade de expressão que pode ser desrespeitosa e que incentiva
a intolerância de toda ordem, além da violência e o preconceito de gênero, raça, sexual,
físico entre outros, atitudes segregadoras, excludentes que aumentam a cultura do ódio e
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fortalecem as injustiças e desigualdades sociais. Assim, acredita-se que é urgente que
políticas públicas devam ser desenvolvidas com vistas ao fortalecimento de grupos
representativos de minorias que sofrem qualquer tipo de preconceito.
Desse modo, aceitar o que é diferente do modelo tradicional é um exercício de
humanidade, pois o diálogo e o respeito sobre os modelos familiares ou ideologia partidária
acrescentam muito mais ao ser humano do que a disputa em argumentos que definem a
superioridade de um ou de outro.
Como consequência da ausência do diálogo já não nos bastariam as guerras
que ainda persistem em tirar vidas? As crises políticas e econômicas que assolam milhares
e os obrigam a aumentar as estatísticas de imigrantes sem destino, sem trabalho, sem um
teto?
Onde há espaço para o diálogo, há espaço para as políticas públicas
educacionais e a discussão sobre os rumos que se precisa trilhar para um desenvolvimento
a partir da produção sustentável e que pense no futuro das próximas gerações. É
necessário refletir se os passos dados até aqui asseguram o direito à vida em harmonia
com os recursos naturais e qual o papel da educação nesse processo.
Para tanto, é necessário que haja maior comprometimento e consciência sobre
questões políticas de nosso país. A corrupção no Brasil tem causado grandes prejuízos a
nossa sociedade, escândalos recorrentes de fraudes ao patrimônio público tornam
desesperançosa a população que já não acredita nas instituições e que o Brasil um dia
pode crescer e mudar as condições de milhares de pessoas sem emprego e oferta de
serviços básicos. Assim, vive-se um tempo de apego a promessas de rompimento com a
velha política, porém, sem o rompimento de velhas práticas.
Pensar a educação diante de tantos aspectos do mundo atual, nos faz
compreender ainda mais a relevância do acesso à escola e aos conhecimentos construídos
pela humanidade. A presença do IFMA no município de Buriticupu, desde 2007, tem
oportunizado à cidade e à região a formação acadêmica na educação básica por meio da
oferta de cursos técnicos integrados ao ensino médio e cursos superiores de licenciaturas,
tecnólogo e bacharelado.
Estudos recentes sobre a formação de capital humano no município de
Buriticupu-MA mostram as dificuldades de assegurar o ensino médio, última etapa da
educação básica no município (GONÇAZE, 2019). Em 2010, de acordo com o censo, 11%
da população se encontrava na faixa etária de 15 a 17 anos. De acordo com o plano
municipal de educação de Buriticupu (2015), em 2014, a população nessa faixa etária que
frequentou o ensino médio em escola pública foi de 3.001 estudantes e 392 estudaram em
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escola privada. No município existem apenas duas escolas públicas de ensino médio: o
Centro Estadual Dr. Fernando Castro e o IFMA Campus Buriticupu, que oferta o Ensino
Médio Integrado. (GONÇAZE, 2019)
A expansão dos Institutos Federais no Maranhão foi fundamentada no princípio
da democratização do ensino, porém, sabe-se que os desafios para que todos tenham
acesso à educação são muito grandes. Muitos jovens do município de Buriticupu saem da
cidade em busca do sonho de um curso Superior, pois é grande a discrepância entre a
demanda e a quantidade de cursos e vagas disponíveis na educação superior.
Atualmente existem apenas duas Instituições de Ensino Superior Públicas: IFMA e
UFMA, com ofertas limitadas de opções de cursos. Desse modo, o IFMA dispõe dos
cursos de Licenciaturas em Biologia e Matemática e o Tecnológico em Gestão
Pública. A UFMA, com polo de funcionamento no Centro de Ensino Fernando Castro
oferta apenas o curso de Pedagogia aos finais de semana. (BURITICUPU, 2015,
p.62)

A dificuldade de acesso está também nas modalidades de ensino que perpassam
a educação básica. Existe a necessidade primária de programas de educação para
comunidades do campo e indígenas da região e, ainda, políticas de consolidação dos
sistemas de cotas e apoio à permanência nos estudos.
Manter-se em um curso de educação profissional técnica ou até mesmo superior
para muitas famílias buriticupuenses é um fator de extrema dificuldade. A necessidade de
trabalhar para viver ou ajudar na renda da família é muitas vezes a única opção de jovens
que acabam optando por abandonar os estudos. De acordo com uma pesquisa da
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE ao final da
educação básica, 26% dos alunos brasileiros abandonam os estudos sem obter a
certificação. (BRASIL, 2017).
É necessário refletir, ainda, a respeito do comprometimento que cada membro
da comunidade acadêmica necessita ter com a formação dos jovens. Do mesmo modo,
estudantes precisam amar a escola, participar, engajar-se politicamente nos debates que
perpassam a sua história e constituírem-se cidadãos críticos capazes de refletir e
transformar sua realidade. Do mesmo modo, a família é parte indispensável no processo
de formação da juventude, além da educação formal, cabe a formação do ser humano em
aspectos sociais e valores dos quais a família não pode eximir-se em participar.
Ao pensar sobre os problemas da sociedade na atualidade, os que chamam
mais atenção da comunidade escolar do IFMA Campus Buriticupu são:
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 Mecanização do trabalho e alienação do trabalhador no Brasil: uma consequência
do desenvolvimento de tecnologias e da globalização;

 A corrupção da população quanto ao seu legítimo papel na política: a participação













da população de forma comprometida com o futuro do país;
A falta de honestidade;
Ser politicamente correto (hipocrisia);
Intolerância religiosa às condições sexuais e desrespeito ao próximo;
Falta de liberdade de expressão, de debates, desvalorização da consciência política,
alienação ideológica, apatia; conformismo; reprodutivismo social;
Desemprego;
Violência em todos os aspectos: midiáticos, simbólicos;
Constante permissividade;
Falta de eficiência e eficácia das leis
Ausência de opiniões.
Sucateamento do ensino;
Necessidade de aprofundamento das áreas de artes, filosofia;
Necessidade de formação crítica e abandono do censo comum.
(FÓRUM DE CONSTRUÇÃO DO PPP, 2018).

Os males do Brasil podem ser explicados sob o ponto de vista da
comunidade escolar pelas seguintes razões:
Historicamente, pode-se afirmar que são males no Brasil, a concentração de
poder político, econômico, ideológico, e os próprios valores que são preferenciais na
atualidade. Na política, a influência e os cargos políticos passados de pai para filho por
muitos anos é uma realidade em várias localidades do país, tornando esporádica a
alternância de poder, assim como também é um mal a concentração de riqueza nas mãos
de poucos e a extrema pobreza de muitos.
A ética, o respeito ao próximo são valores que estão se perdendo na atualidade,
especialmente em relação ao que é público.
A corrupção tem se mostrado um grande mal, pois revela o egoísmo que
concentra entre outras questões, a falta de ética, de compromisso, amor ao próximo, numa
perspectiva totalmente irresponsável sobre quaisquer consequências que a população
venha a pagar. Isto se revela em gestões que não se preocupam com a qualidade de vida
das pessoas, com os serviços públicos para aqueles que mais precisam de saúde,
educação, saneamento básico, segurança pública etc. A corrupção corrobora, ainda, para
a ausência de políticas públicas para a população do campo que, cada vez mais, tem
realizado o êxodo rural, pois os serviços públicos não chegam à zona rural.
Nesse contexto, é importante que a escola pense a formação cidadã de seus
alunos, pois serão eles os sujeitos que poderão fazer a diferença para um futuro melhor a
partir de suas atitudes humanas, da contribuição política, social e atuação no mundo do
trabalho. É necessário, para isso, promover a inquietação filosófica, discutir sobre os
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problemas da sociedade brasileira na escola, tornar os conhecimentos que lá se aprendem
um instrumento de emancipação e maior participação social.
A sociedade da banalização já não se preocupa com a violência noticiada
diariamente e os percentuais de pessoas negras, pobres, mulheres que perdem suas vidas.
A vida do morador de rua que não ter um lar, emprego e que passa fome. Crianças
ribeirinhas, do campo que não têm onde estudar, tudo parece receber a apatia da sociedade.
Preocupa-nos o capitalismo voraz e todas as suas consequências como um mal,
principalmente para as classes sociais economicamente fragilizadas e o formato de
educação que prepara para obediência e subserviência num contexto econômico que já é
tão excludente. Acredita-se que a escola deva assumir-se enquanto um espaço de
formação que possibilite a todos sem quaisquer distinções, o acesso às informações e a
oportunidade de decidir sobre o que fazer com os conhecimentos construídos. Portanto, um
espaço possibilitador da construção de saberes e promovedor da emancipação dos
estudantes enquanto sujeitos históricos.
No cenário social, político, cultural e educativo em que se vive é possível
destacar questões que chamam atenção por sua abrangência, mas principalmente pelas
dimensões em que as pessoas são alcançadas. Os ditames e forma selvagem como se
apresenta o capitalismo, os avanços da tecnologia à socialização imediata de informações
pelo mundo, das escolhas que fazem parte da ética, de participação democrática, os
direitos humanos, do acesso à educação e a participação da família, tudo tem promovido
reflexões, nos impressionado e trazido consequências diretas em nossos moldes de vida.
O sistema capitalista traz, no bojo de sua concepção a ideia de que a felicidade
pode ser comprada e incentiva a sociedade a ser colaboradora inerte desse discurso sem
mesmo perceber. Vive-se num mundo excludente em que já não há espaço para que todos
tenham o trabalho que dignifica o homem, e vive-se pela subsistência. O Brasil em meio a
uma economia estagnada, vê o aumento do desemprego, do trabalho informal e o
crescimento da pobreza e desigualdade.
A interação de ordem econômica e social promovida pela globalização traz a
possibilidade do estabelecimento das relações culturais ou financeiras de forma rápida e
eficiente. Soma-se a esse contexto o acesso e volume de informações disponíveis,
sobretudo após o advento da internet e mais recentemente das redes sociais.
Outro aspecto que tem chamado a atenção dos brasileiros é o quadro político do
país em que a democracia tem sofrido ameaças e o voto popular desrespeitado. Está
instaurada em nosso país uma crise originada na má escolha de representantes políticos
acompanhada da passividade do povo brasileiro diante da corrupção de políticos que
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desviam verbas, retiram os direitos e consequentemente as oportunidades. Soma-se a isso,
um cenário de inversão de valores em que há a naturalização do que é ilícito pelas
instituições.
Diante desse contexto, a comunidade de Buriticupu entende que a escola e a
família têm importantes papéis na formação humana, científica, histórica, cultural, e
principalmente na construção de valores e atitudes cidadãs.
No cenário brasileiro, é possível observar a formação de classes incentivada pelo
sistema educacional que trata a educação como produto do capitalismo. No ensino superior,
por exemplo, alguns cursos são considerados elitizados em relação a outros. Esta relação
de superioridade se repete também na educação básica quando alguns estudantes são
preparados desde cedo para o comando e liderança enquanto outros não têm a mesma
oportunidade. Isso demonstra a dualidade da educação que forma alguns para o trabalho
manual e outros para o trabalho intelectual (SAVIANI, 2007).
Educar, por sua vez, não consiste em tarefa fácil. Destaca-se que há três formas
de educação: educação formal, a educação não-formal e a educação informal.
A educação formal consiste na forma sistematizada do conhecimento a que se
tem acesso na escola e ali se constrói o conhecimento. A educação não-formal pode
acontecer nos mais diversos espaços sociais e políticos que apresentam intencionalidades
próprias: igrejas, associações, clubes, etc. E a educação informal acontece nos espaços e
relações de forma espontânea, como difere Ghon (2006, p. 29): há na educação não-formal
uma intencionalidade na ação, no ato de participar, de aprender e de transmitir ou trocar
saberes. A informal opera em ambientes espontâneos, onde as relações sociais se
desenvolvem segundo gostos, preferências, ou pertencimentos herdados.
Ao se refletir sobre os valores da sociedade atual, percebe-se que se trata de
uma construção histórica da representação social e política da nossa cultura. E, nessa
trajetória, é forjada uma sociedade capitalista, marcada pelo ideário neoliberal que impõe
desafios em todas as esferas no cenário político, econômico, social e ideológico.
Agregado ao ideário de desenvolvimento e crescimento econômico, o sistema
capitalista trabalha no sentido de contribuir para que prevaleçam certos princípios, normas
e valores que são internalizados pelo homem.
No atual contexto, a estrutura social organizada é dividida em classes e grupos
sociais com interesses distintos, antagônicos e contraditórios que repercute tanto na
organização econômica e política como na educação.
Assim, a vida cotidiana, as relações de classes, os fatos políticos e econômicos
são determinados por valores e normas da estrutura social no qual está subordinada.
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Presenciam-se, também, as maiores e mais rápidas transformações tecnológicas ao
mesmo tempo em que se convive com o crescimento desenfreado da miséria e da injustiça
social. Daí resulta em um mundo globalizado vivido como incerto, incontrolável e assustador
para uma grande maioria das pessoas que vivem sem oportunidades e com dificuldade de
mobilidade social. Ou seja, denunciando um mal-estar que vem sendo produzido na
sociedade.
Desse modo, a competitividade, o individualismo e o consumo tornam-se um dos
traços mais refletidos na sociedade de classes. Sustentado pelo fenômeno de um sistema
que leva os indivíduos a viverem num mundo marcado por intensas crises: violência,
desigualdade social, exploração, exclusão, preconceito, valorização do “ter” em detrimento
do “ser”, corrupção etc. Todavia, problemas que são decorrentes da estrutura social são
tomados como problemas individuais.
Bauman (1998) adverte a sociedade da necessidade de assumir uma postura
vigilante sobre as ameaças advindas da velocidade das mudanças econômica,
tecnológicas, culturais e do cotidiano. O que leva a se pensar numa desconstrução ou
resgate urgente de novos valores.
Reforça-se que a desigualdade entre os homens, na origem é uma desigualdade
econômica no seio das relações entre as classes sociais, que determina não apenas as
condições materiais de vida e de trabalho dos indivíduos, mas também a diferenciação no
acesso à educação. Assim, existe uma camada da população que recebe uma educação
que visa principalmente preparar para o trabalho físico e para atitudes conformistas.
Além disso, existe uma minoria dominante na sociedade que dispõe de meios
para difundir sua própria concepção de mundo, ideias, valores, práticas sobre a vida,
trabalho e relações humanas para justificar o sistema de relações sociais típicos da
sociedade capitalista.
Tais ideias, valores e práticas, apresentados pela minoria dominante como
representativos dos interesses de todas as classes sociais, costumam ser chamadas de
ideologia.
De acordo com Saviani (2006): “O sistema educativo, incluindo as escolas, as
igrejas, as agências de formação profissional, os meios de comunicação de massa, é um
meio privilegiado para o repasse da ideologia dominante”.
Nesse entendimento, vive-se sob o domínio da ideologia dominante neoliberal,
cujo ideário prioriza os princípios da liberdade de competição e o individualismo, tendo em
vista o fortalecimento do mercado, com a supervalorização da eficiência e do lucro.
Resultando numa enorme exclusão social com dificuldades de acesso em todos os níveis.
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Diante disso, pode-se afirmar que a escola como instituição social e por
constituir-se um espaço privilegiado de produção e multiplicação do saber existente,
desempenha um papel importante para a superação das contradições do sistema vigente.
O seu caráter público a torna um espaço para discussão e problematização que vise à
transformação da realidade social. Por isso, faz -se necessário destacar a relevância do
Estado para o cumprimento de suas obrigações e responsabilidades para com os sujeitos
que necessitam de educação, saúde e lazer.
Diante do exposto, a comunidade escolar do IFMA Campus Buriticupu, ao refletir
sobre a sociedade na qual está inserida compreende que as relações sociais não são
imutáveis ou estabelecidas para sempre. Elas são dinâmicas, portanto, capazes de serem
superadas ou transformadas pela própria coletividade e pela educação como um bem
necessário da qual tem sido excluídos grande parte da população da região.
Contudo, no entendimento da comunidade de Buriticupu muitos dos males e
desafios a serem enfrentados pela sociedade através de uma educação de qualidade social
são:
 Concentração de poder;
 Desigualdade social;
 Corrupção;
 Falta de educação qualidade social;
 Valorização do poder aquisitivo;
 Sociedade do consumo;
 Falta de ética;
 Exploração do trabalhador;
 Serviço de Público sem qualidade;
 Violência urbana.
Para a superação dos interesses do regime vigente e superação das mazelas da
sociedade não há outro caminho senão o do investimento numa escola pública de qualidade
sustentada na solidariedade, honestidade e baseada em princípios democráticos,
humanizadores, técnicos e científicos. Ou seja, uma formação omnilateral, que desenvolva,
nos sujeitos capacidades, bem como, trabalhar, viver coletivamente, agir criticamente e de
forma autônoma sobre a realidade, de modo fraterno e com justiça social.
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4.2 Filosófico
Na construção do Projeto Político Pedagógico, o marco filosófico tem por objetivo
refletir quais as concepções são desejáveis, são buscadas pela comunidade, uma vez que
no marco situacional já foi discutido o diagnóstico da realidade. Ou seja, o que se tem de
concreto. Neste passo – filosófico – afirma-se o que se quer para nossa sociedade e mais
precisamente no âmbito educacional.
Desta forma, o marco filosófico pautou-se em algumas questões norteadoras
para debate com a comunidade escolar. A primeira questão colocada foi sobre que tipo de
sociedade se quer construir. A pergunta inicial refere-se a uma concepção mais abrangente,
contudo, está diretamente relacionada à educação que se deseja. A educação tem uma
finalidade nítida de formação humana para uma determinada sociedade, por isso a questão
é fundamental para a construção de um projeto comprometido com esta sociedade
almejada. Assim como afirma Araújo e Frigotto (2015, p. 64):
Como ensinava Pistrak (2009), as estratégias de ensino e de organização curricular
servem ao projeto de sociedade que assumimos em função de nossa leitura da
“realidade atual.” Sem isso definido de modo claro, o ensino integrado, como já
afirmamos, pode tornar-se, apenas, um projeto didático estéril.

Dentre os apontamentos da comunidade, pode-se destacar o desejo por uma
sociedade mais justa, democrática, igualitária, tolerante, participativa e crítica. Os princípios
apontados demonstram o quão os sujeitos desejam a autonomia consciente. Não há
democracia, participação, justiça ou tolerância se os sujeitos históricos, que conjuntamente
constroem essa sociedade, não forem sujeitos autônomos, críticos, com conscientização
no sentido dado por Paulo Freire (2018). Ou seja, os princípios ambicionados pela
comunidade coadunam com a proposta de uma formação emancipatória, já aludido no
Projeto Político Institucional do IFMA:
[…] vislumbra-se uma sociedade que deve ter por horizonte a emancipação da
humanidade, tendo em vista a valorização dos seres humanos, enquanto sujeitos
construtores, fomentando no ser humano a sensação de pertencimento,
estimulando-o a se empenhar na transformação da realidade. (IFMA, 2016, p.8)

O horizonte apontado na direção da emancipação humana, é como dito, apenas
uma direção, contudo, há que se pensar no caminho a percorrer para alcançar este
horizonte. Um caminho com muitos obstáculos a serem ultrapassados. A comunidade
sugere uma sociedade comprometida, com valores éticos e que respeite os direitos
humanos, as minorias, as diferenças.
A ética, o respeito e o comprometimento para com a sociedade não são coisas
que ocorrem naturalmente, são processos construídos historicamente com os quais a
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educação pode e deve contribuir significativamente. “Os espaços sociais – como, por
exemplo, a família e a escola – são lugares de produção de competências que podem
contribuir para o julgamento do gosto e da estética, embora haja uma distinção de
legitimidade entre ambas”. (SCHOLZ, 2009, p.89). Scholz faz menção à obra de Bordieu (A
Distinção, 1979) em que ele discorre sobre como o gosto e os hábitus fazem parte de uma
legitimação social das diferentes classes e, portanto, não são fatores naturais ao ser
humano, antes fazem parte de uma construção social. Sendo, pois, o trabalho pedagógico
desta instituição comprometida com a classe trabalhadora, a instituição escolar pode
contribuir com a construção destes valores desejados pela própria comunidade.
Duas alusões realizadas pela comunidade, em especial, refletem o contexto
mais específico de Buriticupu e região. Almeja-se uma sociedade que priorize a saúde e a
educação e que se faça cumprir suas leis. O Brasil ainda tem muito a ser desenvolvido
nacionalmente na saúde e da educação, duas áreas vitais para o bem-estar físico e mental
de todo ser humano. Mais especificamente a região de Buriticupu carece de uma rede mais
ampla tanto de profissionais quanto de equipamentos e infraestrutura para tratamento de
doenças, especialidades, o que a população a regularmente recorrer às cidades de
Teresina/PI ou São Luís/MA para atendimento. Logo essa preocupação reflete muito do
contexto específico da região, assim como o desejo de que se faça cumprir a lei.
O cumprimento da lei deveria ser algo já estabelecido conscientemente por todo
cidadão, contudo, em muitos casos, a falta de fiscalização e punição acaba abrindo
possibilidades do descumprimento legal nas mais diversas áreas da sociedade. Na região
de Buriticupu, há um deficit de profissionais e políticas públicas que garantam a segurança
e fiscalização desde o trânsito, o corte de madeira, o funcionamento do comércio, as leis
trabalhistas entre outros. Logo, ao solicitar “que se faça cumprir a lei”, a comunidade está
exigindo mais ações para a efetivação da legislação vigente, denota uma preocupação com
a organização social de convívio.
Considera-se que ao sintetizar a resposta da comunidade sobre que tipo de
sociedade se quer construir, pode-se evidenciar os aspectos de uma sociedade justa,
democrática e participativa. Assim, importa debater sobre em quais valores esta sociedade
almejada se fundamenta. Aspecto inclusive mencionado pela comunidade, na preocupação
com a “reconstrução de verdadeiros valores”.
Quando questionada neste item, a comunidade apontou como valores
fundamentais a esta sociedade, o respeito ao outro, às suas escolhas, às suas diferenças;
o diálogo respeitoso; a empatia; a solidariedade; a honestidade; o senso de coletividade e
a consciência crítica. Outros apontamentos emergiram que estão no mesmo sentido, tais
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como participação política e responsabilidade social, assim como repúdio a todas as formas
de violência.
Ao reconhecer o respeito, a solidariedade e a responsabilidade social como
fundamentos para uma sociedade justa, democrática e participativa caminha-se no rumo
contrário ao capital, o que é interessante, pois apesar de todo apelo mercadológico do
liberalismo mundial que é centralizado no individualismo, a comunidade ainda assim, prima
pela solidariedade. Na perspectiva de Santos (2007, p. 38), a solidariedade está
relacionada à reinvenção da emancipação social e motivada pela esperança “que um outro
mundo é possível”. Afirma ainda Germano (2007) que a solidariedade
[…] pressupõe, necessariamente, a inclusão do outro, a responsabilidade para com
os outros e o alargamento do sentido do nós. Desse modo não existe solidariedade
sem alteridade, ou seja, sem o vínculo com o outro. Isto implica no estabelecimento
de interesses comuns e de laços de identidade e pertencimento. (2007, p. 49)

Pensando nas implicações necessárias para uma nova sociedade que se quer
construir, fundamentada na solidariedade, questiona-se à comunidade quais atitudes se
espera dos sujeitos para alcançar esta sociedade justa, democrática e participativa. A
comunidade destacou as atitudes de altruísmo; respeito; autoavaliação; criticidade;
consciência política; iniciativa na transformação da realidade e tolerância. Para atingir este
fim, as atitudes destacadas devem estar intrínsecas a um currículo que busca uma
formação humana integral coerente com o projeto de sociedade defendido.
O rompimento com o padrão de Ensino Médio hegemônico não depende apenas de
mudanças curriculares e metodológicas, depende, também, de alterações
estruturantes que modifiquem a cultura organizacional da escola a partir de um
Projeto Político Pedagógico de educação sedimentado em valores, os quais
sustentam uma sociedade mais democrática e com justiça social. (ARAÚJO; SILVA,
2017, p. 11)

Assim, o Projeto Político Pedagógico deve estar fundamentado na busca por
uma sociedade mais justa, democrática e solidária, e as atitudes evidenciadas pela
comunidade trazem a reflexão de que sujeito se deseja formar na escola, ou seja, qual o
produto final da educação, e sua função social. Nesse sentido, pode-se demarcar que o
ideal de formação humana, ultrapassa a necessidade única do conhecimento em si como
mera memorização, antes, perpassa por uma relação do sujeito e seu contexto a tal ponto
de reconhecer-se como sujeito histórico e, portanto, agente de transformação. Trata-se de
compreender que o homem não tem uma essência dada, mas construída.
A essência humana não é, então, dada ao homem; não é uma dádiva divina ou
natural; não é algo que precede a existência do homem. Ao contrário, a essência
humana é produzida pelos próprios homens. O que o homem é, é-o pelo trabalho.
A essência do homem é um feito humano. É um trabalho que se desenvolve, se
aprofunda e se complexifica ao longo do tempo: é um processo histórico (SAVIANI,
2007, p.157).
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Reconhecer-se como sujeito histórico exige uma reflexão sobre si mesmo diante
a sociedade e sobre como esta foi se constituindo. A comunidade escolar quando
investigada sobre o que significa ser o homem sujeito da história e o que o motiva a tornarse agente de transformação, argumentou aspectos como a necessidade do homem sentirse insatisfeito, incomodado com a realidade; ser sujeito reflexivo, questionador, ético e
atuante; de saber que a história é construída através de ações coletivas e que as
transformações são motivadas pelas vontades, desejos e que há necessidades que podem
ser divergentes da realidade atual.
Nesse sentido, a comunidade escolar demonstra ter de forma geral, a concepção
coerente com os fundamentos ontológicos e históricos aqui contemplados. Cabe, contudo,
à instituição escolar fazer essa mediação através da educação, fazendo a reflexão histórica
por que passa a constituição do ser humano com todo o conhecimento historicamente
produzido.
Discutidos os aspectos estruturantes de qual sociedade se deseja e sob que
valores ela se fundamenta; quais as atitudes são esperadas pelos sujeitos que compõe
essa sociedade que se deseja e o que significa ser um sujeito histórico agente de
transformação, chega-se ao questionamento final deste marco filosófico que aponta para
as ações que deverão ser realizadas a fim de contribuir para a concretização das
concepções expostas. A comunidade apontou que a instituição escolar pode contribuir para
a construção de uma nova sociedade mais justa, assumindo a responsabilidade de construir
politicamente a escola, valorizando as conquistas da humanidade e lutando pelos direitos
dos cidadãos. Favorecendo e promovendo o diálogo e o respeito de forma solidária e crítica.
4.3 Operativo
O marco operativo objetiva no contexto do PPP pensar no que se deseja
enquanto instituição educacional, está direcionado às dimensões pedagógica, comunitária
e administrativa. Para a dimensão pedagógica, as discussões com a comunidade
acadêmica foram fundamentadas nas questões de planejamento, currículo, objetivos,
conteúdos, metodologia, avaliação, disciplina, relação professor-aluno, e posicionamento
frente aos exames e concursos.
A comunidade destacou no processo de planejamento, a necessidade de
planejar a oferta de os cursos de nível técnico e superior, com base em pesquisa de
interesse da população, de acordo com os arranjos produtivos locais e respeitando as
normas vigentes. A cidade se modifica com o passar dos anos, transformando sua produção,
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sua economia, sua cultura, assim também os cursos necessitam acompanhar esta evolução.
Contudo, as questões de infraestrutura e recursos humanos necessários para novos cursos
ou para o remanejamento de cursos antigos por outros não é um processo fácil nem simples.
Por isso a comunidade apresenta ousadia na perspectiva de mudança de cursos e
prudência ao mencionar o respeito às normas vigentes.
Outro fator interessante é que a comunidade assume o compromisso de
participação consciente ao desejar fazer parte da escolha dos cursos ofertados. A
autonomia e responsabilidade ficam marcadas, uma vez que buscam um relacionamento
mais próximo no diálogo com a comunidade. Nesse sentido, também foi apontado no
planejamento institucional, o estreitamento na comunicação do campus com o meio
empresarial, tanto na cooperação para vagas de estágio quanto na ampliação da
participação empresarial nas discussões que possam envolvê-las.
No processo de planejamento, entende-se que a comunidade participante das
discussões, promoveu duas percepções: uma a nível externo, que foram as questões
mencionadas acima, de relação com a comunidade em geral, e outra a nível interno, do
desenvolvimento do planejamento pedagógico em si. Outrossim, pode-se destacar alguns
apontamentos como o desenvolvimento de um processo pedagógico mais humanizador; a
necessidade de preparação institucional para receber alunos com deficiências.
A inclusão educacional é um direito do estudante e requer mudanças na
concepção e nas práticas de gestão, de sala de aula e de formação de professores, para a
efetivação do direito de todos à escolarização. No contexto das políticas públicas para o
desenvolvimento inclusivo da escola, insere-se a organização das salas de recursos
multifuncionais, com a disponibilização de recursos e de apoio pedagógico para o
atendimento às especificidades educacionais dos estudantes matriculados no ensino
regular, público-alvo da educação especial.
Têm-se alguns avanços em termos de legislação para a garantia deste direito
educacional às pessoas com deficiência. O Conselho Nacional de Educação, por meio da
Resolução CNE/CEB nº 4/2009, estabelece as Diretrizes Operacionais para o Atendimento
Educacional Especializado na Educação Básica. E o Decreto n° 7.611/2011 corrobora com
as orientações para a construção de sistemas educacionais inclusivos que garantam às
pessoas com deficiência o acesso ao sistema regular de ensino.
A concepção da educação inclusiva compreende o processo educacional como
um todo, pressupondo a implementação de uma política estruturante nos sistemas de
ensino que altere a organização da escola, de modo a superar os modelos de integração
em escolas e classes especiais. A escola deve cumprir sua função social, construindo uma
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proposta pedagógica capaz de valorizar as diferenças, com a oferta da escolarização nas
classes comuns do ensino regular e do atendimento às necessidades educacionais
específicas dos seus estudantes.
Nesse sentido, o IFMA regulamentou, por meio da Resolução CONSUP/IFMA nº
15, de 27 de fevereiro de 2015, os procedimentos do Núcleo de Atendimento às Pessoas
com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE), destacando entre suas atribuições
“fomentar no Campus ações de incentivo e de apoio aos alunos para o desenvolvimento de
tecnologias, instrumentos, recursos didáticos e soluções arquitetônicas que promovam a
acessibilidade, mobilidade e inclusão das pessoas”. Desse modo, buscando assegurar aos
docentes meios para desenvolver a inclusão na sala de aula e aos alunos o direto do acesso
ao conhecimento.
Outro ponto importante ressaltado pela comunidade, foi a necessidade de
espaço coletivo de trabalho, através do fortalecimento dos Conselhos de Classe, com
reuniões periódicas e regulares em que de forma coletiva, possibilitem discutir questões
pedagógicas dos alunos, trabalhando interativamente com os professores, além de maior
envolvimento do setor pedagógico. O trabalho coletivo em instituições educacionais é um
diferencial positivo que possibilita o direcionamento de soluções para problemas
pedagógicos com alunos, o diagnóstico de dificuldades de aprendizagem ou situações de
vulnerabilidade social, a produção de novos projetos integradores, entre outras ações que
podem surgir a partir do fortalecimento do planejamento coletivo.
O conselho de classe é um instrumento consolidado nas mais diferentes escolas,
que podendo assumir um papel burocrático ou formativo, o que dependerá dos sujeitos
envolvidos. De todo modo, é um espaço garantido hoje, na maior parte das escolas, em
suas normas de avaliação, assim como no IFMA e colabora para a discussão e reflexão
conjunta das práticas pedagógicas a fim de favorecer o desenvolvimento da aprendizagem.
(MAGNATA; SANTOS, 2015). Contudo, o conselho de classe são reuniões muito pontuais
que ocorrem de duas a quatro vezes no ano, logo, percebe-se que o trabalho coletivo de
planejamento precisa ser incorporado na rotina dos docentes de modo a ampliar os espaços
de diálogo e troca de experiências, promovendo mais ações de formação integral.
Ainda na dimensão pedagógica, a comunidade escolar destacou alguns pontos
relevantes sobre o currículo. Nesse sentido, vale ressaltar que o currículo seja planejado
de acordo com os arranjos produtivos locais, de modo coletivo, levando em consideração
o contexto da comunidade e promovendo a verticalização dos cursos ofertados (técnico →
superior), uma vez que a cidade de Buriticupu conta apenas com o IFMA para oferta de
cursos superiores gratuitos. Algumas das indicações pela comunidade escolar, para inserir
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no currículo das licenciaturas as modalidades de educação do campo, indígena, quilombola
e especial na perspectiva inclusiva. Abordar conteúdos de gênero, sexualidade e questões
étnico-raciais. Dada a necessidade de todo cidadão conhecer seus direitos e deveres e
reconhecendo a função social da escola em formar este sujeito, a comunidade escolar
também solicita a inserção de disciplinas sobre introdução ao Direito. E que, de modo geral,
o currículo deve acompanhar as mudanças no conhecimento científico.
Para além dos conteúdos que a comunidade escolar considera imprescindíveis
na formação dos alunos, foi destacado também o modo como o currículo deve ser tratado
na

escola.

Nesse

sentido,

destacou-se

a

promoção

da

multidisciplinaridade,

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. O planejamento de conteúdos mais dinâmicos
com maior interação entre os cursos. A contextualização do conhecimento teórico com a
prática, de forma significativa. E o desenvolvimento de projetos com os alunos que
contribuam simultaneamente com o aprendizado e a sociedade próximos da realidade do
aluno, fortalecendo o tripé ensino, pesquisa e extensão.
No aspecto da dimensão pedagógica, foram destacados os seguintes objetivos
pela comunidade escolar:
 Formar o aluno para que seja capaz de contribuir na comunidade local;
 Formar alunos leitores a partir do contato com diversos gêneros e gostos
literários;
 Aplicar o conhecimento à realidade; conhecimento significativo;
 Incentivar a criação artística e cultural;
 Formar cidadãos éticos, críticos e humanos;
 Fortalecer a democratização do acesso e permanência à educação;
 Ofertar educação de qualidade;
 Ofertar práticas de reforço;
 Fomentar oportunidades para que os jovens permaneçam na cidade;
 Ofertar cursos técnicos que permitam a formação de empreendedores;
No intuito de alcançar estes objetivos, a comunidade escolar compreende que a
instituição deva adotar uma metodologia dialógica e dialética, com garantia de aulas
práticas nas diversas disciplinas e relação direta com a realidade. Quanto aos docentes,
caberia a busca constante em variar e atualizar suas metodologias e apresentar o programa
da disciplina, contendo o tipo de avaliação do professor e a sua metodologia no início do
semestre letivo; levando em consideração outros métodos e instrumentos avaliativos
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diferentes da prova escrita, situação já prevista na Resolução de Avaliação do IFMA
(Resolução CONSUP/IFMA nº 114/2019). Além de socializar e buscar mecanismos de
superar as dificuldades de ensino-aprendizagem.
Nos aspectos avaliativos, a comunidade escolar enfatizou a adoção de uma
avaliação crítica e emancipadora, de forma que contribua com o saber do aluno, que
preserve a LDB na prática, no que diz respeito às avaliações qualitativas. A avaliação deve
ser realizada com base no diagnóstico da turma, respeitando o ritmo de aprendizagem
individual, e utilizando-se de diversos instrumentos para avaliar o aluno, tanto na teoria
quanto na prática.
A formação continuada do professor também é destacada, quando a
comunidade coloca a importância de discutir a avaliação com bases teóricas, assim como
a sugestão de criação de instrumentos para avaliação da prática pedagógica docente,
recurso presente em diversas instituições que pode dar um feedback da ação docente, no
intuito de melhorar a prática docente a cada dia.
Na relação professor-aluno, a comunidade preza por uma relação com base no
respeito mútuo, na ética e no compromisso. Paulo Freire (1996) afirma que dentre os
saberes necessários à prática docente, ensinar exige respeito aos saberes do educando e
sua autonomia, exige ética e bom senso, humildade e tolerância, alegria e esperança.
Todas essas, dentre outras, são condições necessárias para uma prática educativa de fato
comprometida com uma educação emancipatória.
Toda instituição educacional tem seus objetivos quanto à formação futura de
seus alunos egressos, nesse sentido, o IFMA busca uma formação humana integral, que
possibilite a totalidade do ser humano, nos aspectos éticos, sociais, profissionais, históricocultural que se reconheça como sujeito histórico. Desse modo, conforme suas escolhas
futuras, a formação deste estudante possibilitará tanto ingressar na vida profissional quanto
avançar na vida acadêmica. Assim o IFMA assume o compromisso de uma formação
integral que supere a dualidade caracterizada historicamente no Ensino Médio. “Tal
dualidade materializa-se em um modelo de educação voltado para o imediatismo do
trabalho (para os filhos da classe trabalhadora), e outro voltado para a continuidade dos
estudos com viés acadêmico (para os filhos das classes abastadas)”. (MARÇAL; RIBEIRO,
2017, p.243). Assumindo, portanto, um compromisso ético-político de superação da
dicotomia entre trabalho manual e trabalho intelectual.
A segunda dimensão tratada no marco operativo é a comunitária. Nesta seção,
buscou-se discutir com a comunidade escolar como deseja que sejam os relacionamentos
da instituição com a comunidade, com a família, com os alunos e com os meios de
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comunicação. A visão extensionista da instituição promove a relação mais próxima com a
realidade, portanto, fortalecer e incentivar o desenvolvimento de projetos de extensão é
uma das maneiras de envolvimento do campus com a comunidade. Além disso, a promoção
de fóruns com a participação da sociedade e participação coletiva também consolidam esse
elo. A elaboração de um calendário de atividades esportivas e culturais abertas ao público
é uma das formas de estreitar esse relacionamento. Um dos apontamentos da comunidade
escolar foi a necessidade de um olhar institucional voltado para a comunidade, buscando
diálogo com os empresários da região, onde vem crescendo a produção de soja e milho, e
assim possa ter geração de emprego e renda através das demandas da comunidade.
No relacionamento com a família, busca-se o desenvolvimento de estratégias
que incentivem a participação da família como a criação da associação de pais e mestres.
Já na relação com os alunos, destaca-se o fortalecimento do grêmio estudantil para os
cursos de nível médio técnico, por meio de espaço e formação, e incentivar a criação dos
centros acadêmicos no ensino superior, em que ambos tenham uma representação ativa
no campus.
Toda Instituição Federal segue normas específicas para divulgação e relação
com os meios de comunicação e respeitará as normas vigentes para atuação nestes
espaços. De todo modo, a comunidade indica o fortalecimento da presença do IFMA nas
redes sociais; a criação de Blog do IFMA e a criação de um Canal no YouTube,
estabelecendo transparência e diálogo com a comunidade através dos meios de
comunicação. Para execução destas ações, é preciso criar uma comissão de comunicação
social que articule, divulgue e ocupe esses espaços.
A discussão sobre a dimensão administrativa do marco operativo traz aspectos
da estrutura e organização da escola, quanto aos dirigentes e equipe técnica, os serviços
gerais e a obtenção e gerenciamento dos recursos financeiros. A atividade administrativa é
uma dimensão importante a ser discutida, mesmo sendo uma atividade-meio do objetivo
geral da instituição escolar, desempenha um papel fundamental na medida em que
proporciona ou não todos os recursos necessários para o bom desenvolvimento da
atividade-fim que é a formação integral de nossos estudantes.
O IFMA tem uma organização regulamentada no Regimento Geral, pela
Resolução CONSUP/IFMA nº 106/2018 e no Regimento Interno (Resolução CONSUP/IFMA
nº 124/2018), no qual se insere toda estrutura de cada campus, seus setores,
departamentos e diretorias. Contudo, a comunidade escolar almeja maior transparência na
divulgação e acesso das informações a respeito das atribuições e horário de atendimento
de cada setor. As solicitações de melhorias na estrutura física dependem dos recursos
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disponibilizados pelo governo federal, contudo, serão explícitas as prioridades apontadas
pela comunidade escolar, pois este é um documento coletivo e oficial que legitima a voz de
toda a comunidade escolar. Foram apontadas as seguintes melhorias na estrutura física do
campus:
 Implantar o refeitório;
 Manutenção constante dos condicionadores de ar;
 Ampliar laboratórios e fazer a manutenção dos mesmos;
 Ampliar e atualizar o acervo da biblioteca referente aos cursos específicos;
 Disponibilizar espaço para o serviço de xérox e impressão (terceirizado);
 Melhorar o espaço do vestiário para alunos que tem contra turno;
 Fortalecer e Incentivar o uso de salas individuais de atendimento aos alunos;
 Construir e equipar Sala de Recursos para o Atendimento Educacional
Especializado;
 Fazer adequações de acessibilidade na escola, utilizando o piso tátil.
 Otimizar os espaços mal utilizados;
 Revitalizar a banda musical;
 Reduzir o eco das salas do bloco II;
 Criação da rádio educativa do IFMA.
 Melhorar a limpeza dos prédios e nas áreas externas;
 Manutenção dos prédios (pintura, fechaduras etc.).
Para melhoria da gestão composta pelo diretor geral, diretor de ensino e diretor
de planejamento, a comunidade escolar também sugere a criação de uma ouvidoria para
tratar de aspectos pertinentes ao campus. O IFMA por meio do Regimento Interno dos
Campi (Resolução CONSUP/IFMA nº 124/2018), prevê a garantia e regulamentação para
criação do Conselho Diretor composto por docentes, técnicos, alunos, aluno egresso,
representante sindical, e sociedade civil, que compartilharão das decisões necessárias ao
campus juntamente com o diretor geral. Conforme disposto no Regimento Interno,
Art.3 O Conselho Diretor, órgão máximo no âmbito do Campus, de natureza
consultiva e deliberativa nas dimensões acadêmica, administrativa, financeira,
patrimonial e disciplinar, presidido pelo Diretor-Geral, tem sua organização e
funcionamento definidos em regulamento próprio. (IFMA, 2018)

Enquanto órgão máximo e considerando que seus membros são eleitos pela
comunidade para atuar por dois anos, podendo deliberar conjuntamente nas diversas
dimensões da instituição, trará um benefício ímpar à instituição.

34

Uma gestão transparente e que torna acessíveis as informações sobre os
recursos do campus, bem como seu gerenciamento, é uma das solicitações da comunidade
na dimensão administrativa, desde o planejamento participativo do orçamento às decisões
de distribuição dos recursos e sua devida divulgação. A gestão de instituição pública federal
exige muitas responsabilidades, e tornar essa gestão compartilhada das decisões coletivas
de forma transparente, discutindo as prioridades e orquestrando de forma clara os recursos
traz confiança e torna a gestão democrática.
Paschoalino et al. (2016) destaca, em uma pesquisa realizada em escolas de
Porto (Portugal), que os termos “qualidade” da escola, “gestão democrática” e “autônoma”,
foram utilizados nas políticas públicas educacionais para produzir a eficácia quantitativa
nas escolas e desresponsabilizar o Estado dos possíveis fracassos. A pesquisa aponta,
contudo, o avanço das escolas que alcançaram um novo sentido de qualidade e gestão
democrática. “Na perspectiva coletiva e de valorização do outro, a qualidade da escola foi
sendo alcançada em consonância com a gestão democrática, numa convivência marcada
pela lógica da escola aprendente, na qual todos estavam em processo.” (PASCHOALINO,
et. al., 2016, p.367). Desse modo, na contramão das exigências, foi se estabelecendo,
mediante o diálogo com a comunidade e até mesmo com outras escolas, uma nova
perspectiva de participação democrática que valorize as diferenças.
Nesse sentido, Lima e Cardozo (2018) consideram que o reconhecimento da
escola enquanto lugar de pluralidade é o princípio de uma gestão democrática.
Consideramos que, para um maior respeito às diferenças, é necessário que as
políticas educacionais e a gestão da diversidade, considerem a educação uma
cultura e a escola um lugar de convivências de culturas plurais. Ou seja, que
considerando as diversidades, crie processos democráticos que valorize a
participação, a formação para a cidadania e a construção de uma sociedade mais
humana e igualitária. (p.108)

O sentimento de pertencimento à instituição é fundamental nesse processo de
gestão democrática, pois consolida uma atuação consciente da comunidade escolar. Nesse
sentido, é necessário incentivar a preservação do patrimônio público por meio de projetos
e ações que estimulem o zelo pela instituição na partilha de tudo que é nosso, enquanto
coletivo. Na mesma sintonia, a comunidade solicita a criação de mecanismos para
promover a economia do consumo de energia, água, papel, materiais de consumo, que são
ações úteis não somente do ponto de vista administrativo-financeiro, mas também e
principalmente, para o meio ambiente.
A mesma empatia e zelo que se deseja aos alunos, servidores e toda a
comunidade junto à instituição, junto ao patrimônio público, é necessária ao atendimento
ao público. O serviço público precisa atender, de forma clara, as pessoas, melhorando na
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orientação ao público que, por vezes, é encaminhado a diversos setores e acaba saindo
sem obter a solução para sua questão. Outro ponto importante a ser melhorado é a
desburocratização para atender cada vez melhor seu público. Compreender, o contexto
local, reconhecer as especificidades do ambiente escolar e saber tratar as pessoas com
urbanidade, quer sejam pais de alunos, quer sejam empresários colaboradores, com o
mesmo empenho, é fundamental neste processo de desenvolvimento institucional, assim
como, uma questão de ética, enquanto servidor público. Conforme o Código de Ética
Profissional do Servidor Público Federal:
IX - A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público
caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus
tributos direta ou indiretamente significa causar-lhe dano moral. Da mesma forma,
causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando-o, por
descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às
instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram
sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-los.
(BRASIL, 1994, p.2)

Desta forma, na condição de servidor público, a solicitação da comunidade é na
verdade, nossa obrigação. Na prestação de um serviço de qualidade, com atendimento
digno e respeitoso, que promova dentro dos limites de cada atuação e recursos, um
atendimento claro, simplificado e eficaz.
Sabe-se que existem tempos de maior investimento na educação e tempos em
que os recursos são mais escassos. Na educação, quanto maior o investimento, melhores
benefícios no futuro de jovens e famílias, contudo, o país passa, neste momento, por
tempos de restrição orçamentária e a busca por parcerias, seja por iniciativas públicas
e privadas, seja por emendas parlamentares para obtenção de recursos, para reformas
e construções, são mecanismos necessários a toda gestão que se compromete a investir
os meios necessários e legais para o desenvolvimento do ensino , da pesquisa e da
extensão de qualidade.
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5 DIAGNÓSTICO
O diagnóstico, na perspectiva de Vasconcelos (2006), para a construção do PPP,
está relacionado à localização das necessidades da instituição. O que deve ser feito a partir
da análise da realidade e/ou do confronto com um parâmetro aceito como válido. Neste
processo são necessárias três tarefas: conhecer a realidade; julgar a realidade e localizar
as necessidades. Ou seja, são levantados o modo como a comunidade percebe sua
realidade concreta e as expectativas que tem para uma realidade possível. A localização
das necessidades é o olhar sobre a diferença/distanciamento entre o real e o ideal definidos
coletivamente.
O Quadro 1 foi formado a partir das falas da comunidade no Fórum do PPP,
separadas pelas dimensões pedagógica, administrativa e comunitária. Para a constituição
do diagnóstico, foram inseridas as falas da comunidade na coluna IDEAL, pois se tratam
da instituição escolar almejada nas diferentes dimensões. E, na coluna REAL, foram
inseridas as respectivas ações pertinentes ao ideal estabelecido pela comunidade. Para
identificação da reciprocidade entre ideal e real, foram inseridas codificações com as iniciais
das diferentes dimensões. Assim, na dimensão pedagógica, está o código DP seguida por
uma numeração iniciada no número 1 em ordem crescente. Desta forma, existem dois
códigos iguais (exemplo: DP1 e DP1), sendo um relacionado ao ideal e outro
respectivamente sobre o mesmo assunto, mas que demonstra o real vivido no cotidiano do
campus. Consequentemente, a dimensão administrativa está codificada pelo símbolo DA
seguida da ordem crescente numérica, e DC (dimensão comunitária) da mesma forma.
Quadro 1 – Diagnóstico realizado no Fórum do PPP

DIMENSÃO PEDAGÓGICA

Dimensões

REAL

IDEAL

DP1. Distanciamento da prática pedagógica
em relação à realidade social da vida do
estudante.
DP2. Formações pontuais de curta duração
aos servidores.
DP3. Decisão interna do campus por meio de
assembleia.
DP4. Ações extensionistas que articulam
projetos com os empresários locais.
DP5. Não há divulgação de empresas que
disponibilizem vagas de estágio aos
estudantes.

DP1. Desenvolver um processo pedagógico
mais humanizador.
DP2. Preparar-se para receber alunos com
necessidades educacionais especiais.
DP3. Planejar a oferta de cursos
técnico/superior com base em pesquisa de
interesse da população de acordo com os
arranjos produtivos locais; Respeitando as
normas vigentes.
DP4. Melhorar a comunicação do IFMA com
o meio empresarial, inclusive a participação
empresarial nas discussões.
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DP6. Há poucas empresas/locais com
cooperação firmada com o campus com
objetivo de estágio.
DP7. Há pouca divulgação junto a
comunidade sobre as ações desenvolvidas no
campus.
DP8. O currículo é construído sem uma
pesquisa de campo para reconhecimento das
potencialidades produtivas da região.
DP9. Os planos de curso não contemplam as
questões de gênero.
DP10. Os planos de curso técnico integrado
foram planejados coletivamente. Já os planos
de cursos superiores estão restritos à
participação de integrantes do colegiado.
DP11. A verticalização dos Cursos está
planejada no Plano de Desenvolvimento
Institucional (2019-2023).
DP12. As licenciaturas têm em seu currículo
a disciplina de Política Educacional Inclusiva
I e II onde são trabalhadas as modalidades de
educação do campo, indígena, quilombola e
especial, entre outros.
DP13. O planejamento mais utilizado ocorre
de forma unilateral. O planejamento coletivo
não é regularmente realizado nem possui
uma organização sistematizada para seu
funcionamento.
DP14. O campus não possui um programa
extracurricular permanente sobre educação
sexual ou educação inclusiva. Há apenas os
conteúdos pertinentes à biologia.
DP15. Temos escassas visitas técnicas e
algumas
práticas
nos
laboratórios
disponíveis. Os estágios do ensino superior
oportunizam com o acompanhamento do
docente, a vivência da sala de aula aliada a
teoria.
DP16. Há projetos integradores pontuais,
mas que não perpassam todo o percurso
formativo do currículo, enquanto currículo
integrado.
DP17. Projeto contínuo do Clube de Leitura.
DP18. O campus promove edital interno
artístico-cultural e o festival de arte e cultura
anualmente, além do grupo de teatro e grupo
de intervenção artística.
DP19. Através da Política de Assistência
estudantil é realizado processo via edital para
auxílios aos estudantes em vulnerabilidade
social. O plano de combate à evasão e

DP5. Listar semestralmente as empresas
disponíveis com as respectivas vagas para o
estágio.
DP6. Buscar cooperação de forma realmente
ativa e compromissada com outras
organizações para promover o estágio dos
alunos de cursos técnicos e superior,
inclusive PROEJA.
DP7. Reconhecer a importância do IFMA
como agente transformador.
DP8. Planejar o Currículo de acordo com os
arranjos produtivos locais.
DP9. Abordar as questões sobre gênero;
DP10. Planejar coletivamente os currículos
dos Planos de Curso, levando em
consideração o contexto da comunidade.
DP11. Verticalizar os cursos ofertados
(técnico → superior).
DP12. Inserir no currículo de formação das
graduações de licenciaturas, as modalidades
de educação do campo, indígena, quilombola
e especial.
DP13. Planejar conteúdos mais dinâmicos
com maior interação entre os cursos.
DP14. Inserir nos conteúdos a educação
sexual, educação inclusiva;
DP15. Contextualizar o conhecimento
teórico com a prática;
DP16. Promover a multidisciplinaridade,
interdisciplinar, transdisciplinar.
DP17. Formar alunos leitores a partir do
contato com diversos gêneros e gostos
literários;
DP18. Incentivar a criação artística e
cultural;
DP19. Fortalecer a democratização do acesso
e permanência à educação;
DP20. Ofertar práticas de reforço;
DP21. Ofertar cursos técnicos que permitam
a formação de empreendedores;
DP22.Trabalhar conteúdos significativos,
passíveis de serem utilizados na vida prática,
contextualização do conteúdo; inteligível e
próximos da realidade do aluno;
DP23. Adotar metodologia dialógica e
dialética.
DP24. Socializar e buscar mecanismos de
superar
as
dificuldades
de ensinoaprendizagem.
DP25. Apresentar o programa da disciplina
contendo o tipo de avaliação do professor e a
sua metodologia no início do semestre letivo.
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retenção está desatualizado, sem novas ações
previstas.
DP20. As ações de atendimento aos alunos é
algo individualizado conforme a carga
horária disponível dos professores. Há um
projeto de reforço em matemática, cuja
frequência dos estudantes é baixa e
descontínua.
DP21. O eixo de gestão de negócios é um dos
mais fortes e antigos no campus, ofertando
portanto, desde Agronegócio, Vendas,
Serviços Públicos, Administração e a partir
de 2019 o curso superior de Bacharel em
Administração.
DP22. Os conteúdos são selecionados de
acordo com o perfil profissional do curso,
assim como pelas exigências legais tanto do
ensino médio quanto do ensino superior.
DP23. A metodologia empregada em sala de
aula fica a critério do docente.
DP24. A CAP e CAE estão desenvolvendo
projeto de acompanhamento ao discente a
partir dos encaminhamentos do Conselho de
Classe.
DP25. A orientação dada a todos os docentes
é que seja apresentado o plano da disciplina
e disponibilizado na plataforma SUAP.
Inclusive com as formas de avaliação.
DP26. A sistemática de avaliação determina
no mínimo dois instrumentos diferentes de
avaliação a cada etapa.
DP27. As aulas/atividades práticas podem
ser descritas no plano de ensino, sem,
contudo ser uma obrigação.
DP28. O campus adota os princípios dos
documentos oficiais institucionais, além das
formações
realizadas
nos
encontros
pedagógicos.
DP29. A avaliação tem objetivos comuns a
todos os discentes de uma mesma disciplina.
Exceto os estudantes deficientes que tem
uma avaliação diferenciada.
DP30. Não há nenhuma estratégia para
constatar se de fato, a LDB está sendo
empregada na prática em sala de aula.
DP31. Não há nenhum instrumento de
avaliação da prática docente.
DP32. Não há nenhum instrumento de
controle de horário de aula.
DP33. A ética, respeito e compromisso são
previstas na relação professor-aluno nos
documentos
oficiais
como
Projeto

DP26. Levar em consideração outros
métodos
e
instrumentos
avaliativos
diferentes da prova escrita;
DP27. Garantir aulas práticas nas diversas
disciplinas com relação direta com a
realidade.
DP28. Adotar a avaliação crítica e
emancipadora, de forma que contribua com o
saber do aluno;
DP29. Avaliar os discentes com base no
ritmo
de
aprendizagem
individual
(diagnóstico).
DP30. Preservar a LDB na prática, no que diz
respeito às avaliações qualitativas.
DP31. Criar instrumentos para avaliação da
prática pedagógica docente.
DP32. Cumprir o horário de aula
estabelecido tanto no médio quanto no
superior.
DP33. Desenvolver uma inter-relação
professor-aluno com base no respeito, na
ética e no compromisso;
DP34. Relacionar a prática de sala de aula
com o Enem e vestibulares;
DP35. Promover Feira de Profissões;
DP36. Contribuir para o aumento da
autoestima do aluno, fazê-lo acreditar no seu
potencial;
DP37. As reuniões pedagógicas devem ser
regulares e periódicas;
DP38. Fortalecer os Conselhos de Classe;
DP39. Assegurar reuniões regulares e
pedagógicas coletivas com os alunos por
curso/turma
para
discutir
questões
pedagógicas;
DP40. Promover fóruns;
DP41.Trabalhar de forma coletiva e
interativa;
DP42. Buscar maior envolvimento do setor
pedagógico;
DP43. Promover melhor interação entre
professores.
DP.44 Formar o aluno para que seja capaz de
contribuir na comunidade local;
DP.45 Implantar um programa de orientação
vocacional e promover feira das profissões;
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Pedagógico Institucional. Contudo, não há
um instrumento de verificação para isto.
DP34. A instituição não tem por objetivo os
exames admissionais nas universidades.
Entretanto, temos ações extensionistas como
Pré-Enem
Interdisciplinar;
Pré-Enem
Temático e Pré-Enem Redação que auxiliam
a comunidade com vagas tanto para nossos
estudantes quanto para a comunidade
externa.
DP35.
A feira de profissões é
promovida/prevista
anualmente
entre
setembro e novembro.
DP36. Atendimento individual de estudantes
que procuram ou são encaminhados pelos
docentes para acompanhamento de princípio
de depressão.
DP37. Não há previsão no calendário de
rotina periódica de reuniões pedagógicas,
além do conselho de classe e encontro
pedagógico que ocorrem duas vezes ao ano
(cada).
DP38. A CAP e CAE estão desenvolvendo
projeto metodológico para fortalecimento do
conselho de classe e as ações posteriores a
este.
DP39. As reuniões coletivas com os alunos
são realizadas apenas no pré-conselho (uma
ou duas vezes ao ano) ou em situações
sugeridas de intervenção pelos docentes.
DP40. Não há previsão de fóruns nas
atividades do calendário acadêmico.
DP41. O trabalho coletivo, seja de comissões
permanentes, seja entre servidores, é escasso.
DP42. As atividades burocráticas acabam
tomando a maior parte do tempo do setor
pedagógico.
DP43. Apesar da ênfase dada ao currículo
integrado nos encontros pedagógicos, não é
desenvolvida nenhuma estratégia específica
para interação entre docentes.
DP.44 Atuação dos discentes na comunidade
ainda é fragilizada.
DP.45 Existem ações pontuais, porém, não
permanentes de orientação profissional.
Dimensões

REAL

IDEAL

DA1. O campus não dispõe de infraestrutura DA1. Preparar-se para receber alunos com
para sala de recursos; também não dispõe de necessidades educacionais especiais.
materiais necessários; e no que se refere a
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recursos humanos, possui uma intérprete de
libras.
DA2. O campus dispõe de contrato com
empresa
para
manutenção
dos
condicionadores de ar. O contrato é renovado
anualmente e sua efetivação depende de
disponibilidade orçamentária e financeira.
DA3. Atualmente temos os laboratórios de
solos, biologia, química, física, dois
laboratórios de informática. A manutenção
dos equipamentos, assim como o aumento
de materiais está inviabilizado por questões
orçamentárias no atual momento.
DA4. O acervo da biblioteca é material
permanente, cujo recurso orçamentário está
indisponível no momento. Temos um acervo
básico, mas que precisa ser atualizado e
melhorado, em especial para o ensino
superior.
DA5. O campus não possui espaço para
impressões terceirizadas aos estudantes.
DA6. O vestiário possui chuveiros, os vasos
sanitários foram consertados, contudo as
portas individuais dos chuveiros estão
quebradas.
DA7. Existem seis salas individuais de
estudo no bloco II, a sala possui um arcondicionado, e em todas as divisórias têm
ponto de internet, mesa e cadeiras, entretanto
não são utilizadas com frequência.

DA2. Realizar manutenção constante dos
condicionadores de ar.
DA3. Ampliar laboratórios e fazer a
manutenção dos mesmos (Todos);
DA4. Ampliar e atualizar o acervo da
biblioteca referente aos cursos específicos;
DA5. Disponibilizar espaço para o serviço de
xérox e impressão (terceirizado);
DA6. Melhorar o espaço do vestiário para
alunos que têm contra-turno;
DA7. Fortalecer e Incentivar o uso de salas
individuais de atendimento aos alunos;
DA8. Construir e equipar Sala de Recursos
para
o
Atendimento
Educacional
Especializado.
DA9. Fazer adequações de acessibilidade na
escola utilizando o piso tátil.
DA10. Otimizar os espaços não utilizados.
DA11. Revitalizar a banda musical;
DA12. Reduzir o eco das salas do bloco II;
DA13. Criação da rádio educativa do IFMA;

DA14. Implantar o refeitório.
DA8. Conforme disposto no item DA1, o
campus ainda não dispõe de sala de recursos. DA15. Melhorar a limpeza e manutenção do
ônibus.
DA9. Contemplado no item DA1.
DA16. Promover a manutenção e limpeza
DA10. O campus dispõe de um laboratório de constante do prédio.
eletrotécnica em fase de desfazimento, uma
vez que o curso não é mais ofertado pelo DA17. Planejar o orçamento de forma
campus, e, portanto, ainda inutilizado no participativa;
momento. A sala X também é um antigo DA18. Constituir o conselho diretor;
laboratório que está sendo utilizado com
materiais de almoxarifado. Esses são os DA19. Melhorar a distribuição e divulgação
espaços não utilizados de forma eficiente no dos recursos;
campus.
DA20. Buscar parcerias com iniciativas
DA11. Atualmente os instrumentos estão públicas e privadas para obtenção de
sem manutenção e se deteriorando. Não há recursos;
um maestro ou pessoa responsável para
desempenhar a função de conduzir a banda DA21. Criar mecanismo para promover a
economia do consumo de energia, água,
marcial no campus.
papel, materiais de consumo;
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DA12. As salas de aula do bloco II produzem DA22. Incentivar
um eco que dificultam as aulas.
patrimônio público.

a

preservação

do

DA13. A escola não dispõe de uma rádio DA23. Divulgar as atribuições e o horário
própria.
de cada setor;
DA14. O campus dispõe apenas de uma
cantina, onde são servidas refeições e lanches
apenas aos discentes em situação de
vulnerabilidade social contemplados nos
editais de auxílio alimentação.

DA24. Respeito entre técnicos, alunos,
professores;

DA25.Criação de comunicação direta
(ouvidoria) “Fale com o diretor!”.
DA26.Buscar emendas parlamentares para
DA15. O ônibus escolar se encontra sem reformas e construções.
motorista e sem combustível. As DA27.Desburocratizar
e
facilitar
as
manutenções são realizadas mediante orientações no atendimento ao público.
contrato anual.
DA16. Foram reduzidas exponencialmente o
número de pessoas contratadas para limpeza
do prédio, jardim e piscina.
DA17. O orçamento é planejado entre os
diretores geral, de planejamento e de ensino
e a Coordenação de Apoio Estudantil.
DA18. O Conselho Diretor foi instituído em
18 de setembro de 2019, com representação
dos diversos segmentos e validade por dois
anos.
DA19. São encaminhadas mensalmente ou
bimestralmente, via e-mail institucional, o
relatório dos gastos do campus e pagamentos
realizados.
DA20.
Existem
parcerias
não
regulamentadas por documento oficial, na
contribuição de iniciativa pública da
prefeitura, com combustível escolar para
transporte dos discentes e para jardinagem do
campus.
DA21. Foi criada comissão para criação de
medidas para redução de energia no campus.
Sem ações de intervenção realizadas até o
momento.
DA22. Não há projetos de ações que
estimulem a preservação do patrimônio.
Apenas a previsão de sanções disciplinares
nos casos de dano.
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DA23. Não há a publicidade (online) sobre
plano de trabalho, as atribuições e horários de
cada setor
DA24.Há registros de casos de desrespeito
entre técnicos, alunos e professores;
DA25. Disponibilização de e-mail da direção
geral na página institucional do campus
DA26. Existem solicitações de emendas
parlamentares em aguardo de atendimento
DA27. Existem servidores terceirizados na
recepção que ainda não receberam
orientações
sobre
a
dinâmica
de
funcionamento
dos
setores.
Muitas
informações não são repassadas a esses
servidores, o que dificulta o atendimento ao
público com agilidade.

DIMENSÃO COMUNITÁRIA

DC1. Há pouca participação da
comunidade.
DC2. Há projetos de ensino, pesquisa e
extensão.
DC3. Foi promovido o Seminário de
extensão para divulgação dos projetos
desenvolvidos, assim como, para incentivo
aos demais. Além da promoção de editais
com recursos específicos à extensão.
DC4. Os projetos de extensão realizados não
estão
diretamente
relacionados
aos
produtores de soja e milho da região. Mas há
projetos com os empresários da área
comercial da cidade.

DC1. Pensar a escola de forma geral a ponto
de alcançar toda a comunidade.
DC2. Desenvolver projetos com os alunos
que contribuam simultaneamente com o
aprendizado e a sociedade.
DC3.Fortalecer
e
incentivar
o
Desenvolvimento de projetos de extensão;

DC4. Adotar propostas centradas em um
Campus Extensionista. O Campus precisa ter
um olhar voltado para a comunidade;
observação da produção de soja e milho,
proposta de geração de emprego e renda
através das demandas da comunidade,
buscando diálogo com os empresários da
DC5. A participação da comunidade se dá região.
mais especificamente aos pais dos estudantes
nas reuniões convocadas e algumas DC5. Buscar maior aproximação com a
comunidade e participação coletiva.
representações escassas em eventos.
DC6. Ainda não foram realizados Fóruns DC6. Promover fóruns com a participação da
com ampla participação coletiva da sociedade.
comunidade.
DC7.Desenvolver estratégias que incentivem
DC7. As reuniões com pais se dão de duas a participação da família.
formas: reuniões gerais por curso, para
DC8. Incentivar a criação da associação de
entrega de notas e resultado do conselho de
pais e mestres.
classe. E por turma, quando há uma
solicitação dos docentes de uma intervenção DC9. Fortalecer o grêmio estudantil;
mais profunda de determinada turma.
DC10. Incentivar a criação dos centros
acadêmicos no ensino superior.
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DC8. Nunca houve processo de criação ou DC11. Elaborar calendário de atividades
convocação para criação de associação de esportivas e culturais internas e abertas ao
pais e mestres.
público.
DC9. O Grêmio estudantil não demonstra DC12. Participação da comunidade na
ações concretas de representação estudantil. escolha dos cursos.
A instituição por sua vez também não
promove ações formativas de envolvimento. DC13 Fortalecer o relacionamento com os
meios de comunicação social?
DC10. Não há registros de tentativas de
 Divulgar os cursos e programas que o
criação de centros acadêmicos dos cursos
IFMA oferece à comunidade.
superiores


Criar uma comissão de comunicação
social;



Ocupar espaços
comunicação;

DC12. Decisão interna do campus em
assembleia para escolha dos cursos que serão
ofertados.



Estabelecer meios de comunicação
para a transparência e diálogo com a
comunidade;

DC13. O campus dispõe da página
institucional e redes sócias Instagram e
Facebook para divulgação dos eventos.



Fortalecer a presença do IFMA nas
redes sociais;



Criação de Blog do IFMA;

DC11. Há participação do IFMA nos jogos
municipais. Porém, não há registro de
promoção de eventos esportivos voltados à
comunidade externa.

nos

meios

de


Criação de um Canal no
YouTube;
DC12. Planejar a oferta de cursos
técnico/superior com base em pesquisa de
interesse da população de acordo com os
arranjos produtivos locais; Respeitando as
normas vigentes.
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6 PROGRAMAÇÃO
A programação é o conjunto de ação concreta assumido pela instituição naquele
espaço previsto de tempo, superando as necessidades identificadas (Vasconcelos, 2006).
Nesse sentido, a organização da programação neste PPP se dará por linhas de ação,
programas, projetos, normas, atividades permanentes e ações concretas, que serão
alinhadas nas categorias Pedagógica, Administrativa e Comunitária e subcategorias de
acordo com cada uma dessas dimensões.
A temporalidade da Programação se difere do PPP uma vez que exige uma
avaliação e readequação de ações, quando necessário, para se atingir as finalidades e
objetivos do PPP. Ademais, a programação exige o planejamento de estratégias e ações
que viabilizem o seu cumprimento. Deste modo, tem previsão para realização durante o
período de 2020-2021 para posterior avaliação dos objetivos atingidos e previsão de novas
ações necessárias. A Linha de ação – indica um modo de agir, não tem terminalidade. No
quadro abaixo, estão descritas as Linhas de ação (LA), programas (PG), projetos (PJ),
normas (N), atividades permanentes (AP), ações concretas (AC)

Dimensão

Pedagógica

Subcategori
a

Programas, Projetos e Ações

LA.1 Que a nossa escola desenvolva um processo pedagógico mais
humanizador.
AC.1 Grupos de estudos sobre a influência da afetividade no
ensino.
AC.2 Grupos de estudos sobre os fatores histórico-cultural no
processo de ensino e aprendizagem.
AC.3 Investigação do perfil social, econômico e cultural dos
estudantes.
AC.4 Curso FIC para servidores (educação profissional; currículo
integrado; relação professor-aluno; legislações; educação de jovens
e adultos; ensino superior e ensino médio integrado). 180h.
Formação
AP.1 Formação docente para educação inclusiva.
Continuada
LA Que a metodologia dialógica e dialética seja priorizada pelos
docentes.
LA Que o processo avaliativo seja conduzido nos princípios da
avaliação dialética, formativa e processual.
AC Criar instrumentos para avaliação da prática pedagógica docente.
LA Que a relação professor-aluno seja baseada no respeito, na ética
e no compromisso de ambos.
N. Normatizar a regularidade das reuniões pedagógicas tanto para
planejamento coletivo, quanto para demandas apresentadas.
(Sugestão: duas turmas por semana – liberação dos docentes da
aula).
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LA Que o Conselho de Classe seja um instrumento orientador de
novas ações e projetos para superação das dificuldades de
aprendizagem dos alunos.
AC Realizar anualmente a Semana Pedagógica como momento de
socialização de práticas, planejamento e formação docente.
AC. Realizar cursos de aperfeiçoamento para servidores por meio da
plataforma do IFMA por meio da Educação a Distância (Ead)
AP.2 Nivelamento significativo nas áreas de matemática, português,
física e química) aos estudantes ingressantes.
LA.4 Que os nossos discentes sejam cidadãos atuantes na
sociedade local por meio de seu posicionamento político, sua
atuação social e por meio do seu trabalho.
N.3 Institucionalizar o Clube de Leitura para incentivo à prática de
leitura e escrita.
AC Atualizar anualmente o plano de combate à evasão e retenção.
AC Divulgar amplamente os horários e local de atendimento
individual ao discente por professor.
AP Acompanhamento das causas e dificuldades no processo ensino
Processo de
aprendizagem através da CAE e CAP.
Ensino e
PG. Programa de Orientação Profissional com oficinas sobre o
Aprendizage
autoconhecimento e Feira de profissões.
m
AP. Desenvolver uma ação permanente da equipe multiprofissional
para atuar nos fatores psicológico, social, educacional e de saúde
que afetam a formação humana integral do estudante (Cuide-se
bem!)
AC Promover reuniões bimestrais com os discentes por turma para
discutir questões de aprendizagem.
PG. Desenvolver ações educativas permanentes de valorização do
espaço e bem público
PG. Programa de orientação vocacional que promova entre as suas
ações a “feira das profissões”.

Currículo

AC.8 Fortalecer o planejamento coletivo com encontros bimestrais.
AC.9 Eleger temas geradores a partir do núcleo politécnico do
currículo.
PJ.1 Desenvolver projeto interdisciplinar sobre questões de gênero e
sexualidade.
N.3 Revisar os planos de curso de forma coletiva a cada dois anos de
acordo com o contexto da comunidade.
LA.2 Que a instituição, gradativamente, busque a verticalização dos
cursos ofertados.
PG.1 Desenvolver um programa sobre educação sexual.
LA.3 Que a prática pedagógica integradora seja o fundamento na
formação profissional dos nossos estudantes.
LA.4 Que as ações artísticos culturais sejam valorizadas no
currículo.
LA. Que a avaliação seja diferenciada para os discentes deficientes,
com transtorno global do desenvolvimento, superdotação/altas
habilidades, limitações de aprendizagem, pautados no respeito à
diversidade.
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AC Criar espaços de diálogo e inserção da CAP junto aos docentes.

Comunitária

Administrativa

N.1 Institucionalizar a cada quatro anos a realização de audiências
públicas por representatividade, para escolha dos cursos técnicos e
superiores alinhados ao período do PDI.
N.2 Institucionalizar o Encontro Empresarial, anualmente,
oportunizando a realização de convênios para vagas de estágio.
AC.6 Ampliar a divulgação dos resultados de pesquisas, extensões e
conquistas dos discentes, através da mídia, redes sociais.
AC.7 Fortalecer a inserção de alunos egressos no banco de dados.
LA. Que a escola e suas ações sejam pensadas de modo integrado à
comunidade por meio de diagnósticos participativos.
AC. Realização anual de Seminário de Extensão para divulgação de
projetos desenvolvidos e novos editais.
PJ. Desenvolver projetos extensionistas com produtores e
empresários da região.
LA. Que as ações da escola sejam expressão de compartilhamento
de saberes, e incentivadoras da participação da comunidade na
escola.
AC. Realizar cursos de formação para pais que desejem constituir
Associação de pais.
AC. Promover formação para membros do grêmio estudantil a partir
de suas demandas tendo em vista maior atuação junto à comunidade
escolar e externa.
PJ. Realizar atividades de incentivo à participação e
representatividade por meio da formação de centro acadêmicos no
ensino superior
PJ. Desenvolver atividades esportivas e culturais que promovam
participação interna e da comunidade
N. Institucionalizar comissão de comunicação e eventos interna para
maior divulgação das ações do Campus.
AC. Promover cursos para a comunidade a distância ou presencial.
PJ. Promover Curso de Aperfeiçoamento de matemática aos
docentes da rede municipal de ensino.
AC. Realizar ações socioeducativas para comunidade por meio do
Instituto Cidadão.
AC. Realizar um levantamento das necessidades de materiais de
insumo, permanente e de manutenção.
AC. A partir do levantamento prévio, iniciar processos para garantia
dos materiais de insumo e permanente que fortaleçam a práxis dos
laboratórios.
AC. Garantir uma visita técnica por ano a cada turma.
AC. Buscar códigos de vaga para docente na área de música e teatro.
AC. Realizar um levantamento sobre as necessidades de adaptação
predial e de custos para atendimento aos requisitos de infraestrutura
que garanta a acessibilidade e inclusão.
AC. Realizar adequações de infraestrutura do Campus numa
perspectiva de acessibilidade e inclusão (pisos táteis, rampas,
identificação de salas em braille, etc)
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AC. Construir e equipar salas de atendimento Educacional
Especializado para atender estudantes com necessidades
educacionais específicas.
AC. Buscar códigos de vaga para especialista na área de
psicopedagogia ou educação especial para atuação em sala de AEE.
AC. Manter atualizado o contrato para manutenção dos
equipamentos de ar-condicionado.
AC. Adquirir novos livros para o acervo da biblioteca que atendam
os cursos técnicos e superiores.
AC. Adquirir acervo digital para a biblioteca.
AC. Realizar procedimento administrativo para a autorização de
empresa terceirizada para o serviço de xerox para estudantes.
AC Reformar os espaços de vestiários dos alunos.
AC. Realizar organização dos espaços e salas vazias para as
atividades estudantis: grupos de estudos, núcleos, reuniões.
AC. Adquirir novos equipamentos para banda musical ou revitalizar
os existentes.
AC. Adquirir equipamentos para funcionamento da rádio IFMA
AC Construir um refeitório para atender aos alunos que estão em
atividades no contra-turno.
AC. Ampliar contratação de terceirizados para assegurar
manutenção e a limpeza do campus.
AC. Manter atualizado o contrato de motorista e combustível para
assegurar o transporte escolar, bem como buscar parcerias /
convênios com o município e o Estado.
N. Institucionalizar Comissão permanente de acompanhamento de
gastos de energia, água e papel.
AC. Elaborar um guia com as atribuições e o horário de cada setor
e disponibilizá-lo em versão digital na página do campus;
AC. Promover oficinas com vistas a maior integração e
fortalecimento das relações interpessoais entre técnicos, alunos,
professores;
AC. Criar um canal de comunicação direta (ouvidoria) “Fale com o
diretor!” na página do campus;
AC. Buscar emendas parlamentares e outras parcerias/convênios
com empresas para reformas, construções e projetos pedagógicos;
AC. Realizar formações para servidores terceirizados com o
objetivo de apresentar as atribuições de cada setor e, com isso,
tornar orientações no atendimento ao público mais eficaz;
AC. Revitalizar a empresa Júnior no Campus Buriticupu.
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7 AVALIAÇÃO
As ações, linhas de ação, projetos, normas e Programas serão avaliados pela
comunidade escolar por meio de convocação de assembleias e fóruns a cada biênio. Assim,
no início do ano letivo de 2022, serão apresentados os relatórios das programações
desenvolvidas ou não, inserindo as dificuldades enfrentadas, os avanços e o processo de
ações em andamento. Neste mesmo período o documento deve ser atualizado e
readequado à nova realidade e resultados alcançados de acordo com o planejamento e
execução do PPP no biênio 2020-2021. Para auxiliar no planejamento e execução da
Programação, inserimos no Apêndice II um quadro de planejamento para as ações e
estratégias a serem executadas no transcorrer deste biênio.
A avaliação do PPP quanto ao marco referencial, o diagnóstico e a programação,
serão objeto de novo processo de construção coletiva, envolvendo toda a comunidade
escolar: docentes, discentes, técnicos administrativos, gestão, pais e comunidade civil, que
diante um relatório dos desafios e avanços ocorridos no decorrer dos quatro anos de
execução do PPP a ser apresentado no II Fórum de Reformulação do PPP em 2024, para
atualização dos itens que julgarem necessários. Divulgando amplamente a toda a
comunidade para novo planejamento de ações e estratégias.
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APÊNDICE I
RESPOSTAS SISTEMATIZADAS DA COMUNIDADE ESCOLAR


MARCO SITUACIONAL

1. Discutir pontos positivos e negativos do mundo atual. Discutir essas mudanças resgatando seu
caráter histórico.
Tecnologia e globalização
Positivos:
 Advento da tecnologia (acesso, desenvolvimento); Acessibilidade à informação (internet);
 Globalização; Interações globais; Construções de conhecimento através da globalização;
 Evolução da medicina;
Negativos:
 Problemas gerados pelo capitalismo e/ou neoliberalismo;
 Alienação de países sendo subjugados pelos países de desenvolvidos;
 Ritmo acelerado da vida contemporânea;
 Mau uso da tecnologia (crimes virtuais, notícias falsas etc.);
 Qualidade questionável da informação disponível (TV, internet).
Democracia, ética e direitos humanos
Positivos:
 Liberdade de expressão (2);
 Políticas públicas educacionais (são suficientes ou não?);
 Fortalecimento de grupos representativos de minorias;
 Abertura para discutir o politicamente correto;
 Produção sustentável/sustentabilidade.
Negativos:
 Intolerância de toda ordem (2);
 Violência e Desrespeito às diferenças (preconceito de gênero, raça etc., sexual, física);
 Injustiça e Aumento da Desigualdade social (2);
 Guerras;
 Ignorância (agressividade? Falta de conhecimento?);
 Sistema prisional ruim;
 Cultura do ódio;
 Substituição: Imposição de qualquer modelo familiar ou ideologia partidária como melhor ou
superior ao outro.
 Corrupção (generalizada);
 Falta de credibilidade de instituições;
 Desgaste nas relações afetivas;
Educação, acesso à escola e consolidação da formação
Positivos:
 Maiores oportunidades (2) de formação acadêmica;
 Democratização do ensino;
 Presença dos Institutos Federais;
 Consolidação do sistema de cotas;
 Maior democratização de acesso ao ensino superior
Negativos:
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Discrepância entre a demanda e a quantidade de ofertas de educação superior.
Engajamento político dos discentes (suficiente ou não?);
Falta de participação dos pais na vida dos filhos;
Problema para a permanência e por vezes o acesso à educação.

2. Que aspectos da situação global, social, política, cultural, educativa chamam atenção hoje no
Brasil e na América Latina?
Tecnologia e globalização
 Sistema capitalista impondo seus ditames;
 Estagnação da economia;
 Acessos à informação.
Democracia, ética e direitos humanos
 Ameaça à democracia;
 A corrupção, desvio de verbas, retirada dos direitos às oportunidades (5);
 Intolerância e censura às expressões culturais: cerceamento da liberdade de expressão;
 Pobreza e desigualdade;
 Crise migratória: o que está por trás de tamanha necessidade de migrar? Guerras,
desigualdade, pobreza;
 Há uma crise política originada na má escolha de representantes políticos;
 Passividade política do povo brasileiro diante da corrupção (3).
 Banalização do ato sexual como estereótipo;
 Naturalização do que é ilícito pelas instituições;
Educação, acesso à escola e consolidação da formação
 Educação com diretrizes internacionais, detenção de meios de educação por empresas
internacionais (ex: Devry Brasil); Modelo de educação americanizado (jumento com
viseira);
 Cenário atual da educação brasileira: educação como produto, educação como acesso ao
trabalho subserviente, cultura dos cursos elitizados;
 Educação omissa na Formação Política do Indivíduo;
 Insuficiência de espaços de debate dos aspectos positivos e negativos da sociedade;
 A educação nos dá a oportunidades de inovação, apesar dos cortes e da desvalorização do
profissional da educação;
 Falta de investimentos em escolas e prisões que não cumprem o papel de reformar o
cidadão;
Papel da família
 Famílias estão faltando com o papel de educador dos filhos; família perdeu o papel como
instituição social; abandono da família pelo homem enquanto o seu papel de pai; perda dos
valores familiares.
3. Dentre os problemas da sociedade, na atualidade, quais chamam mais atenção? Por que chamam
a atenção?
Tecnologia e globalização
 Mecanização do trabalho e alienação do trabalhador no Brasil;
Democracia, ética e direitos humanos
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Falta de honestidade;
Ser politicamente correto (hipocrisia);
Intolerância religiosa, às condições sexuais e desrespeito ao próximo;
A corrupção (2) da população quanto ao seu legítimo papel na política;
Falta de liberdade de expressão, de debates, desvalorização da consciência política, alienação
ideológica, apatia; conformismo; reprodutivíssimo social;
Desemprego;
Violência em todos os aspectos: midiáticos, simbólicos (2);
Constante permissividade;
Falta de eficiência e eficácia das leis.
Ausência de opiniões.

Educação, acesso à escola e consolidação da formação
 Sucateamento do ensino;
 Necessidade de aprofundamento das áreas de artes, filosofia; necessidade de formação
crítica, abandono do censo comum.
4. Quais os valores preferenciais na sociedade de hoje? Como essas preferências se manifestam?













Valorização demasiada do poder aquisitivo; ganância;
Exposição da imagem, narcisismo (3);
Valores materialistas (3) e individualistas (2);
Valorização excessiva da aceitação do outro no mundo virtual;
Elaboração e valorização de falsos perfis;
Exploração da sexualidade e da sensualidade;
Despreocupação com o próximo;
Ausência de mobilização social.
Condução da sociedade pelas grandes mídias quanto aos valores sociais corrompidos;
Perda do poder da instituição familiar;
Há somente direitos e ausência de deveres;
Perda da autoridade dos pais em educar os filhos e a transferência de responsabilidade?

5. Qual lhes parece ser a explicação dos males do Brasil?














Historicamente, a concentração de poder (político, econômico, ideológico, e os próprios
valores que são preferenciais na atualidade.
Corrupção;
Falta, na educação e na sociedade, discussões sobre a realidade brasileira;
Êxodo Rural: agricultores indo embora por falta de oportunidades;
Reprodução de velhos modelos;
Capitalismo voraz;
Vilanização dos movimentos politizados, crítica às reações contrárias à ordem estabelecida
pelos atuais governos; Falta de uma maior participação social nas tomadas de decisão.
Segurança Pública;
Apadrinhamentos em todas as instâncias da sociedade. Homem cordial;
Falta de gestão, má gestão;
A escola forma quem vai obedecer e forma quem vai mandar;
Falta de investimentos em políticas públicas;
Sociedade da banalização;
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MARCO FILOSÓFICO

1. Que tipo de sociedade queremos construir?
 Que seja mais honesta, justa (3), igualitária (3), democrática, tolerante (2), participativa (2) e
crítica;
 Que respeite as minorias e as diferenças;
 Que se faça cumprir suas leis;
 Que priorize saúde e a educação;
 Que forneça oportunidades, educação de qualidade (2);
 Que respeite os Direitos Humanos,
 Que valorize a cultura e apresente princípios éticos.
 Que conviva harmoniosamente;
 Que seja comprometida, atuante e reconstrua verdadeiros valores;
2. Em quais valores se fundamenta uma sociedade justa, democrática e participativa?
1. Uma sociedade justa, democrática e participativa se fundamenta na:
2. Alteridade (respeito (3) ao outro); respeito às religiões, valores éticos (2), morais, de justiça,
solidariedade (3), honestidade (2), empatia, consciência crítica, senso de coletividade,
diálogo respeitoso, boa vontade,
3. Repúdio contra todas as formas de violência.
4. Participação política e responsabilidade social;
5. Criatividade para propor mudanças plausíveis;
6. Consciência política (as minhas ações como sujeito histórico são determinantes para a
construção da sociedade desejada);
7. Liderança pelo exemplo.
3. Que atitudes esperamos dos sujeitos humanos diante dessa sociedade que queremos construir?
1. Ouvir e procurar entender o outro;
2. Mudar comportamentos que não fazem bem à sociedade,
3. Atuar socialmente;
4. Acreditar no próprio potencial de ação;
5. Combater todas as formas de preconceito;
6. Ter consciência política (2);
7. Ser cidadãos ativos, criativos, críticos, altruístas (2), humanos, respeitosos;
8. Ser um agente multiplicador dos valores benéficos;
9. Acreditar na transformação;
10. Ser capaz de realizar sua autoavaliação;
11. Reconhecer que a responsabilidade da educação não é só da escola, mas da sociedade como
um todo;
12. Articular uma rede de formação humana;
13. Exercer o papel de educador através do exemplo.
4. O que significa ser o homem sujeito da história e o que o motiva a tornar-se agente de transformação?
1. Saber que a história é construída através de ações coletivas;
2. Saber que as transformações são motivadas pelas vontades, desejos e há necessidades que
podem ser divergentes da realidade atual;
3. Sentir-se insatisfeito, incomodado com a realidade;
4. Sentir que pode mudar a realidade;
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5. Ser sujeito reflexivo, questionador, ético e atuante;
6. Acreditar na escola pública;
7. Destacar os melhores exemplos na sociedade;
8. Combater todas as formas de corrupção e impunidade;
9. Estudar indicadores históricos para analisar o quadro situacional de nosso país;
10. Preocupar-se mais com a escola (Todos).
5. Como podemos contribuir para a construção de uma nova sociedade mais justa?
 Contribuir através do exemplo e da orientação, do diálogo entre as diversas áreas do
conhecimento para a formação de um sujeito crítico, que respeite ao próximo;
 Valorizar o que já foi conquistado;
 Lutar pela manutenção dos direitos adquiridos;
 Apoiar as inovações alcançadas na escola, inclusive tecnológicas;
 Assumir a responsabilidade de construir politicamente a escola;
 Ser cidadãos éticos, solidários, responsáveis, críticos, senso de coletividade.


MARCO OPERATIVO

Dimensão Pedagógica:
O processo de planejamento?
 Desenvolver um processo pedagógico mais humanizador;
 Pensar a escola de forma geral a ponto de alcançar toda a comunidade;
 Preparar-se para receber alunos com necessidades educacionais especiais;
 Planejar a oferta de cursos técnico/superior com base em pesquisa de interesse da população
(2) de acordo com os arranjos produtivos locais; Respeitando as normas vigentes.
 Melhorar a comunicação do IFMA com o meio empresarial, inclusive a participação
empresarial nas discussões;
 Listar semestralmente as empresas disponíveis com as respectivas vagas para o estágio;
 Buscar cooperação de forma realmente ativa e compromissada com outras organizações para
promover o estágio dos alunos de cursos técnicos e superior, inclusive PROEJA;
 Reconhecer a importância do IFMA como agente transformador;
Currículo?
 Planejar o Currículo de acordo com os arranjos produtivos locais;
 Abordar as questões sobre gênero;
 Inserir disciplinas sobre Introdução ao Direito;
 Planejar coletivamente os currículos dos Planos de Curso, levando em consideração o
contexto da comunidade;
 Verticalizar os cursos ofertados (técnico → superior);
 Inserir no currículo de formação das graduações de licenciaturas as modalidades de
educação do campo, indígena, quilombola e especial;
 Planejar conteúdos mais dinâmicos com maior interação entre os cursos;
 Acompanhar as mudanças no conhecimento científico;
 Inserir nos conteúdos a educação sexual, educação inclusiva;
 Contextualizar o conhecimento teórico com a prática;
 Desenvolver projetos com os alunos que contribuam simultaneamente com o aprendizado e
a sociedade;
 Promover a multidisciplinaridade, interdisciplinar, transdisciplinar.
Os Objetivos?
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 Formar o aluno para que seja capaz de contribuir na comunidade local;
 Formar alunos leitores a partir do contato com diversos gêneros e gostos literários;
 Aplicar o conhecimento à realidade; conhecimento significativo;
 Incentivar a criação artística e cultural;
 Formar cidadãos éticos, críticos e humanos;
 Fortalecer a democratização do acesso e permanência à educação;
 Ofertar educação de qualidade;
 Ofertar práticas de reforço;
 Fomentar oportunidades para que os jovens permaneçam na cidade;
 Ofertar cursos técnicos que permitam a formação de empreendedores;
Os conteúdos?
 Trabalhar conteúdos significativos, passíveis de serem utilizados na vida prática,
contextualização do conteúdo; inteligível e próximos da realidade do aluno;
 Inserir conteúdos sobre gênero, sexualidade e questões étnico-raciais;
A metodologia?
 Adotar metodologia dialógica e dialética;
 Socializar e buscar mecanismos de superar as dificuldades de ensino-aprendizagem;
 Apresentar o programa da disciplina contendo o tipo de avaliação do professor e a sua
metodologia no início do semestre letivo;
 Levar em consideração outros métodos e instrumentos avaliativos diferentes da prova
escrita;
 Variar e atualizar as metodologias (2);
 Adotar a metodologia de estudo de caso;
 Garantir aulas práticas nas diversas disciplinas (5) com relação direta com a realidade (2).
A avaliação?
 Adotar a avaliação crítica e emancipadora, de forma que contribua com o saber do aluno;
 Discutir a avaliação com bases teóricas;
 Utilizar diversos instrumentos para avaliar o aluno;
 Avaliar os discentes com base no ritmo de aprendizagem individual (diagnóstico);
 Preservar a LDB na prática, no que diz respeito às avaliações qualitativas;
 Avaliar não somente na teoria, mas, também na prática.
 Criar instrumentos para avaliação da prática pedagógica docente.
A disciplina?
 Cumprir o horário de aula estabelecido tanto no médio quanto no superior;
A relação Professor-Aluno?
 Desenvolver uma inter-relação professor-aluno com base no respeito, na ética e no
compromisso;
 Priorizar o respeito na relação professor-aluno.
Nossa relação com o vestibular?
 Relacionar a prática de sala de aula com o Enem e vestibulares;
 Promover Feira de Profissões;
 Mobilizar a Instituição em torno da preparação para o Enem e vestibulares;
 Fortalecer a preparação dos alunos para o ENEM (2)?
Como nos posicionamos frente aos exames e concursos?
 Deve-se incentivar a participação dos estudantes nos exames e concursos fortalecendo os
meios de divulgação;
 Contribuir para o aumento da autoestima do aluno, fazê-lo acreditar no seu potencial;
O espaço de trabalho coletivo constante (reuniões pedagógicas)
 As reuniões devem ser regulares e periódicas;
 Fortalecer os Conselhos de Classe;
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Assegurar reuniões regulares e pedagógicas coletivas com os alunos por curso/turma para
discutir questões pedagógicas;
Promover fóruns;
Trabalhar de forma coletiva e interativa;
Buscar maior envolvimento do setor pedagógico;
Promover melhor interação entre professores.
Dimensão Comunitária:

Relacionamentos com a comunidade?







Fortalecer e incentivar o Desenvolvimento de projetos de extensão;
Adotar propostas centradas em um Campus Extensionista. O Campus precisa ter um olhar
voltado para a comunidade; observação da produção de soja e milho, proposta de geração de
emprego e renda através das demandas da comunidade, buscando diálogo com os
empresários da região.
Compartilhar saberes;
Buscar maior aproximação com a comunidade e participação coletiva.
Promover fóruns com a participação da sociedade.

Relacionamento com a família?



Desenvolver estratégias que incentivem a participação da família;
Incentivar a criação da associação de pais e mestres.

Participação e organização dos alunos?



Fortalecer o grêmio estudantil;
Incentivar a criação dos centros acadêmicos no ensino superior.

Atividades esportivas e culturais?


Elaborar calendário de atividades esportivas e culturais internas e abertas ao público.

Orientação vocacional?



Promover feira das profissões;
Implantar um programa de orientação vocacional;

Relacionamentos com os meios de comunicação social?








Divulgar os cursos e programas que o IFMA oferece à comunidade.
Criar uma comissão de comunicação social;
Ocupar espaços nos meios de comunicação;
Estabelecer meios de comunicação para a transparência e diálogo com a comunidade;
Fortalecer a presença do IFMA nas redes sociais;
Criação de Blog do IFMA;
Criação do Canal do YouTube;
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Dimensão Administrativa:
Estrutura e organização da escola?














Realizar manutenção constante dos condicionadores de ar;
Ampliar laboratórios e fazer a manutenção dos mesmos (Todos);
Ampliar e atualizar o acervo da biblioteca referente aos cursos específicos;
Disponibilizar espaço para o serviço de xérox e impressão (terceirizado);
Melhorar o espaço do vestiário para alunos que tem contra-turno;
Fortalecer e Incentivar o uso de salas individuais de atendimento aos alunos;
Construir e equipar Sala de Recursos para o Atendimento Educacional Especializado;
Fazer adequações de acessibilidade na escola utilizando o piso tátil.
Otimizar os espaços não utilizados?
Revitalizar a banda musical;
Reduzir o eco das salas do bloco II;
Criação da rádio educativa do IFMA;
Implantar o refeitório.
Dirigentes (direção e equipe técnica)?






Divulgar as atribuições e o horário de cada setor;
Estimular os alunos quanto a leitura de documentos e editais;
Valorizar o respeito entre técnicos/alunos/professores;
Ouvidoria do campus.

Os serviços (secretaria, limpeza, mecanografia, audiovisuais, etc) as formas de participação dos
trabalhadores?



Melhorar a limpeza e manutenção do ônibus.
Promover a manutenção e limpeza constante do prédio;

A obtenção e gerenciamento dos recursos financeiros?









Planejar o orçamento de forma participativa;
Constituir o conselho diretor;
Melhorar a distribuição e divulgação dos recursos;
Desburocratizar e facilitar as orientações no atendimento ao público.
Buscar parcerias com iniciativas públicas e privadas para obtenção de recursos;
Buscar emendas parlamentares para reformas e construções.
Criar mecanismo para promover a economia do consumo de energia, água, papel, materiais
de consumo;
Incentivar a preservação do patrimônio público.

61

APÊNDICE II
Plano de Ações para execução da Programação do PPP no biênio 2020-2021

Programação:

(norma, projeto, uma ação concreta, etc)

Dimensão:

(Pedagógica, Administrativa, Comunitária)

Prazo de Execução1:
Equipe (setores) ou
servidor responsável:
1ª Etapa – de 00 a 00 de mês de 2020.
Ação Etapas/Cronograma das
ações:

2ª Etapa – de 00 a 00 de mês de 2020.
Ação 3ª Etapa – de 00 a 00 de mês de 2020.
Ação -

1º Etapa:
Estratégias para
execução:

2º Etapa:
3º Etapa:

Assinatura dos
servidores envolvidos:
O Plano de Ações deve ser construído pelo coletivo de servidores/estudantes diretamente
relacionados. As atividades serão dimensionadas conjuntamente ao Plano de Trabalho de cada
servidor e/ou setor, em conformidade às normas institucionais vigentes.

Para compreensão dos prazos, define-se por prazos de curta duração (até 3 meses); média duração (até 6 meses) ou
longa duração (um ano ou mais).
1

