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O presente estudo aborda o processo de desenvolvimento de práticas colaborativas, enquanto
estratégia pedagógica, com estudantes do curso de nível médio integrado ao técnico do IFAL. Tais
práticas são caracterizadas por relações dinâmicas, que podem favorecer o desenvolvimento do
sujeito por meio de atividades coletivas. Buscou-se analisar como as oficinas de aprendizagem
podem contribuir para a melhoria do desempenho e a consequente diminuição dos índices de
retenção e evasão. Além de investigar o itinerário das oficinas, foram feitos estudos a partir de
Vygotski (2007; 2001), Freire (1996) e Maciel & Pulino (2008). Constatou-se que a realização de
práticas colaborativas no espaço escolar proporciona um significativo progresso da autonomia, da
autoestima e do desempenho nas diversas áreas.

This study addresses the process of developing collaborative practices as a pedagogical strategy with
high school students integrated with the IFAL technician. Such practices are characterized by
dynamic relationships, which may favor the development of the subject through collective activities.
We sought to analyze how learning workshops can contribute to performance improvement and the
consequent decrease in retention and dropout rates. Besides investigating the itinerary of the
workshops, studies were made from Vygotski (2007; 2001), Freire (1996) and Maciel & Pulino
(2008). It was found that the practice of collaborative school space practices provides significant
progress in autonomy, self-esteem and performance in various areas.

Este estudio aborda el proceso de desarrollar prácticas de colaboración como una estrategia
pedagógica con estudiantes de secundaria integrados con el técnico de IFAL. Dichas prácticas se
caracterizan por relaciones dinámicas, que pueden favorecer el desarrollo del sujeto a través de
actividades colectivas. Intentamos analizar cómo los talleres de aprendizaje pueden contribuir a
mejorar el rendimiento y la consiguiente disminución de las tasas de retención y deserción. Además
de investigar el itinerario de los talleres, se realizaron estudios de Vygotski (2007; 2001), Freire
(1996) y Maciel y Pulino (2008). Se descubrió que la práctica de prácticas de colaboración en el
espacio escolar proporciona un progreso significativo en la autonomía, la autoestima y el
rendimiento en diversas áreas.
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Introdução

A ideia de oferecer oficinas colaborativas de aprendizagem para estudantes matriculados/as na 1ª
série do Curso de Ensino Médio integrado ao Técnico do Instituto Federal de Alagoas – IFAL,
campus Viçosa, surgiu em decorrência dos resultados insatisfatórios registrados ao término de cada
período letivo, sobretudo, nos componentes curriculares da área de Ciências da Natureza e
Matemática. Vale ressaltar que as significativas taxas de evasão e retenção, nos cursos de nível
médio integrado ao técnico, tem sido uma das grandes dificuldades enfrentadas pela rede federal de
educação profissional, em especial, pelos campi do Instituto Federal de Alagoas.

Inicialmente, as oficinas colaborativas foram realizadas no formato de projeto de ensino[i], no IFAL
Campus Viçosa, que oferece o Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática para a
Internet, no Eixo Tecnológico de Informação e Comunicação. O principal objetivo foi garantir a
viabilização de espaço/tempo para a construção coletiva e satisfatória das aprendizagens almejadas
pelos/as estudantes, através de metodologia participativa.

Dessa forma, os/as estudantes foram estimulados/as a formar grupos de estudos, fazendo com que a
interação e a colaboração com os pares contribua para o desenvolvimento da aprendizagem de
todos/as. Além disso, buscou-se proporcionar aos/às estudantes o senso de responsabilidade
compartilhada, na medida em que eles/as sintam-se membros atuantes desse contexto de
aprendizagem.

Destaca-se que a interação entre os pares cria condições para o fortalecimento da aprendizagem do
ser humano, segundo Vygotsky (2001, p. 21), “o desenvolvimento cognitivo se dá por meio da
interação social, ou seja, de sua interação com outros indivíduos e com o meio”. Logo, essa interação
social pode servir de suporte às atividades pedagógicas, contribuindo nos estudos e resultados
apresentados pelos/as estudantes em qualquer nível de conhecimento, tendo como a premissa a
socialização e disseminação do saber, afinal as atividades humanas são resultados de uma construção
coletiva ao longo da história.

Mesmo que estejamos isolados em um ambiente de estudos a contribuição do que apreendemos
dar-se-á por meio da interação com o outro, uma vez que, livros e/ou outros materiais didáticos
foram desenvolvidos por outra pessoa. Dessa forma, com o desenvolvimento das oficinas buscou-se
trabalhar a aprendizagem de forma conjunta, em que relações colaborativas entre os/as estudantes
são estimuladas e colocadas em evidência, no ambiente institucional do campus do Instituto Federal
de Alagoas.

Portanto, este estudo apresenta os principais resultados obtidos com a realização das oficinas
colaborativas, cujo público-alvo foi composto por estudantes do 1º ano do curso de nível médio
integrado ao técnico do IFAL campus Viçosa, objetivando a viabilização de uma aprendizagem
significativa aos estudantes participantes do projeto, com resultados satisfatório das avaliações
bimestrais; estimulando também o senso de responsabilidade na construção do seu conhecimento, na
medida em que os/as estudantes se reconheçam enquanto protagonistas do processo de
aprendizagem.

Além de investigar o itinerário das oficinas, seus resultados e principais desdobramentos, foram
feitos estudos a partir de autores, como Vygotski (2007; 2001), Freire (1996) e Maciel & Pulino
(2008), com a finalidade de fundamentar teroricamente as análises. Ao término desses estudos
preliminares, foi possível verificar que a realização de práticas colaborativas no espaço escolar
proporciona, além da satisfação dos/as participantes concernente aos conhecimentos adquiridos, um
significativo progresso da autonomia, da autoestima e do desempenho nas diversas áreas.
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A importância das práticas colaborativas para a aprendizagem

O termo colaboração, segundo Panitz (1999), diz respeito a uma filosofia de relações e estilos quanto
ao sentido pessoal do sujeito. No chamado ambiente colaborativo, cada envolvido é responsável por
sua própria ação, respeitando e contribuindo com o desenvolvimento do outro. Na aprendizagem
colaborativa, existe uma divisão de autoridades e aceitação de responsabilidades entre os membros
do grupo para construírem as ações e assim atingirem os objetivos, e suas decisões são realizadas a
partir do consenso de todos. Entretanto, a cooperação se articula para construir relações que facilitem
a produção do objetivo em comum a partir de seus participantes em um trabalho coletivo. Neste
processo, as atividades são dirigidas por uma pessoa que controla o funcionamento das operações em
grupo.

Segundo Vygotski (1984/2007), é por meio do processo de construção do conhecimento, no qual o
indivíduo interage com o contexto e com os elementos ali presentes, que ele se constitui enquanto
sujeito, pela internalização desses elementos. Enquanto o sujeito se relaciona com o outro, realizando
atividades coletivas, os processos envolvidos são internalizados e passam a fazer parte de seu ser.

Assim, quando apontamos a oferta de oficinas enquanto exercício de aprendizagem e de escuta
colaborativa, partimos do pressuposto de que o ser humano não sobrevive sozinho, pois depende de
seus semelhantes e suas ações são direcionadas à natureza e ao outro. Trata-se de “um processo de
mão dupla: na medida em que o indivíduo, agindo no mundo e relacionando-se com os outros,
constitui-se, ele participa da construção da sociedade e da cultura” (MACIEL e PULINO, 2008, p.
22). Dessa forma, o homem se constitui por meio de um processo social, cultural e histórico, dado
pelas relações formais e informais estabelecidas na sociedade.

As chamadas práticas colaborativas são caracterizadas por relações dinâmicas, que podem favorecer
o desenvolvimento do sujeito por meio de atividades coletivas. Esses acontecimentos envolvem ao
menos duas pessoas ou um grupo, que se reúne para realizar uma atividade com um objetivo comum,
a partir do qual é possível construir interações favoráveis a este processo, independentemente dos
fatores facilitadores ou estimuladores externos (SANTOS JR & MARCONDES, 2009).

Tratam-se de práticas capazes de promover uma aprendizagem colaborativa, a partir da “ideia de que
o conhecimento é resultante de um consenso entre membros de uma comunidade de conhecimento,
algo que as pessoas constroem conversando, trabalhando juntas direta ou indiretamente e chegando a
um acordo” (TORRES, ALCNTARA & IRALA, 2004, p. 130).

Nesse sentido, a aprendizagem configura-se como uma ação pedagógica que encoraja os/as
envolvido/as a participar do processo de aprendizagem, tornando esse processo ativo e efetivo.
Portanto, as relações colaborativas são utilizadas como estratégias para suprir as dificuldades de
desenvolvimento encontradas em atividades individuais, além de possibilitar a troca ou o
compartilhamento de conhecimentos e de culturas entre sujeitos.

As oficinas como um exercício de aprendizagem e de escuta colaborativa para estudantes da 1ª
série dos cursos de nível médio integrado ao técnico do IFAL

O Instituto Federal de Alagoas, seguindo as orientações da SETEC/MEC[ii], mobilizou esforços para
a construção de um Plano Estratégico Institucional para Permanência e Êxito dos Estudantes –
PEIPEE[iii]. Esse planejamento foi baseado também em documentos referentes à política de ensino
do IFAL, que revelam a preocupação com tal questão. Nessa perspectiva, o Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI / 2014-2018), incorporou o objetivo de “Assegurar aos discentes
condições de permanência e conclusão com êxito”.
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A efetivação do PEIPEE, nos campi do IFAL, contribuiu para a sistematização de uma série de ações
voltadas para a permanência e a conclusão com êxito dos/as estudantes, tais como monitorias,
suporte de aprendizagem, atividades de reforço, progressão parcial, aproveitamento de estudos,
atendimento individual aos estudantes, entre outros.

Os altos índices de retenção e evasão na educação básica, especialmente, nas primeiras séries dos
cursos de ensino médio integrado ao técnico representam um grande desafio para a Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, levando em conta o cenário de expansão e
interiorização vivenciado recentemente:

Quando se trata desses temas na educação profissional, não se pode perder de
vista que a expansão e a interiorização da Rede Federal, desde 2006, ampliou
a democratização da oferta de vagas, mas trouxe consigo uma série de
desafios que merecem ser tratados sob um olhar mais detalhado a respeito da
qualidade do ensino oferecido, bem como o atendimento à diversidade e
consequentemente a permanência e o êxito dos estudantes no processo
educativo. No caso do IFAL, não é diferente, ampliou-se o número de campi
e vagas e também os problemas de ordem pedagógica e administrativa
(PEIPEE IFAL, 2015).

Nesse contexto, surgiu a iniciativa de organizar as oficinas colaborativas, enquanto estratégia
pedagógica, com o objetivo de contribuir para a aprendizagem significativa dos/as estudantes por
meio de uma metodologia diferenciada, na qual os/as educandos/as constroem o próprio
conhecimento de forma dinâmica e colaborativa.

Vale ressaltar que esse aparato institucional, com a definição de políticas de atuação no âmbito do
ensino, é de grande importância para o êxito das atividades pedagógicas empreendidas, sobretudo, as
práticas colaborativas, uma vez que “se não houver incentivo e apoio institucional que facilitem o
seu desenvolvimento e consolidação, as dinâmicas colaborativas podem ficar condenadas ao
fracasso” (BASTO, 2010, p. 21).

Sabemos que a maior parte dos/as estudantes chega à Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica oriunda de escolas públicas das redes de ensino municipais e estadual, cujos
índices de avaliação, no geral, apresentam resultados aquém das metas estabelecidas, comprovados
pelos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, nos últimos anos[iv].
Considerando ainda o histórico familiar em que alguns pais não são alfabetizados ou possuem baixos
níveis de escolaridade, é necessário buscar estratégias que visam melhorar o desempenho dos/as
estudantes da educação básica, oferecendo o suporte necessário a permanência e a conclusão com
êxito dos/as estudantes em seus respectivos cursos.

Dessa forma, conhecer e organizar uma rotina de estudos para estudantes ingressantes nos cursos de
nível médio integrado ao técnico do IFAL configura-se enquanto estratégia de acolhimento (por ser o
primeiro ano do/a estudante na instituição), de aprendizagem (melhorando o desempenho dos/as
participantes) e de socialização (uma vez que a atividade deve ocorrer de forma colaborativa).

As oficinas de aprendizagem foram mediadas por um/a estudante bolsista, sob supervisão de uma
profissional da pedagogia. Nesse contexto, o papel do facilitador é de grande relevância, pois ele
deve estimular a participação, criando oportunidades e oportunizando situações de construção
coletiva do conhecimento, uma vez que reconhece-se que “ensinar não é transferir conhecimento,
mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção” (FREIRE, p. 1996).
Além disso, o facilitador deve estar familiarizado com as turmas, ser capaz de conhecer a realidade
dos/as participantes e reconhecer suas principais dificuldades e habilidades.
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As práticas colaborativas, nesse sentido, permitem que o sujeito reflita e analise sua realidade a partir
da construção conjunta do espaço de diálogo e anotações de suas práticas. Nas palavras de Paulo
Freire (1996):

“É neste sentido também que a dialogicidade verdadeira, em que os sujeitos
dialógicos aprendem e crescem na diferença, sobretudo, no respeito a ela, é a
forma de estar sendo coerentemente exigida por seres que, inacabados,
assumindo-se como tais, se tornam radicalmente éticos”.

O respeito e a valorização da autonomia dos sujeitos é algo indispensável à prática educativa,
sobretudo às práticas colaborativas. Assim, estimular o diálogo e a interação pode viabilizar a
construção do conhecimento, além de contribuir para a formação ética dos/as participantes. Pois, “é
debatendo sobre a realidade que a pessoa revela suas concepções através dos argumentos
apresentados sobre um determinado tema” (TERRA, 2004, p. 164). Esse espaço de interação deve
ser considerado como um ambiente de diálogo reflexivo, no qual a participação coletiva é estimulada
e valorizada.

No ambiente colaborativo de aprendizagem, no qual todos interagem em igualdade de condições e
todas as contribuições são respeitadas e consideradas válidas,

O saber é uma atividade discursiva que consiste em tentar validar, por meio
de argumentos e de operações discursivas (lógicas, retóricas, dialéticas,
empíricas, etc) e linguísticas, uma proposição ou uma ação. O saber não se
reduz a uma representação subjetiva nem asserções teóricas de base empírica,
ele implica sempre o outro, ou seja, uma dimensão social fundamentalmente,
à medida que o saber é justamente uma construção coletiva, de natureza
linguística, vinda de discussões, de intercâmbios discursivos entre seres
humanos (TERRA, 2004, p. 169).

Com a perspectiva de torná-los sujeitos autônomos do processo de aprendizagem, objetiva-se
também a formação integral dos/as estudantes, em consonância com o perfil profissional de
conclusão do curso, “que se almeja deve contemplar uma formação integral, que se constitui em
socialização competente para a participação social e em qualificação para o trabalho na perspectiva
da produção das condições gerais de existência”[v].

Buscando ainda contribuir para a diminuição das taxas retenção e abandono escolar, as oficinas e
encontros tiveram formatos diferenciados, com dinâmicas e atividades interdisciplinares, com troca
de experiências, aulas interativas e estratégias diversificadas. Durante as oficinas de
aprendizagem,os/as estudantes puderam interagir, identificar e compartilhar suas dificuldades e
potencialidades, além de receber estímulos para estudar em grupo.

As oficinas foram desenvolvidas em sala de aula, com dois (02) grupos compostos por cerca de
quinze (15) estudantes cada, em períodos contrários ao turno regular de estudo, e frequência de três
momentos semanais, visando o planejamento e a execução das atividades. Os/as estudantes
participantes também foram estimulados a formar grupos de estudos em outros espaços e momentos,
uma vez que a interação com os pares, contribui de forma significativa para o desenvolvimento da
aprendizagem.

A realização de um diagnóstico inicial sobre os hábitos de estudos dos/as estudantes ocorreu por
meio de um questionário simples, com perguntas sobre a organização da rotina de estudos, além de
procurar identificar as principais dificuldades e desafios a serem superados, conforme os exemplos a
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seguir:

1. Tenho hora certa para estudar;

2. Tenho os livros, os cadernos e demais elementos necessários para estudar;

3. Tenho lugar para estudar;

4. Apronto todo o material necessário para estudar;

5. Quando chega a hora de estudar começo a estudar imediatamente;

6. Antes de começar a estudar o novo conteúdo, recordo a anterior;

7. Quando estudo, mantenho o foco somente no conteúdo que estou estudando;

8. Leio sem dificuldade;

9. Estudo sem permitir interrupções;

10. Procuro dividir as horas de estudo entre as diversas áreas de estudos ou disciplinas;

11. Estudo com cuidado os conteúdos que não gosto;

12. Estudo sozinho;

13. Anoto, por escrito, no caderno, as tarefas a executar;

14. Quando estudo, tenho dicionário à minha disposição;

15. Procuro o significado das palavras novas;

16. Procuro realizar mais do que o/a professor/a pede;

17. Procuro tirar prova do que aprendi, fazendo resumo ou esboço, formulando

perguntas a mim mesmo, sobre o que foi estudado antes de encerrar o estudo;

18. Tenho ordem e capricho no preparo dos trabalhos escritos;

19. Releio meu trabalho escrito antes de entregá-lo;

20. Presto atenção às aulas;

21. Faço perguntas ao professor, quando tenho dúvidas;

22. Dedico-me com disposição aos estudos;

23. Fico calmo ao fazer a prova;

24. Esforço-me para não atrasar os estudos;

25. Quando estudo em grupo, revejo o que foi estudado sozinho.

Para os questionamentos acima, os/as estudantes tinham as seguintes opções de resposta: “Sempre”,
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“Às vezes e “Nunca”. Sendo orientados/as a indicar com um “X” a frequência que costumam realizar
cada atividade. Conhecer os principais hábitos de estudo dos/as estudantes é muito importante, pois
nos permite estabelecer métodos e estratégias específicas, que contemplem as necessidades
apresentadas, bem como os interesses dos sujeitos envolvidos nesse processo.

De um modo geral, foi possível verificar que questões relacionadas a organização e a disciplina em
relação aos estudos se configuram como os principais desafios a serem superados. Para os/as
estudantes recém saídos do Ensino Fundamental, a quantidade e a complexidade dos componentes
curriculares comuns ao Ensino Médio geram grandes dificuldades, levando a obtenção de resultados
ruins e, consequente, a retenção e/ou o abandono do curso. Tais fatores foram considerados na
conclusão desse levantamento inicial, que aconteceu com o mapeamento das respostas e a elaboração
do planejamento das oficinas, de acordo com o que foi observado em relação a rotina e as
necessidades dos/as participantes.

Estimular a organização de uma rotina proativa de estudos, com ênfase nas atividades colaborativas,
enquanto estratégia pedagógica, favorece o encorajamento do sujeito e aprimora sua participação, de
maneira ativa e efetiva, no processo aprendizagem. Tais atividades se baseiam na construção de
relações por meio de diálogo interpessoal. Nesse sentido, a colaboração entre grupos possibilita que
todo o processo seja construído de maneira coerente e única, pois as atividades desenvolvidas são
compartilhadas entre todos os participantes por meio do processo de interação. Assim, “o grupo é,
pois, antes de qualquer coisa, uma ferramenta, um instrumento a serviço da construção coletiva do
saber (TORRES, ALCNTARA & IRALA, 2004, p. 140).

A etapa seguinte contemplou a elaboração de um plano de estudos, com estratégias diversificadas
que foram desenvolvidas nas oficinas de aprendizagem. Foram elaborados planos de estudos e de
organização do tempo, com base em atividades focadas nas dificuldades apresentadas dos/as
estudantes e também no que foi apresentado no diagnóstico, por exemplo: se o aluno não tem uma
hora para estudar, orientamos o estudo por ciclo.

Nesse sentido, para a elaboração desse planejamento, priorizamos a definição de objetivos, a
preparação do espaço dos recursos necessários, técnicas de estudo eficientes e a organização do
tempo.

Além da organização das atividades e estratégias diversificadas, o material de estudo foi elaborado
com base em conteúdos que fazem parte da matriz curricular do curso. O objetivo foi realizar a
revisão dos conteúdos trabalhados em sala de aula através de atividades colaborativas e desafiadoras,
que promovam a melhoria de desempenho dos/as estudantes.

Todo o esforço empreendido teve como objetivo central a viabilização de espaço/tempo para a
construção satisfatória das aprendizagens almejadas dos educandos/as, através das oficinas de
aprendizagem que pretendem criar condições didáticas em grupo, nas quais, todos possam
desenvolver métodos próprios de compreensão, interagindo com outros indivíduos.

Ao término das atividades, que foram desenvolvidas ao longo de dois bimestres, foi realizado uma
avaliação através de um “simulado”, com 30 (trinta) questões, abordando conteúdos programáticos
considerados críticos e que foram trabalhados nas oficinas, similares às do ENEM e vestibulares. As
dificuldades de aprendizagem identificadas no decorrer das oficinas também foram registradas e
repassadas ao Setor Pedagógico do campus, bem como discutidas junto aos docentes responsáveis
pelos componentes curriculares contemplados nas ações.

A partir dos métodos de estudos desenvolvidos nas oficinas, caracterizadas por práticas
colaborativas, a aplicação do simulado nos permitiu mensurar a aprendizagem dos conteúdos
trabalhados. Além disso, aplicamos também um instrumento de avaliação qualitativo, através do qual
os/as estudantes puderam registrar as impressões relativas a sua participação nas atividades, bem
como sua compreensão a respeito dos avanços e benefícios decorrentes de sua participação, ou seja,
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em que medida a participação nas oficinas contribuiu para o seu desenvolvimento enquanto
estudante. Trinta (30) estudantes avaliaram a participação nas atividades, que afirmaram estar
satisfeitos ou muito satisfeito com os conhecimentos adquiridos no decorrer das oficinas.

Percebe-se que a iniciativa potencializou a criação e o fortalecimento de comunidades de
aprendizagem, com base em relações colaborativas, na qual os/as participantes compartilham
dificuldades e potencialidades. Nesse ambiente, criar-se-á uma atividade cultural coletiva, em que
existirão interações de aprendizagem entre seus envolvidos.

Deste modo, a organização e funcionamento das comunidades compreendem
a transmissão para os seus membros dos processos e meios de orientação e
controle de objetos, métodos e estratégias de desenvolvimento das
aprendizagens, transformando-as em sistemas complexos e adaptativos, cuja
primeira manifestação se realiza sob a forma das negociações do sentido na
construção das representações individuais e nas reestruturações realizadas no
âmbito das explorações colaborativas dos cenários de informação e
aprendizagem (DIAS, 2001, p. 02).

Ressalta-se ainda que as práticas coletivas não devem ser entendidas como uma simples reunião de
pessoas em torno de um determinado tema. Trata-se, na verdade, de pessoas com objetivos para
atenderem a uma determinada necessidade, dando sentido às tarefas realizadas.

Considerações finais

As oficinas apresentadas neste estudo tiveram como objetivo promover a melhora do desempenho
acadêmico de estudantes do 1º ano do curso de nível médio integrado ao técnico em informática do
IFAL Campus Viçosa, a partir do favorecimento de relações colaborativas. No decorrer do processo
de desenvolvimento das atividades, oferecemos oportunidades para que os/as participantes
participassem ativamente do próprio processo formativo por meio de diálogos e reflexões motivadas
por temas críticos e dificuldades identificadas pelos próprios estudantes.

No percurso investigativo, no qual buscamos traçar os resultados iniciais do trabalho desenvolvido,
nos deparamos com uma série de questionamentos, em relação a proposta colocada anteriormente:
os/as estudantes são estimulados/as, em sala de aula, a participaram de atividades colaborativas?
os/as estudantes são encorajados/as a exercerem um papel ativo e efetivo, no processo de ensino e
aprendizagem? até que ponto, os/as docentes responsáveis pelas turmas, atuam como facilitadores da
aprendizagem? Mesmo considerando o estágio inicial da pesquisa, reconhecemos que o/a estudante
deve ter um papel ativo no processo de construção do conhecimento. Enquanto o/a docente, deve
assumir o papel de facilitador/a da aprendizagem, valorizando a autonomia e propiciando condições
para o desenvolvimento de práticas colaborativas, dentro e fora da sala de aula.

É importante destacar também a relevância do ambiente institucional, no sentido de apoiar e
contribuir para a construção e organização de diferentes formas de práticas colaborativas, enquanto
estratégia de enfrentamento e superação de problemas relacionados à evasão e a retenção de
estudantes, garantindo a permanência e o término de seus respectivos cursos com êxito.

Em relação às oficinas de aprendizagem realizadas com estudantes do 1º ano do Curso Técnico de
Nível Médio Integrado em Informática, no IFAL campus Viçosa, destacamos a participação e o
envolvimento dos/as estudantes, além de uma significativa melhora no desempenho, não apenas nas
disciplinas da área do conhecimento de Ciências da Natureza e Matemática, mas de uma forma geral.
Inclusive, com aumento da autoestima e do nível de autonomia, em relação às demandas do curso.
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Quando analisamos as relações estabelecidas entre os/as estudantes, através das atividades
colaborativas, percebe-se o grande potencial em prol do favorecimento da aprendizagem e do
desenvolvimento humano por meio do aprimoramento de sua autonomia e senso crítico em relação
ao meio, no qual encontra-se inserido.

Não podemos perder de vista a existência de ações conflituosas ou de ideias contraditória, que
permeiam as relações estabelecidas durante as Práticas Colaborativas. Porém, tratam-se de aspectos
importantes para o desenvolvimento pessoal e acadêmico de todos/as.

A iniciativa de realizar oficinas de práticas colaborativas objetivou a criação de espaços em que o/a
estudante se percebesse como sujeito do processo de ensino e aprendizagem. Sujeito este constituído
na relação com os outros, em situação de colaboração. Dessa forma, possibilitou-se aos participantes
oportunidades para a internalização desse processo de construção, de modo a serem capazes de
enriquecer seu pensamento e sua conduta, a partir de ideias e relatos de experiências dos/as colegas,
que podem auxiliá-lo a repensar e aprimorar sua própria trajetória.

É evidente que nem todas as dificuldades apresentadas pelos/as estudantes foram superadas, nesse
momento inicial, em decorrência das oficinas realizadas. A própria complexidade do processo de
ensino e aprendizagem pressupõe pensarmos em múltiplas possibilidades de intervenção. Dessa
forma, destaca-se a importância do trabalho articulado entre diferentes personagens e setores que
compõem a estrutura escolar. A equipe pedagógica, dirigentes de ensino e corpo docente, devem
atuar em conjunto, com vistas à garantir as condições de permanência e êxito dos/as estudantes, no
IFAL e nas demais instituições que fazem parte da Rede Federal de Educação Profissional, Científica
e Tecnológica.

Finalmente, diante dos resultados obtidos, pretende-se estender a realização das oficinas
colaborativas para outras turmas e outros campi do Instituto Federal de Alagoas, almejando-se que os
resultados aqui apresentados possam ainda subsidiar outras incursões nos campos do ensino, da
pesquisa e da extensão.
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