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RESUMO 

 

 

O presente estudo buscou investigar e diferenciar a trajetória educacional do 
IFRJ/campus Pinheiral da instituição educacional que lhe deu origem, com intuito de 
fortalecer a identidade social e cultural do instituto e o sentimento de pertencimento 
dos alunos. Para atingirmos nosso objetivo, partimos do ano de 1972, com a 
implementação da LDB nº 5.692/1971 que tornou compulsória a formação profissional 
a nível médio de ensino até o ano de 2014, com a formação da primeira turma de 
ensino médio integrado do IFRJ/campus Pinheiral. Com base neste recorte temporal, 
propomos uma discussão sobre as reformas educacionais enfrentadas pelas 
instituições em paralelo com as mudanças nas diretrizes da educação profissional 
nacional. Para a obtenção dos dados, recorremos a pesquisa documental e 
entrevistas com ex-alunos, utilizando a metodologia da história oral. Os dados obtidos 
foram utilizados para confeccionar o produto educacional “História e Memória do 
IFRJ/campus Pinheiral”. O produto em questão, constituído de um vídeo alocado em 
um site educacional, possui características que o qualificam como Objeto de 
Aprendizagem (OA) e foi aplicado nas turmas de 1° ano do Curso Técnico Integrado 
em Agropecuária. Os dados, obtidos por meio de pesquisa participante e questionários 
semiestruturados, evidenciaram a relevância da consolidação da história do Colégio 
Agrícola Nilo Peçanha e do IFRJ/campus Pinheiral para o fortalecimento da identidade 
da instituição atual e para o sentimento de pertencimento dos alunos. 
  
Palavras-Chave: Educação Profissional e Tecnológica. Ensino Agrícola. História 

Cultural. Identidade. Instituto Federal do Rio de Janeiro – Campus Pinheiral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This study aimed to investigate and set apart the historical and educational trajectory 
of IFRJ /Pinheiral campus from the previous institution settled in the property; namely, 
Colégio Agrícola Nilo Peçanha. The research was held in order to strengthen the social 
and cultural identity of the institute and fortifying a feeling of belongingness in the 
students. To achieve my goal, I started in 1972, with the implementation of the federal 
law No. 5.692 / 1971, which turned vocational training into a compulsory educational 
system for Secondary Education until 2014, marking the dawning of the first Integrated 
High School class on Pinheiral Campus. Based on this time frame, I propose a 
discussion about the educational reforms faced by the institutions along with the 
changes in the national professional educational guidelines. To obtain the data, I used 
documentary research and interviews with former students, as well as oral history as 
a methodology. The data obtained were used to make up the educational product 
“History and Memory of IFRJ /Campus Pinheiral” as far as the final stage. The product 
in question, consisting of a video on an educational website, happens to be qualified 
as a Learning Object (LO). After the product was applied to  freshmen Livestock 
students of the Integrated  Polytechnical Course, its resultative data, obtained through 
participant research and semi-structured questionnaires, proved the history of  Colégio 
Agrícola Nilo Peçanha and the IFRJ / Pinheiral campus to be relevant to the 
strengthening of the institutional identity and to students' feeling of belongingness.  
 

Keywords: Professional and Technological Education. Agricultural Education. Cultural 

History. Identity. Federal Institute of Rio de Janeiro – Pinheiral campus 
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APRESENTAÇÃO 

  

A presente pesquisa de mestrado foi motivada pela minha formação acadêmica 

em História e pelo meu ambiente de trabalho. Atuo desde 2016, no cargo de Técnica 

em Assuntos Educacionais no IFRJ/campus Pinheiral, tendo trabalhado neste período 

na Direção de Ensino e na Secretaria de Ensino Médio e Técnico. A atuação nestes 

setores me permitiu ter um maior contato com a comunidade escolar, que em muitos 

dos atendimentos se referiam ao IFRJ/campus Pinheiral, com o nome de seu 

predecessor: Colégio Agrícola Nilo Peçanha. 

Visando explicitar as diferenças entre as instituições, contribuir para 

fortalecimento da identidade sociocultural do Instituto e para o sentimento de 

pertencimento dos alunos foi necessário resgatar documentos, fotografias e recolher 

relatos. Neste resgate, enfatizamos as fontes orais por permitirem aos sujeitos 

retratarem a cotidianidade e o processo de ensino na antiga instituição. 

Nosso recorte temporal situa-se com a implementação da lei nº 5.692/1971 e 

as consequentes mudanças na cultura escolar do Colégio Agrícola Nilo Peçanha até 

a formação da primeira turma de ensino médio integrado do IFRJ/Campus Pinheiral, 

no ano de 2014. A escolha desse período possibilita a comparação entre o modelo 

tecnicista de ensino adotado no sistema escola-fazenda e a formação politécnica 

presente na atual concepção de ensino médio integrado. 

Para que os resultados desse estudo pudessem alcançar os alunos e a 

comunidade escolar, desenvolvemos, concomitantemente, o produto educacional e o 

artigo com as bases conceituais da Educação Profissional Tecnológica, de acordo com 

as determinações do Programa.  

O produto educacional, considerado neste trabalho como objeto de 

aprendizagem (OA), constitui-se de um vídeo, alocado em um site educacional 

interativo, que pode ser acessado por meio do link: 

https://historiaifrj.wixsite.com/pinheiral. O vídeo foi desenvolvido para facilitar o ensino 

e a aprendizagem da história institucional e assim contribuir para o fortalecimento da 

identidade e do sentimento de pertencimento dos alunos. Dessa forma, essa produção 

pode ser utilizada em outros contextos além da pesquisa, permitindo inclusive 

trabalhar o assunto como um tema transversal integrado a outras disciplinas.  

A opção pela criação de um vídeo, além de considerar a popularização dessa 

about:blank
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tecnologia, deveu-se ao fato dessa mídia facilitar a aprendizagem e educar por meio 

do entretenimento, da exploração sensorial e das emoções (MORAN, 1995). 

Neste artigo encontra-se descrito o aporte teórico utilizado na construção do 

produto educacional, bem como os resultados de sua aplicação aos alunos do 1° ano 

do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio do IFRJ/campus 

Pinheiral.  
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1- INTRODUÇÃO 

  

A educação profissional foi institucionalizada no Brasil por meio do decreto 

federal 7.566 de 23 de setembro de 1909, que instituiu dezenove escolas de 

aprendizes e artífices, visando preparar os “desfavorecidos da fortuna” para o trabalho 

(BRASIL, 1909).  

Essa medida — apesar de se constituir na primeira iniciativa de regulamentar 

a educação profissional no país — não contemplou o ensino rural, ocasionando 

protestos de uma fração da classe agrária, que reivindicava, desde os primórdios da 

República, a instalação de centros de pesquisas agrícolas e a instituição de uma rede 

de escolas rurais, como forma de superar o atraso que marcava o setor (NERY, 2015). 

Em consequência dessas reivindicações, em outubro de 1909 foi promulgado 

o decreto 7.622 que instituiu, na fazenda de Pinheiro (Rio de Janeiro), o que viria a 

ser o principal centro de pesquisas agropecuárias do país1, o posto Zootécnico de 

Pinheiro. Ainda em 1909, a lei orçamentaria2 , que fixava as despesas para o ano 

seguinte, destinou uma vultuosa quantia de recursos para a fundação da escola 

prática de agricultura na mesma fazenda que se situava o posto zootécnico. 

Em novembro de 1910, vinte dias após a regulamentação do Ensino 

Agronômico no país, o governo promulgou o decreto 8.366, que estabeleceu as 

normas para o funcionamento do Posto Zootécnico de Pinheiro e instituiu a Escola 

Média de Agricultura de Pinheiro como seu apêndice. No mesmo dia, o funcionamento 

dessa escola foi regulamentado pelo decreto 8.367/1910. 

A implementação dessa escola simbolizou a origem da rede de educação 

profissional agrícola no país. Assim, ao longo dos anos vivenciou inúmeras reformas 

nomenclaturais, institucionais e pedagógicas3, desde: Escola Média de Agricultura, 

Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária, Patronato Agrícola 4 , 

Aprendizado Agrícola, Escola Agrícola e Escola Agrotécnica. Em 1964, a escola foi 

                                            
1 Relatórios do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio dos anos de 1912 a 1930 relatam a importância 
desse centro de pesquisas para o país. 
2 Lei 2.222 de 30 de dezembro de 1909. 
3 Para saber mais sobre os primórdios dessa instituição ver os estudos de: SILVA; MENDES (2020). Retratos do 
ensino profissional agrícola no Brasil: da escola média de agricultura de Pinheiro ao colégio agrícola Nilo Peçanha 
(1910-1964). Disponível em: http://www.periodicos.ufc.br/labor/article/view/44206/162281. 
4 As dependências da extinta escola média de agricultura, a partir de 1918, foram utilizadas para ofertar Cursos 
Complementares dos Patronatos Agrícola. 
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transformada em Colégio, mantendo o nome “Nilo Peçanha”, adquirido na década de 

1930. No ano de 1968, passou a integrar a estrutura da Universidade Federal 

Fluminense (UFF), a qual permaneceu vinculada até dezembro de 2008. A partir de 

então, por força da lei 11.8925, passou a compor a estrutura do Instituto Federal do 

Rio de Janeiro (IFRJ), sob a denominação de campus Pinheiral. 

O campus Pinheiral, resultado das instituições supracitadas, possui uma 

herança que molda a cultura local e interfere no seu reconhecimento perante a 

comunidade, a qual continua a entendê-lo como uma continuação do Colégio Agrícola 

Nilo Peçanha. A forte associação histórica com a instituição anterior, aliado ao 

desconhecimento da proposta pedagógica dos Institutos Federais, dificultam a 

construção e o fortalecimento da identidade institucional. Nesta perspectiva, Ciavatta 

(2005, p.13) afirma que “para que as escolas sejam capazes de construir 

organicamente seu próprio projeto político-pedagógico, assumirem o desafio de uma 

formação integrada, reafirmando sua identidade, é preciso que conheçam e 

compreendam sua história”. 

 Assim, essa pesquisa se propôs a responder o seguinte questionamento: a 

investigação e a contraposição da memória do Colégio Agrícola Nilo Peçanha e do 

IFRJ/campus Pinheiral podem contribuir para o fortalecimento da identidade da 

instituição atual e do sentimento de pertencimento dos alunos? Buscando responder 

a essa questão, esse trabalho teve como objetivo geral investigar a memória do 

IFRJ/campus Pinheiral e do Colégio Agrícola Nilo Peçanha, com o intuito de fortalecer 

a identidade social e cultural da instituição atual, bem como, o sentimento de 

pertencimento dos alunos. 

Para alcançar o objetivo geral foram delimitados os seguintes objetivos 

específicos: Investigar a memória e construir uma narrativa histórica referente ao 

IFRJ/campus Pinheiral e ao extinto Colégio Agrícola Nilo Peçanha; explicitar as 

diferenças entre a proposta pedagógica destas duas instituições; contribuir para o 

                                            

5  A Lei 11.892 de 29 de dezembro de 2008, institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2008/lei/l11892.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2011.892%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20D

E%202008.&text=Institui%20a%20Rede%20Federal%20de,Tecnologia%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20pr

ovid%C3%AAncias. 
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fortalecimento da identidade institucional do IFRJ/campus Pinheiral e para o 

sentimento de pertencimento dos alunos, a partir da criação de um Objeto de 

Aprendizagem (vídeo alocado em um site educacional interativo), como produto 

educacional, que evidencie as diferenças no projeto de formação dessas duas 

instituições.  

Nosso recorte temporal situa-se com a implementação da LDB nº 5.692/1971 

e as consequentes mudanças na cultura escolar da instituição até a formação da 

primeira turma de ensino integrado do IFRJ/campus Pinheiral, no ano de 2014. A 

escolha de tal período visa demonstrar as diferenças no projeto de formação da classe 

trabalhadora ao longo da história, no âmbito do capitalismo dependente e associado. 

Para a realização do resgate histórico, utilizamos fontes primárias e história 

oral, visto que em consulta ao banco de teses e dissertações da Capes e outras 

plataformas acadêmicas não foram encontrados trabalhos que discorressem sobre a 

trajetória histórica dessas instituições. Ratificando essa informação, Fontan (2011, 

p.310) ao narrar a história do IFRJ e seus campi, se abstém de contar a história do 

campus Pinheiral, afirmando que tal campus  

(...) tem uma história própria e rica, que remonta aos primórdios do século 
XX, anterior ao próprio IFRJ que hoje integra. […] Dessa forma, entendemos 
que a mesma se justifica por si só em uma obra exclusiva. Não temos 
conhecimento de que tal obra já tenha sido feita. 

 

Para compreendermos como o produto educacional elaborado pode contribuir 

para reforçar a identidade da instituição e o sentimento de pertencimento dos alunos, 

o vídeo (alocado no site educacional) foi trabalhado com os alunos do 1° ano do curso 

técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio. Para a posterior avaliação, 

utilizamos a técnica da observação participante e questionários semiestruturados com 

os sujeitos da pesquisa. 

Fornecem-nos os conceitos que sustentam a pesquisa autores como Burke 

(2006), Nora (1993), Pollak (1992) e Halbwachs (2017), Moura (2010), Frigotto (2018), 

Ramos (2008), Pacheco (2010), Moran (1995 e 2017). Os primeiros auxiliam na 

compreensão da corrente historiográfica conhecida como Nova História Cultural. 

Pollak (1992) e Halbwachs (2017) propõem as bases para a discussão do conceito de 

memória e sua imbricação com a identidade individual e coletiva. Ramos (2008) e 

Moura (2010) contribuem para o entendimento histórico da dicotomia entre educação 

geral e profissional, apresentado o projeto de Ensino Médio Integrado como um 
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caminho para a superação da dualidade. Frigotto (2018) e Pacheco (2010) ajudam na 

compreensão da ideologia de incutida na criação dos Institutos Federais. Por fim, 

Moran (1995 e 2017) contribui para enfatizar a relevância das TDIC, especialmente 

do vídeo, como ferramenta de mediação no processo de ensino e aprendizagem. 

 
 
2- REFERENCIAL TEÓRICO 

 
2.1 – A Nova História Cultural e sua relação com a memória e identidade  

 

Para compressão da Nova História Cultural (NHC), partimos da definição de 

história como uma construção crítica e problemática do passado, que se utiliza de 

vestígios, vulneráveis a manipulações e ressignificações, para investigar as 

representações forjadas nos diferentes contextos sociais e temporais (NORA, 1993).6 

Nesse sentido, ao reconhecer a volatilidade das fontes e a existência de 

múltiplas representações sobre um mesmo evento passado, a NHC propõe um novo 

paradigma historiográfico, criticando preceitos da concepção marxista e rompendo 

com a concepção positivista. Pois, enquanto a primeira enfatiza o estudo das 

conjunturas econômicas e demográficas, minimizando a influência dos aspectos 

simbólicos na produção social, a segunda, se empenha na construção de uma 

narrativa histórica que seja um reflexo da realidade, desprezando a intencionalidade 

e a subjetividade das fontes (BURKE, 2006). 

Dessa forma, ao rejeitar alguns postulados das correntes historiográficas 

anteriores, a NHC abarca, novos domínios de investigação, métodos e objetivos de 

pesquisa, sendo por isso difícil de defini-la ou de enquadra-la em uma doutrina 

(BURKE, 2006). Contudo, para Burke (2006), em termos gerais, a ênfase desta 

corrente recai no simbólico, no local e no particular.  

                                            
6 Nora (1993) entende a história como uma como uma construção que demanda análise e discurso crítico. Assim, 
ela é uma representação de algo que não existe mais.  A memória, no entanto, é inerente aos grupos vivos e, por 
isso, está sujeita a dialética da lembrança e do esquecimento. Contudo, como o próprio autor adverte, na 
contemporaneidade a memória verdadeira, aquela que é espontânea e subjetiva, tem cedido espaço a uma 
memória deliberada, marcando a sua aproximação da história. Seja, como for, intencional ou espontânea, a 
memória (material, simbólica ou funcional) não é encarada pela NHC como um simples estoque de dados ou 
fatos, pois essa corrente visa investigar o porquê de certos discursos e práticas serem produzidos. Para maiores 
informações sobre as diferenças entre memória e história, bem como suas aproximações, ver: Nora (1993). 
Disponível em: https://revistas.pucsp.br/revph/article/view/12101. 
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De maneira mais específica, Chartier (2002, p.17) afirma que o propósito dessa 

corrente é “ identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma realidade 

social é construída, pensada, dada a ler”. Contudo, como o próprio autor destaca, essa 

não é uma tarefa simples, pois os discursos, as interpretações e os comportamentos 

não são neutros, visto que, são moldados a partir das relações de poder e de 

dominação7. 

Dessa forma, construir uma narrativa e um objeto de aprendizagem, segundo 

os pressupostos dessa corrente historiográfica, implica não somente em investigar os 

métodos de ensino e o tipo de cidadão que o CANP e o IFRJ/campus Pinheiral 

desejavam/desejam formar, mas também requer uma crítica as fontes de pesquisa e 

uma análise minuciosa das práticas e dos discursos que foram produzidos em relação 

ao tema.  

Nessa perspectiva, consideramos, como Le Goff (1996) que o historiador deve 

analisar os documentos como monumentos, ou seja, lembranças que podem evocar 

o passado e perpetuar a recordação, mas que não se constituem em reflexo da 

realidade. Reconhecer que documentos são monumentos é considerar que eles 

representam uma visão parcial do processo histórico, pois denotam, na maioria das 

vezes, a visão do grupo que detém o poder, sendo fruto de escolhas humanas e 

circunstanciais. 

Entretanto, não só os documentos sofrem a força moduladora da seleção 

arbitrária, a priori, o mesmo ocorre com a memória, que além de ser uma faculdade 

humana é também uma construção social.  A memória enquanto construção social 

não apenas preserva, mas também reconstrói os principais acontecimentos vividos 

por um indivíduo, forjando a percepção que temos de nossas vivências e forma como 

desejamos ser percebido pelos outros. Nesse sentido, a memória não só constrói 

identidades, como também reforça sentimentos de pertencimento (POLLAK, 1989, 

1992). 

Candau (2019), assim como Pollak (1992), afirma que a memória é uma 

(re)construção sempre atualizada do passado e uma das fontes onde a identidade se 

solidifica. Porém, este autor vai mais adiante, ao observar a dialética que envolve os 

conceitos, pois, da mesma maneira que a memória institui a identidade, a identidade 

                                            
7 Para saber mais sobre a NHC,  ver Chartier (2002): A história Cultural Entre Práticas e Representações. 
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também influencia diretamente a memória, contribuindo para que algumas lembranças 

sejam preservadas e/ ou esquecidas. 

À princípio, a memória e, consequentemente a identidade, parecem ser um 

fenômeno puramente individual. Porém, como assinalado por Halbwachs (2017) a 

memória individual também incorpora a coletividade, pois, nunca estamos sós; a todo 

instante estamos inclusos em alguma sociedade. Assim: “nossas lembranças 

permanecem coletivas, e elas nos são lembradas pelos outros, mesmo que se trate 

de acontecimentos nos quais só nós estivemos envolvidos, e com objetos que só nós 

vimos” (HALBWACHS, 2017, p.30).  

Pollak (1992) ao dissertar sobre a memória, escalona as lembranças que temos 

maior facilidade em reter. No topo, estão as lembranças dos acontecimentos em que 

participamos diretamente; estas são seguidas, pelas lembranças vividas “por tabela”, 

ou seja, lembranças vividas pelos membros dos grupos dos quais fazemos parte; por 

fim, o autor situa o que ele denomina de “memória quase herdada”, ou seja, projeções 

do passado, mas que foram transmitidas ao longo do tempo, proporcionando àqueles 

que estiveram sujeitos a essa reminiscência, altíssimo grau de identificação. 

Assim, resgatar as memórias do CANP e do IFRJ/campus Pinheiral e analisá-

las de acordo com os preceitos de formação politécnica e omnilateral é uma forma de 

contribuir para fortalecer a identidade do IFRJ/campus Pinheiral. Primeiro, ao ressaltar 

a relevância desta instituição no cenário educacional nacional e também, ao 

diferenciar sua trajetória educacional do antigo Colégio Agrícola Nilo Peçanha.  

 

2.2 –O Ensino Profissional Agrícola no Brasil a partir da década de 1960 

 
 

A educação profissional foi institucionalizada no Brasil nos primórdios do século 

XX, com o com o propósito de instruir para o trabalho simples as camadas da 

população que se encontravam a “margem da sociedade” (BRASIL, 1909). Essas 

características predominaram ao longo do século, sendo acentuadas a partir de 1964, 

com a implantação do golpe civil-militar.  

Naquele período, duas propostas de modernização agrícola figuravam no país, 

como apontam Andrades; Ganimi (2007, p.47): “a que defendia o aumento da 

produtividade por meio da reforma agrária, e a que defendia ser necessária a adoção 

de pacotes tecnológicos pelos agricultores, sem tocar na questão fundiária”. 
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O Governo Militar optou pela segunda opção, manter a estrutura fundiária e 

promover a renovação agrária por meio da compra de “pacotes tecnológicos”, 

financiados pela ampliação de crédito rural e pelos convênios intergovernamentais 

(ANDRADES; GANIMI, 2007). Isto porque na visão da classe agrária a terra não era 

objeto de reforma, a reforma agrícola deveria ocorrer por meio da mecanização do 

campo e qualificação da força de trabalho (MAGALHÃES, 2017).  Dessa forma, o 

governo chegou à conclusão que: 

 

o problema rural é fundamentalmente, um problema educacional. A educação 
é a solução para ajudar os agricultores a aprenderem a identificar as causas 
do seu atraso, capacitando-os, ao mesmo tempo ao solucionarem os 
respectivos problemas envolvidos (MEC, 1970, s/p). 

 

Portanto, uma das primeiras medidas experimentadas por essa modalidade foi 

a transferência da Superintendência do Ensino Agrícola e Veterinário (SEAV) do 

Ministério da Agricultura para o Ministério da Educação, onde adquiriu o nome de 

Diretoria do Ensino Agrícola (DEA,1967).  

Seguindo o curso, em 1968, por meio do decreto nº 62.178 (BRASIL, 1968), os 

Colégios Agrícolas passaram a integrar a estrutura das Universidades. Tal medida 

tinha como objetivo verticalizar o ensino, preparando sua estrutura para a 

promulgação da lei 5.465/68 (BRASIL, 1968).  

A referida lei, também conhecida como “lei do boi”, estabelecia a reserva de 50% 

das vagas das escolas de ensino médio agrícola e de ensino superior em agricultura 

ou veterinária para candidatos que se encontrassem vinculados a área rural (BRASIL, 

1968). Esse benefício era estendido aos egressos dos colégios agrícolas, que podiam 

concorrer a reserva de vagas no ensino superior, ainda que sem vínculo com a área 

rural.  

Contudo, apesar do impacto dessas medidas, o maior golpe à educação foi 

dado em 1971, com a promulgação sumária da lei 5.692. Esta lei, ao fixar as diretrizes 

e bases para o ensino de 1º e 2º graus, impôs a profissionalização obrigatória na etapa 

média de ensino. Segundo a equipe de governo de Emílio Garrastazu Médici, em uma 

reportagem do jornal O Globo (1971), a medida tinha como objetivo adequar a 

educação às necessidades de desenvolvimento do país, oferecendo ao aluno um 

currículo que atenda não só suas necessidades, como também as do mercado de 

trabalho. 
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No entanto, subsidiada pela teoria do capital humano, a reforma fez com que a 

dicotomia educacional apenas adquirisse um novo aspecto. Pois, embora no plano 

legal a reforma não impossibilitasse aqueles que cursavam o ensino técnico de 

ingressar no ensino superior, a redução da carga horária das disciplinas propedêuticas 

em favor da profissionalização, fez com que a educação assumisse um caráter 

instrumental, visto que não havia base científica que permitisse ao aluno caminhar 

rumo a conhecimentos mais complexos (RAMOS, 2008; MOURA, 2010). 

Neste sentido, além de subordinar a educação às demandas do mercado, a 

profissionalização obrigatória objetivava caracterizar o 2° grau como uma etapa 

terminal de ensino, reduzindo assim a pressão das classes populares pela 

democratização do Ensino Superior (MOURA, 2010). Assim, na prática a 

compulsoriedade se restringiu ao ensino público, pois as escolas privadas 

continuaram a ofertar o ensino propedêutico disfarçado de profissionalizante, voltado 

ao atendimento das elites (TAVARES, 2012). 

Para Koeller; Sobral (2010), no que tange especificamente ao Ensino Agrícola, 

ocorreu no período a consolidação do sistema escola-fazenda, que havia sido 

implementado pelo MEC na década de 1960, em decorrência de acordos com 

organismos norte-americanos.   

Esse sistema era aplicado dentro da lógica do “aprender a fazer e fazer para 

aprender” (MEC,1970), e tinha como princípio básico a integração entre educação, 

trabalho e produção. Dessa forma, a ênfase deste sistema recaía na produção interna, 

visando o abastecimento da escola e a produção de excedentes para comercialização 

no mercado local. A metodologia desse sistema dividia a escola em 4 áreas que, 

apesar de distintas, funcionavam integradas (MEC, 1970). A saber: 

-Salas de aula:  ambiente onde eram ministradas as aulas teóricas, tanto da 

parte de formação geral como da parte de formação especial do currículo. 

-Laboratórios de Prática de Produção (LPP): ambiente destinado a aplicação 

prática dos conhecimentos aprendidos nas aulas teóricas. 

-Programa Agrícola Orientado (PAO): ambiente destinado ao desenvolvimento 

de projetos agropecuários. Este ambiente tinha como objetivo proporcionar ao aluno 

a familiarização com atividades semelhantes às desempenhadas pelo técnico em 

agropecuária. Deste modo, ficava sob responsabilidade do aluno a elaboração, 

execução e comercialização dos produtos obtidos. 
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-Cooperativa Escolar Agrícola: elemento integrador das demais áreas com a 

função de fornecer insumos e mão-de-obra para o desenvolvimento de projetos e 

comercializar os excedentes obtidos. Todas as etapas desse processo eram 

realizadas pelos alunos. 

A adoção do sistema escola-fazenda se enraizou na educação agrícola no 

Brasil, pois nem mesmo com a revogação da compulsoriedade do ensino 

profissionalizante no ano de 1982 ou com a redemocratização ele foi completamente 

extinto. Aliás, mesmo após a redemocratização, no final da década de 1980, o país 

pouco avançou na tentativa de oferecer uma educação democrática.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, publicada em 1996, não 

promoveu mudanças expressivas em relação à educação profissional. Além disso, as 

poucas conquistas dessa legislação foram praticamente anuladas no ano seguinte, 

com a promulgação do decreto 2.208/97. Esse decreto desarticulou a educação da 

classe trabalhadora ao eliminar a oferta conjugada do ensino médio propedêutico e 

técnico e “regulamentar formas fragmentadas e aligeiradas de educação profissional 

em função das alegadas necessidades do mercado” (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 

2005, p. 3).  

Dessa forma, com a eleição de um governo democrático-popular, a sociedade 

civil teve a oportunidade de debater a relação entre ensino médio propedêutico e 

técnico (TAVARES, 2012). Após debates que buscavam conciliar interesses diversos 

(capital-trabalho), promulgou-se o decreto 5.154/2004, que apesar de manter as 

formas articuladas concomitante e subsequente, abre a possibilidade para o ensino 

médio integrado.  

Para Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005) apesar do decreto 5.154/04 se constituir 

em um documento híbrido, com muitas contradições que expressam o embate de 

forças entre diversos setores sociais, ele deve ser entendido como uma proposta 

política capaz de provocar mudanças sociais sob risco de ser “apropriado pelo 

conservadorismo e pelos interesses definidos pelo mercado” (FRIGOTTO; CIAVATTA; 

RAMOS, 2005, p. 4). 

Neste sentido, Ramos (2008, p. 3) sugere que o ensino médio integrado seja 

compreendido sobre sob a ótica de três aspectos principais: “como concepção de 

formação humana, como forma de relacionar ensino médio e educação profissional e 

como forma entre parte e totalidade na proposta curricular”. No que diz respeito ao 



29 
 

primeiro aspecto o ensino médio integrado deve ser entendido com uma proposta 

sustentada pela ideia de omniteralidade, devendo contemplar o trabalho8, a ciência, a 

tecnologia e a cultura como dimensões indissociáveis; sob a ótica do segundo aspecto, 

o ensino médio integrado pressupõe a união entre formação básica e formação para 

o trabalho, representando para o jovem da classe trabalhadora inserção social e 

econômica. Por fim, o ensino médio integrado pressupõe a superação da lógica 

positivista, que fragmentou o saber em diversas áreas do conhecimento/disciplinas. 

 

 

2.3 – A Criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 

 
 O decreto 5.154/2004 iniciou um processo de mudança na formação da classe 

trabalhadora ao consentir a formação para o trabalho em uma união indissolúvel com 

a formação propedêutica. Contudo, a ratificação desse processo viria mais tarde, com 

a promulgação da lei 11.892 de 29 de dezembro de 2008. Esta lei reformou o sistema 

de educação profissional federal do país ao instituir a Rede Federal de Educação 

Profissional Científica e Tecnológica e criar os Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia (BRASIL, 2008).  

 Os IF são autarquias educacionais, com estrutura pluricurricular e multicampi. 

Assim, além de ofertarem educação profissional e tecnológica em todos os níveis e 

modalidades, podem intervir no local/região onde estão inseridos, contribuindo por 

meio do ensino, de projetos de extensão e de pesquisa para o desenvolvimento 

sustentável e a inclusão social (PACHECO, 2010). 

Contudo, há diferenças entre o ideal e o real. Assim, apesar de os IF se 

revestirem de um modelo pedagógico inovador, ancorado na concepção de 

ominiteralidade (PACHECO, 2010), eles têm encontrado dificuldades para fortalecer 

sua identidade institucional e, consequentemente viabilizar esse modelo.  

De acordo com Frigotto (2018) essa dificuldade provém de inúmeros fatores. 

Dentre eles, destacamos dois: a composição heterogênea dos IF e a rapidez no 

processo de mudança de institucionalidade.  No que diz respeito ao primeiro aspecto, 

o autor assinala que na constituição dos IF combinou-se instituições seculares e 

recentes e: 

                                            
8 O trabalho deve ser entendido como princípio educativo, ou seja, no sentido histórico, mas também ontológico. 
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esta junção de tempos, se tem potencialidades educativas marcadas pela 
experiência e sedimentação, também tem o complicador da natureza dessa 
memória e de como juntar tempos com história e cultura tão diversas e 
mudança de institucionalidade e criar uma nova identidade (FRIGOTTO 2018, 
p. 131). 

 
Além da combinação heterogênea, a rapidez no processo de mudança de 

institucionalidade também dificulta o fortalecimento da identidade dos IF. Partindo de 

um caso especifico, Frigotto (2018) destaca que “as escolas federais agrotécnicas de 

ensino médio técnico de repente foram alçadas a campi de um IF, passando a status 

de universidade e podendo oferecer cursos de graduação(...)” (FRIGOTTO, 2018, p. 

126). A rapidez desse processo dificultou a visualização e a aceitação da mudança 

pela comunidade que continua a se referir aos Institutos com o nome da antiga 

instituição (FRIGOTTO, 2018). 

Contudo, para que os institutos contribuam para romper a dualidade 

educacional, promovendo a cidadania e a transformação social, é necessário que a 

comunidade, interna e externa, conheça, compreenda e se aproprie da transformação 

vivenciada e, reafirme a identidade dessas instituições (CIAVATTA, 2005). 

 

2.4 –O Uso do Vídeo como Objeto de Aprendizagem  

 
A utilização dos vídeos na esfera educacional não é um fenômeno recente 

(MORAN, 1995). Contudo no atual contexto tecnológico, os vídeos antes restritos aos 

canais de televisão e as mídias físicas, passaram a ser obtidos de forma imediata e 

gratuita, por meio de qualquer dispositivo eletrônico conectado à internet. Esse fato 

democratizou ainda mais o uso dessa tecnologia, tornando necessário investigar seu 

potencial pedagógico. 

De acordo com Moran (1995), os vídeos facilitam a aprendizagem, tornando-a 

prazerosa e educando por meio do lúdico, da exploração sensorial e das emoções. 

Por meio da linguagem multimodal, desenvolvem múltiplas atitudes perceptivas e 

instigam constantemente a imaginação. 

Utilizados no contexto educacional pode introduzir um assunto, compor 

cenários desconhecidos dos alunos, simular fenômenos, ensinar um conteúdo ou até 

mesmo como produção para relatar e compartilhar experiências (MORAN, 1995). 

Sobre este último aspecto, Sousa et al (1996) afirmam que a produção de vídeos, com 

o objetivo de produzir relatos, contribui para reconstituir experiências capazes de 
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provocar a localização de episódios significativos ao longo do processo de formação 

escolar. Neste sentido, propiciam análises e reflexões sobre a formação, contribuindo 

para a reafirmação da identidade e da memória social. 

Combinado a outros recursos e tecnologias, os vídeos podem contribuir 

também para potencializar o processo de ensino e aprendizagem, fazendo com que a 

informação básica esteja disponível online e a construção do conhecimento ocorra por 

meio do auxílio do professor e interação com os demais estudantes (MORAN, 2017). 

Nessa perspectiva, o vídeo configura-se em um Objeto de Aprendizagem (OA). 

Os OA são recursos digitais interativos que podem ser utilizados e reutilizados em 

diferentes contextos educativos e pedagógicos, diferindo-se das mídias tradicionais 

(por ex. o dvd) por poderem ser obtidos por meio da internet, o que possibilita sua 

utilização simultânea por um grande número de pessoas em diferentes espaços 

físicos (WILLEY, 2001). 

  Segundo Carneiro e Silveira (2012), para o vídeo ser um OA deve apresentar, 

além de veicular conteúdos destinado a construção do conhecimento, informações 

sobre o seu desenvolvedor, explicitar seus objetivos e prever algum tipo de avaliação 

da aprendizagem. Caso contrário, não são objetos de aprendizagem e sim, de 

informação.  Assim, as autoras adotam um conceito pontual ao definir OA: 

 

(...) quaisquer materiais eletrônicos (como imagens, vídeos, páginas web, 
animações ou simulações), desde que tragam informações destinadas à 
construção do conhecimento (conteúdo autocontido), explicitem seus 
objetivos pedagógicos e estejam estruturados de tal forma que possam ser 
reutilizados e recombinados com outros objetos de aprendizagem 
(padronização) (p. 239).  
  

 

 

3- METODOLOGIA 

 

3.1- Caracterização do Estudo 

  

Esta pesquisa caracteriza-se numa abordagem qualitativa, pois além de 

investigar a memória e história do IFRJ/campus Pinheiral e da instituição que lhe deu 

origem buscou compreender a maneira como essa temática pode contribuir no 

fortalecimento da identidade institucional e no sentimento de pertencimento dos 

alunos. Assim, trabalhamos com a realidade humana e social, que nem sempre pode 
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ou deve ser quantificada (TOZONI-REIS, 2010).  

Quanto aos objetivos, a pesquisa caracterizou-se pelo caráter exploratório-

descritivo (GIL, 2008). Exploratório, pois buscou investigar uma temática pouco 

sistematizada em pesquisas anteriores: a memória e história do IFRJ/campus 

Pinheiral. E descritivo, pois visou conhecer e pormenorizar o impacto do ensino e 

aprendizagem dessa memória e história sobre o sentimento de pertencimento dos 

alunos e sobre a identidade institucional.  

De caráter aplicado, essa pesquisa teve como finalidade obter conhecimento 

para utilizar na prática social (GIL, 2008). Nesta perspectiva, espera-se contribuir, por 

meio de seus resultados, para o fortalecimento da identidade da instituição e do 

sentimento de pertencimento dos alunos, impactando, ainda que indiretamente, para 

a redução das taxas de retenção e de desistência do curso técnico em agropecuária. 

 

3.2 - Coleta de dados 

 
3.2.1- Investigação Documental e Mnemônica 

 
 

A investigação documental da instituição baseou-se em fontes primárias, 

resgatadas em diversos “lugares de memória” (NORA, 1993, p. 21). Primeiramente, 

recorremos aos arquivos institucionais, onde encontramos fichas de matrículas, 

relatórios institucionais e matrizes curriculares.  

Esta investigação possibilitou entendermos alguns procedimentos da escola-

fazenda situada no distrito de Pinheiral (RJ)9. No entanto, a falta de conservação do 

acervo, a perda de documentos produzidos durante as décadas anteriores e a 

compreensão de Le Goff (1996) dos documentos-monumentos tornaram o arquivo 

institucional insuficiente aos objetivos dessa pesquisa. Buscando complementar as 

informações obtidas, recorremos ao acervo histórico on line do jornal O Globo, 

escolhido pelo apoio editorial fornecido aos diferentes governos militares, reconhecido 

pela equipe técnica do próprio jornal, em matéria publicada no dia 31 de agosto de 

2013. Assim, esse jornal nos proporcionou um maior contato com a ideologia 

educacional incutida nos diferentes governos civis-militares.  

Contudo, apesar da disponibilidade documental, faltava ainda resgatar as 

                                            
9 A emancipação do distrito de Pinheiral da cidade de Piraí ocorreu em 1997. 
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percepções dos sujeitos envolvidos com a trajetória da instituição. Para isso, 

utilizamos a história oral enquanto método de pesquisa para dialogar com as demais 

fontes (MEIHY, 2000).  

Para as entrevistas, convidamos ex-alunos que tiveram ligação com a 

instituição durante o período temporal definido nesta pesquisa e mantiveram essa 

ligação até os dias atuais (tabela 1). A escolha desses sujeitos encontra aporte na 

fundamentação teórica, pois de acordo com Halbwaschs (2017, p.34) é preciso que 

exista um grupo, dos quais antigos alunos continuem a fazer parte, “ao qual tenha a 

oportunidade de voltar a pensar de um ponto de vista no qual possa situar-se 

novamente, com o qual recordar o passado”. 

Além disso, Thompson (2000, p. 16) ao discutir sobre a metodologia da história 

oral, afirma que “nunca deveríamos ficar satisfeitos com abordagens aleatórias para 

escolher aqueles que iremos ouvir, pois isso enfraquece seriamente as conclusões 

que podemos tirar de nossas entrevistas”. Dessa forma, a narrativa de ex-alunos foi 

privilegiada, também, pois durante o período estudado, estes sujeitos estavam 

excluídos do fazer histórico. Esse fato nos levou a valorizar e entender quais seriam 

os discursos que esses indivíduos produziram e produzem sobre o período em que 

estudaram na instituição. 

A entrevista, com tais sujeitos, pautou-se no questionário disponível no 

apêndice A10 . Os entrevistados, além de contribuírem revelando suas vivências, 

forneceram um amplo acervo imagético. Tais imagens retratam a cotidianidade no 

Colégio Agrícola Nilo Peçanha e foram utilizadas como suporte as demais fontes.  

 

Quadro 1: Descrição dos entrevistados e sua relação com a instituição.  

Elaborado pela autora (2019) 

                                            
10  Toda pesquisa foi aprovada pelo Comitê de ética do IFRJ, por meio do parecer 3.438.398 e teve o 
consentimento de dados de todos os entrevistados. 
 

Entrevistados Vinculo memorial com a instituição Vinculo atual 

MSS Ex-aluno do curso de agropecuária  Servidor 

JAR Ex-aluno do curso de agropecuária Servidor 

AF Ex-aluno do curso de agropecuária Servidor 

JRLJ Ex-aluno do curso de agropecuária Servidor 
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3.2.2- Questionários semiestruturados e pesquisa participante 

 
Antes da aplicação do Produto Educacional aos sujeitos da pesquisa, alguns 

servidores da instituição (IFRJ/campus Pinheiral) foram convidados a avaliarem o 

protótipo do produto educacional (APÊNDICE B).  

Para essa avaliação utilizamos questionários semiestruturados (GIL 2008), 

compostos por questões abertas e fechadas visaram obter conhecimento do produto 

educacional que seria aplicado. Assim, a partir das contribuições dos servidores 

reformulamos o produto Educacional (OA) e, em seguida, aplicamos para alunos do 

1° ano/série do CTA (Curso Técnico em Agropecuária) do IFRJ/campus Pinheiral. 

Os questionários semiestruturados foram utilizados também o contexto 

sociocultural e as ideias acerca da instituição e do curso pelos alunos (sujeitos da 

pesquisa). Dos 65 alunos matriculados nas turmas do primeiro ano do ensino médio 

integrado do CTA (turmas TA 101 e 102), 46 responderam ao questionário de análise 

de perfil (APÊNDICE C), direcionando a aplicação do produto. 

Para aplicação e obtenção de dados referentes ao produto educacional 

utilizamos a pesquisa participante e a roda de conversa virtual como recurso 

metodológico (MINAYO, 2010; WARSCHAUER, 2002). A roda de conversas foi 

realizada em parceria com a professora de História das turmas e visou a construção 

e reconstrução de saberes e experiências de maneira coletiva, promovida por meio 

do diálogo, sem infringir os protocolos de segurança contra a propagação da covid-

19.  Dessa forma, mesmo com a aplicação remota, os atuais recursos tecnológicos 

nos permitiram interagir em tempo real com os alunos.  

 Buscando ainda, obter dados de todos os sujeitos que participaram da roda de 

conversa, solicitamos que respondessem anonimamente um questionário 

semiestruturado (APÊNDICE D). 

 

3.3-  Análise dos Dados 

 

Para análise qualitativa dos documentos coletados na primeira etapa 

(documentos escritos, imagens e entrevistas) e na segunda etapa da pesquisa 

utilizamos a técnica da análise de conteúdo (AC) para a análise das respostas dos 

questionários e da roda de conversa. Essa técnica de AC é descrita por Bardin (2011) 
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como uma técnica de análise das comunicações que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos para revelar e levar a compreensão do conteúdo não explícito 

das mensagens.  No quadro 2, apresentamos as fases da análise referente a primeira 

etapa da pesquisa. 

 

Quadro 2: Estágios de análise dos dados obtidos por meio do resgate documental e 

mnemônico. 

Material Pré-análise Exploração do Material 

(recorte com base na 

frequência da Informação 

e categorização) 

Tratamento dos dados 

Documentos 

escritos 

Leitura flutuante Contexto de produção 

(interno e externo); 

Temática (ingresso, trabalho 

e formação). 

Inferência 

(levantamento de 

hipóteses) e 

interpretação com base 

no referencial teórico. 

Entrevistas com 

ex-alunos/ 

servidores 

Transcrição e 

leitura flutuante; 

Categorias (Ingresso e 

formação) 

Inferência 

(levantamento de 

hipóteses) e 

interpretação com base 

no referencial teórico. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019 (adaptado de Bardin, 2011). 

 

Para análise dos dados obtidos na segunda etapa desta pesquisa, utilizamos 

os estágios definidos no quadro 3. No quadro 4, encontra-se a síntese do percurso 

metodológico utilizado na pesquisa.  
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Quadro 3- Estágios de análise dos dados obtidos na observação participante e 

questionários. 

Material Pré-análise Exploração do 

Material (recorte 

com base na 

frequência da 

Informação e 

categorização) 

Tratamento dos dados 

Diário de campo Leitura flutuante Ingresso e 

formação 

Inferência (levantamento 

de hipóteses) e 

interpretação com base no 

referencial teórico. 

Questionário 

semiestruturado 

Leitura flutuante Ingresso e 

formação 

Inferência (levantamento 

de hipóteses) e 

interpretação com base no 

referencial teórico. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019 (adaptado de Bardin - 2011). 

 

Quadro 4: Síntese do percurso metodológico para a construção da pesquisa. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Fase Objetivos Procedimentos Coleta de dados Análise/ 

Interpretação 

dos dados 

1ª Investigar a memória 

do Colégio Agrícola 

Nilo Peçanha e do 

IFRJ/ Campus 

Pinheiral 

 

Explicitar as diferenças 

entre o IFRJ/Campus 

Pinheiral e o Colégio 

Agrícola Nilo Peçanha. 

Resgate 

Documental e 

Mnemônico 

Arquivo institucional, 

acervo do jornal O 

Globo, ex-alunos e 

servidores da instituição 

Análise de 

conteúdo 

2ª Avaliar o produto 

educacional proposto. 

Questionários 

semiestruturados 

Servidores do 

IFRJ/Campus Pinheiral 

Análise de 

Conteúdo  

Observação 

Participante e 

questionários 

semiestruturados 

Alunos do primeiro ano 

do curso técnico em 

agropecuária. 

Análise de 

Conteúdo  
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4 -  RESULTADOS E DISCUSSÕES: 

 
4.1-  Avaliação prévia do produto educacional por servidores: sugestões para 

aperfeiçoamento 

 
O produto educacional “História e Memória: Um olhar sobre o processo de 

construção identitária do IFRJ/Campus Pinheiral” (vídeo), antes de ser aplicado aos 

alunos, foi avaliado por alguns servidores (professores e técnicos administrativos) de 

diferentes áreas do conhecimento. Das vinte pessoas convidadas, onze responderam 

de maneira anônima ao questionário de avaliação prévia, expressando opiniões e 

sugestões para aperfeiçoar o protótipo do produto (OA).  

A priori, buscamos investigar a opinião dos servidores no que se refere aos 

aspectos técnicos e pedagógicos do OA.  No que se refere aos aspectos técnicos, 

buscamos avaliar a usabilidade, funcionamento e design. pois como afirmam Gama; 

Scheer (2007, p. 25) os aspectos técnicos de um OA são tão importantes quanto os 

aspectos pedagógicos, pois auxiliam o usuário interagir e atingir seu “objetivo com 

menos esforço e mais satisfação”. No gráfico 1, sistematizamos os dados referentes 

as respostas dos servidores ao questionário avaliativo do OA. 

 

Gráfico 1:  Avaliação do OA quanto aos aspectos pedagógicos. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

Num segundo momento, os servidores foram convidados a manifestarem sua 

opinião sobre aspectos pedagógicos do OA. A avaliação contemplou cinco 

dimensões descritas no anexo II. O gráfico 2, apresenta os dados referentes as 

respostas dos servidores as questões. 
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Gráfico 2: Avaliação do OA quanto aos aspectos pedagógicos.

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

Por fim, solicitamos aos servidores que apontassem as limitações do produto 

educacional e apresentassem sugestões para aperfeiçoá-lo. Apresentamos as 

contribuições dos participantes no quadro 5. 

 

Quadro 5: Limitações do produto educacional, de acordo com avaliação realizada 

com servidores da instituição. 

Categorias Subcategorias Conteúdo 

 

Aspectos 

Técnicos 

 

Usabilidade 

Alguns hiperlinks do produto não estão funcionando 

corretamente. 

O tamanho das imagens na aba “Linha do Tempo” 

compromete a leitura. 

 

 

 

 

Aspectos 

Pedagógicos 

 

 

 

Ensino Médio 

Integrado 

Poderia inserir mais informações sobre o Ensino 

Médio Integrado. 

É dada menor ênfase ao modelo atual, que consiste 

justamente em uma superação dos modelos 

anteriores. 

Há muito pouco sobre as diferenças da educação 

integrada e a dual predominante anteriormente (o 

vídeo dedica menos de 1 minuto a falar de educação 

integrada). 

 

Atratividade 

Embora o trabalho esteja bom, falta maior 

dinamicidade nos recursos para se tornar 

interessante as novas gerações. 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 
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A avaliação prévia do protótipo além de evidenciar alguns problemas de 

caráter técnico, apontou a necessidade de ressaltar o conteúdo do vídeo nas ações 

de materialização do ensino médio integrado do IFRJ/campus Pinheiral. Em função 

desses aspectos avaliados, o OA foi reformulado antes de ser aplicado aos alunos 

com uma maior inserção das informações sobre o Ensino Médio Integrado no vídeo, 

bem como ter sido inserida no site uma nova guia: “Conte sua História”. Esta 

objetivou dinamizar o OA ao permitir aos alunos relatarem sua história com e na 

instituição e, simultaneamente, contribuir para a reafirmação da identidade escolar 

e da memória social (SOUSA et al, 1996). 

 

4.2-  Curso Técnico em Agropecuária do IFRJ/campus Pinheiral (CTA) 

  

 O CTA do IFRJ/campus Pinheiral é ofertado na modalidade articulada 

integrada e tem como público-alvo os egressos do ensino fundamental da região do 

Médio Paraíba.  Seu objetivo é ofertar ao estudante a formação profissional em uma 

união indissolúvel com a formação propedêutica. Dessa forma, não possibilita 

terminalidades especiais (saídas intermediárias) ou aproveitamento de estudos.  

Com matriz curricular totalizando 3.656 horas distribuídas por 54 disciplinas, o 

curso tem duração de três anos, incluído o estágio curricular obrigatório (IFRJ, 2018). 

Dessa forma, os estudantes ingressantes devem se habituar, não somente, a extensa 

carga horária do curso, maior que a dos demais cursos técnicos ofertados pelo 

IFRJ/campus Pinheiral, como também as peculiaridades da nova instituição11. 

Cabe destacar ainda que os estudantes deste curso estão mais sujeitos as 

reminiscências do CANP que ecoam no IFRJ/campus Pinheiral. Isto porque, não 

obstante o fato de ser o único curso da área agrária ofertado pelo IFRJ/campus 

Pinheiral, a origem do curso (1971) está imbricada a implantação da lei 5.692/1971 e 

ao enraizamento do sistema escola-fazenda na instituição anterior (CANP, 1971).  

Neste contexto, o curso se constitui em um elo entre os diversos momentos históricos, 

sendo o seu passado constantemente revivido e reconstruído em narrativas 

mnemônicas.  

Assim, buscando investigar os fatores que podem impactar na identidade da 

                                            
11 Além de estar situado em uma fazenda de 310 hectares, o IFRJ de um modo geral possui uma 
estrutura administrativa/pedagógica diferenciada de outras instituições de educação básica. 
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instituição e no sentimento de pertencimento dos alunos do IFRJ/campus Pinheiral e, 

mais especificamente, do CTA, convidamos os estudantes matriculados no 1° 

ano/série do curso supracitado para participarem da pesquisa. 

A pesquisa realizada com os estudantes ingressantes no ano letivo de 2020 

abrangeu as turmas TA 101 e TA 102. Dos 65 estudantes convidados, 46 responderam 

ao questionário semiestruturado de análise de perfil (APÊNDICE B). O questionário 

semiestruturado foi desenvolvido de maneira que o aluno pudesse marcar, em 

algumas questões mais de uma opção e/ou inserir outras opções de resposta, caso 

as apresentadas não correspondessem aos seus objetivos, expectativas e/ou 

realidade. 

 

4.2.1-  Quem são e o que pensam os estudantes do 1° ano do curso técnico em 

Agropecuária do IFRJ/campus Pinheiral matriculados no ano letivo de 2020? 

 

 Nesta seção buscamos conhecer o contexto socioeconômico e cultural dos 

estudantes participantes do estudo, com o propósito de desenvolver uma prática 

pedagógica significativa, em que o estudante se perceba como sujeito da história.  

 

I- IDADE, SITUAÇÃO SÓCIOECONÔMICA E AS MEMÓRIAS 

INSTITUCIONAIS: 

 

Conforme dados da Secretaria de Ensino Médio e Técnico (SEMT), os alunos 

da 1ª série do CTA (ano letivo de 2020) são adolescentes com idade entre 15 a 18 

anos12 e, possuem renda familiar média, per capta de R$ 917,70, abaixo do valor 

médio do estado onde se localiza a instituição (IBGE, 2020)13. Desses, 80% são 

egressos do ensino público. 

 Apesar da vulnerabilidade econômica de muitos estudantes das turmas de 1° 

ano do curso técnico em Agropecuária, a média do IFRJ/campus Pinheiral no Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM/ 2019) foi similar a das principais escolas privadas 

da região do Médio Paraíba, estando inclusive acima de algumas, como por exemplo, 

                                            
12  Apesar de não haver limite de idade para ingressar no curso, não há alunos com idade mais avançada na 
série/ano considerados. 
13 A renda per capta média no Estado do Rio de Janeiro é de R$ 1809,00. 
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as do Sistema S (SESI VR, SESI BM e SESI Resende) (INEP, 2019 apud 

EVOLUCIONAL, 2020). 

No âmbito do ensino público, as escolas da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica também se destacam, pois, a média do IFRJ/campus 

Pinheiral (616, 43), do IFRJ/ campus Volta Redonda (633,74) e do CEFET/ campus 

Valença (620,74) é superior à das demais escolas públicas da região supracitada 

(INEP, 2019 Apud EVOLUCIONAL, 2020). Tal dado torna-se ainda mais relevante 

quando verificamos que na edição de 2019, a escola da região com maior número 

de estudantes participantes no exame foi o IFRJ/campus Pinheiral, com 138 

estudantes, 78% dos estudantes matriculados no 3°ano.14  

Apesar do destaque dos alunos concluintes do IFRJ/campus Pinheiral no 

ENEM há um alto percentual dos estudantes que ingressam na instituição, não 

conclui seu curso. No CTA, por exemplo, a taxa de transferência na 1ª série, no ano 

letivo de 2019, foi de 17%, enquanto a de retenção foi de 18% (SEMT, 2019). Cabe 

salientar que vários dos alunos retidos (cerca de 16%) não renovam matrícula para o 

ano subsequente, e quando renovam, muitos acabam solicitando transferência para 

outras instituições ou evadem ao longo do curso (SEMT, 2020). Embora, este fato 

provenha de inúmeros fatores, a presença de narrativas mnemônicas saudosas 

sobre a instituição anterior, aliada ao desconhecimento da proposta de formação dos 

cursos integrados, podem ser incluídos.  

Pois, além de estarem vivendo as transformações físicas e emocionais da 

adolescência, que incluem a (re)construção e definição da identidade (ALVES, 2008),  

60% dos respondentes afirmaram ter tido algum contato com as memórias 

institucionais, por meio da comunidade local e/ou por meio de familiares e amigos. 

Alguns relatos evidenciam essas memórias, como as de uma estudante e de uma 

docente do campus Pinheiral durante a roda de conversa:  

 

Eu perguntei ao motorista se o ônibus passava em frente ao IFRJ. Ele 
respondeu que não conhecia. Foi quando a cobradora indicou para ele 
[motorista], que eu me referia ao Colégio Agrícola. Quando entrei no ônibus, 
o motorista ainda destacou: você tem que perguntar Colégio Agrícola, 
porque se você perguntar esse outro nome, ninguém conhece.  
(ALUNA DO IFRJ/CAMPUS PINHEIRAL, DIÁRIO DE CAMPO, 2021) 

 

                                            
14 Apesar de possuir escolas nas cidades de Barra Mansa e Volta Redonda com maior número de estudantes 
matriculados no 3° ano do Ensino Médio, o IFRJ/campus Pinheiral teve uma representação maior no exame. 
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É comum ouvir pelo campus frases de ex-alunos/servidores [do Colégio 
Agrícola] comparando a instituição. “No meu tempo não era assim”, “No meu 
tempo os alunos vinham para cá, para aprender a trabalhar no campo”. 
(DOCENTE DO IFRJ/CAMPUS PINHEIRAL, DIÁRIO DE CAMPO 2021) 
 

Tais relatos demonstram que a ausência/presença romantizada do Colégio 

Agrícola apesar de conferir sentimento de continuidade aos ex-alunos e aos 

servidores mais antigos da instituição, é um obstáculo ao fortalecimento da identidade 

do IFRJ/campus Pinheiral e ao sentimento de pertencimento dos alunos. No que se 

refere ao primeiro aspecto, a visualização da instituição atual como uma continuidade 

da anterior e não como ruptura, dificulta o entendimento, pela comunidade local, do 

IFRJ/campus Pinheiral como local de formação humana e cidadã, caracterizada pela 

valorização da ciência, tecnologia e cultura (FRIGOTTO, 2018; PACHECO, 2010). 

No que tange ao segundo aspecto, a propagação de tais discursos objetiva 

designar o grupo de ex-alunos do Colégio Agrícola, (des)identificando o outro, que 

neste caso são os alunos do IFRJ/campus Pinheiral.  Assim, tais discursos podem 

induzir os alunos a defenderem ideias que não condizem com os objetivos de uma 

formação integrada (CIAVATTA, 2005) ou desistir do curso, por acreditar que a 

instituição não satisfará suas necessidades de formação. Pois, como destacam 

Halbwaschs (2017) e Pollak (1992), as memórias não apenas são reconstruídas por 

meio do contato com outros indivíduos, como também podem ser transmitidas, 

proporcionando identificação e reconstruindo identidades. 

 

II- O CONCEITO DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO PELOS 

RESPONDENTES 

 

Buscando investigar a representação dos estudantes a respeito da expressão 

“ensino médio integrado”, solicitamos que eles assinalassem no questionário a opção 

que melhor correspondesse ao seu entendimento a respeito em questão. O estudante 

teve ainda a possibilidade de inserir uma nova opção, caso as apresentadas não 

correspondessem ao seu entendimento. Assim, foi possível categorizar as respostas 

em três eixos: profissionalização, como forma de relacionar o ensino médio e 

educação profissional e formação propedêutica. As respostas encontram-se 

sistematizadas no gráfico 6. 
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Gráfico 3: Representação dos alunos do 1° ano do CTA em relação ao conceito de 

ensino médio integrado. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Os dados demonstraram que o conceito de ensino médio integrado, em todos 

os seus aspectos (RAMOS, 2008), ainda é desconhecido por uma parcela da 

comunidade interna (64% dos estudantes respondentes). Tal fato além de evidenciar 

o desconhecimento teórico e político do tema, também revela a falta de compreensão, 

para muitos dos respondentes, da concepção que orienta a instituição e o curso 

escolhidos. 

 

III- LOCAL DE RESIDÊNCIA  

 

Outro dado importante considerado no perfil dos estudantes do CTA foi o local 

de residência dos respondentes. Os estudantes respondentes residem nos estados 

do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, contudo, 91% (42 estudantes) são 

residentes na região do Médio Paraíba (gráfico 5), microrregião onde se localiza o 

IFRJ/campus Pinheiral. 

Entretanto, pela análise da distribuição geográfica do curso por município, 

notamos o reduzido percentual de estudantes da cidade de Pinheiral (15%). Pois, 

apesar do caráter agrário da formação, a maioria dos estudantes do CTA (26%) são 

oriundos da cidade de Volta Redonda, cidade cujo PIB (Produto Interno Bruto) 

provém basicamente do setor secundário e que possui um campus do IFRJ em seus 

limites (IBGE, 2020). 
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Neste contexto, a reduzida participação dos estudantes da cidade de Pinheiral 

no curso, pode estar relacionado não somente as reminiscências do Colégio Agrícola 

Nilo Peçanha, mas também ao desconhecimento da proposta de formação omnilateral 

preconizada no IF (FRIGOTTO, 2018).  

 

Gráfico 5: Distribuição Geográfica dos Estudantes da 1ª série do Curso Técnico em 

Agropecuária do IFRJ/ campus Pinheiral. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

IV- MOTIVOS PARA ESCOLHA DO IFRJ/CAMPUS PINHEIRAL COMO 

INSTITUIÇÃO PARA CURSAR O ENSINO MÉDIO E PARA A ESCOLHA 

DO CTA: 

 

Ao analisarmos os motivos apontados pelos respondentes para ingresso no 

IFRJ/campus Pinheiral observamos que tais motivos não correspondem, no geral, a 

representação de ensino médio integrado que possuem. A análise das respostas 

aponta para os aspectos: a) Qualidade da formação propedêutica; b) A integração da 

educação básica e profissional; c) Empregabilidade. 

 

a) Qualidade da formação propedêutica  

 

Entre os fatores que determinaram a escolha do IFRJ/campus Pinheiral como 

instituição de ensino está o nível de qualidade da instituição, como a resposta: “o 

desejo de cursar o Ensino Médio em uma instituição federal, pois facilitará meu 

ingresso no Ensino Superior”. Este fator figurou nas respostas de 32 estudantes, 
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sendo que, para 17 deles foi o único fator destacado.  

Esse dado, ao ser confrontado com os motivos que determinaram a escolha 

do CTA (gráfico 5), evidencia que vários estudantes que ingressam no curso não 

possuem interesse em trabalhar como técnico em Agropecuária. Porém, escolhem 

ingressar na instituição/curso por estarem interessados no ensino de qualidade que 

é ofertado, frente à realidade média das escolas públicas do país (LOUSADA, 2017). 

Este fato, contudo, não nulifica a presença do estudante na instituição/curso, 

uma vez que, ao contrário da formação almejada pela lei 5.692/1971 —  que objetivava 

qualificar o estudante para o exercício de funções no mercado de trabalho — a 

proposta de ensino médio integrado dos IF fundamenta-se na ideia de 

omnilateralidade, entendendo o trabalho como principio educativo (RAMOS, 2008). 

Neste sentido, seu objetivo é “ (...) formar o cidadão para o mundo do trabalho, o qual 

poderia ser tanto técnico, como um filósofo, um escritor ou tudo isto” (PACHECO, 

2010, p. 10). 

 
Gráfico 5: Motivos apontados para a escolha do curso segundo os alunos que 

afirmaram que o ingresso na instituição foi motivado pelo desejo de cursar o Ensino 

Médio em uma instituição federal.

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
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b) A integração da educação básica (propedêutica) e profissional: 

 

Em seguida, entre os fatores mais citados para a escolha da instituição, 

encontra-se o fato de a formação básica ser integrada a educação profissional, 

possibilitando o prosseguimento dos estudos e a formação para o trabalho. Este fator 

foi destacado em 16 respostas, sendo que em 06 respostas foi o único fator destacado.  

Esse aspecto evidencia que uma parcela dos estudantes entende o ensino médio 

integrado como uma oportunidade de, após sua conclusão, ingressar no mundo do 

trabalho e, ao mesmo tempo continuar os estudos. Podemos observar isso no relato 

de um estudante do CTA acerca dos motivos que determinaram sua escolha do 

IFRJ/campus Pinheiral como instituição de ensino médio:  

 

O fato de que é uma instituição com o ensino bom e técnico e por não ser 
paga. Minha família não tem condições para pagar uma escola particular 
com uma base realmente boa para vestibulares, por isso quis tentar entrar 
no IFRJ, para ter um ensino médio de educação profissional. Assim, posso 
trabalhar e ingressar na faculdade.  

(ESTUDANTE DO IFRJ/CAMPUS PINHEIRAL, QUESTIONÁRIO 
SEMIESTRUTURADO, 2020) 

  

Neste sentido, o ensino médio integrado, ainda que em constante revisão do 

ponto de vista político e conceptual, é um caminho capaz de romper a dualidade 

educacional e social, pois como destacam Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005, p.16):  

O ensino médio integrado é aquele possível e necessário em uma realidade 
conjunturalmente desfavorável – em que os filhos dos trabalhadores precisam 
obter uma profissão ainda no nível médio, não podendo adiar este projeto 
para o nível superior de ensino – mas que potencialize mudanças para, 
superando-se essa conjuntura, constituir-se em uma educação que contenha 
elementos de uma sociedade justa. 

 

 Dentre os respondentes que afirmaram que a integração do ensino técnico e 

propedêutico foi um fator determinante para a escolha da instituição, a escolha do 

curso foi motivada, principalmente pelo interesse em cursar o nível superior em área 

similar ou compatível e pelo interesse em trabalhar na área de agropecuária ao 

término do curso. Encontramos respostas de vários estudantes conjugando os dois 

fatores, como destacado no gráfico 6. 
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Gráfico 6: Motivos apontados para a escolha do curso segundo os alunos que 

afirmaram que o ingresso na instituição foi motivado pela integração da educação 

básica e profissional. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

c) Empregabilidade 

 

 No outro extremo, 15 estudantes afirmaram ter ingressado na instituição, pois 

a formação técnica pode facilitar o ingresso no mercado de trabalho. Dentre esses, 

03 estudantes afirmaram que esse foi o único motivo para ingresso na instituição. 

Ao relacionarmos esse dado com os motivos que determinaram a escolha do curso, 

verificamos que esses 03 estudantes (gráfico 7) não demonstraram interesse em 

continuar os estudos. Tal fato, sinaliza que ainda que de forma reduzida, há o 

impacto da ideologia do capital/mercado sobre os jovens das classes populares, 

visto que o desemprego é associado a falta de qualificação e o curso técnico é 

encarado dentro da ótica da terminalidade (MOURA, 2010). 
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Gráfico 7: Motivos apontados para a escolha do curso, segundo os alunos que 

afirmaram que o ingresso na instituição foi motivado pela formação técnica. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

 

V- O INTERESSE PELAS MEMÓRIAS INSTITUCIONAIS: 

 

Dos estudantes respondentes 93% afirmaram ter interesse em conhecer a 

memória e a história da instituição. Desses, 26 estudantes afirmaram que 

conhecimento da história da instituição ajuda a compreender os problemas 

institucionais, 13 estudantes afirmaram que conhecer a história institucional pode 

auxiliar o desenvolvimento do pensamento crítico e a defesa de uma educação 

democrática e 20 estudantes afirmaram que conhecer a história institucional é 

importante para a formação, mas não souberam especificar o porquê. 

Neste cenário, as memórias institucionais além de fornecer aos alunos um 

conhecimento amplo sobre a trajetória temporal da instituição que os forma, auxiliando 

no fortalecimento de sentimento de pertencimento, pode ser utilizada como estratégia 
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de resistência, contra as políticas educacionais que buscam extinguir a modalidade 

integrada como defendida pelos principais teóricos do país, professores e técnico- 

administrativos da instituição, ou seja, fundamentada na ideia de formação omnilateral. 

 

4.3 – Aplicação do produto educacional “História e Memória do IFRJ/campus 

Pinheiral: Limites e Possibilidades 

 

A aplicação do OA “História e Memória do IFRJ/campus Pinheiral” (vídeo) 

ocorreu em dois momentos: primeiramente, promovemos a roda de conversa com a 

turma TA 102, na qual participaram 17 estudantes e, posteriormente, com a TA 101, 

na qual participaram 14 estudantes. Desses, 31 estudantes que participaram da roda 

de conversa, 15 responderam ao questionário de avaliação do produto. Assim, os 

dados aqui apresentados referem-se a uma síntese dos acontecimentos, pois as 

questões levantadas pelas turmas não foram idênticas, uma vez que a roda de 

conversa “é uma construção própria de cada grupo” (WARSCHAUER, 2002, p.47). 

 Antes da exibição do vídeo, explicamos os objetivos da pesquisa, destacando 

que nossa finalidade era diferenciar o IFRJ/campus Pinheiral do Colégio Agrícola Nilo 

Peçanha e, ao mesmo tempo apresentar os objetivos e fundamentos da formação que 

orientam os cursos do IFRJ/campus Pinheiral. Neste momento, alguns participantes 

relataram de modo espontâneo suas experiências e vivências em relação a “presença” 

do Colégio Agrícola Nilo Peçanha nos dias atuais15.  

Aproveitamos esse ensejo para indagar aos participantes: “o Colégio Agrícola 

Nilo Peçanha e o IFRJ/campus Pinheiral são a mesma instituição? ” Os participantes 

se manifestaram pelo chat e também verbalmente.  Apesar de as respostas não serem 

unânimes, um participante destacou: “lógico! Uma instituição veio da outra. É o 

mesmo espaço, acho que tem os mesmos prédios, só mudou de nome” (DIÁRIO DE 

CAMPO, 2021).   

Partimos então para a exibição do vídeo, que neste caso específico foi utilizado 

para trabalhar um conteúdo de ensino, pois apesar de retratar um tema específico 

                                            
15 Cabe destacar que, apesar da riqueza e variedade de relatos, os alunos em questão, devido a suspensão das 
aulas presenciais, frequentaram a instituição por um curto período, entre os dias 01/02/2020 a 12/03/2020. As 
atividades pedagógicas não presenciais foram iniciadas em 26/10/2020.  
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permitia múltiplas interpretações e abordagens interdisciplinares, como um objeto de 

aprendizagem (MORAN, 1995).  

Após a exibição, iniciamos o diálogo com intuito de construir uma 

representação coletiva não só para a instituição, mas também para a educação 

profissional.  Os resultados foram organizados a partir de categorias, pelas quais 

fizemos a análise dos dados. 

 

4.3.1- Reflexões sobre as contribuições do produto educacional 

 

a) Ingresso no IFRJ/Pinheiral sob o viés da inclusão social 

 

O discurso dos estudantes sobre o ingresso na instituição demonstrou que o 

IFRJ/campus Pinheiral foi compreendido sob a ótica do viés social e político no qual 

se insere. Ou seja, como escola pública, gratuita e democrática, que objetiva promover 

o acesso igualitário a educação profissional, independente de raça, condição social 

ou gênero. Neste contexto, as ações afirmativas são entendidas como um direito de 

cidadania, como apontam as seguintes considerações de dois estudantes: 

 

 

“Se [o ingresso] fosse como no Colégio Agrícola eu não estaria aqui hoje”. 

(DIÁRIO DE CAMPO, 2021). 

 

“As cotas na instituição hoje são muito mais justas”. (DIÁRIO DE CAMPO, 

2021). 

 

 Durante a roda de conversas uma estudante questionou: “Por que só foram 

entrevistados homens? Por que não há mulheres nas fotos?” (DIÁRIO DE CAMPO, 

2021). Esse questionamento remeteu ao ingresso na antiga instituição, visto que 

durante o período civil-militar, o ingresso das mulheres no curso técnico em 

Agropecuária era desincentivado16 . A abordagem do tema proporcionou o debate 

                                            
16  Para a mulher, estava reservado o curso técnico em economia doméstica rural (MSS, EX-ALUNO, CANP). Isto 
ocorria pois no período, o trabalho da mulher era considerado social enquanto o do homem era econômico. 
Assim, cabia a mulher aprender noções de higiene, vestuário, preparo de alimentos de forma a melhorar a vida 
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sobre e o entendimento da discriminação social e institucional a que a mulher estava 

submetida em períodos anteriores. 

A respeito do assunto, uma estudante comentou: “Muito injusto! Nós mulheres 

temos tanta capacidade de cursar o técnico em agropecuária quanto o homem” 

(DIÁRIO DE CAMPO, 2021). 

Após encerramos a roda de conversa, os participantes se despediram, porém, 

um estudante permaneceu na sala virtual. Neste momento, quando só restavam a 

pesquisadora e a professora, ele se sentiu à vontade para relatar seu percurso para 

ingressar na instituição. De acordo com seu depoimento, ele não conhecia o 

IFRJ/campus Pinheiral, pois não reside na cidade. Porém, a partir da divulgação 

efetuada na escola anterior, ele visualizou o IFRJ/campus Pinheiral como uma 

oportunidade de receber uma educação de qualidade e ao mesmo tempo se formar 

para o trabalho. 

Seu depoimento emblemático evidenciou não só as carências vivenciadas por 

muitas escolas públicas no país — como a falta de professores — mas também as 

dificuldades enfrentadas pelos jovens das classes desfavorecidas para ingressar nas 

instituições federais. Em um sentido amplo, sua fala ressaltou também a importância 

da divulgação do IFRJ/campus Pinheiral (seus cursos, objetivos e projetos) para o 

fortalecimento da identidade institucional. 

 

b) Formação ofertada e o conceito de ensino médio integrado 

 

A análise dos dados evidenciou que após a exibição do vídeo e realização da 

roda de conversa os estudantes perceberam as diferenças entre a formação tecnicista 

ofertada pelo CANP e o ensino médio integrado ofertada pelo IFRJ/campus Pinheiral. 

Podemos exemplificar esse entendimento pela afirmação de um dos participantes: 

“com uma formação dessas a pessoa não tinha muita opção além de trabalhar na área 

em que ele fazia o curso técnico” (DIÁRIO DE CAMPO, 2021). 

A compreensão de tais diferenças possibilitou aos estudantes construírem 

novas representações para o termo ensino médio integrado (dos estudantes 

respondentes, apenas um afirmou que sua concepção a respeito do tema não se 

                                            
no meio rural, fixando o homem ao campo (PINHEIRO, 2017). Tais informação são ratificadas pela matriz 
curricular do curso técnico em economia doméstica rural do Colégio Agrícola Nilo Peçanha (CANP, 1971). 
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alterou). Assim, a análise dos dados evidenciou que o ensino médio integrado passou 

a ser conceituado não somente como a união da formação propedêutica e profissional, 

englobando também a formação científica e cidadã. Seguem algumas definições para 

o termo utilizada pelos estudantes: 

 

 “É uma forma de ensino que objetiva formar mão de obra técnica, mas 

valorizando as disciplinas básicas e reconhecendo a importância da pluralidade de 

conhecimento” (QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO PRODUTO, 2021). 

 

“Entendo [o ensino integrado] como ensino médio em conjunto com o técnico, 

onde podemos tanto aprender o técnico quando o médio, nos construindo como 

pessoa e como trabalhadores” (QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO PRODUTO, 

2021). 

 

Destacamos que o entendimento desse conceito fortalece o sentimento de 

pertencimento do estudante ao espaço escolar, bem como a identidade institucional, 

pois amplia a percepção do estudante com relação ao passado da educação 

profissional e Tecnológica, bem como, caracteriza o IFRJ/campus Pinheiral como 

lócus de formação humana e cidadã. 

 

 

4.3.2-  O que os estudantes acharam do Produto Educacional? Quais foram as 

sugestões apresentadas para aperfeiçoa-lo? 

 

I- Percepções dos estudantes sobre o produto educacional: 

 

Após a realização da roda de conversa, muitos participantes se manifestaram 

espontaneamente, pelo chat ou verbalmente, sobre o produto educacional. As 

manifestações referiam-se principalmente a como o produto auxiliou no conhecimento 

da história institucional e no conhecimento dos setores. 

Pelas respostas verificamos que o produto possibilitou aos estudantes 

conhecer melhor o IFRJ/campus Pinheiral e, ao mesmo tempo, entrar em contato com 

diferentes modelos de educação profissional e tecnológica. Esses conhecimentos se 
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relacionaram com as necessidades cotidianas desses estudantes, promovendo a 

ressignificação da realidade em que estão inseridos.  

Seguem algumas manifestações a respeito do tema: 

 

a) Sobre o conhecimento da história institucional: 

 

“Foi muito bom! Adorei saber dessa história” (DIÁRIO DE CAMPO, 2021). 

 

“Gostei desse vídeo. Eu não sabia dessas mudanças” (DIÁRIO DE CAMPO, 

2021). 

 

b) Conhecimento dos Setores:  

 

“Esse site vai me ajudar, porque até hoje eu não sei diferenciar a COTP e a 

COTUR” (DIÁRIO DE CAMPO, 2021). 

 

“Que bom que foi colocado isso no site. Eu nunca sei onde eu tenho que ir, 

quando preciso de alguma coisa” (DIÁRIO DE CAMPO, 2021). 

 

II- Sugestões para aperfeiçoamento do produto educacional “História e 

Memória do IFRJ/campus Pinheiral”: 

 

 Por fim, solicitamos aos estudantes, por meio do questionário semiestruturado, 

que apresentassem sugestões para que pudéssemos aperfeiçoar o produto 

educacional. A maioria das respostas apontaram que o produto promoveu um 

momento de aprendizagem, cumprindo os objetivos a que se propõe. Esse dado pode 

ser observado na resposta de um dos estudantes: 

 
 
Não tenho nenhuma sugestão, o vídeo e o site estão perfeitos, na minha 
opinião se mudar o vídeo, ele vai perder um pouco da essência de como se 
chegou ao IFRJ/campus Pinheiral de agora. E também é muito interessante 
que seja retratado isso para os alunos dos anos subsequentes. 
(ESTUDANTE DO IFRJ/CAMPUS PINHEIRAL, QUESTIONÁRIO 
SEMIESTRUTURADO, 2021) 
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Entretanto, dois participantes apresentaram sugestões para aperfeiçoamento 

do produto.  Essas respostas foram categorizadas em aspectos técnicos e aspectos 

pedagógicos, conforme pode ser observado no quadro abaixo: 

 

Quadro 6: Limitações do produto educacional, de acordo com os estudantes 

participantes do estudo. 

Categorias Subcategorias Conteúdo 

Aspectos  

Técnicos 

 

Melhoria do áudio 

Melhorar o áudio, porque está 

dificultando muito a compreensão 

 

 

Aspectos Pedagógicos 

 

 

Clareza das informações 

As informações estão confusas 

(sem apontar, no entanto, quais 

informações seriam). 

 Há algumas palavras de difícil 

compreensão (sem apontar, no 

entanto, quais informações 

seriam). 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Pela avaliação do produto, promovemos uma revisão do OA. Assim, algumas 

palavras foram trocadas por sinônimos e houve uma revisão no conteúdo, com 

objetivo de desfazer ambiguidades e melhorar o entendimento. Apesar de não ter sido 

possível fazer alterações no áudio, as legendas foram prolongadas.  

Esperamos, dessa forma, que este OA possa ser amplamente utilizado e 

contribua para ampliação dos debates institucionais sobre o ensino médio integrado e 

o papel dos Institutos Federais, auxiliando assim, no fortalecimento da identidade 

institucional e no sentimento de pertencimento dos estudantes. 

 

 

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Neste estudo, procuramos investigar a trajetória mnemônica de duas 

instituições de ensino profissional, comumente confundidas, mas situadas em 

contextos temporais distintos. Nosso objetivo foi compreender como a construção de 

uma narrativa histórica diferenciando-as contribui para fortalecer o sentimento de 

pertencimento dos estudantes e a identidade da instituição atual.  
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Para que os resultados desse estudo fossem atingidos, a narrativa histórica foi 

construída em formato audiovisual (produto educacional), apresentada e discutida 

com os alunos do primeiro ano do curso técnico em Agropecuária da instituição em 

estudo, em uma roda de conversa virtual.   

A análise dos dados evidenciou que, mais do que revelar resquícios de um 

outro tempo, o produto educacional e a roda de conversas possibilitaram ao 

participante compreender a história da instituição, não apenas a partir da vontade de 

grupos dominantes, mas também como resultados de conflitos políticos e culturais. 

Assim, o produto contribuiu para o fortalecimento da identidade institucional e para o 

sentimento de pertencimento dos alunos. 

No que tange ao fortalecimento da identidade institucional, apesar de o produto 

ter promovido e caracterizado o IFRJ/campus Pinheiral como uma escola pública, 

democrática e de qualidade, junto aos estudantes da instituição, é preciso mais. Isso 

significa que o IFRJ/campus Pinheiral deve incluir a comunidade externa em suas 

ações, seja por meio da divulgação ampla de seus objetivos e cursos ou de projetos 

de extensão que alcance e amplie a participação da comunidade. 

No que se refere ao sentimento de pertença, apesar dessa palavra não ter sido 

utilizada pelos estudantes durante a roda de conversa, os depoimentos evidenciaram 

que eles se sentem orgulhosos de terem ingressado na instituição e fazerem parte de 

uma história tão importante para a região. Todavia, é necessário que ocorram outros 

momentos de diálogos, que visem a inclusão de todos, pois, o sentimento de pertença 

é algo em construção e deve ser constantemente (re)afirmado. 

Esperamos, assim, que esta pesquisa se caracterize como um tema 

introdutório no que tange ao estudo da identidade institucional e do sentimento de 

pertencimento dos alunos, contribuindo para   a materialização plena do ensino médio 

integrado. Entretanto, a consolidação dessa proposta passa não apenas pelos 

estudantes, mas também pela comunidade interna como um todo. Nesse sentido, é 

preciso que professores, gestores e técnico-administrativos compreendam a mudança 

de institucionalidade vivenciada e resinifique suas práticas cotidianas. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM EX-ALUNOS/SERVIDORES  

 
1- Local de nascimento. 
 
2- Ano de nascimento. 
 
3- Ano/década em que o entrevistado ingressou na instituição como aluno. 
 
4- Ano/década em que o entrevistado ingressou na instituição como servidor. 
 
5- Você cursou o Técnico em Agropecuária no antigo Colégio Agrícola Nilo Peçanha. 
O que o levou a optar por esse curso? Mercado de Trabalho? Interesses pessoais na 
área? Falta de opção? 
 
6- Os ex-alunos da instituição eram conhecidos internamente por apelidos. Esses 
apelidos possuíam alguma relação com a rotina escolar da instituição? 
 
7- Na entrevista para ingresso na Instituição os alunos eram informados sobre a rotina 
de trabalho da instituição. Em quais áreas você trabalhava? Como eram divididos a 
carga diária do aluno na instituição? Havia contrapartida pelo trabalho executado? 
 
8- Atualmente você é servidor do IFRJ/Campus Pinheiral. Entretanto, sua trajetória 
institucional inicia-se no Colégio Agrícola Nilo Peçanha. Você consegue traçar um 
paralelo entre o ensino que lhe foi oferecido e a ensino que é oferecido aos alunos 
atualmente? Pode citar algumas diferenças? 
 
9- Você tem alguma relação afetiva com a instituição? Sente falta dos colegas de 
classe, professores e funcionários? Gostaria que seus filhos e netos estudassem nela? 
 
10-Como você avalia a qualidade do ensino que lhe foi oferecido? 
 
11- Nos históricos escolares analisados, a disciplina de educação física aparece 
transversal ao currículo. Na prática, em que bases educacionais essa disciplina era 
ministrada? 
 
12- Em alguns períodos da educação escolar, a disciplina de história foi substituída 
pela disciplina moral e cívica. Você lembra quais conteúdos compunham essa 
disciplina? 
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APÊNDICE B- QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO PROTÓTIPO DO PRODUTO 

(SERVIDORES) 

Nas questões abaixo, selecione a alternativa que melhor corresponde a sua opinião, 

de acordo com a tabela. 

 

 
 

1- Não há dificuldades no manuseio do produto educacional. 
 
(   ) 1      (    ) 2     (   ) 3    (   ) 4   (   )5 
 

2- Os hiperlinks da página estão funcionando corretamente. 
 
(   ) 1      (    ) 2     (   ) 3    (   ) 4   (   )5 
 

3- As cores do site e vídeo estão padronizadas. 
 
(   ) 1      (    ) 2     (   ) 3    (   ) 4   (   )5 

 
4- O tamanho das letras e as cores não comprometem a leitura. 
 

(   ) 1      (    ) 2     (   ) 3    (   ) 4   (   )5 
 

5- A linguagem está adequada a faixa etária do estudante. 
 
(   ) 1      (    ) 2     (   ) 3    (   ) 4   (   )5 

 
6- O vídeo e o site são atrativos e estimulam a curiosidade. 

 
(   ) 1      (    ) 2     (   ) 3    (   ) 4   (   )5 
 

7- O produto é didático e técnico na mesma proporção. 
 

(   ) 1      (    ) 2     (   ) 3    (   ) 4   (   )5 
 

8- A história do IFRJ/Campus Pinheiral e da educação profissional encontra-se 
problematizada no material. 
 
(   ) 1      (    ) 2     (   ) 3    (   ) 4   (   )5 
 

9- O material (vídeo e site) suscita reflexões sobre a educação profissional. 
 
(   ) 1      (    ) 2     (   ) 3    (   ) 4   (   )5 
 

10- O que poderíamos melhorar no produto educacional - sítio / vídeo? 
  

1- Discordo 
totalmente 

2- Discordo 3- Não sei 
opinar 

4- Concordo 5-  Concordo 
Totalmente 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO DE LEVANTAMENTO DO PERFIL DO 

ESTUDANTE 

 

1- Qual sua idade? _________________ 

2- Em qual cidade você reside? 

(     ) Pinheiral 

(      ) Volta Redonda 

(      ) Barra Mansa 

(      ) Piraí 

(      ) Barra do Piraí 

Outra: __________________ 

3- Antes de ingressar na instituição você estudava em qual tipo de escola? 

(       ) Pública; 

(       ) Privada; 

(       ) Outra. 

4- Você tem algum conhecimento sobre a história da instituição? 

(       ) Sim, conheço totalmente;  

(       ) Já ouvi falar sobre o assunto; 

(      ) Nunca ouvi nada a respeito. 

5- O que o motivou a escolher o IFRJ/Campus Pinheiral para cursar o Ensino 

Médio? Você pode marcar mais de uma opção. 

(  )  A formação para o trabalho, pois facilita minha empregabilidade; 

(  ) O desejo de cursar o Ensino Médio em uma instituição federal,  pois facilitará 

meu ingresso no Ensino Superior; 

( ) O fato da formação básica ser integrada a educação profissional, 

possibilitando o prosseguimento dos estudos e a formação para o trabalho; 

(  ) O desejo de desenvolver o pensamento crítico e obter conhecimento para 

contribuir para o progresso da sociedade; 

(   ) O fato de ser a instituição de ensino mais próxima de minha residência; 

(    ) Outros: _____________________________________________________ 

 

6- O que o levou a optar pelo curso técnico em agropecuária do IFRJ/Campus 

Pinheiral? 
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 (    ) Eu gosto da área e desejo trabalhar nela ao término do curso; 

(    ) O fato de ser o curso com menor concorrência no exame de seleção para 

ingresso na instituição;; 

(  )Desejo cursar o nível superior em área similar ao do curso técnico 

( agronomia, zootecnia, veterinária, entre outros); 

(    ) Escolhi o curso de acordo com orientação de pais, parentes ou amigos; 

Não me preocupo com o curso técnico minha escolha visou contemplar a 

formação propedêutica (formação geral) pois, pode facilitar meu acesso ao 

curso superior; 

(    ) Outros: _____________________________________________________ 

 

7- Você acha importante conhecer a História da instituição em que você estuda? 

(    ) Não, pois esse assunto não irá acrescentar nada em minha formação; 

(   ) Não, pois esse assunto não será cobrado em exames de seleção para o 

Ensino Superior; 

(   ) Sim, pois conhecer a trajetória institucional nos auxilia a compreender os 

problemas vivenciados pela instituição; 

(    ) Sim, pois conhecer a trajetória institucional fornece as bases teóricas para 

a defesa de uma educação democrática; 

(    ) Sim, pois todo conhecimento é importante para minha formação; 

(    ) Outros: _____________________________________________________ 

8- O que você entende por Ensino Médio Integrado? 

(    ) O ensino integrado é uma modalidade de ensino que tem como objetivo 

profissionalizar o aluno, visando seu ingresso no mercado de trabalho; 

(    ) O ensino integrado é uma modalidade de ensino que tem como objetivo 

formar o aluno para o trabalho ao mesmo tempo em que lhe oferece 

conhecimentos científicos e formação humana; 

(    ) O ensino integrado é uma modalidade de ensino que tem como objetivo 

preparar o aluno para o ensino superior (graduação); 

(   ) Ensino integrado é apenas um nome, pois na prática as disciplinas da 

educação profissional e da educação básica não tem nenhuma relação. 

(    ) Outro: __________________________________________ 
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 APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO PRODUTO 

EDUCACIONAL PELO ESTUDANTE 

 

1- No vídeo, algo atrapalhou a compreensão do conteúdo? 

(    ) Não, para mim o vídeo está perfeito; 

     (  ) Não. Embora haja palavras não utilizadas em meu cotidiano, elas não 

atrapalharam minha compreensão; 

(     ) Sim, há muitas palavras de difícil compreensão; 

(     ) Sim, o vídeo está muito longo e cansativo; 

(     ) Sim, o áudio está ruim e a legenda muito rápida; 

(     ) Outros: ________________________________________________________ 

 

2- O produto educacional (site e vídeo) apresentou conhecimentos úteis a você? 

(    ) Sim. Pois o vídeo e o site me ajudaram a compreender a importância de cursar 

o ensino médio técnico no IFRJ/campus Pinheiral; 

(   ) Sim. Pois o vídeo e o site me fizerem refletir sobre a formação ofertada a classe 

trabalhadora em diferentes períodos históricos. 

(   ) Não. Pois o site e o vídeo não apresentaram nenhum conteúdo novo. 

(   ) Não. Conhecer a história da instituição em que eu estudo não acrescenta nada 

a minha formação. 

(   ) Outros: ________________________________________________________ 

 

3- Ao assistir o vídeo "História e Memória do IFRJ/Campus Pinheiral", você 

percebeu, as diferenças entre o ensino oferecido pelo Colégio Agrícola Nilo 

Peçanha e pelo IFRJ/Campus Pinheiral? 

(    ) Sim, pois diferentemente do IFRJ/Campus Pinheiral, o ensino ofertado pelo 

Colégio Agrícola Nilo Peçanha destinava-se, somente, ao treinamento da mão de 

obra para o mercado de trabalho; 

(    ) Sim, pois o Ensino Médio Integrado preocupa-se também com a formação 

humana; 

(     ) Sim, pois o Ensino Médio Integrado do IFRJ/Campus Pinheiral é desenvolvido 

sobre uma sólida base acadêmica e científica; 

(    ) Não, acho que o ensino ofertado pelas duas instituições é semelhante. 
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(    ) Outros: _______________________________________________________ 

4- Após assistir o vídeo e participar da roda de conversas seu entendimento sobre 

ensino integrado se alterou? 

(    ) Sim; 

(    ) Não. 

 

5- Como você entende o ensino médio integrado? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

6- Considerando que o site e o vídeo podem ser utilizados pelos alunos 

ingressantes no IFRJ/campus Pinheiral nos anos subsequentes, apresente 

sugestões para que possamos aperfeiçoa-los. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E – PRODUTO EDUCACIONAL 



M E S T R A D O  P R O F I S S I O N A L  E M  E D U C A Ç Ã O
P R O F I S S I O N A L  E  T E C N O L Ó G I C A  -  P R O F E P T

I N S T I T U T O  F E D E R A L  D E  E D U C A Ç Ã O  D O  R I O  D E
J A N E I R O /  C A M P U S  M E S Q U I T A

P R O D U T OP R O D U T OP R O D U T O
E D U C A C I O N A L :E D U C A C I O N A L :E D U C A C I O N A L :

Vídeo
(Alocado em um website educacional Interativo)



F I C H A  T É C N I C A  D O  P R O D U T O

Título:

Histór ia e Memória do
IFRJ/Campus Pinheiral

Autora:

Lidiane Dias da Si lva

Orientadora:

Marta Ferreira Abdala Mendes

Origem do Produto

Publico alvo

Pesquisa de Mestrado int i tulada:  "
Histór ia e Memória :  Um olhar sobre

o processo de construção
identitár ia do IFRJ/Campus

Pinheiral " ,  desenvolvido no âmbito
do Mestrado em Educação

Prof iss ional  e
Tecnológica/PROFEPT.

Alunos,  ex-alunos,  docentes e
técnicos administrat ivos do

IFRJ/Campus Pinheiral

Registro do Produto

Bibl ioteca do IFRJ/Campus
Pinheiral

Área de conhecimento:

Ensino

Divulgação:

Digital

Acesso:

Local/ ano:

Mesquita- RJ/ 2020

https://historiaifrj.wixsite.com/pinheiral.

https://historiaifrj.wixsite.com/pinheiral.


     Este trabalho apresenta o produto educacional "História e Memória
do IFRJ/campus Pinheiral"  desenvolvido no âmbito do Programa de Pós
Graduação em Educação Profissional e Tecnológica/PROFEPT como
parte integrante da pesquisa "História  e Memória: Um olhar sobre o
processo de construção identitária do IFRJ/campus Pinheiral".  
       Composto por um vídeo, alocado em um website educacional
interativo, o produto foi elaborado com base em documentos
institucionais, governamentais e privados, bem como da narrativa dos
sujeitos que participaram da construção histórica da instituição. 
   A partir desses documentos/monumentos e fragmentos mnemônicos
(LE GOFF, 1996), distinguimos o IFRJ/campus Pinheiral das instituições
que estiveram em sua origem, com o objetivo de contribuir para a (re)
construção da identidade social e cultural da instituição, assim como o
sentimento de pertencimento dos alunos. 
        Buscando alcançar o público jovem, principalmente os alunos dos
cursos integrados do IFRJ/campus Pinheiral,  a produção técnica
buscou valorizar a experiência extra escolar das novas gerações que
tem facilidade e necessidade de interagir com as TEDIC (Tecnologias
Digitais de Informação e Comunicação).  Além disso,  o uso de tais
tecnologias possibilitou a adoção da linguagem multimodal em sua
construção, facilitando, pois, a aprendizagem e contribuindo para o
desenvolvimento das conexões cerebrais, emocionais e  da curiosidade
(MORAN, 1999).
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A P R E S E N T A Ç Ã O
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        Com disponibilidade irrestrita, o produto (vídeo) foi avaliado por
alunos e servidores do IFRJ/campus Pinheiral  e validado   por uma
banca composta por 03 professores com grau acadêmico de doutor.
Sua alocação no site educacional "História e Memória do IFRJ/Campus
Pinheiral", construído  para esse fim, além de ampliar o acesso a
história/memória da instituição, contribui na reconstrução da memória
coletiva.
   Assim, espera-se que esse produto educacional ultrapasse as
fronteiras institucionais e amplie os debates em torno do papel dos
institutos federais, e na defesa de uma educação democrática.



1-  SEÇÃO INICIAL - SOBRE O WEBSITE

      Esta página apresenta os objetivos do website "História e Memória
do IFRJ/campus Pinheiral" e do vídeo como produto educacional, suas
autoras e seu contexto de produção, buscando inserir os alunos do
IFRJ/campus Pinheiral e demais membros da comunidade escolar, no
âmbito do projeto "História e Memória: Um olhar sobre o processo de
construção identitária do IFRJ/Campus  Pinheiral".

     O website que hospeda o vídeo "História e Memória do IFRJ/campus
Pinheiral" (produto educacional) encontra-se dividido em 06 (seis)
seções: “Sobre o website”, “Historia”, "Curiosidade", “Campus Pinheiral” e
“Quiz” e “Comentários”. Ele pode ser visualizado através do link:
https://historiaifrj.wixsite.com/pinheiral.

P Á G I N A  5

C O N H E C E N D O  O  S I T E  E L E T R Ô N I C O  E  O
V Í D E O :  " H I S T Ó R I A  E  M E M Ó R I A  D O

I F R J / C A M P U S  P I N H E I R A L "  ( P R O D U T O
E D U C A C I O N A L )

Figura 1-  Página inicial do website História e Memória: informa aos usuários as autoras do
website e do vídeo, bem como seus objetivos.

Fonte: website eletrônico História e Memória (2020).

https://historiaifrj.wixsite.com/pinheiral


2- HISTÓRIA E MEMÓRIA

     A seção “História e Memória” encontra-se dividida em três
subseções: "Produto educacional", "Conte sua História", "Linha do
Tempo" e "Hemerografia".
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2.1  PRODUTO EDUCACIONAL (VÍDEO)

    A subseção "produto educacional", principal guia do website,
hospeda o vídeo "História e Memória do IFRJ/campus Pinheiral",
construído com base em documentos, fotografias e relatos de alunos,
ex-alunos e servidores do Colégio Agrícola Nilo Peçanha e do
IFRJ/campus Pinheiral. 
       Produzido com o objetivo de diferenciar a trajetória educacional
do IFRJ/campus Pinheiral e do Colégio Agrícola Nilo Peçanha, sua
idealização e materialização considerou o movimento dialético entre o
nacional e o local,  evidenciando, assim as permanências/rupturas na
instituição como também na formação da classe trabalhadora.
   Para narrar a trajetória histórica da instituição e da educação
profissional foi criado, por meio de modelagem computacional,  um
personagem onisciente que representa o ex-presidente da república
Nilo Peçanha (1909-1910). O ex-presidente foi escolhido para ser
representado neste vídeo, uma vez que além de patrono da educação
profissional, foi o responsável por criar a primeira instituição de
educação profissional na fazenda de Pinheiro, local onde hoje
encontra-se localizado o IFRJ/campus Pinheiral.
    A opção pela criação de um vídeo  deveu-se ao fato  da mídia,
facilitar a  aprendizagem, tornando-a prazerosa e educando por meio
do entretenimento,   da exploração sensorial e das emoções (MORAN,
1999). Sua alocação em um website deveu-se a necessidade de
romper os limites físicos da instituição, promovendo, por conseguinte,
a integração com a comunidade local e contribuindo na (re)construção
da memória coletiva (LUVIZOTTO at al, 2010).



Figura 3 -  Marlon Sarubi, ex-aluno do Colégio Agrícola Nilo Peçanha, narrando trajetória escolar
em entrevista para o vídeo "História e Memória do IFRJ/Campus Pinheiral".
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Figura 2-  Personagem que representa o ex-presidente Nilo Peçanha (1909-1910),  responsável
por narrar o vídeo "História e Memória do IFRJ/Campus Pinheiral".

Fonte: Site eletrônico História e Memória (2020).

Fonte: Website História e Memória (2020).



       Na guia “conte-nos sua história” convidamos os alunos e ex-alunos
do IFRJ/campus Pinheiral a narrarem as histórias vivenciadas na
instituição. Essas narrativas objetivam contribuir para empoderar os
sujeitos da aprendizagem, por meio do compartilhamento de histórias
e experiências.
      Segundo Sousa et al (1996),  a produção de relatos contribui para
reconstituir experiências capazes de provocar a localização de
episódios significativos ao longo do processo de formação escolar.
Assim, propiciam análises e reflexões a cerca da formação,
contribuindo para a  reafirmação da identidade escolar e da memória
social.

2.2  CONTE SUA HISTÓRIA
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Fonte: Website História e Memória (2020).

Figura 4 -  Talysson Araújo, aluno do IFRJ/Campus Pinheiral, em depoimento sobre o
funcionamento da instituição.



2.3  LINHA DO TEMPO

      A subseção “linha do tempo dispõe, cronologicamente, os principais
marcos do ensino profissional do Brasil, com destaque para o ensino
profissional agrícola e a história das instituições em estudo. 
     Além disso, foi idealizada e construída com o objetivo de relacionar
as alterações ocorridas no ensino profissional com o contexto social,
cultural e político do país. 
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Figura 5 -  Subseção do website "Linha do tempo" informa os principais marcos do Ensino
Profissional agrícola e da instituição em estudo.

Fonte: Website História e Memória (2020).



2.4 HEMEROGRAFIA

      Hemerografia reúne recortes do  jornal "O Globo", com as
principais notícias das instituições em estudo, no período
compreendido entre 1964 a 2008. Sua criação objetivou  demonstrar
como foi construída a ideologia do sistema escola fazenda à sociedade. 
   Dessa forma, Diniz (2008) afirma que as fontes hemerográficas
possibilita a promoção de debates sobre o papel da impressa na
divulgação de notícias e fatos. Para autor, a narrativa jornalística opera
a partir de um discurso presumidamente neutro, produtor de dogmas
e valores que atuam como mediadores nas relações de poder na
sociedade (DINIZ, 2008).   
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Figura 6 -  Subseção "Hemerografia" expõe as principais notícias, publicadas pelo jornal O
Globo, referentes a instituição em estudo.

Fonte:Website História e Memória (2020).



2.4 CURIOSIDADES

      Nessa subseção, a instituição é comparada,  por meio de
fotografias de eventos e setores,  em diversos períodos históricos. Sua
construção visa à promoção de discussões sobre a configuração
adotada pelo ensino agrícola em diversos períodos, evidenciando, pois,  
os estereótipos, as permanências e as rupturas que envolveram e
envolvem essa modalidade de ensino.   
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Figura 7 -  Subseção "Curiosidades" compara monumentos e práticas da instituição em diversos
períodos históricos.

Fonte: Website eletrônico História e Memória (2020).

3-  CAMPUS PINHEIRAL

     Aqui, encontram-se duas subseções: "Conheça o Campus Pinheiral"
e "localização".



3.1 CONHEÇA O CAMPUS PINHEIRAL

    Esta divisão tem como objetivo auxiliar os alunos ingressantes e a
comunidade escolar, a conhecerem o Campus. Para isso, a seção
apresenta os principais setores administrativos da instituição e suas
funções, bem como os pavilhões de ensino, os laboratórios, a
biblioteca etc. 
    Convém enfatizar que o conhecimento do Campus fez-se necessário
devido ao tamanho da instituição (318 hectares), a complexidade da
estrutura administrativa/ pedagógica e a ausência de placas de direção
e identificação que levam os alunos e demais membros da
comunidade escolar a desconhecerem sua estrutura. 
    Sendo assim, Silva (2018, p. 131) afirma que "(...) para que o alunado
sinta-se realmente pertencente a um grupo escolar, não basta
conceder lhe uma matrícula ou um uniforme faz-se fundamental
promover a inclusão deles no grupo escolar". A inclusão do aluno no
ambiente escolar ocorre de diversas formas, certamente o
conhecimento do ambiente  é uma delas .
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Figura 8 -  Seção "Conheça o Campus Pinheiral" retrata os diversos setores administrativos e
pedagógicos da instituição.

Fonte: Website História e Memória (2020).



3.2 LOCALIZAÇÃO

    Esta seção apresenta a localização do IFRJ/campus Pinheiral, bem
como os principais pontos de referência ao seu entorno. Tem como
objetivo auxiliar os alunos ingressantes e comunidade a conhecerem
os principais pontos de acesso a instituição e as linhas de ônibus que
circulam na cidade. 
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Figura 9-  Seção "Conheça o Campus Pinheiral" informa aos moradores das cidades vizinhas as
principais formas de chegar ao IFRJ/Campus Pinheiral, bem como os principais pontos de
referência.

Fonte: Website História e Memória (2020).



Figura 10 -  Seção "Quizz" auxilia na consolidação dos conhecimentos obtidos no site, por
meio do feedback sobre o desempenho do aluno no jogo.

4-  QUIZZ

 

      A seção “Quizz” apresenta um jogo de perguntas e respostas que,
de maneira interativa, visa contribuir  para consolidar, reforçar e avaliar
a aprendizagem sobre a temática  abordada no produto educacional
(vídeo). Neste sentido, Moran (2015) afirma que o jogo, independente
do formato, proporciona ao estudante tornar-se protagonista na
construção de seu conhecimento. Por meio do desafio e da
competitividade, as temáticas abordadas pelos jogos tornam-se mais
atraentes, levando o estudante a pesquisar, estudar e discutir.
   Além disso, ao relacionar a história/memória da instituição com
conteúdos diversos, a seção em questão ajuda a mobilizar
competências que, devido à fragmentação curricular, são atribuídas a
outras disciplinas.
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Fonte: Website História e Memória (2020).



P Á G I N A  1 55-  COMENTÁRIO

       

     Esta seção tem como objetivo conhecer a opinião dos alunos e
demais visitantes do site. Por meio desta guia, eles poderão nos
contar sobre sua interação com o material virtual e audiovisual. 
   Sua criação  também visou aprimorar a página por meio do
feedback constante do público alvo (alunos e comunidade escolar). 

Figura 11 -  Seção "Comentário" expõe as ideias e opiniões dos usuários sobre o site e o
produto educacional.

Fonte: Website História e Memória (2020).
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