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RESUMO 

 

Souza SMG. Desafios dos docentes na prática pedagógica de cursos técnicos. 

 

A docência, ao longo da história, traz em sua essência uma beleza singular e muitos 

desafios para aqueles que a veem como uma prática que promove a realização dos 

sonhos, a transformação das pessoas e da sociedade. O objetivo desta pesquisa foi 

identificar os desafios da prática pedagógica e capacitar os docentes do Senac 

Itapetininga.  Trata-se de um estudo com abordagem qualitativa, de natureza 

exploratório-descritiva. Como ferramenta metodológica utilizou-se a técnica de grupo 

focal como instrumento para coleta dos dados, em que as perguntas norteadoras 

foram focadas nas dificuldades didáticas e pedagógicas dos docentes. A conversa foi 

gravada e, na sequência, transcrita para possibilitar a análise de conteúdo segundo 

Laurence Bardin, com critério temático e categorização dos resultados. Na sequência, 

ocorreu a capacitação com o Método da Problematização com o Arco de Maguerez, 

pela qual foi estudado o problema referente às lacunas/dificuldades de aprendizagem 

trazidas pelos alunos.  Foram 20 horas de atividades síncronas e assíncronas. Na 

avaliação da capacitação, os docentes apontaram que muitos aprendizados poderão 

ser agregados e aplicados no contexto da sala de aula, no desenvolvimento de 

Unidades Curriculares e, com isso, ampliar as formas de aprender dos alunos, 

estimulando a iniciativa, o protagonismo e a construção coletiva e criativa para os 

problemas vivenciados, além de poder responder com mais profundidade aos 

desafios da docência e da sociedade atual.  

 

Palavras-chave: Docentes. Educação. Educação Profissional e Tecnológica. 

Capacitação Docente. 





 

 

ABSTRACT  
 

Souza SMS. Challenges of teachers in the pedagogical practice of technical courses. 

 

Teaching, throughout history, brings in its essence a unique beauty and many 

challenges for those who see it as a practice that promotes the realization of dreams, 

the transformation of people and society. The objective of this research was to identify 

the challenges of pedagogical practice and train the teachers at Senac Itapetininga. 

This is a study with a qualitative approach, of an exploratory-descriptive nature. As a 

methodological tool, the focus group technique was used as an instrument for data 

collection, in which the guiding questions were focused on the didactic and 

pedagogical difficulties of the teachers. The conversation was recorded and then 

transcribed to enable content analysis according to Laurence Bardin, with thematic 

criteria and categorization of results. Afterwards, there was the training with the 

Problematization Method with the Arch of Maguerez, through which the problem 

related to learning gaps/difficulties brought by the students was studied. There were 

20 hours of synchronous and asynchronous activities. In the assessment of training, 

the professors pointed out that many learnings can be aggregated and applied in the 

context of the classroom, in the development of Curricular Units and, with this, expand 

the ways in which students learn, stimulating initiative, protagonism and construction 

collective and creative for the problems experienced, in addition to being able to 

respond in greater depth to the challenges of teaching and of today's society. 

 

Keywords: Teachers. Education. Professional and Technological Education. Teacher 

Training.
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1 INTRODUÇÃO  

 

A docência em sua essência é uma prática bonita aos olhos de muitos e, na 

mesma medida, é complexa, abrangente e muito desafiadora, pelas exigências que 

coloca e os impactos que promove nas pessoas e na sociedade, uma vez que, para 

seu exercício são necessários conhecimentos técnicos especializados da área de 

atuação, conhecimentos pedagógicos, tecnologias e métodos diferenciados de 

ensino, além de um contínuo processo de atualização e formação2. 

A docência também demanda trabalho contínuo de (re)construção e de 

(re)interpretação da prática e do contexto escolar, muita responsabilidade, 

consciência crítica e social3.  

Além destas, o ensinar coloca tantas outras exigências como por exemplo: 

segurança, competência profissional e generosidade, comprometimento, 

compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo, liberdade e 

autoridade, saber escutar, rigor metodológico, criticidade e ética4.  

Na Educação Profissional e Tecnológica (EPT), os desafios da docência se 

evidenciam, pois abrangem uma variedade de currículos em seus cursos e uma 

heterogeneidade nos perfis de seus alunos5. Ainda, na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei nº 9.394/96 LDB)6 , atualizada pela  Lei nº 11.741/2008 7 no 

artigo 39, a EPT abrange os cursos de:1)  formação inicial e continuada ou qualificação 

profissional; 2) educação profissional técnica de nível médio e 3) educação 

profissional tecnológica de graduação e pós-graduação.  

No século passado, a formação para a docência na EPT foi realizada a partir 

de cursos emergenciais, rápidos e voltados às exigências do mercado8 . A pandemia 

de COVID – 19 e o atual cenário potencializaram os desafios para a formação inicial 

e continuada desses docentes, em função da expansão da oferta da EPT e do 

surgimento da necessidade de aplicação de novas Tecnologias Digitais de Informação 

e Comunicação (TDICs) às aulas, das especificidades desta modalidade e das 

exigências que impõem ao professor que, muitas vezes, nela se insere sem uma base 

pedagógica que oriente suas práticas.  

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac)9, cenário do presente 

estudo, surgiu como resultado dos decretos-lei nº 8.62110 e 8.622, de 10 de janeiro de 

194611 e, na unidade de São Paulo, em 1947, foram implementados os primeiros 

cursos técnicos profissionalizantes. Em sua proposta pedagógica, o Senac São Paulo 
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aponta que educar é uma ação intencional e política que possibilita ao indivíduo o 

desenvolvimento de competências, fundamentado em conhecimentos científicos e 

tecnológicos, aprendendo a conhecer, viver, conviver, agir e transformar sua vida e 

sua prática social e a participar da sua comunidade12. 

Para que isso ocorra, a EPT deve ser transformadora, compartilhada por 

docentes preparados de fato, capazes de cumprir os objetivos delineados no projeto 

pedagógico do Senac, e, em particular, na sua Unidade de Itapetininga. Sendo assim, 

a pesquisa objetivou identificar os desafios da prática pedagógica e capacitar os 

docentes de cursos técnicos em um método ativo de aprendizagem utilizando o 

Método da Problematização – (MP) com o Arco de Maguerez. 
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2 MATERIAL E MÉTODO  

 

Trata-se de um estudo exploratório-descritivo, prospectivo, com abordagem 

qualitativa.  

 

2.1 Participantes  

 

Participaram do estudo oito docentes de 21 possíveis que atuam em diferentes 

áreas do Senac Itapetininga. Os critérios de inclusão aplicados aos participantes da 

pesquisa foram: ser docente com contrato regular e ter experiência de, no mínimo, um 

ano na docência. Foram excluídos aqueles docentes que já haviam participado de um 

estudo semelhante e os docentes que estivessem em período de férias ou licença 

médica. 

 

2.2 Aspectos éticos 

 

Após a aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde (FCMS) da PUC-SP pelo CAAE 

405.285.20.5.0000.5373, iniciou-se a coleta de dados (Anexo A). 

 

2.3 Procedimento de Coleta de Dados 

 

Os docentes que aceitaram participar do estudo assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em duas vias (Apêndice A). As 

informações sociodemográficas como: idade, tempo de graduação no curso superior, 

tempo de atuação na área da docência e área de especialização dos participantes da 

pesquisa foram obtidas através de formulário (Apêndice B). 

A escolha para coleta de informações qualitativas foi pela técnica de grupo focal 

e seu planejamento criterioso. Para o bom funcionamento do grupo focal, as seguintes 

regras estipuladas foram seguidas: 1) Todos falaram, sendo um participante de cada 

vez; 2) As discussões paralelas foram evitadas para que todos pudessem se 

expressar livremente; 3) Evitou-se a polarização por parte de um dos integrantes e 4) 
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Manteve-se o foco e o discurso na temática em questão, com respeito às 

divergências13. 

O grupo focal foi moderado por Fernanda Arruda Góis, Mestre em Educação e 

a pesquisadora foi a única observadora. As questões norteadoras que embasaram as 

discussões foram: 1) Você tem dificuldade em desenvolver atividade didática e 

pedagógica na prática docente? Quais? e 2) Como você tenta resolver essas suas 

dificuldades na sua prática docente?  

A duração do grupo foi até a saturação das ideias.  

Com expressa autorização do grupo, o diálogo foi gravado e transcrito na 

íntegra pela pesquisadora e se encontra no Apêndice E. Para a gravação foi utilizado 

um notebook e dois aparelhos smartphones.  

 

2.4 Organização e Análise dos Dados 

 

O conteúdo do grupo focal foi transcrito e organizado em um quadro conforme 

as ideias centrais do discurso dos sujeitos.  Assim, deu-se início à análise de conteúdo 

temática14 . 

Para o tratamento dos resultados, houve o processo de simplificação dos dados 

brutos, divididos entre inventário (isolamento dos elementos) e classificação 

(repartição dos elementos, impondo uma organização das mensagens) que 

propiciaram a categorização dos discursos. Na sequência, baseado nos resultados 

apresentados pela amostra do grupo focal, foi elaborado um plano de capacitação 

para todos os docentes com 20 horas de duração.  

Para atender ao objetivo do estudo, o escopo da capacitação foi desenvolvido 

por meio do MP, com o Arco de Maguerez15. A escolha pelo MP com o Arco se deu 

por ser um método ativo de aprendizagem, que problematiza a realidade, parte de um 

problema concreto e assim é traçado um caminho em cinco etapas para a busca de 

soluções criativas e originais para o problema. As cinco etapas são: observação da 

realidade e definição do problema, definição dos pontos-chave, teorização, hipóteses 

de solução e aplicação à realidade (prática). O esquema do Arco de Maguerez 

encontra-se na Figura 1. 
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 Figura 1 - Arco de Maguerez 

 

Fonte:  Dalla, Moura e Bergamaschi.16 

 

2.5 Métodos de ensino aprendizagem utilizados na capacitação  

 

A capacitação foi realizada três meses após o grupo focal, com mediação da 

pesquisadora, através da plataforma Microsoft Teams, iniciando com as seguintes 

estratégias didáticas: apresentação com slides, exposição dialogada e 

contextualizada sobre: a pesquisa, métodos ativos de aprendizagem com ênfase ao 

MP, Arco de Maguerez e construção de cada etapa.  

Para promover interação e interatividade foram orientadas pesquisas em fontes  

confiáveis em base de dados: Google Acadêmico, Periódicos da CAPES, SciELO 

entre outras,  construção de mapa mental, ferramentas:  Google Forms, Jamboard e 

Mentimeter para coletar informações, percepções e construir ideias.  

No desenvolvimento dos encontros, os participantes vivenciaram a aplicação 

prática das cinco etapas do Arco de Maguerez, fizeram a escolha do problema real a 

ser investigado, pesquisaram, dialogaram, refletiram, apresentaram relatórios, 

produções em slides, mapa mental, formulários de entrevistas, quadros e gráficos dos 

resultados de suas pesquisas com especialistas em educação, docentes e alunos.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A faixa etária dos participantes desta pesquisa esteve entre 28 e 49 anos, 

sendo a média de idade 40 anos. Quanto à pós-graduação, com exceção de um dos 

docentes, todos os demais têm um, dois e até três cursos de especialização, sendo 

um deles com titulação de mestre. Dentre as especializações, dois docentes têm na 

área de educação. O tempo na docência varia de 3 anos a 25 anos, sendo a média 

10,37 anos. Quanto às outras atividades profissionais, apenas três docentes exercem 

funções além da docência. Os docentes têm as seguintes formações: Educação 

Física; Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Administração de Empresa; 

Comunicação Social - Relações Públicas e Pedagogia.  Tais dados refletiram um 

compromisso dos docentes com suas formações, proposta desta pesquisa.  

Em relação à categorização dos dados, seis categorias de análise foram 

construídas: 1) A importância da comunicação assertiva dentro da sala de aula; 2) 

Conflitos intergeracionais e seus impactos na aprendizagem em sala de aula; 3) 

Necessidade de formação pedagógica de professores para EPT de qualidade; 4) 

Estratégias para o ensino remoto com foco nos métodos ativos de aprendizagem; 5) 

Lacunas/dificuldades de aprendizagem dos alunos e 6) Aspectos psicossociais e suas 

influências no processo de aprendizagem. Essas categorias representaram, 

majoritariamente, as dificuldades enfrentadas na prática docente conforme a figura 2 

e o quadro 1 que traz o recorte dos relatos dos docentes.  

 

Figura 2 - Categorias de Análise que espelham as dificuldades enfrentadas na 

prática docente 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: própria autora  

Categorias de Análise  

Comunicação 
Assertiva 

Formação 
Pedagógica 

Docente 

Desafios do Ensino 
Remoto Qualificado 

Conflitos 
Intergeracionais 

Lacunas de  Aprendizagem  
Estudantes 

Aspectos psicossociais 
discentes e docentes 
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Quadro  1 - Categorias Temáticas 

Fonte: própria autora. 
  

Na categoria 1 evidenciou-se que, as falhas comunicacionais na interação de 

alunos e professores interferem negativamente no processo de aprendizagem.    

A comunicação é elemento determinante das relações humanas e, a partir 

destas, ocorre a construção da cultura e o progresso da humanidade, o que representa 

também uma condição essencial para a construção de aprendizados. No contexto 

escolar, a comunicação assertiva dependerá das relações de professor e aluno, aluno 

e aluno e da compreensão das interações e influências que o aluno recebe do meio 

em que vive17.  

Categorias temáticas Recorte dos relatos 

1- A importância da 
comunicação assertiva 
dentro da sala de aula 

“(...) a dificuldade que eu vejo, assim, que eu... talvez boa parte de 
nós aqui tem, tenham, é encontrar uma forma universal de tratar o 
aluno de forma individual. ... E vejo uma dificuldade do aluno e falo 
assim: “Eu não entendi.”. E aí eu sempre penso: “Nossa! Arrebentei 
na aula. Eu arrebentei na aula.”, mas na verdade não. E ... eu acho 
que uma das principais dificuldades que eu tenho é de encontrar uma 
linguagem que todos possam entender. E aí na pandemia então 
piorou, né? Porque não tem acesso, não tem recurso....” 

2-Conflitos intergeracionais 
e seus impactos na 
aprendizagem em sala de 
aula 

“Então, tem de 18 anos a 60 anos dentro de uma sala de aula. (...) 
diante dessa diferença de idade, né, uns têm aquela tradição 

escolar que trouxe já consigo, e a nossa metodologia é diferente”. 
Então, eles têm que ter essa paciência, e essa geração não tem 

essa paciência.” 

3-Necessidade de formação 
pedagógica de docentes 
para EPT de qualidade 

 

“... quando a gente está em sala de aula, uma das coisas mais difíceis 
para eu mostrar o quanto o conhecimento vai além do profissional, e 
pode trazer outras perspectivas, inclusive de resolução de muitos dos 
problemas citados aqui pelos meus colegas. Entendeu? E que podem 
tornar a vida dessas pessoas uma vida mais consistente do ponto de 
vista até da humanidade que isso pode entregar. Então a prática 
docente, ela vai muito além .” 

4 - Estratégias para o 
ensino remoto com foco nos 
métodos ativos de 
aprendizagem 

 

“...Trazer para esses alunos que não tendo experiência, se não tem 
nenhuma vivência, né, que eles estão carentes disso, porque quando 
a gente traz para prática, né, a gente coloca a nossa teoria sendo 
mostrada ali, né. E aí, e se ele {usa} muito, filmes, textos, vídeos, fala, 
convida outros profissionais para falar dessas experiências, do 
sucesso ou do insucesso, né, do que deu certo e do que não deu, 
onde errou, onde acertou.”  

5-Lacunas/dificuldades de 
aprendizagem dos alunos 

 

“a minha maior dificuldade em relação à idade de aprendizado 
começa – até alguns colegas citaram – em vencer a defasagem que 
alguns alunos já encontram, né ali, em relação ao ensino, ao ensino 
básico. E depois que eles adentram o curso técnico, talvez a primeira 
barreira que eu tente quebrar é a conscientização desses alunos em 
relação ao conhecimento.” 

6- Aspectos psicossociais e 
suas influências no 
processo de aprendizagem 

 

“...As questões psicossociais. Então nós estamos com alunos, vindo 
com muitos transtornos, então é transtorno de ansiedade, é 
transtorno de pânico, e eles acabam vivenciando isso dentro da sala 
de aula e a gente tem que lidar com essa situação, aí o aprendizado 
fica difícil. Né? Porque a gente tem que parar de repente uma aula 
para atender esse aluno. (..).E os nossos jovens estão trazendo 
esses transtornos cada vez mais, tá, não se cuidam.” 
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É por meio de uma boa comunicação entre professor e aluno que a motivação 

e a aprendizagem podem ser conquistadas e a relação pedagógica é tanto mais eficaz 

quanto mais aberta, positiva e construtiva for a comunicação entre professor e aluno18. 

É necessário planejar a aula e o discurso, pois é por meio do diálogo que se 

constrói aprendizagem e conhecimento. A aula que se inicia e se encerra apenas no 

discurso do professor, não estabelece comunicação eficaz e nem aprendizagem19. 

Outro fator que impacta no processo de aprendizagem e, por sua vez, também 

interfere na comunicação, refere-se aos conflitos intergeracionais, destacados na 

categoria 2. Diferentes gerações estão se encontrando não somente nas famílias, 

mas no trabalho e nas escolas e, não é raro acontecer conflitos ligados às concepções 

de ideias de certo e errado, modos de aprender e fazer as coisas, comportamentos 

adequados e inadequados para cada época. 

Estudo com alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Colégio 

Estadual Antônio Prado Júnior (CEAPJ) no Rio de Janeiro, concluiu que o ponto de 

partida para trabalhar os conflitos intergeracionais na sala de aula é entender o cenário 

brasileiro e global, nos quais são evidentes um clima de tensões, polarização, 

extremismos, fragilidade na constituição do eu, da percepção do outro e, 

consequentemente, das relações humanas20. Sendo assim, o trabalho deve 

possibilitar reflexões que levem os alunos a pensar no seu lugar no mundo, nos 

caminhos que querem ou não trilhar e com quem podem aprender. Desta forma, a 

consciência de conceitos importantes, como eu, o outro, histórias, experiências e 

referências, são mais facilmente compreendidas20.  

Nesse sentido, pode-se afirmar que uma mediação adequada destes conflitos 

contribuirá para a valorização dos aprendizados das diferentes gerações, como 

também contribuirá para trazer um clima de cooperação, respeito, tolerância e maior 

criatividade na sala de aula20. 

Em congruência com os participantes desta pesquisa e explicitado na 

categoria 3, sobre a necessidade de formação pedagógica para os docentes da EPT, 

os pesquisadores ressaltaram que a formação dos alunos é impactada positivamente 

por um melhor preparo dos docentes em aspectos conceituais/ técnicos alinhados à 

prática profissional e uma formação pedagógica contextualizada às mudanças no 

mundo21 e 22.  

Além disso, a formação de professores para EPT demanda práticas 

pedagógicas interdisciplinares e interculturais; conexões constantes com a tecnologia, 
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ciência e cultura; contextualização ampla; trabalho como princípio educativo e uma 

perspectiva de emancipação e autonomia do educando23.   

A pandemia do COVID-19 acelerou muitas mudanças nos diversos aspectos 

da vida humana, do ambiente e dos negócios. As  relações sociais e pedagógicas têm 

passado por grandes transformações devido às TDICs. O ensino online se tornou uma 

realidade para os alunos e docentes, o que representou tantos outros desafios e uma 

ruptura com práticas e comportamentos até há pouco tempo considerados 

inabaláveis24.  

Nesse quesito, e conforme a categoria 4, a consolidação de estratégias para 

o ensino remoto, online em tempo real, com foco nos métodos ativos de aprendizagem 

se sobressai como uma alternativa perspicaz ao processo de ensino. Em estudo 

recente sobre os métodos ativos de aprendizagem no ensino online, constatou-se que 

os acadêmicos avaliaram o aprendizado na aula remota como relevante quando é 

pautado no método ativo e quando promove a participação qualificada do aluno25. Os 

problemas técnicos de internet e as condições do ambiente em que o estudante está 

podem influenciar negativamente no processo de ensino e aprendizagem, sendo 

esses grandes desafios para os docentes e alunos25.  

Nesse sentido, manter os alunos atentos e concentrados, adaptar conteúdos, 

realizar leituras corporais e construir um ambiente mais interativo e atrativo para os 

alunos, são barreiras que o ensino remoto coloca e que exigem diferentes estratégias 

combinadas, planejamento e objetivos atrelados aos conteúdos da unidade de ensino. 

Por outro lado, este formato de ensino cria oportunidade de inovação das práticas 

pedagógicas26.   

O Ensino Remoto Emergencial (ERE) obrigou os professores a saírem das 

salas de aula presenciais e, assim, tornou-se um agente de mudança, pois demandou 

dos professores novas formas de ensinar e aprender e uma ressignificação de suas 

práticas27.   

Os métodos ativos promovem o protagonismo e a autonomia dos alunos e, 

quando o professor possibilita a escuta, valorização de suas opiniões, faz exercício 

da empatia e responde aos questionamentos dos alunos, contribui para a motivação 

e um clima favorável à aprendizagem28.  

Contudo, e conforme a categoria 5, as lacunas/dificuldades de aprendizagem 

trazidas pelos alunos ficaram mais evidentes na modalidade remota. E além dessas, 

evidenciou-se a desigualdade social existente entre os alunos e as lacunas existentes 
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para o acesso e utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) para 

o ensino e a aprendizagem, tanto para os professores quanto para os alunos, 

potencializando assim os desafios29.  

As dificuldades de aprendizagem são causadas por uma diversidade de fatores 

como: biológicos, psicológicos, neurológicos, emocionais e sociais e, criar condições 

para que os alunos aprendam, considerando as especificidades de cada um, é um 

grande desafio, mas rever a prática pedagógica poderá ser um avanço para sanar 

algumas dificuldades30. 

Para além das questões pedagógicas que interferem negativamente na 

aprendizagem dos alunos, aspectos psicossociais e seus impactos negativos são 

também evidenciados pelos docentes e vêm ganhando mais destaque nas 

discussões. 

Na categoria 6 sobre os aspectos psicossociais, é importante destacar que a 

pandemia do COVID-19 escancarou tantos outros problemas negligenciados por 

diferentes esferas da sociedade, como a violência doméstica, a saúde mental e 

emocional das crianças e adolescentes, que foram os mais afetados e vulneráreis 

neste cenário e, para diminuir as consequências desastrosas de tal situação, faz-se 

necessário que estes assuntos sejam abordados, trabalhados e encaminhados de 

forma mais efetiva31 .                                      . 

Trata-se de cenário complexo para os docentes que estão diretamente 

envolvidos com esses adolescentes, sendo a maioria dos alunos desta escola 

pesquisada incluídos nesta faixa etária. Os problemas psicossociais e o apoio 

psicológico aos envolvidos no processo representam outro desafio, pois além dos 

alunos, o docente também está em uma condição de adoecimento, porque 

rapidamente teve de se apropriar de muitas informações e ferramentas digitais, de um 

excesso de exposição de imagem e sobrecarga de trabalho27. 

Diante destas colocações, observa-se que são inúmeros os desafios para os  

docentes, foco de estudo desta pesquisa, desafios estes que exigem processos de  

capacitação e atualização constantes.  

 Um cenário que demanda estratégias diferenciadas conforme as respostas dos  

docentes à segunda questão do grupo focal  que inclui as seguintes práticas:  

contextualização dos conteúdos; análise de caso a caso: ambiente, momento, aluno, 

turma; experiências e referências de sucesso; estudos e atualizações constantes;   

trabalho coletivo; métodos ativos de aprendizagem; networking; projetos reais; 
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acolhimento, escuta, autonomia e estímulo para o aluno; linguagem inclusiva que  

estão sintetizadas através da ferramenta https://www.wordclouds.com e podem ser 

visualizadas na figura 3. 

 

Figura 3 - Estratégias para os desafios da prática docente 

 

Fonte: própria autora  

  

Sendo assim, foi realizada a capacitação que ocorreu em 10 encontros com 

duração de 2h cada, no período de 20/03/2021 a 06/07/2021 com 8 participantes.  A 

ferramenta de comunicação para os encontros síncronos e assíncronos foi a 

Plataforma Microsoft Teams, mais o Grupo de WhatsApp e email para agendamento 

dos encontros e compartilhamento de materiais. Era a primeira vez que a 

pesquisadora trabalhava com o MP e o Arco de Maguerez. E, por meio do 

GoogleForms foi encaminhado em particular para todos os participantes da pesquisa, 

a avaliação da capacitação, conforme Apêndice C. 

Foram desenvolvidas as cinco etapas do MP com o Arco de Maguerez, a saber:  

Etapa 1 – Observação da realidade: contextualização da pesquisa, seus 

objetivos e apresentação do MP com detalhamento de cada etapa. Na sequência, foi 

iniciado o resgaste dos resultados da problematização com o grupo focal, 

apontamentos, diálogos, sobre cada dificuldade apresentada e as estratégias para 

docente 
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superação. Posteriormente, foi feita a escolha do problema a ser estudado pelo grupo 

que foi: Como sanar as lacunas/dificuldades de aprendizagem trazidas pelos alunos?  

Etapa 2 - Pontos-chave: levantamento dos fatores e determinantes maiores do 

problema, momento em que apontaram vários fatores que causam e mantêm o 

problema como: desvalorização cultural da educação no país, pouca atratividade para 

a carreira de professores, formação deficiente de professores, falta de políticas 

públicas para educação de qualidade, necessidades econômicas e familiares para 

garantir a sobrevivência podendo ocasionar abandono dos estudos. A partir daí, 

definiram alguns pontos-chave para o estudo com o intuito de compreender melhor o 

problema como: lacunas/dificuldades de aprendizagem: o que são, causas, tipos; 

papel da escola, da família e dos governos; estratégias utilizadas pelos docentes 

diante destas lacunas; os alunos diante das dificuldades e a visão de especialistas em 

educação.  

Etapa 3 – Teorização: os participantes foram pesquisar sobre os pontos-chave 

levantados na etapa anterior, buscando referenciais teóricos consistentes e atuais 

sobre o assunto e realizaram entrevistas com cinco docentes da instituição, 44 alunos 

dos cursos técnicos e três especialistas em educação, através da Ferramenta Google 

Forms. Os formulários foram avaliados por um Comitê de Especialistas antes de 

seguir para os pesquisados através dos Grupos de WhatsApp.  

Nos dizeres dos três especialistas em educação, as lacunas/dificuldades de 

aprendizagem representam o não acompanhamento das competências propostas, a 

não aprendizagem e a falta de requisitos prévios desde o início da vida escolar. A 

família deve apoiar, acompanhar e estimular a criança. A escola deve adotar um plano 

individualizado de desenvolvimento paralelo e aproximar o ensino da realidade do 

aluno. O professor deve criar condições para que os alunos aprendam, considerando 

as especificidades de cada um30. Políticas públicas e suporte às famílias, equipe 

multidisciplinar na escola e valorização dos profissionais de ensino são importantes 

estratégias para a melhoria da qualidade da educação, segundo os especialistas em 

educação.  

Nas palavras de três dos cinco docentes, a formação inicial não é suficiente 

para sua prática pedagógica e acreditam que para sanar as lacunas/dificuldades de 

aprendizagem dos alunos é importante que a família acompanhe, estimule e crie uma 

cultura de valorização do conhecimento com seus filhos. Além disso, adotar métodos 

ativos de aprendizagem e aulas de apoio/reforço podem contribuir. Diante dos 
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desafios atuais da EPT, é necessário que os professores possam ter espaços de 

aprendizagem e reflexão coletivos, além de conhecimentos técnicos, pedagógicos, 

diálogos sobre questões éticas, políticas e curriculares32.  

Para os alunos (n=44) de um total de 300, a maioria apontou que tem alguma 

lacuna/dificuldade de aprendizagem e foi notória a quantidade de respostas referentes 

à dificuldade com a “matemática”. Mas, a dificuldade com a Língua Portuguesa 

também aparece na sequência. Outras dificuldades também apareceram: manter o 

foco, problemas com a conexão com a internet, aulas online e dificuldade de 

aprendizagem de modo mais amplo. O que chamou a atenção foi que muitos relataram 

que estudar mais, ter ajuda de professores bem preparados e utilizar diferentes 

estratégias para a aprendizagem dos conteúdos poderá sanar estas dificuldades. E 

confirmando, os apontamentos dos alunos, a dificuldade no aprendizado de 

matemática não é algo novo, e, ano a ano, o assunto vem sendo pauta das discussões 

nos meios acadêmicos e órgãos gestores da educação, sugerindo que ações mais 

efetivas, por parte de todos os envolvidos, sejam implementadas33.  

Na sequência estão os quadros com as perguntas e respostas, na íntegra, às 

questões sobre as dificuldades de aprendizagem feitas aos especialistas em 

educação, aos docentes e aos alunos. 
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Quadro  2 – A aprendizagem e seus desafios sob o ponto de vista de especialistas em educação. (continua) 

A aprendizagem e seus desafios sob o ponto de vista de especialistas em educação. 

ID O que são consideradas 
lacunas/dificuldades de 
aprendizagem? 

Quais são as 
principais 
lacunas/dificuldades 
de aprendizagem 
observadas nos 
alunos do Ensino 
Médio e Técnico 
atualmente? 

Frente às principais 
lacunas/dificuldades 
de aprendizagem 
apresentadas pelos 
alunos, quais são as 
ações a serem 
adotadas pelas 
famílias? 

Frente às principais 
lacunas/dificuldades 
de aprendizagem 
apresentadas pelos 

alunos, quais são as 

ações a serem 
adotadas pela 
escola? 

Frente às principais 
lacunas/dificuldades 
de aprendizagem 
apresentadas pelos 

alunos, quais são as 

ações a serem 
adotadas pelos 
governos? 

O que poderá ser feito 
em termos 
institucionais e de 
políticas públicas 
para o enfrentamento 
das 
lacunas/dificuldades 
de aprendizagem? 

1 Lacunas de 
aprendizagem seriam 
falhas ou momentos em 
que o aprendizado não 
foi efetivo, ou não 
atingiu as competências 
propostas. 

Os alunos 
apresentam lacunas 
e dificuldades 
principalmente nas 
bases educacionais 
de escrita, 
interpretação de 
texto e pensamento 
lógico matemático. 

A família deve 
sempre acompanhar, 
apoiar e incentivar a 
melhoria educacional 
dos aprendizes. 

A escola deve 
oferecer todas as 
possibilidades para o 
desenvolvimento 
integral e a 
permanência dos 
aprendizes no 
ambiente de 
desenvolvimento 
educacional. 

O poder público deve 
desenvolver políticas 
públicas para 
incentivo a melhoria 
e permanência na 
escola, bem como 
suporte as famílias 
pra o 
desenvolvimento 
integral do indivíduo. 

As instituições 
públicas e privadas 
devem manter 
programas 
permanentes de 
Educação inicial e 
continuada para 
melhoria dos seus 
colaboradores bem 
como toda a 
comunidade para 
sanar as "mazelas" 
educacionais e 
buscar e melhoria 
contínua do indivíduo 
o que trará reflexo 
não só nas 
instituições mas 
também em toda a 
sociedade. 
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Quando 2 - A aprendizagem e seus desafios sob o ponto de vista de especialistas em educação. (conclusão) 

2 Falta de requisitos prévio 
que as crianças não 
receberam desde a 
educação infantil. 

Boa competência no 
processo de 
alfabetização, 
incluindo a falta de 
consciência 
fonológica, na 
matemática às bases 
das quatro 
operações precisam 
ser bem trabalhadas. 

Estimulação desde a 
tenra infância, 
avaliação e 
intervenção quando 
se percebe atraso ou 
falta de aquisição de 
habilidades 
importantes. 

Um plano de 
desenvolvimento 
individualizado, 
podendo acontecer 
em outro período. 

Implantação de 
Equipe 
Multidisciplinar para 
cada escola. 

A atuação da Equipe 
Multidisciplinar em 
cada escola, uma 
equipe para o 
município todo não 
funciona. 

3 São 
as "faltas" que ficam, a 
não aprendizagem que 
não são sanadas. 

 

Pelo que percebi 
durante esses anos 
na educação, apesar 
de ter trabalhado na 
educação infantil até 
o 5° ano, é que 
muitas crianças 
saem do ensino 
fundamental 1 com 
uma má 
alfabetização. 

O adulto em si 
precisa aprender a 
olhar as crianças e 
adolescentes como 
seres pensantes que 
atuarão em 
sociedade. A base 
referência de cada 
ser humano está na 
casa, no núcleo 
familiar, se essa 
criança é ouvida e 
vista com valor neste 
meio, aprenderá a se 
colocar a se 
expressar e 
consequentemente 
terá prazer em 
aprender. 

O ensino tem que 
estar mais próximo a 
realidade prática do 
aluno. 

Valorização de todos 
os profissionais da 
educação, quando 
falo em todos é 
desde o profissional 
da limpeza, esse 
também faz parte da 
educação, um 
ambiente limpo traz 
organização. 

Seria um longo 
caminho a percorrer, 
começar a olhar a 
realidade da 
educação além da 
base teórica que 
muitas vezes não 
condizem com a 
realidade das 
escolas. 

Fonte: própria autora  
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Quadro  3 – Um diálogo sobre educação do ponto de vista dos docentes. 

Um diálogo sobre educação do ponto de vista dos docentes 

ID Caro 
professor/docente 
você considera 
sua formação 
inicial suficiente 
para sua atuação 
educacional? 

Você tem oportunidades 
para se aprimorar e se 
atualizar para a sua 
atuação docente? 

A que você associa as lacunas e/ou dificuldades 
de aprendizagem dos alunos? 

Quais ações você realiza para diminuir 
as lacunas e/ou dificuldades de 
aprendizagem dos alunos? 

1 
Não Sim Defasagem no ensino  Métodos ativos 

2 
Não Sim Dificuldades básicas do ensino fundamental Aulas de reforço 

3 Sim Sim Dificuldade no ensino básico  Colaborando com a inclusão social 

4 

Sim Sim 

Falta de conhecimento e estrutura familiar, 
motivação dos próprios alunos, ou seja, sem 
perspectivas em futuro melhor, falta de interesse, 
falta de motivação dos professores ou talvez falta 
de interesse dos próprios professores em 
trabalhar a criatividade e desempenho dos 
alunos. 

Na minha opinião, focar na educação 
familiar, fazendo com que as crianças 
já sejam despertadas a estudarem, a 
se desenvolver, a ter cultura e 
conhecimento. Também creio que 
investir no cargo de professor ajudará 
em muito no desenvolvimento. 

5 

Não Sim 
Acredito que a maioria dos cursos de graduação 
direcionem o profissional para o mercado e não 
consideram a experiência em sala de aula 

Busco cursos e formação paralela 

Fonte: própria autora  
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Quadro  4 – Um diálogo com os alunos sobre as dificuldades de aprendizagem. (continua) 

Um diálogo com os alunos sobre as dificuldades de aprendizagem 

Nº 
alunos  

Em sua vida 
educacional, você 
considera que houve 
lacunas e/ou 
dificuldades de 
aprendizagem? 

Que tipo de lacuna/dificuldade 
de aprendizagem mais 
frequentemente enfrentou? 

Das principais áreas do 
conhecimento, em quais houve 
lacunas e/ou dificuldades de 
aprendizagem? 

Escreva a principal ação para 
diminuir ou resolver a questão das 
lacunas e/ou dificuldades de 
aprendizagem vivenciada: 

1 Sim, pouquísimas. Matemática e Tecnologia  Matemática e áreas afins; 

Tecnologia da informação; 

Cursos  

2 Sim, algumas. Não conseguia prestar atenção Linguagem e Língua Portuguesa Focar nos estudos e ter objetivos  

3 Sim, pouquísimas. Memorizar algumas situações  Matemática e áreas afins; conseguir compreender melhor a 

situação  

4 Sim, algumas. Dificuldade para aprender Matemática e áreas afins; Eu sempre tive dificuldade de 

entender as coisas 

5 Sim, algumas. complexidade nos trabalhos Eletrônica concentração  

6 Não. Nenhuma  Nenhuma; Nenhuma  

 

7 Não. Não tive dificuldade  Nenhuma; Não sei responder essa  

8 Sim, algumas. Matematica  Matemática e áreas afins; focar mais nas atividade e aulas  
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Quadro 4 - Um diálogo com os alunos sobre as dificuldades de aprendizagem. (continuação) 

9 Sim, algumas. Acredito que uma lacuna maior 
foi a falta da prática conjunta, e 
vivências sem sala de aula 
promovida pela pandemia. 

Nenhuma; Acredito que fomos bem 
administrados como corpo discente 
dentro do SENAC, mesmo com 
todas as limitações e dificuldades 
impostas pelo momento. Sempre 
há pontos de melhoria, mas 
considero tudo o que experienciei 
plenamente satisfatório 

10 Sim, algumas. Matemática Matemática e áreas afins; Ajuda dos professores 

11 Sim, algumas. Dificuldades para aprender, 
conseguir entender 
determinados assuntos.  

Matemática e áreas afins; Um professor com paciência e 
empatia. 

12 Sim, pouquísimas. A ausência das aulas 
presenciais acredito que tenha 
provocada a situação. 

Matemática e áreas afins; Um professor exclusivo para a 
disciplina aplicada 

13 Sim, algumas. matérias repetidas falta de 
comunicação com o professor  

Linguagem e Língua Portuguesa; maior comunicação do professor 
com o aluno  

14 Sim, muitas. Dificuldades do dia a dia, 
conciliar o trabalho com 
estudos e acesso restrito a 
rede de internet 

Linguagem e Língua  

Portuguesa; Matemática e áreas 
afins; 

A colaboração e compreensão de 
ambos os lados, 
alunos/colaboradores para 
compreenderem um ao outro 
nesse momento tão dificil 

15 Sim, algumas. Dificuldade com 
computadores, plataforma.  

Matemática e áreas afins; Não sei responder. Devido o 
problema em que estamos 
passando por causa da pandemia. 
Obrigada.  

16 Sim, algumas. Cálculos Matemática e áreas afins; Estudar mais 
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Quadro 4 - Um diálogo com os alunos sobre as dificuldades de aprendizagem. (continuação) 

17 Sim, pouquísimas. Falta de foco, desvio de 
atenção 

Linguagem e Língua Portuguesa; Foco e atenção, adquirir 
conhecimento técnico para isso, 
sabendo que o relacionamento 
afetivo e a ação do orientador 
influencia nessa dificuldade 

18 Sim, algumas. Expressar de forma coerente a 
minha duvida ou no momento 
de formular a pergunta, 
entender o assunto sem que 
ficasse alguma duvida e 
partindo disso fazer a pergunta 
correta, e/ou se sentir parte 
daquilo que está sendo 
ensinado pra mim. 

Linguagem e Língua  

Portuguesa; Matemática e áreas 
afins; 

Perguntar se ficou alguma dúvida, 
reforçar o assunto da aula, dar 
feedbacks, pedir que explique oque 
foi ensinado no geral. 

19 Sim, algumas. Professores que repetidas 
vezes demonstravam estar 
insatisfeito com o serviço e com 
razão. 

Matemática e áreas afins; Utilizar fórmulas e contas que serão 
usadas no cotidiano não fórmulas 
voltadas a "ciência" 

20 Sim, muitas. Não ter um espaço/horário 
dedicado para os estudos em 
casa.  
Não entendia o conteúdo 
passado na escola. 
Falta de professores. 

Pouca frequência. (Ensino 
médio). 

Ciências Humanas e Sociais; 
Matemática e áreas afins; Ciências 
da Natureza; 

Revisar o conteúdo em casa 
quando possível. Participar/criar 
grupos de estudo. 

21 Não. Tempo Nenhuma; Atenção 

22 Sim, pouquísimas. não tive muitas  Linguagem e Língua  

Portuguesa; Matemática e áreas 
afins; 

uma boa explicação detalhe por 
detalhe 
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Quadro 4 - Um diálogo com os alunos sobre as dificuldades de aprendizagem. (continuação) 

23 Sim, muitas. A falta de internet. Matemática e áreas afins; Interação com os alunos. 

24 Sim, pouquísimas. Cálculos Matemática e áreas afins; Melhorar as explicações 

25 Sim, muitas. Aulas online Nenhuma; Aula presencial 

26 Sim, algumas. Minha falta de concentração  Ciências Humanas e Sociais; Desligar o meu celular 

27 Sim, pouquísimas. PHP Fazer sites diferenciados e 
programas.; 

Já estou fazendo cursos online de 
JavaScript, PHP e Flutter. 

28 Sim, algumas. Dificuldade dos alunos em 
assistir as aulas. 

Ciências Humanas e Sociais; Mudança de Mentalidade devido a 
nova realidade mundial, 
infelizmente teremos que conviver 
cada vez mais com os trabalhos 
remotos 

29 Não. Apenas a conexão com a 
internet. 

Nenhuma; Não houveram dificuldades. 

30 Sim, algumas. Manusear e efetuar atividades 
no pc 

Internet  

Nenhuma; Boa internet e aprender e entender  

Windows Excel ou seja um curso 
atualizado  

31 Sim, pouquísimas. Em ter tempo de assistir as 
aulas on line 

Nenhuma; Trabalhar a saúde mental 

32 Sim, algumas. Eu enfrentei foi a lingua 
portuguesa 

Linguagem e Língua Portuguesa; Eu aprendo mais com videos 

33 Sim, algumas. Ansiedade Matemática e áreas afins; Estudar  
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Quadro 4 - Um diálogo com os alunos sobre as dificuldades de aprendizagem. (continuação) 

34 Sim, pouquísimas. Modo remoto, aprendo melhor 
presencial. 

Matemática e áreas afins; Ser aula presencial 

35 Sim, muitas. Falta de atenção dos 
professores, falta de 
capacitação dos professores, e 
de persistência. Explicações 
muito didáticas. 

Matemática e áreas afins; Explicações simples,  

36 Sim, pouquísimas. Dificuldade em geografia. 
Porque foi a matéria que mais 
falto professor, tendo que ser 
substituído por outras 
professores de outra matéria. 

Ciências Humanas e Sociais; Não sei ao certo, talvez se eu 
tivesse mais contato com desenho 
de mapas e mais explicação 

37 Sim, muitas. Principalmente, dinheiro pra 
investir nos estudos. 

Nenhuma; Não são as matérias e sim 
dificuldade em pagar os estudos 

38 Sim, algumas. Foco, atenção, dificuldade de 
interação  

Matemática e áreas afins; procuro os horários mais 
silenciosos para estudar  

39 Sim, algumas. Nas matérias de física e 
química sempre tive 
dificuldade, pois no ensino 
médio na escola onde estudei 
ensinaram o básico do básico. 

Ciências da Natureza; Estudar por conta própria, 
assistindo vídeos, lendo, fazendo 
exercícios etc.. 

40 Sim, algumas. Na área de exatas  Matemática e áreas afins; Estudar mais para sanar e entender 
dificuldades.  

41 Sim, muitas. em ter internet disponivel Matemática e áreas afins; ter força de vontade e ter docentes 
capacitados pra ajudar 

42 Não. Tudo ok Nenhuma; Tudo ok 
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Quadro 4 - Um diálogo com os alunos sobre as dificuldades de aprendizagem. (conclusão) 

43 Sim, algumas. Computador Matemática e áreas afins; Mais meios de comunicação  

44 Sim, muitas. Falta de exemplos práticos e/ou 
situações em que usaria 
conceitos na vida pessoal e 
profissional; explicações com 
linguagem muito pesada, de 
difícil compreensão e acesso; 
contas longas demais sem 
técnicas para encurtar. 

Matemática e áreas afins; Ciências 
da Natureza; Ciências Humanas e  

Sociais; Linguagem e Língua 
Portuguesa; 

Pesquisar em outros textos, áudios 
e vídeos. 

Fonte: própria autora  



36 

 

 Os relatos dos alunos sobre as estratégias para a superação das dificuldades 

de aprendizagem estão sintetizados através da ferramenta 

https://www.wordclouds.com, conforme a figura 4, evidenciam a importância da 

capacitação, estudos e atualizações constantes dos docentes; foco, disciplina e 

concentração do aluno e estratégias didáticas diversificadas que também foram 

anteriormente citadas pelos docentes. 

 

Figura 4 - Estratégias para superação das dificuldades de aprendizagem na 

perspectiva dos alunos 

 

Fonte: própria autora  

 

Em prosseguimento à Etapa 3 da Teorização, observou-se que o problema de 

estudo “lacunas/dificuldades de aprendizagem”, é realmente muito complexo, 

preocupante e de difícil solução, pois causa altos índices de evasão escolar, 

indisciplina e baixa qualidade do ensino, sendo necessário fazer análises 

aprofundadas e específicas para seu entendimento e abordagem34. 

No que se refere à aprendizagem, ela é dinâmica; acontece em diferentes 

espaços e depende da família, escola e sociedade; portanto, é importante considerar 

que cada aluno apresenta capacidades, habilidades e singularidades que precisam 

ser observadas e consideradas, principalmente quando ocorre alguma dificuldade35.   
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De acordo com estas sugestões é fundamental que o professor conheça e 

compreenda as diferenças entre dificuldades/transtornos e distúrbios de 

aprendizagem, adotando assim uma postura investigativa sobre as condições 

neuropsicobiológicas, culturais, socioeconômicas, familiares e emocionais de todos 

os alunos36.  

A dificuldade de aprendizagem tem relação com problemas emocionais, 

socioculturais, pedagógicos e neurológicos. Já os transtornos de aprendizagem são 

causados por disfunções no sistema nervoso central. Um bom prognóstico depende 

ainda de diversos facilitadores e um diagnóstico precoce, do ambiente familiar e 

escolar37. 

Etapa 4 – Hipóteses de solução: os docentes apontaram como possíveis 

hipóteses de solução para o problema: conhecer as dificuldades de aprendizagem 

para identificá-las mais precocemente e, assim, realizar os encaminhamentos, 

fortalecer a metodologia de projetos já desenvolvida na instituição, estabelecer 

parcerias com a comunidade, oficinas de apoio pedagógico mais frequentes, 

principalmente, na área de leitura, escrita, interpretação de texto e cálculos 

matemáticos e diálogos com docentes de outras escolas sobre as 

lacunas/dificuldades de aprendizagem. 

Etapa 5 – Aplicação à realidade: para um compromisso de aplicação prática foi 

sugerida uma oficina de interpretação de texto, pois segundo os docentes, as 

dificuldades de leitura, escrita, interpretação de textos, comprometem o aprendizado 

em todas as áreas do conhecimento. Sendo assim, a proposta é realizar a avaliação 

diagnóstica dos alunos, durantes as aulas, no período de três semanas, com 

diferentes docentes, com atividades e indicadores das seguintes habilidades, 

elementos da competência que compõem as Unidades Curriculares dos cursos. São 

elas: 

1)  capacidade de leitura (consegue ler corretamente as palavras, acentuações e 

pontuações dos textos apresentados). 

2)   amplitude de vocabulário (conhece vocabulário básico do seu contexto).  

3) capacidade de compreensão de texto (compreende as ideias explícitas 

apresentadas). 

4) capacidade de interpretação do texto (consegue compreender as ideias nas 

entrelinhas do texto – a mensagem/moral do texto). 
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5)   capacidade de análise crítica – (consegue argumentar de forma mais ampla sobre 

os assuntos apontados). 

6)  capacidade de estabelecer relação entre ideias e conceitos. 

 Após a avaliação diagnóstica e a identificação dos alunos com as 

lacunas/dificuldades de aprendizagem com a leitura, escrita e interpretação de textos, 

serão encaminhados para a Oficina Pedagógica de Interpretação de Textos, com 

duração de quatro horas e constará do seguinte roteiro de atividades: leitura de textos, 

identificação de palavras desconhecidas, identificação das ideias principais e gênero 

textual, análise crítica e interpretação dos textos. 

Os resultados da Avaliação da Capacitação com o MP com o Arco de 

Maguerez revelaram que a metade dos participantes não tinham conhecimento do 

MP, ou seja, quatro de um total de oito. Apenas uma pessoa compreendeu 

parcialmente o MP na capacitação.  

Todos os docentes acreditam que a capacitação trouxe novos aprendizados 

como:  

“a vivência desta prática pedagógica permite um desenvolvimento de um 
processo de ação-reflexão-ação das atividades exercidas por nós 
docentes; observação da realidade, que compreende o levantamento das 
problemáticas, esclarecimentos sobre metodologias ativas e ampliou as 
possibilidades de aplicação desses métodos com objetivos mais claros .”  

 

Em acordo com estas falas dos docentes o MP provoca alguma alteração em 

todos os sujeitos já no processo, além das possibilidades de aplicação das 

hipóteses de solução elaboradas com vistas à transformação da realidade 

pesquisada. Alunos e professores aprendem com a realidade concreta e há um 

estímulo para a formação de cidadãos mais conscientes, críticos e comprometidos 

com seu meio15.  

Quanto às dificuldades para colocar em prática as etapas do MP com o Arco, 

três participantes apontaram que:  

 

“... o MP com Arco de Maguerez exige de nós grande empenho na 
compreensão dos conceitos não permitindo uma análise superficial. Dessa 
forma além de exigir de nós esse conhecimento, nos mostra o quanto 
podemos ser mais assertivos na construção do conhecimento em sala de 
aula.” Outra dificuldade importante a ressaltar foi sobre “discernir a 
problematização” 

 
Dito isto, identificar o problema é o desafio inicial, e por fim, sobre a “confiança 

de informações” para fundamentar os estudos.  
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A problematização é o ponto de partida do MP com o Arco, pois exige um 

olhar cuidadoso e crítico sobre a realidade estudada. Para eleger um problema, é 

preciso considerar alguns critérios: o que tem mais urgência, o que é relevante, o que 

exige estudo, o que possibilita maior atuação e possíveis contribuições para a 

realidade. O desenvolvimento das outras etapas sempre levará em consideração o 

problema, fatores determinantes do problema, as hipóteses de solução e aplicação à 

prática38.  

Neste percurso pelas cinco etapas do MP com o Arco, que foi a proposta da 

capacitação, um problema concreto foi identificado e estudado: Como sanar as 

lacunas/dificuldades de aprendizagem trazidas pelos alunos. Muitas lições também 

ficaram segundo os participantes:  

 
“A responsabilidade na construção do conhecimento; Observação da 
realidade e do problema; Levantar a problematização e se envolver; Que há 
um défict dos sistemas de Ensino Médio e Fundamental; Adaptação à 
realidade do aluno; Observação do contexto e dos meios em que os alunos 
estão inseridos e a individualidade do aluno quanto ao seu 
desenvolvimento.” 
 

 Todos concordam que o MP com o Arco pode melhorar sua prática 

pedagógica e que trouxe exemplos que podem ser aplicados no seu dia a dia, 

inclusive no desenvolvimento das Unidades Curriculares.  

A participação nos encontros síncronos da capacitação foi irregular em virtude 

de indisponibilidade de horário, afastamentos por COVID-19 e outros compromissos. 

Os docentes fizeram as entregas com os relatórios, apresentação em slides, 

planilhas das pesquisas com alunos, docentes e especialistas em educação, de 

acordo com as etapas.  Seis docentes avaliaram como ótima a capacitação e a 

mediadora contribuiu para a construção reflexiva e coletiva do conhecimento. 

Quanto às sugestões de temas para as próximas capacitações:  lacunas/dificuldades 

de aprendizagem para os professores da rede Senac SP; KPI indicadores chave de 

performance para a educação de qualidade e processos de avaliação da 

aprendizagem. 

O problema “lacunas/dificuldades de aprendizagem” é muito complexo, tem 

muitos desdobramentos e implicações que podem acompanhar a vida toda de uma 

pessoa. Em estudo com crianças, no atual cenário de pandemia, o problema ficou 

mais evidente, frequente e ganhou outros contornos em virtude do isolamento social, 

de mais exposição às tecnologias digitais e assim mais ansiedade, dispersão, 
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adoecimento emocional e mental, consequentemente, mais vulnerabilidade39. Uma 

situação igualmente relatada e vivenciada pelos alunos do Senac Itapetininga. 

Sendo assim, estender a capacitação para outras Unidades de Ensino do Senac SP, 

possibilitará repertório mais consistente e atualizado para um melhor enfrentamento 

da situação.  

Uma outra sugestão de tema é sobre KPIs (do inglês, os Key Performance 

Indicators), que significam Indicadores-Chave de Desempenho para avaliação 

institucional, o que pode representar uma importante estratégia para melhorar a 

performance. No entanto, discutir qualidade, em um sistema educacional tão grande 

e com diferentes instâncias de decisão, é tarefa de grande complexidade, pois o ideal 

seria que cada escola criasse seus próprios indicadores considerando sua realidade. 

Outra crítica, é sobre o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica o (IDEB), que 

considera apenas o desempenho dos alunos nas avaliações externas e fluxo 

escolar para estabelecer a qualidade de ensino de uma instituição40.  

E por último, o tema sobre os processos de avaliação de aprendizagem que faz 

parte de uma dimensão pedagógica de extrema relevância, dada sua complexidade, 

dilemas e tensões para os docentes e discentes. Uma problemática que se amplia, no 

ensino remoto e exige outras adaptações, ferramentas digitais e estratégias41.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

O estudo possibilitou ampliar o conhecimento acerca das competências 

necessárias ao trabalho dos docentes da EPT e, com a pandemia do COVID-19 os 

desafios para estes profissionais se intensitificaram e cada vez mais exigirão preparo 

e fomação contínua, pois além das mudanças rápidas que estão ocorrendo, muitas 

novas TDICs estão sendo aplicadas para viabilizar o aprendizado dos alunos e o 

trabalho dos docentes.   

A realização do primeiro momento de coleta de dados através do grupo focal 

foi uma rica oportunidade de escutas, diálogos e identificação dos reais desafios da 

prática pedagógica. Neste momento, quando o docente teve espaço da palavra e pode 

falar livremente em torno das questões colocadas, ele se sentiu valorizado e 

reconhecido em seu papel.  

Na sequência, os docentes foram convidados a participar da capacitação em 

março de 2021 com o MP com o Arco de Maguerez e, por meio de um grupo piloto de 

formação, todas as etapas foram trabalhadas em prol do problema levantado, o que 

trouxe uma riqueza de aprendizados em torno do problema escolhido e desenvolvido 

ao longo dos 10 encontros com orientações, feedbacks, pesquisas em diferentes 

fontes, entrevistas com diferentes indivíduos: alunos, docentes e especialistas em 

educação, que permitiram  muita reflexão e análise, e foi possível pensar em hipóteses 

de solução realmente aplicáveis ao problema.  

A avaliação positiva da capacitação com o MP com o Arco de Maguerez 

também deixou evidente que muitos aprendizados poderão ser agregados e 

aplicados no contexto da sala de aula, desenvolvimento de Unidades Curriculares 

UCs e, com isso, ampliar as formas de aprender dos alunos estimulando a iniciativa, 

o protagonismo, construção coletiva e criativa para os problemas vivenciados.  

Dito isto, dois objetivos foram alcançados: identificação das dificuldades 

didáticas e pedagógicas da prática docente e a capacitação com base no MP com o 

Arco de Maguerez. O terceiro objetivo, que é uma proposta para implementação da 

capacitação com o MP com o Arco de Maguerez em outras unidades do SENAC-SP, 

na opinião da pesquisadora, poderia ser iniciado com outros grupos da mesma 

unidade de trabalho para, a seguir, ser expandido.  
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

(Este é um documento em duas vias, uma pertence a você e a outra deve 

ficar arquivada com o pesquisador) 

 

Você está sendo convidado a participar como voluntário da pesquisa: 

“Desafios dos docentes na prática pedagógica em cursos técnicos”, cujo objetivo é 

identificar as dificuldades didáticas e pedagógicas dos docentes e capacitá-los para a 

docência a partir delas.  

Os dados serão coletados somente após a aprovação do Projeto de Pesquisa 

pelo Comitê de Ética da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da PUC-SP, por 

meio de grupo focal, com os diálogos gravados e, posteriormente, transcritos na 

íntegra pela pesquisadora que fará a análise de seu conteúdo. 

Após o grupo focal haverá uma intervenção sobre as dificuldades, inovações 

e mudanças na prática pedagógica dos docentes em cursos técnicos, para os 

docentes participantes da pesquisa. Posteriormente, os dados da intervenção serão 

avaliados para saber se ela foi produtiva, e finalmente, será proposto modelo de 

educação permanente aos gestores do SENAC para que a capacitação seja um 

processo de aperfeiçoamento contínuo. 

Caso você participe da pesquisa, os riscos são mínimos, se por acaso sentir 

algum desconforto em expor em grupo possíveis dificuldades no exercício da 

docência. A sua participação neste estudo é voluntária. Você tem liberdade de se 

recusar a participar do estudo, ou, se aceitar participar, poderá retirar seu 

consentimento e desistir da pesquisa a qualquer momento, sem que tenha qualquer 

prejuízo. Você não terá qualquer despesa pela sua participação no estudo e também 

nenhum benefício financeiro. O sigilo de sua identidade está garantido e nos 

resultados publicados, não aparecerá o seu nome, mas sim um código numérico que 

preserva a qualidade sigilosa da pesquisa. Ao final do estudo a pesquisadora se 

compromete a comunicar os resultados aos participantes e aos gestores do SENAC. 

Sempre que houver dúvidas, poderá pedir mais informações sobre a pesquisa 

para Sueli Maria Lopes Galvão de Souza, residente à na Rua Rafael Vieira de 

Almeida, número 82, Centro, Itapetininga, São Paulo, celular para contato (15) 99793-

8173, e-mail: suelilopes8@hotmail.com  pesquisadora responsável pelo estudo e, se 

ainda desejar, pode entrar em contato diretamente com o Comitê de Ética em 

mailto:suelilopes8@hotmail.com
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Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas e de Saúde da PUC – SP, no endereço 

eletrônico: cepfcms@pucsp.br e telefone – (15) 3212 – 9896, Sorocaba - SP. 

Eu, _____________________________________________________, li o 

texto acima e compreendi a natureza e o objetivo do estudo do qual fui convidado a 

participar, concordo voluntariamente e não tenho dúvidas, estando completamente 

esclarecido. 

 

_______________________________________________ 
Assinatura do Participante– RG: 

 
 
 

_______________________________________________ 
Sueli Maria Lopes Galvão de Souza 

Pesquisadora responsável 

 

Itapetininga, ________de ________________ de 2020. 
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APÊNDICE B - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde 

 

Programa de Mestrado Profissional em Educação nas Profissões da Saúde 

 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

TÍTULO: Desafios dos docentes na prática pedagógica em cursos técnicos 

Autora: Sueli Maria Lopes Galvão de Souza 

Orientadora: Profa. Drª. Gisele Regina de Azevedo 

 

Roteiro: 

Dados de identificação               

- Idade:_____________________ 

- Gênero: Masculino __________     Feminino ____________ 

- Etnia: _____________________ 

- Local de graduação__________________________________________________ 

- Tempo de graduação:________________________________________________ 

- Local de Pós-graduação (se aplicável):___________________________________ 

- Tempo de Pós-graduação: ____________________________________________ 

-Tempo que exerce a docência:__________________________________________ 

- Cargo: ____________________________________________________________ 
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APÊNDICE C - AVALIAÇÃO DA CAPACITAÇÃO 

 

https://docs.google.com/forms/d/13b5FYQwLZD5TgmsOqggHCbUqD0j58TjEc

TuSixxgYuk/edit 

 

Avaliação da Capacitação com a Metodologia da Problematização - MP com o 

Arco de Maguerez sobre desafios dos docentes na prática pedagógica 

 

1-Você já conhecia a MP com o Arco de Maguerez? 

 

2- A maneira como o MP com o Arco de Maguerez foi abordada e praticada na 

capacitação foi compreendida ? 

 

3- Você acredita que a capacitação com o MP com o Arco de Maguerez trouxe 

novos aprendizados? 

 

4- Se você respondeu sim à questão anterior, quais foram estes aprendizados? 

 

5- Você teve alguma dificuldade para colocar em prática as ações de cada 

etapa do MP com o Arco? 

 

6- Se você teve alguma dificuldade para colocar em prática as etapas do MP 

com o Arco de Maguerez, qual/quais foram? 

 

7-Sobre o conteúdo do problema levantado e estudado : "Como sanar as 

lacunas/dificuldades de aprendizagem trazidas pelos alunos ?" Que lições ficaram 

para você? 

 

8- Você acredita que o MP com o Arco de Maguerez pode melhorar sua prática 

pedagógica? 

 

9- A capacitação trouxe exemplos e/ou situações reais que poderão ser 

aplicadas em seu dia a dia? 

https://docs.google.com/forms/d/13b5FYQwLZD5TgmsOqggHCbUqD0j58TjEcTuSixxgYuk/edit
https://docs.google.com/forms/d/13b5FYQwLZD5TgmsOqggHCbUqD0j58TjEcTuSixxgYuk/edit
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10- Você pensa que poderia usar o MP com o Arco de Maguerez com seus 

alunos para o estudo de algum tópico de uma Unidade Curricular ? 

 

11- Sobre a sua participação na capacitação, qual foi o seu caso? 

 

12- Qual foi/foram os motivos para o não acompanhamento da capacitação ? 

 

13- Sobre a mediadora da capacitação, contribuiu para a construção reflexiva 

e coletiva do conhecimento? 

 

14-De modo geral, como você avalia a capacitação? 

 

15- Você gostaria de destacar ponto(s) de melhoria para a capacitação? 

 

 

16- Quais são suas sugestões de temas para próximas capacitações? 

 

 

Respostas:  

disponível no link https://docs.google.com/forms/d/1pvtWCgKrgmnWXwN-

PVntFQiuWuV0ggUyDkBQnoh41r4/edit#responses 
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APÊNDICE D- CARTA DE APRESENTAÇÃO AO CEP 
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APÊNDICE E – TRANSCRIÇÃO DO GRUPO FOCAL  

 

Moderadora: Você tem dificuldade em desenvolver atividade didática e 

pedagógica na prática docente? Quais? (...)  

R2: Sim, é, acho que a maior dificuldade que eu tenho é o aluno chegar pra 

gente com um nível de uma bagagem de ensino frágil. Então, falando da nossa 

realidade aqui, a minha realidade. O aluno chega com dificuldade de leitura, 

compreensão de texto, de síntese. Eu tenho quase que aluno que eu estou explicando 

15 minutos uma atividade, a hora que termina ele fala: "O que é pra fazer mesmo, 

professor?", quer dizer que ele não está conseguindo interpretar o que eu estou 

falando ou o texto que eu passei para ele. Você passa a desenvolver um projeto, você 

vê que ele pergunta para você dez vezes sobre o projeto, aí eu crio um mapa mental 

para ele, eu leio, vou criando um mapa mental: fazer isso, fazer aquilo outro, fazer 

aquilo outro, aí ele consegue entregar. Mas então não é falta de conhecimento técnico 

nosso, a gente consegue transmitir para ele. Só que daí ele pega um texto, ele não 

consegue entender o que é para ele fazer.  

R8: Dentro desse contexto que o nº 2 traz, das dificuldades que o... o aluno 

tem, eu vejo também as questões culturais, as questões sociais em que esse aluno 

está inserido. Ele tem um modelo mental de ensino médio, ou do ensino fundamental, 

e quando ele chega aqui que se depara com uma nova modalidade de ensino, isso 

para ele é... é um pouco assustador. Então, trazendo essas questões de 

aprendizagem, esse aluno que chega para nós, ele tem problemas sociais, culturais 

né, filogenético ou ontogenético, que a pessoa traz junto consigo. E isso é uma 

dificuldade do docente de acompanhar esse problema também. Então a prática 

docente, ela se compromete às vezes com essas questões que a gente precisa se 

envolver para que o aluno se desenvolva dentro das questões, dentro da proposta.  

R5: Diante do que os meus colegas falaram, ainda vejo eu uma questão 

também familiar por hábitos que é colocado, eles não têm apoio, a gente percebe que 

falta um apoio dentro da casa para eles, eles não têm, a gente verifica que não tem 

esse apoio. E para tanto, eles buscam dentro do... da instituição esse apoio familiar, 

o que dificulta um pouco porque não é esse o objetivo. Então eles às vezes até 
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confundem essa situação de querer estar aqui, não por uma questão só de 

aprendizado, mas sim por uma questão de acolhimento, de se sentir acolhido, se 

sentir escutados. Então aqui eles têm a oportunidade de falar, eles têm a oportunidade 

de dizer os seus sentimentos, colocar isso para fora. A gente percebe que eles não 

fazem isso na casa e acabam fazendo aqui. Então a gente vê que os alunos querem 

ficar na instituição por tempo indeterminado. Então eu vejo como uma dificuldade 

também, porque não é esse o intuito, não é essa a intenção da instituição.  

R8: E eles também têm essa liberdade, esse sentimento de pertencimento à 

unidade, porque vem com acolhimento que a própria unidade oferece, então não têm 

julgamentos. Então todos nós, todo ser humano tem medo do julgamento, tem o medo 

de falar de si. Ah, o que o outro vai pensar de mim? E este aluno, quando ele está 

aqui na casa SENAC, ele se sente acolhido e protegido. Então eles contam coisas da 

vida pessoal deles para nós, de forma... sem medo de ser julgados, sem medo de ser 

apontados. Então o SENAC acolhe verdadeiramente esse aluno, de forma completa.  

R7: Na minha visão vai muito além, muito próximo que o número 2 disse, 

porque o mercado de trabalho hoje, ele requer que a gente entregue profissionais o 

mais rápido possível, por isso o curso técnico é um curso rápido. E vai de encontro ao 

que o 2 disse, porque os alunos não estão nivelados. Então muitas vezes a gente 

chega, tem que voltar, até para um assunto que para nós talvez seria algo básico, que 

o aluno talvez já soubesse, viesse pronto com esse, com essa base, muitas vezes a 

gente tem que voltar para nivelar, para depois começar a passar um... determinado 

conteúdo. E isso acaba prejudicando, porque a gente como tem que entregar alguém 

rápido, um profissional muito qualificado em pouco tempo, essa questão do 

nivelamento acho que atrapalha um pouco, porque nem todos estão no mesmo nível, 

assim como os outros disseram também. Às vezes não têm apoio familiar, às vezes 

não tem bagagem, não tem... não tem recursos, hoje a gente vê muito caso que não 

tem recursos. E a gente fica aquém disso, a gente não consegue tratar todos de uma 

forma muito parecida. Né? Ainda mais nesse novo normal, a gente vinha com uma... 

uma entrega diferente, todos nós estávamos aqui em sala de aula, e agora todos nós 

também estamos on-line, para nós é um desafio grande. E nesse período esse 

nivelamento ficou mais distante ainda. Tem pessoas que não têm ferramentas para 

poder fazer um trabalho de... e mesmo conhecimento, e mesmo dentro do ambiente 
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familiar, não consegue se deslocar para um local que consiga fazer uma aula de forma 

bem, é... boa para a gente. Então às vezes você ouve pessoas falando, atrapalhando, 

tirando sarro às vezes, dando risada junto com aquela pessoa que está falando. Isso 

acaba tendo até um constrangimento e esse nivelamento fica muito difícil, muito longo, 

muito distante um do outro. Então, na minha visão, a minha dificuldade hoje é essa 

tentar juntar, acessar essa curva, trazer essa curva mais para baixo. Eu vejo uma 

grande dificuldade. 

R1: É... {baixando por}... tentando ampliar um pouquinho ali a questão da 

discussão, tentando ampliar um pouquinho a discussão, e pela observação, tudo isso 

que os colegas trouxeram traz uma... mostra um resultado de postura dos alunos, que 

muitas vezes buscam o ensino técnico na... na expectativa de adentrar no mercado 

de trabalho. Né? Então, já nessa intencionalidade, eu vejo como extremamente difícil 

você orientar, ensinar, aplicar a prática pedagógica em alguém que não está 

preocupado com o conhecimento, mas está preocupado em adentrar ao mercado de 

trabalho, e dissocia o conhecimento de uma boa prática profissional. Certo? Então 

quando a gente está em sala de aula, uma das coisas mais difíceis para mim é 

mostrar o quanto o conhecimento vai além do profissional, e pode trazer outras 

perspectivas, inclusive de resolução de muitos dos problemas citados aqui pelos 

meus colegas. Entendeu? E que podem tornar a vida dessas pessoas uma vida mais 

consistente do ponto de vista até da humanidade que isso pode entregar. Então a 

prática docente, ela vai muito além do – a prática docente no ensino técnico, para mim 

– ela vai muito além do profissionalismo. Entendeu? Mas ela... ela chega ao ponto da 

gente tentar despertar no aluno o prazer pelo conhecimento. E mostrar para ele que 

esse conhecimento pode ser libertador.  

R2: Pegando o gancho do que a 1 falou – mais ou menos isso que eu ia falar – 

eu já tive muito mais dificuldade do que eu tenho hoje para dar aula. Então eu venho 

de mercado, eu sou totalmente técnico, as minhas formações todas técnicas, pós-

graduação. E aí quando eu comecei dar aula eu comecei a sentir muita dificuldade, aí 

fui fazer uma pós na área de educação. Isso eu acho que foi a chave. Eu quis fazer 

essa pontuação porque eu acho importante no tema que vocês estão pesquisando, 

então eu acho que o desenvolvimento na área pedagógica é super importante para o 

docente. 
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R3: Estava anotando algumas coisas {por isso que eu fui} até ali, estava 

anotando num papelzinho ali. Sabe que uma coisa assim: a gente está focado muito 

em... em pandemia. Né? Só que antes já havia a mesma... as mesmas dificuldades 

que eu vou me... que eu vou colocar agora já havia. Antes da pandemia. Eu vejo, 

assim, uma dificuldade que eu tenho, eu... eu... {o 2 trouxe} um negócio muito 

interessante. O mercado tem um pensamento, e muitas vezes a gente é... o desafio 

da prática é alinhar, é criar esse caminho. Né? E as expectativas que os alunos 

trazem. A dificuldade que eu vejo, assim, que eu... talvez boa parte de nós aqui tem, 

tenham, é encontrar uma forma universal de tratar o aluno de forma individual. Como 

é que eu faço isso? Como é que eu consigo falar uma linguagem, que tem 20 alunos 

ali, e eu vendo aquele pensamento, aquela construção – isso independentemente da, 

né, da linha de... de educação que a gente teve – e aí eu falo uma linguagem que 

muitas vezes eu acho que é a ideal, mas o aluno não entende. E vejo uma dificuldade 

do aluno e falo assim: “Eu não entendi.”. E aí eu sempre penso: “Nossa! Arrebentei 

na aula. Eu arrebentei na aula.”, mas na verdade não. Na verdade, o aluno fica um 

pouco receoso às vezes. Porque lá, como já foi claro, no ensino fundamental que é o 

– no ensino básico, desculpa – que é algo assim, vamos dizer, coercitivo. (acha graça) 

Eu acho que é essa a palavra. Não tem essa liberdade de expressão que eles têm. E 

você conseguir falar uma linguagem que todo mundo conhece. O {Cortella} tem uma 

fala dele que eu acho assim, show de bola do {Eva via uvas}. Vocês lembram do disso, 

o {Eva via uvas}? Como é que eu posso, da linguagem do “V” {Eva via uvas} aqui em 

Itapetininga, aqui tem, aqui na nossa região tem muito uva, falar com um cidadão lá 

do Nordeste que nunca vê uva, ele sempre, ele mora no agreste nordestino lá. Eu vou 

usar a mesma linguagem? Esse... eu acho que uma das principais dificuldades que 

eu tenho é de encontrar uma linguagem que todos possam entender. É 

supercomplicado. Eu acho que esse é um dos principais desafios. E aí na pandemia 

então piorou, né? Porque não tem acesso, não tem recurso. Como é que você vai 

cobrar...? E as empresas se você vê... vocês veem, né, as empresas falando. A gente 

participou de uma... de uma... um workshop na {empresa} aí, muito legal. Mas eu vejo 

assim, várias... várias realidades entre mercado, pequeno empreendedor, por 

exemplo, não tem nenhuma área de RH. Como é que ele vai entender a linguagem 

de alguém que está ali na vanguarda? Vai falar: “Quê que é isso daqui que ele está 

falando? Quê que é esse assunto? Não sei. Eu sou criado no sítio. Como é que eu 
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faço aí para {ter} o lugar de compreensão?”. Então esse desafio é... é complicado. 

Pelo menos é um desafio que eu tenho e sinto, mas é um desafio complicado. 

R4: Eu vejo dentro de uma sala de aula, pensando na minha, no curso que eu 

ministro, são diversas idades, diversas gerações. Então essas gerações – como fala 

– como se comunicar com elas e como todos entenderem a mesma... né? O que eu 

estou dizendo. Então, tem de 18 anos a 60 anos dentro de uma... na sala de aula que 

eu dou aula. Para não... é... diante dessa diferença de idade, né, uns têm aquela 

tradição escolar que trouxe já consigo, e a nossa metodologia é diferente. Então para 

eles se adaptarem é estranho, às vezes eu não sei como traduzir, que é uma 

brincadeira, e na verdade não é. E as demais gerações atuais agora conseguem 

entender essa linguagem, da maneira como nós trabalhamos aqui. Então, fazer essa 

comunicação entre essas duas gerações é complicado. Né? Dá bastante, dá bastante 

trabalho assim, para tentar não passar a eles, a essa geração mais antiga aí que dá 

para se aprender de outra maneira. Né? E eu vejo essa uma dificuldade. E hoje em 

dia, como o número 2 falou, né, que – não só ele, como todos falaram – mesmo os... 

a geração atual vem com uma superficialidade, né, em relação à educação. Então eu 

li até uma matéria ontem que me atraiu, sempre com o fone, é tudo junto, né, o fone 

de ouvido, prestando atenção, eles conseguem fazer. Só que é tudo superficialmente 

que eles aprendem, não na profundidade. E quando nós estamos ali ministrando a 

aula e falando da importância de se aprofundar com a prática, você precisa da teoria, 

as duas andam, caminham juntas, senão não vai ter o sucesso lá fora que vai precisar, 

né, que os dois estão unidos aí para você conquistar o seu trabalho mesmo. Eles 

acabam não prestando atenção nisso, e toda hora você tem que ficar lembrando eles 

sobre isso. E muitas vezes – falando, né, do curso que eu dou – eles romantizam 

muito, né, a área da massoterapia, porque é uma... é agradável estudar sobre a 

matéria, tem as suas dificuldades, mas tem essa filosofia por trás, né, da massoterapia 

que é muito lindo. Então eles acabam romantizando e esquecem que eles estão aqui 

não só para aprender, mas sim para conquistar lá fora. Então é outro... uma outra 

dificuldade, sempre estar resgatando isso com eles. 

R6: A minha maior dificuldade em relação à idade de aprendizado começa – 

até alguns colegas citaram – em vencer a defasagem que alguns alunos já encontram, 

né ali, em relação ao ensino, ao ensino básico. E depois que eles adentram o curso 
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técnico, talvez a primeira barreira que eu tente quebrar é a conscientização desses 

alunos em relação ao conhecimento. É muito difícil às vezes passar isso para o aluno, 

que aquilo que ele aprende tem valor, e de que aquilo que ele aprende vai ajudar ele 

a modificar tanto o meio que ele vive, dentro de sala de aula, como fora de sala de 

aula. Ou seja, alguns alunos às vezes, quando a gente passa atividade, parece que 

eles aprendem para passar na matéria, eles não, não entendem que eles precisam 

tirar isso de dentro da sala e levar isso para o mundo para poder modificar o meio em 

que eles vivem. Não só dentro da empresa, né, como que é alguns casos, eles querem 

entrar no mercado de trabalho, sair daqui e arrumar um emprego. Mas muitas vezes 

não é essa a realidade, não conseguem arrumar um emprego. Então pode, né, criar, 

ter os mecanismos necessários para ele mesmo criar uma fonte de renda ali com base 

no que ele aprendeu. Eu bato sempre bastante em cima da parte de 

empreendedorismo também, ele pode criar o próprio mercado, construir próprias 

ferramentas para levar ele para o mercado, e modificar a realidade dele da forma que 

ele bem quiser, nem sempre necessitando aí ter um empregador. Então essa é uma 

das maiores dificuldades que eu tenho. E em relação agora ao cenário atual que a 

gente está vivendo, isso foi completamente ampliado. Então é muito mais difícil para 

mim, conseguir atingir, despertar esse interesse do aluno de forma remota, para mim 

ficou muito mais difícil. E até por conta, né – que alguns colegas citaram – nem todos 

têm um ambiente preparado para isso, nem todos têm às vezes o incentivo dentro de 

casa para isso. Tudo bem que antes também talvez não tivessem, mas dentro da sala 

de aula, no meio ali, vivendo, interagindo com todos os colegas, isso era mais fácil 

para eles, eles tinham um incentivo maior. Agora não, depende até desse... de um 

autocontrole deles com um policiamento próprio. Então eles ficam meio a mercê, né, 

da própria necessidade e a mercê do próprio... da própria vontade.  

R2: Então, contar uma experiência aqui que é o que a... pegando o gancho do 

que a 8 falou, a gente tem que ver a história de vida do aluno. Que eu consigo, eu 

consigo ver a dificuldade deles, mas consigo entender. Eu, graças a Deus, estou 

fazendo analogia com meu filho hoje, eu graças a Deus meu pai tem uma boa 

condição de vida, eu estudei numa escola particular, né, e quando a professora 

explicou o coração para mim, eu perguntei ao meu filho hoje, esses dias: “Como é que 

é a professora explicou para você?”, “Ela desenhou o coração na lousa, e explicou.”. 

Na escola que eu estudei, o professor tinha dois corações de boi, antecipadamente 
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ele abria, mostrava para a gente as... então lógico que se quando for explicar, você é 

Enfermagem e for explicar para ele o funcionamento de um coração, não dá para 

comparar o poder de cognição de um com o do outro. Empreendedorismo, há 30 anos 

atrás eu já tinha empreendedorismo na escola onde eu estudava, eles incentivavam 

a gente a fazer barraquinha, vender. Então não dá para comparar também, tem esse 

social que a gente tem que ter esse olhar.  

R5: Outra questão também que a gente pode estar falando aqui, que é uma 

grande dificuldade, que eles vêm para o curso técnico achando que eles já vão sair 

daqui com um emprego naquela área que eles estão fazendo. Então eu estou fazendo 

o Técnico de Recursos Humanos, eu só vou trabalhar na área de Recursos Humanos. 

Então assim, inclusive alguns acabam desistindo no meio do caminho porque arruma 

emprego e fala assim: “Ah, eu não estou na área de Recursos Humanos, eu vou 

desistir do curso.”. Então essa compreensão de que – eu sempre falo: “Nós temos que 

ser o Batman, nós temos que ter o nosso cinto de habilidades (acha graça) e 

colocando essas habilidades lá no cinto. Uma hora a gente vai utilizar.” – então, é 

difícil deles compreenderem isso. Então, eles têm o pensamento de que: eu vou sair 

daqui, vou direto para uma indústria, quando é Administração, vou trabalhar direto no 

administrativo, e não é o que ocorre. Inclusive ontem mesmo eu vi uma aluna de 

Recursos Humanos, trabalhando no açougue de um supermercado, de um 

hipermercado. Então assim, tem que ter essa compreensão da parte deles, e esse é 

um desafio nosso, de falar assim: “Viu. Pode ser que você já saia daqui você não vai 

trabalhar na área. Mas você guarda esse seu conhecimento, ou utiliza esse 

conhecimento para trabalhar naquilo que você está no momento.”. Então também é 

essa a dificuldade, de eles entenderem que não é porque está fazendo um curso, um 

curso de TI- Técnico em Informática, um curso de Massoterapia, que eles já vão sair 

e atuar. Então eles têm que ter essa paciência, e a geração não tem essa paciência. 

Né? Uma geração Y, uma geração Z, não tem essa paciência. Então é uma grande 

dificuldade também para nós. 

R8: E dentro dessa dificuldade citada tem a questão da romantização também, 

que eles romantizam o curso de RH de forma que o RH fosse ser o assistente social 

da empresa. E eu sempre coloco: “RH não é assistencialismo.”, O RH é uma área 

superimportante, estratégica, né, do... da empresa, onde caminha junto, né, as três 
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esferas, diretoria, RH, operários, né, o pessoal da operação. Então é uma área 

estratégica, importante, mas não é para passar a mão na cabeça do funcionário, não 

é para falar “Coitadinho, ah, então não precisa atestado médico. Está doente? Fica 

uma semana em casa, não precisa trazer atestado médico.”. Então “mas professora, 

ele sabe que eu estou doente.”, ele é só uma pessoa, a empresa, 500 pessoas. Então 

eles romantizam demais a área de RH. E eu trago sempre o lado difícil também, falo: 

“Gente, não é essa belezinha não. O RH tem as suas funções específicas, não é 

assistencialismo.”, eu sempre coloco essa palavra para eles: “A área de assistente 

social é uma coisa, a área de psicologia é outra coisa, a área de RH é outra coisa, são 

funções diferentes.”, porque eles acham que tudo é tolerável. O RH tolera tudo, tudo 

é possível, e aí quando eu mostro o lado ruim “É isso?”, “É isso também.”. Somos 

humanos, somos gestores de uma área humana, a gente precisa ser muito ético, muito 

justo, né, ter muita equidade nas nossas decisões? Precisamos. Mas não é proteção. 

R3: Outra dificuldade, eu... eu – o número 8 falou muito bem essa questão de 

romantizarem –, mas a dificuldade que eu tenho – também não sei se os meus colegas 

têm – eu vou usar um termo que é mais fácil, eu tenho uma dificuldade muito grande 

– e a número 5 trouxe também isso. Gente, como que eu posso ser direto? Assim, 

tem que tomar cuidado com a minha comunicação, eu, a minha comunicação com o 

que eu falo, participei da reunião, como vocês participaram também, eu não consigo 

dizer todes, eu não consigo, esse pronome para mim não existe, na minha, sabe, 

todes eu não consigo, eu vejo pessoas que têm muito mais facilidade com isso. E para 

mim também é uma ideologia, porque não existe essa palavra. (acha graça) Então eu 

tenho a dificuldade, porque nós somos técnicos. Então tem ali toda a semântica, 

toda... todo significado. Espera aí, não existe essa palavra. Então eu tenho que colocar 

e direcionar, e engraçado que a pessoa que estava falando sobre a... a questão da 

pronúncia e como nós podemos ser mais – como que é a palavra? – mais é... atender 

a todos, sem ofensas, sem questão de gênero. Eu muitas vezes eu preciso: “Espera 

aí. Será que eu estou falando certo? Será que eu não estou sendo ofensivo na minha 

forma de falar?”. Eu tenho assim: “O homem no mercado de trabalho.”. Mas o homem 

que eu... que eu aprendi na... na profissão é não tem distinção de sexo, fim da 

sociedade. Então é... o homem é... como a questão da... dele ser o centro, né, mas 

homem, mulher. Então, hoje essa questão tem que ser muito, né? Eu, diferentemente 

do R1, eu venho de uma... de uma educação extremamente precária, que eu tive que 
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buscar. Hoje, por exemplo, tem a questão do bullying, tal. Na minha época... eu acho 

que eu me tornei a pessoa que eu sou hoje, por isso, por ter passado por essas 

dificuldades. Então hoje não, hoje a gente dá muita, passa a mão na cabeça, tudo 

assim: “Ah, não, não posso falar.”. Sabe? Então eu tenho essa dificuldade, confesso 

para vocês que é uma dificuldade tremenda que eu tenho, estou tentando lidar com 

isso. Então quando eu vejo, é... alguém tem um... estilo, né? Sem polarizar, mas eu 

preciso entender, preciso criar empatia, né, preciso ter o olhar daquela pessoa. 

Espera aí, ela tem um mundo diferente. Ela tem, vem de uma educação, de uma 

cultura diferente. E eu vejo aí – não sei se alguém já viu né – todos, né, no lugar do 

“O”, o segundo “O” tem um “X”. Né? Deixa eu raciocinar. Qual que é a pegada disso? 

Que influência que isso vai ter realmente na educação, ou eu posso falar? Ninguém 

está se ofendendo, por que eu vou criar uma polêmica ali? Então alguém... eu tenho 

que (suspiro), entender, né? Como que eu posso passar uma coisa se eu não 

compreendo? E alguém falou, não lembro quem que mencionou, a questão da 

superficialidade. Como que nós podemos ser mais profundos e extrair do aluno esse 

interesse – do aluno ou da aluna, né – esse interesse? Eu quando vou escrever um 

texto, por exemplo, eu coloco aluno e entre parentes “A”, (acha graça) não falo a 

linguagem que deveria. Então eu tenho essa dificuldade na comunicação atual, em 

me atualizar até, para não ser ofensivo e não sei se alguém tem essa dificuldade, mas 

é uma outra coisa que eu... que eu passo quando tem a ver {comigo}. 

R1: A fala do número 3, do colega número 3, me remeteu a uma outra questão 

que eu enfrento em sala de aula bastante, que é a briga de prática e teoria. Né? E às 

vezes a prática, ela vem através da reflexão, que é esse exercício que ele coloca, que 

o professor precisa fazer, né, para poder alcançar, enfim, né, buscar formas, mas que 

a gente também tenta levar para o aluno e muitas vezes o aluno vem de uma formação 

que a reflexão não é uma realidade para ele. Então, é aquele... é o crescer dói, pensar 

dói. Não é? O pensar faz você ter contato com coisas que às vezes você não quer ter 

contato. Né? E essa é uma dificuldade muito grande de fazê-los, de não deixá-los 

perder o foco daquilo que nós estamos fazendo. Entendeu? Porque nós começamos 

com uma reflexão sobre um determinado assunto, e não é raro – não sei como é que 

os outros percebem isso –, mas não é raro a gente começar a perceber que eles se 

dispersam, assim. Né? Quando você começa a refletir, puxar uma reflexão e levar a 

um caminho, daqui a pouco eles estão voando, né, naquilo que você... aí você tem 
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que voltar, você tem que retomar, você não pode desistir da reflexão, você não pode 

deixar por menos. Porque o professor tem consciência que pode prejudicar o aluno se 

ele não tiver o exercício da reflexão. Só a prática, sem pensar, ela não... não... ela não 

se complementa, ela não se conclui, ela não se integra. Né? E esse... e esse 

conhecimento, ele não vai ser integral. Né? Então essa é uma preocupação, assim, 

essa é uma dificuldade que eu tenho né. E tanto como professora – como o colega 

falou – no sentido da gente estar o tempo inteiro pensando se a gente está se 

comunicando direito, né, quanto no sentido de levar essa reflexão para o aluno em 

sala de aula. 

R2: Então, queria colocar, eu também penso como a 8, que nós estamos 

vivendo uma geração muito romantizada – acho que a 8 e o 5 falaram, né? – uma 

geração romantizada, mas eu queria colocar uma provocação para a gente pensar. 

Será que nós não estamos reforçando também esse romantismo deles? Vou dar um 

exemplo para vocês na minha área de TI. Até fizemos um trabalho, {ele muito} foi 

fantástico nesse ponto aí. “Ah você vai se tornar o Bill Gates, Steve Jobs, você faz um 

aplicativo e fica rico.”. Você já foi estudar a história do Bill Gates? A mãe dele era 

reitora de Harvard, o pai dele era gerente de um dos maiores bancos. Então a 

conversa que os pais tinham na mesa, com ele 5 anos, eu não sou capaz de ter hoje. 

Então ele estava preparado para aquilo, ele estudou no primeiro colégio americano 

que teve computador, então ele ficou ali criança tendo acesso a computador. E a gente 

romantiza eles, vamos empreender, vamos falar de empreendedorismo, que amanhã 

você vai fazer e vai ficar rico. Eu conheço – o R3 também conhece – 4 ou 5 

empresários {daqui} que já quebraram umas 5 vezes, hoje eles estão milionários, mas 

antes deles ficarem milionários quebraram umas 5 vezes, de dever para a cidade 

inteirinha. Então empreendedorismo também não é algo assim “vamos empreender e 

vamos ficar ricos e vamos...”. Então acho que às vezes nós reforçamos, imprensa 

reforça, a sociedade reforça para eles que o caminho é empreender. Então eu vou ser 

empreendedor hoje. O Marcos também vai querer empreender. Quem que vai 

trabalhar para mim? Então a gente também tem que desconstruir isso deles, é olhar 

o que a 5 falou: “Viu, às vezes você não vai ser empreendedor, às vezes você vai 

trabalhar com o empreendedor Hélio, com o empreendedor Márcio, com o 

empreendedor Elielter.” E agora eu percebo que todos querem ser patrões, todos 

querem ser empreendedor, ninguém quer ser funcionário de ninguém. Então a gente 
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tem que ter essa reflexão também. Às vezes nós estamos sendo culpados. E aí eu 

gostei da dinâmica porque ela levou lá, faixa salarial da TI, R$ 1.300, “Ah, mas é 

abaixo do mínimo.”. Então, não tem regulamentação a área de TI, se você quiser 

pagar setecentão você pode. Não tem regulamentação. Ah, mas tem cara que ganha 

5, 10. Tem, então, mas é aquele. Sabe as moscas brancas? As moscas brancas 

ganham 10, 12 mil (acha graça), a maioria da sociedade é isso daqui. Então acho que 

antes de eles entrarem em um curso a gente tinha que fazer esse trabalho com eles: 

“Ó, técnico em informática vai ganhar R$ 1.200. Você está afim?”, “Não estou afim.”. 

Se você for um cara diferenciado você vai ganhar 10, 12, 15, mas isso é uma parcela 

da sociedade. 

R6: Concordo com... com {a política}, concordo totalmente com... com o que o 

R2 falou. Realmente, né, a gente tem que tomar bastante cuidado até nisso daí, pela 

questão alguns alunos {então} que têm essa vocação, mas tento sempre trazer da 

mesma forma, né. Pelo menos o debate disso dentro da sala de aula, porque eu penso 

muito num contexto assim do nosso país. Não sei se o empreendedor do Brasil 

realmente ele tem bastante dificuldade, pode realmente se quebrar, mas eu acho que 

a gente tem a obrigação e a necessidade de levar isso também para dentro de sala 

de aula e comunicar esse debate dentro de sala de aula. Porque no fim das contas 

quem vai empregar aí fora, quem vai trazer desenvolvimento para o país são essas 

pessoas que vão assumir essa postura. Então se a gente puder ajudar,  apontando 1 

ou 2 alunos, ou pelo menos trazer essa visão para os outros, eu considero de bastante 

importância.  

R3: Número 2 trouxe uma bastante temática muito interessante {para a gente}. 

Ser empreendedor que é uma das... é uma das {experiências} da nossa instituição, 

chama atenção porque uma das principais características do... da pessoa 

empreendedora é a motivação, motivação, paixão pelo que faz. A questão da 

motivação, nós como docentes, nós como mediadores, nós... e ninguém jamais vai 

conseguir motivar alguém. Quem já... quem... pessoal de psicologia, pessoal de que 

estuda ADM, {um conceito} que eles estudaram Maslow.., ele foi um tema do meu 

TCC, eu admiro demais esse cara, gênio, né, ele trouxe essa temática. Na mesma 

época do {Mazo} ele fez ali as suas comparações, ele fala o seguinte viu, se você for 

trabalhar pensando apenas naquilo que vem externamente você nunca vai estar 
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satisfeito, nunca vai estar satisfeito, e o número 2 trouxe a questão, empreender por 

empreender. E ficou muito assim, empreendedorismo é um negócio assim “Poxa  

legal.”. Só que a pessoa tem que entender... e aí – o 6 trouxe isso também – a gente 

tem que fomentar, desenvolver, mas só vai partir da pessoa, a motivação  faz, fazer 

algo que gosta, não pensando apenas na questão financeira, e sim no processo, na 

construção. E isso acho que acaba {em} discussão, e eu sou das pessoas que 

defendem que o empreendedorismo tem que ser discutido lá na base, não né, não 

apenas nos cursos técnicos, nos cursos de graduação. E aí eu {defendo} aqui, né, a 

visão do sucesso, ela varia de indivíduo para indivíduo. De repente 2 tem uma visão. 

Hoje, por exemplo, para nós sucesso é você poder abraçar alguém, ninguém pode. 

Eu tenho dinheiro, tenho... legal, muitas pessoas estão ali, empreendedores estão ali, 

empreendedores é... é... com COVID. E aí, como é que faz? Então, entender que o 

sucesso, ele varia de pessoa para pessoa e que o empreendedorismo, ele é uma, é 

uma junção de várias características. E a gente fomentar isso e despertar no aluno, 

né, essa questão, essa visão empreendedora, fazer com que ele associe, use as 

ferramentas que a gente discute nas... nas... nos nossos cursos, de forma que isso 

agregue valor para a sua vida. Não apenas, não apenas, né, na questão financeira, 

mas na questão social também, de fazer, de acontecer. E aí gente, a gente sabe que 

a consequência é você prestar um bom serviço, prestar um bom atendimento, você 

fazer ali a diferença, vai levar você ao sucesso financeiro também . Então, eu vejo que 

a questão motivacional, a paixão pelo que faz, sem romantismo. E essa questão do 

romantismo é trivial, né. Fazer a pessoa entender: “Poxa eu vou ser o meu próprio 

patrão? Eu vou trabalhar no que eu quero?”. Não. (acha graça) Não é isso que vai 

acontecer, você vai trabalhar muito mais (acha graça), tem aí o número 1 que falou 

(acha graça). Tem ali o seu negócio, várias pessoas têm. Então, entender que você 

vai trabalhar bastante, mas tem um grande palestrante  {que fala}: “Você não faz o 

seu trabalho.”. Você não {trabalha}, mas você é um... profissional que  trabalha mais 

que seus (funcionários). E como é {que fica clara essa} responsabilidade? Ele pensa 

que empreender tem a ver com a paixão, com a motivação, que ninguém pode 

colocar na sua cabeça. Nós podemos é... fomentar isso, auxiliar no desenvolvimento, 

trazer essas... as ferramentas, mas cabe ao aluno, à aluna, essa ação, a atitude 

transformadora da sua realidade. Não o que nós falamos e muitas vezes de forma 

romantizada. Talvez por um erro nosso né? Como foi dito. Trazer essa realidade para 

o aluno. 
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R8: Essa questão do número 2, essa provocação que ele fez, me inquietou um 

pouco aqui no meu canto. Né? Porque a gente precisa realmente nos perceber. Será 

que eu não estou alimentando isso no aluno, né? Me inquietou um pouco quando ele 

falo isso, por isso é que eu quis falar agora. A gente precisa o tempo todo, me chamou 

atenção essa questão, né, porque nós somos espelho para o aluno. O aluno, ele 

acredita, ele olha para a gente, piamente, como se tudo que nós falássemos fosse a 

verdade pura. Eles acreditam, porque eles não têm outros pressupostos. Então eles 

pegam tudo aquilo que a gente fala. E aí o cuidado que a gente tem que ter, na questão 

da romanização de novo, “achar lindo, ai nossa, ai, ai”, não, não é tão lindo assim. A 

realidade é mais assim ó, é mostrar mesmo o caminho que eles vão percorrer, porque 

a prática é diferente. Quando eles saem daqui que eles vão para o mercado, eles vão 

deparar com dores, com frustrações, não é do jeito que eles imaginaram ser. Todo 

profissional, quando ele entra para uma... para um estudo, a gente tem mania de 

querer criar um pouco de sonhos, de fantasias, naquilo que a gente está, mas a 

realidade não é. Então eu sempre converso com a... com a assistente ali do... da 

equipe, e eu falo, a gente fala sempre essa coisa, a realidade é outra, não tem essa 

de “eu vou trabalhar só em um subsistema”, não filho, você vai fazer tudo, e mais 

alguma coisa ainda de outra área. Então não dá para eu “ah, eu só gosto disso, porque 

eu só vou trabalhar nisso”. Onde você vai trabalhar, filho? Porque a empresa quer 

você para tudo. Então é essa prática que a gente precisa olhar e dizer para ele: “Olha 

gente, aqui no mercado de Itapetininga, onde nós estamos inseridos, a realidade é 

essa”, pode ser que existem algumas empresas, né, multinacional, que você tenha 

condições de entrar e vai, e vai concorrer, que seja assim dessa forma, subsistema, 

que você só trabalha com isso, você só trabalha com isso. Mas tem que ter uma visão 

generalizada de tudo. Não posso ser especialistas e não ter lá generalistas, eu tenho 

que conhecer tudo, porque o todo é formado das partes. Falei bonito agora.  

(risos)  

R8: Então, a gente precisa sim... então essa, o número 2 ali, me deixou nessa 

inquietude.  

R5: Eu vou cortar, né. Falar de outro problema que eu verifico também. A 

dificuldade que a gente tem. As questões psicossociais. Então nós estamos com 
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alunos, vindo com muitos transtornos, então é transtorno de ansiedade, é transtorno 

de pânico, e eles acabam vivenciando isso dentro da sala de aula e a gente tem que 

lidar com essa situação, aí o aprendizado fica difícil. Né? Porque a gente tem que 

parar de repente uma aula para atender esse aluno. Então um monte de gente está 

vendo, que nem o número 3 falou, na nossa época a gente trazia “ai o bullying, isso e 

aquilo”, mas como uma coisa para a gente se reerguer, para a gente ir para frente, 

para lutar pelo melhor. E não é o que a gente vê hoje nos nossos jovens, os nossos 

jovens estão trazendo esses transtornos cada vez mais, tá, não se cuidam. E tem 

uma questão também, não ouviu falar assim “ai, é mimimi”. Ok. Tá? A gente pode até 

colocar como mimimi. Mas será que é? Então até onde a gente pode avaliar esses 

como mimimi? Até onde para eles esse sofrimento não é árduo o suficiente, a qual 

eles trazem isso para a sala de aula, né? E acaba, de fato, não conseguindo ter 

aquele aprendizado? Então é uma dificuldade muito grande que eu vejo, eu... acaba 

me atingindo muito isso. Ai, é... ah, professora o aluno está lá no banheiro. Quando 

você chega lá está está batendo porta. Então até onde aquilo é mimimi? Que é 

constrangedor para ele, eu não consigo ver tanto como mimimi, porque assim, é 

constrangedor, ele não quer que a sala inteira veja essa situação. Então é uma 

dificuldade muito grande para nós docentes, de atender esses alunos que estão 

trazendo esses transtornos e essas questões psicossociais. 

R7: Vou voltar um pouquinho aqui na questão da 8, realmente para o mercado 

de trabalho lá fora, as empresas buscam alguém com visão global, visão do todo, 

visão 360º. E até aconteceu um caso curioso esses dias, eu conheço uns empresários, 

têm um mercadinho ao lado da minha casa e ele falou para mim: “o... o turn over”, o 

tempo , “a quanto de troca de pessoas aqui é muito grande”, ainda eu falei “Por quê?”, 

“Ah, porque ninguém quer trabalhar.” Todo mundo está lá fora, muito gente né, não 

estou querendo generalizar, mas tem muita gente lá fora que está esperando o 

assistencialismo, ajuda do governo, através das políticas. E que muitas vezes eu acho 

que talvez a gente também esteja passando a mão na cabeça em alguns casos, né. 

A gente não pode deixar de falar da realidade, mostrar o que é ilusão, do romantismo 

para o aluno, que vai ser tudo maravilhoso, isso e aquilo, que quando ele chegar no 

mercado de trabalho, assim como aconteceu com esse... com essa pessoa, o caso 

que ele me contou, que o rapaz ficou trabalhando 7 dias, e que pediu a conta porque 

ele não consegue trabalhar sob pressão. “Mais {quais são}... qual é a pressão que 
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você recebeu, qual é a pressão que você fez ele fazer?”. Perguntei ao dono do 

mercado. “Ah, ele tinha que todo dia às 6h da manhã ligar o forno para assar pão.”. 

Pô, isso não existe. Então eu acho que é... o mercado, o povo como um todo, as 

pessoas que estão aí, né, tem muita gente esperando o assistencialismo. Muitas 

vezes a gente também cria essa questão “ó, você só vai trabalhar no RH, vai ser tudo 

maravilhoso, você...”, esquece isso, não existe isso, irmão. Lá fora, por mais... por... 

seja menor que for a empresa, seja enorme, a primeira {dor de barriga} que tiver você 

vai tomar uma de direita na cara, não tem outra, não tem outra saída. Então, é... é a 

forma de a gente colocar talvez isso para o aluno, para que ele ao entenda que “poxa, 

o professor já está desmotivando”, não é desmotivar, estou sendo realista. Falo “não 

espere do lado de fora que você vai sair do curso técnico e já vai ser o gerente, o CEO 

da empresa, calma aí meu”, espera aí, você vai primeiro começar, né, a galgar o seu... 

os seus objetivos lá dentro da empresa. Então não espere o curso técnico para você 

sair já com... com um cargo altíssimo dentro de uma Companhia, isso não vai 

acontecer. E a gente colocar dessa forma para que não... para o aluno também se 

não desmotivar, “poxa, pô,  {curso} SENAC lá, uma semana depois o professor já vem 

com uma dessa e...”, né, desmotivou total. Então, talvez nessa ponderação para a 

gente tentar colocar, que ó o curso é bom, os cursos, né, todos, a gente conhece muito 

bem, são bons, vão te dar ótimas bagagens, vão te dar muito conhecimento, vão te 

dar... a gente vai te dar... tentar te dar o máximo de visão global, que é o que o 

mercado procura, e ao mesmo tempo, talvez isso não aconteça. Tá? Talvez isso não 

seja dessa forma, tá? Eu me formei em Administração, já faz um bom tempo, mas de 

fato eu comecei a trabalhar no chão de fábrica. E como foi  até chegar onde eu estou 

hoje, tenho mais de 16 anos de empresa, em uma empresa, nem imaginava estar no 

SENAC também, nisso já estou a mais de 3 anos. Ou seja, eu não comecei agora, 

não... não saí de lá, falei “não, eu quero estar lá”,  se a gente quer subir para trocar 

uma lâmpada tem que subir vários degraus de uma escada, não é pular e trocar. Como 

assim? Então tem passo a passo. E esse passo a passo talvez seja um pouco difícil 

para a gente colocar para o aluno que ele não se desmotive, e também ao mesmo 

tempo não crie tanta expectativa. Expectativa, realidade talvez, difícil. 

R2: A provocação que eu trouxe é nesse caminho aí só, é colocar o aluno com 

o pé no chão, que não é só ele ter uma ideia boa, o momento tem que ser bom. Eu 

participei da construção de uma empresa aqui na cidade, todos me conhecem, é um 
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sucesso, depois eu montei 3 e foi um fracasso, fali na pandemia, estava tudo 

estruturado, a gente faliu com TV e telefonia, faliu, fechou as portas. Então é isso que 

eu quis trazer, tem que falar para eles que eles têm que aprender a viver com 

sucessos e fracassos, eles vão ter esses. E aí meu medo, é como a R8 trouxe. É que 

será que eles têm preparo psicológico para esse fracasso? Será que eles vêm de uma 

estrutura onde eu não vou piorar a situação deles incentivando eles baterem com a 

cara na porta lá, lá fora. É essa... é essa reflexão que eu trouxe... trouxe para eles aí. 

O que eu... outra coisa que nós conversamos que achei muito legal, que é onde eu 

falei romantizar, TI ganha muito bem, ganha 10 mil, só que é a terceira profissão mais 

que tem doença mental, só perde para o policial e os da área de saúde. Porque é a 

pressão. É o que eu falei, você acha que quando cai a internet na casa de vocês, 

vocês ligam lá no suporte. Você acha que meu patrão chega “Ô Leandro, dá para você 

fazer um favor para mim? Dá para você ir ver lá?”, eu já subi em torre com raio, com 

chuva, o problema é seu, vai lá cara, sobe lá, resolve. Então é isso que a gente tem 

que tirar a romanização. Ganha bem? Ganha bem. Saúde ganha bem? Ganha bem. 

Então, mas e agora na pandemia? Como é que está o médico? Você não queria ser 

médico? Não queria ganhar 40 mil por mês? Então, agora você quer ficar na sua casa? 

Então às vezes o cara que ganha mil está em casa. É isso que o número 7 falou, que 

eu falo, que eu tento conversar com eles. Quê que você quer para a sua vida, 

dinheiro? A qualquer custo? Ou você quer tranquilidade? Quê que é sucesso para 

você? É essa conversa que eu falei que a gente tem que ter com eles. 

R4: Como a número 5 falou, né? Dos alunos com aumento desses problemas 

emocionais com que eles vêm aqui estudar. Acontece que a gente tem que dar esse 

olhar a eles, e aí eles acabam confundindo as coisas, esquece que está num curso 

técnico, para uma formação técnica, para sair para uma área de trabalho, e acaba 

vindo para o curso porque está sendo acolhido pelo docente, porque ele {é show}, 

porque ele, né, te aconselha de certa maneira, te fortalece com alguma palavra, e 

acaba se esquecendo do propósito com ele , isso acontece bastante.  

R8: Pegando o gancho do número 3 e número 5, nós... uma dificuldade também 

que eu vejo, né, dessa questão da compreensão aí. Mas quando era criança eu... ah, 

eu fazia as coisas, não tinha esse negócio de mimimi, minha mãe nunca fez isso para 

mim, meu pai nunca fez isso para mim. Então é muito comum, né, no senso comum a 



71 

 

gente falar isso. O que a gente precisa levar em consideração é que lá, há 30 anos, 

40 anos, quando eu era criança, vocês todos, tinha muito mais investimento dos pais 

nas relações. Né? Então o pai e a mãe, eles investiam, não dinheiro, mas a mãe 

estava presente, a mãe não saía trabalhar fora, a mãe estava em casa. Então, ela 

estava para o filho, ela não tinha esse cuidado de por no colo e beijar, não era isso. 

Mas ela estava ali, uma galinha com seus pintinhos. Então ela estava na volta. Então 

tinha um investimento mais de afeto para nós, e hoje a realidade é outra, a criança já 

nasce longe da mãe, quando ela conhece a mãe. Né? Então a gente precisa pensar 

que esse aluno nosso hoje, ele nasceu nesse cenário, que ele não tem, não teve 

investimento nenhum de afeto, ele vai buscar afeto fora de casa, é aqui no SENAC, 

quando ele chega ele busca o afeto. Então por isso {que nós temos} dificuldade entre 

o ensinar e dar o afeto. O que eu faço, meu Deus, eu ensino o conteúdo ou abraço 

esse aluno porque senão ele vai enfartar de transtorno? Às vezes, eu vejo, né, às 

vezes a pessoa falar “ah, transtorno, transtorno”, às vezes não é transtorno, não é 

gente, a gente fala o motivo errado. Às vezes é só uma falta de carinho. Porque essa 

criança, esse adolescente, ele veio num cenário nesse mundão mesmo, que é cada 

um por si e Deus por todos. Quando eu cresci a minha mãe dava banho até uma certa 

idade, ela punha a roupa, ela tinha investimento. A constituição de família era outra. 

Tinha pai, tinha mãe, tinha avó, tinha tio, tinha isso, hoje a criança nasce sozinha, 

desde o momento que ela nasceu. Então ela não tem esse investimento. Então por 

isso que os adolescentes hoje estão assim, perdidos como disse a professora Fabiana 

ontem, mas se estão perdidos é porque querem achar um caminho, né ela fala. E 

então assim, por isso que eles estão buscando esse caminho. E aí chegam para a 

gente, a gente todo amoroso, afetuoso, aqui que eles encontram aconchego. E 

quando tem que sair é um chororô, porque eles têm que ir embora do curso, do 

SENAC. É um chororô, porque eles estão perdendo colo, eles estão perdendo tudo 

que eles precisam. E coisas que eles precisavam, gente, lá na infância, na primeira 

infância, do zero aos 5 anos, que eles não tiveram. Então com toda a nossa 

dificuldade, nós tivemos isso. Não sei se vocês concordam. 

R1: Número 5 falou das questões dos transtornos, tal, e o colega 2 aqui falou 

da questão da frustração de dar errado. Né? E aí eu penso que profissionalmente 

como é que fica? Que é pensar uma coisa que a gente enfrenta também. Como é que 

fica uma pessoa que já vem com um transtorno para a sala de aula, ou vem com uma 
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dificuldade emocional, ou vem. Entendeu? Aí, né, com uma ansiedade, né, ou uma 

depressão, né, que são coisas que atrapalham aí no andamento da pessoa. Mas é... 

além do conteúdo que a gente dá, eu me sinto meio de mãos atadas de prepará-lo 

para essa frustração. Né? Então, é que nem eles falam, a gente tem que manter o pé 

no chão, tal, e colocar, né, e colocá-los em contato com... um choque de realidade 

não faz mal para ninguém, né? Um pouquinho de realidade ali no andamento da coisa 

não faz mal para ninguém. Mas junto com o choque de realidade, muitas vezes eles 

entram nessas ansiedades, nessas depressões, por não conseguir encarar isso. E 

fica uma preocupação para mim, mas a seguinte: que profissional que a gente vai 

colocar? Que profissional que estou promovendo ao mercado? Que profissional que 

eu estou colocando no mercado? Não porque é a minha preocupação maior, ou seja, 

o mercado... eu acho que as coisas que falaram têm que ser é... o RH, por exemplo, 

tem que pensar equitativamente, nós como professores temos que pensar 

equitativamente e todos, tanto o mercado quanto o funcionário tem que ter o seu lugar 

e tem que ser é... vistos como necessários um para o outro, existe uma inter-relação 

aí. No entanto, como é que eu vou entregar esse profissional para o mercado? Um 

profissional que se desestabiliza numa pressão. 

R1: É. Ligar o forno. (acha graça) Né? Na pressão de ligar o forno. Entendeu? 

E escapa às nossas... aos nossos professores de ensino técnico, eu acho, quando a 

coisa está uma... uma depressão, uma ansiedade, um transtorno. Né? A gente precisa 

ter o mesmo cuidado que a gente tem que ter com a comunicação, a gente tem que 

ter para não adentrar num campo que não é nosso. Que é autocuidado, não é 

desprezar do cuidado, mas assim, ter condições até de orientá-lo que busque alguma 

coisa, mas que essa questão não seja resolvida em sala da aula, porque não é terapia 

de grupo a sala de aula. Uma sala de aula é sala de aula. E é de ensino técnico, é 

profissionalizante, e é esse cara que a gente vai colocar no mercado.  

R3: Nossa, eu fiz tanta anotação aqui. Bom, vou ser o mais breve possível, tá? 

A 5 trouxe a questão do {âmbito} social, né? Um dos temas que a gente discute em 

várias reuniões pedagógicas é autonomia. A autonomia não pode, não pode passar 

autonomia que o aluno não... não... não {de ter}, mas ele não tem aquela, né, vivência. 

Então a interpretação muitas vezes superficial faz que com a opinião daquela pessoa 

também seja superficial, não tem aquela profundidade. Eu me refiro ao fato de que a 
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autonomia com responsabilidade por mediação do {docente}. Desafio {complicado, 

é mesmo} supercomplicado. Né? Nós mediarmos essa questão. Porque hoje a 

autonomia que deixa o aluno conversar, dá essa fala, mas não é fácil você determinar 

até que ponto ele está. Né? Porque você precisa ter, nós precisamos ter muita, vamos 

dizer assim, responsabilidade com aquilo que a gente está compartilhando. Uma outra 

questão, foi bem, bem colocada que eu acho que é um desafio tremendo, é o tripé 

instituição, mercado, comunidade. Como que você fala essa linguagem, né? A 

comunidade tem ali as suas dificuldades, tudo mais. A instituição precisa fazer aquela 

mediação entre o que a comunidade precisa e o que as empresas querem. E aí nós 

aqui, membros da classe de docentes do ensino técnico, a gente tem que fazer essa, 

essa mediação. Como é que faz? Nós não... pessoa não tem, uma palavra da 8, na... 

na... digamos assim, na vanguarda aí, é o antifrágil, mais que uma resiliência, é o 

antifrágil. Resiliência é você suportar a pressão, né, antifrágil é você além que suportar 

a pressão você caminhar. É porque é diferente, e é difícil. Então até que ponto nós, 

nossos alunos eles têm essa... essa possibilidade, esse preparo para enfrentar, né, 

para não se {desferrar} numa situação, né, de “poxa, estou ali, estou desamparado”, 

vem alguém, e nós como docentes é que vai amparar. Né? Lógico, sem invadir ali, 

como vocês falaram, né, que a 1 que falou, “não é terapia de grupo”, mas a gente está 

ali para suportar até onde é... faz parte da nossa responsabilidade, a partir dali não 

tem como. E uma coisa assim que é inevitável, né, até a número 8 trouxe essa 

questão, {e ele adora} uma provocação, saudosismo, saudosismo, “na minha época 

era assim”. Até que ponto nós... e eu concordo com {a Clarice}, na minha época 

também éramos, a gente tem mais ou menos a mesma, né, faixa etária. Então hoje é 

outra realidade. Como que eu como docente, eu posso falar do dinamismo do mundo, 

das mudanças, a forma... a informação, ela não... ela não é multiplicada, ela é 

exponencial. Hoje é muito mais rápida, né, as pessoas têm acesso a tudo, sem 

profundidade. Então {o Zé}, nós não temos... é, {é o acesso}... gente, vamos lá, a 

gente lia livros, a gente tem que ler, e era assim. E hoje não, hoje eu vejo alguém que 

fala (ininteligível), um livro ali do, sei lá, do Maquiavel, que era o... o príncipe lá do... e 

eu, eu concordo {com essa pessoa}, a visão dela, e eu ah, então eu vou lá e discuto 

como se eu fosse autoridade. Mas espera aí. Autonomia com responsabilidade. Qual 

que é a sua...? E nós não, nós íamos pesquisar, pesquisava, lia , né. É saudosismo? 

É, mas e aí, nós hoje, a nossa realidade hoje, como é que a gente faz essa transição? 

Essa... essa... o mundo hoje, parece que nos... num momento em que nós... nós 
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somos responsáveis pela... por levar os alunos, digamos assim, dessa realidade para 

essa. Como é que faz? Como é que... né? Tem um... ah, eu prefiro ler, eu prefiro ler 

livro físico. Então isso agora ficou... livro físico, e eu não consigo ler (suspiro) e-book. 

E aí? Aí eu mando lá: “Leia a página...”. Veio, né, leia o Marketing 4.0 do Phillip Kotler 

lá, tal. Não, você tem o livro para ler em PDF? Está em PDF, mandei para você, mas 

eu não consigo ler em PDF. Como é que eu faço para fazer com que a pessoa leia? 

Então esses desafios de transição de realidade. E está mudando, nós, nós vamos 

ficar pensando lá como é que era e como é que nós vamos fazer para adaptar a nossa 

realidade a realidade do aluno, da aluna, no dia de hoje, né? É desafio. E aí? 

R4: Com essa facilidade que a gente tem né, que é muito boa, a tecnologia está 

tudo na mão, mas como eles já vêm, como eu falei, já está com o fone de ouvido, está 

escrevendo, está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, eles não se aprofundam no 

que eles estão estudando ali. Então “Ah, você acabou de falar aí a matéria. Ah, já 

entendi.”, ele pegou por cima, não se aprofundou. Então essa facilidade que eles têm 

de tudo muito rápido, não se aprofundam, né, não acham necessário se aprofundar, 

então é bem superficial. E isso eu acho que é bem prejudicial. E para a gente ficar em 

cima deles, modo de dizer, na, “não, você precisa ler mais, você precisa buscar mais”, 

isso um pouco dificulta, né, essa... essa tecnologia toda, essa informação tão presente 

que está a todo momento, qualquer um tem acesso. Mas eles não se aprofundam, o 

pouco que... que ele ouve, {ouvir} já foi o suficiente, né. O ouvir, falta muito isso. 

R5: Como bem colocado pelos nossos colegas 3 e 4, a dificuldade que nós 

temos é: até onde eu entendo como ele quer aprender, ou como ele deve aprender? 

Se é conforme se ele consegue aprender, se é estando sozinho num, num local, se 

ele consegue aprender, se é sentado no chão ele consegue aprender. Eu acho que é 

uma questão assim de nós... a nossa dificuldade é compreender como que ele 

aprende. Como que hoje ele aprende? Como que esse aluno que vem para nós, no 

curso técnico, como que ele aprende? De que forma que ele aprende? De repente é 

com o fone no ouvido. Pode ser. “Ah, mas não aprofundou”, de repente ele aprofunda. 

Não é para todos, então não vamos generalizar. Mas é sim, nesse ato agora, né, de 

que pode estar aprendendo só superficialmente, mas assim, olhar para cada um como 

que eles aprendem. Então essa unicidade eu acho difícil para nós compreendê-los, 

senão a gente vai acabar generalizando, e não pode ocorrer a generalização. Tem 
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aquele que vai aprender profundamente com fone no ouvido, já tive aluno assim. 

Então assim, olhar cada um, como que é em uma sala de 20-30 alunos, para nós é 

um desafio muito grande. 

- - - - - - - - - - 

Moderadora: Podemos ir para a questão 2? 

(...) [01:01:32] a [01:02:29] 

Moderadora: Podemos começar então a questão 2? Nós vamos começar 

com o número 7. Tá bom? Como você tenta resolver essas suas dificuldades na 

sua prática docente?  

R7: Eu acho que cada caso sempre é um caso, né? Assim como a gente fala, 

cada turma é uma turma, cada aluno é um aluno. A gente muitas vezes procura 

entender ali o contexto geral o que {equilibra}. A grande maioria dos alunos estão 

perecendo no momento, então a gente, pelo menos eu procuro... a questão lá do 

nivelamento, que eu falei no início, tive casos de alunos que conheciam muito de um 

determinado assunto, que certamente para eles isso tudo foi... foi bem maçante falar 

de um assunto que talvez já tivesse sentido para ele, mas assim, procurar entender 

mesmo os alunos, procurar entender. Claro que cada um tem a sua expectativa lá dos 

cursos, cada um tem sua visão também, mas eu busco procurar entender para depois 

solucionar caso a caso. Eu não tenho... acredito eu, não tem uma fórmula lá pronta, 

“ah, vamos fazer só isso”, cada curso vai surgir algum tipo de... de trabalho para  

desenvolver perante aquela turma, aquele aluno específico. Então é bem generalista 

mesmo, não tenho, eu pelo menos não tenho uma fórmula. Vou tratando aí conforme 

caso a caso. 

R3: Eu assim como o nosso amigo número 2, eu sou de mercado, venho dessas 

prática, número 7 também , né,  mercado, mas {mesmo assim} eu procuro, como foi 

colocado na questão 1 mais agora, como nós tentamos resolver. Hoje a gente tem 

muitos termos bonitos, né, {Storytelling}, b nossa, que lindo,  já participava, história, 

contar história, dar exemplo. Eu uso muito a vivência que eu tive de 15 anos de 
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mercado, tanto na área de marketing e vendas, e gestão de pessoas, de... eu uso 

muito esse... esses... trago né, e faço as analogias conforme o assunto. Então eu 

acredito que a vivência seja uma experiência em trazer os exemplos por meio de 

histórias para ilustrar {o curso}, olha, como que eu faço para dar uma... para ilustrar, 

né, para o aluno, para a aluna aquela questão, né? Muito mais do que os conceitos, e 

alguém disse de forma muito interessante, né, conceito. O conceito, ele é importante 

porque se eu tiver só a prática eu não sei... eu não tenho a capacidade de decisão, se 

eu tiver só a teoria eu não sei como fazer. Então tem que ter... e como que a gente 

faz? Então, eu acredito sim que incentiva os exemplos, né, de vivência, e não só meus 

exemplos. O Network ali, então eu converso com um, pergunto “Como é que você 

faz?”, troca um monte de ideia, troca informação, tem ali uma empresa que trabalha 

dessa forma, tem outra empresa que trabalha dessa forma. Como é que a gente faz? 

Qual que tem a melhor cultura, então trazer os exemplos, a vivência que você teve ou 

a conversa que você teve com outro docente que teve essa vivência, olha tem um 

colega que fez isso, colegas que só tiveram sucesso no seu empreendimento depois 

de fechar várias vezes, de falir várias vezes. Então trazer esses exemplos para a sala, 

contextualizar e trabalhar vivência é uma forma que a gente tem para resolver, para 

buscar sanar essas dificuldades. 

R8: Eu também tento resolver as dificuldades na... com um pouco de prática, 

né? Trazer para esses alunos que não tendo experiência, se não tem nenhuma 

vivência, né, que eles estão carentes disso, porque quando a gente traz para prática, 

né, a gente coloca a nossa teoria sendo mostrada ali, né. E aí, e se ele {usa} muito, 

filmes, textos, vídeos, fala, convida outros profissionais para falar dessas 

experiências, do sucesso ou do insucesso, né, do que deu certo e do que não deu, 

onde errou, onde acertou. Eu acho que isso mostra para eles alguns caminhos, alguns 

direcionamentos que eles precisam. E quando eles ouvem da gente é legal, quando 

eles ouvem de uma outra pessoa, reforça aquilo que nós falamos, né. E daí eles 

começam a perceber que o mercado, né, que, ele... o mercado está falando isso. 

Então não é a professora Adriana, não é o professor João, não é o professor Pedro, 

é o mercado. Então as pessoas estão ao redor desse assunto, desse tema. Então 

isso, isso traz um pouco de alívio para a gente enquanto docente e para eles enquanto 

aprendiz, um feedback também, um bate papo sobre a situação que eles estão 

enfrentando, seja de ordem emocional, seja de ordem cultural, seja de ordem social. 
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Porque às vezes, né, eles estão num meio que eles não conseguem enxergar, eles 

são inseridos num círculo vicioso até, que eles não conseguem enxergar. E a gente 

de lá de fora quando eles contam isso para a gente, você consegue enxergar outros 

caminhos. Então esse direcionamento, porque é muita responsabilidade para nós, 

porque eles veem esse problema, eles jogam na sala de aula, a gente fala “meu Deus, 

quê que eu vou falar?”. E aí você fala assim, bom o caminho é esse, aí você vai 

mostrando caminhos para eles, você não vai pedir que ele siga, né? É como se fosse 

uma terapia nesse momento, você vai mostrando caminhos de possibilidades, e aí ele 

vai fazer as escolhas de acordo com as forças e os limites que ele tem. Então acho 

que esse é assim o caminho da gente resolvendo essas questões que vão aparecendo 

para a gente dentro da nossa prática docente. 

R5: Como muito bem colocado pelos colegas 3 e 8, a gente abre um leque de 

oportunidades para eles, a gente fala assim “O quê que você pretende seguir?”, eu 

acho que o que a gente tem que fazer para resolver é voltar para ele, né, é você que 

tem que decidir a sua vida, não é o outro, não é o docente, é você que tem que seguir 

o seu caminho, você que tem fazer a sua história, você que tem que fazer acontecer. 

Então às vezes eles até se assustam, né. Pô, você está devolvendo para mim? Eu 

estou com um problema, você tem que resolver. Porque a maior parte pensa assim, 

você tem que resolver o meu problema. Não, o problema é teu e você que vai ter que 

pensar sobre ele. E como a número 8 falou, a gente tem... a gente dá alguns 

caminhos, qual você vai escolher é uma questão sua, você que vai ter que verificar 

qual caminho você pretende seguir. E no meio disso tudo eu acredito muito na questão 

de você mostrar para ele que ele é capaz. Né? Que eu acho que essas questões vêm 

até onde eu consigo, você consegue, desde que você lute, desde que você batalhe 

para isso você pode conseguir. Talvez não seja aquilo tudo que você queria? Pode 

ser que não, mas você dessa situação que você se encontra hoje você consegue sair 

para uma melhor. Então assim, é colocar para eles que eles têm capacidade de 

alterar aquilo que está acontecendo com ele naquele momento. Mas que ele precisa 

agir, e não esperar que o outro vá fazer, que o docente vai fazer, que uma instituição 

vá fazer. Não, é ele se responsabilizar pela própria vida, pelas ações dele e entender 

que ele tem que fazer o seu caminho. 
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R2: Muito legal a fala da R5, que ele é capaz, mostrar para ele que ele é capaz. 

Então eu tento resolver desta forma, eu tento mostrar que ele é capaz, tento falar, 

{digo para ele}, eu falo do empreendedorismo, eu uso a ideia da instituição, mas de 

uma outra forma. Como que eu mostro para ele que ele é capaz, para tirar essa 

insegurança, que o mercado vai dar com a porta na cara dele. Então eu levo ele, jogo 

um projeto em sala de aula, como eu levei na prefeitura, para mapear a Prefeitura 

Municipal, mapear a biblioteca, na Condata, então prefeitura e biblioteca nós fizemos 

toda a análise e construímos um software com a ajuda do docente. Porque ele 

sozinho, ia bater com a cara na porta, na pandemia agora nós levantamos todos os 

pontos turísticos da cidade, desenvolvemos um aplicativo com QRCode com o aluno, 

que o aluno aponta e dá o histórico, {ou seja}, histórico das estátuas que nós temos. 

Então o aluno, até o Marcos estava com ele no Empreenda, ele desistiu porque ele 

viu que ele é capaz de fazer coisa melhor, porque ele se inscreveu no Empreenda. 

Então olha o quanto eu dei para ele autonomia, nós fomos na Condata e fizemos todo 

o cabeamento da Condata, lá, a Sueli fez intermédio para a gente, ele foi lá e fizemos 

o cabeamento. Então acho que isso é empreendedorismo. Entendeu? Ó, está vendo? 

Você vai estudar e você faz um serviço social porque você não vai ter currículo para 

arrumar emprego e ele vira portfólio para você. Então acho que esse cuidado que eu 

quis trazer para vocês aí. Então o quê que eu tento fazer para ajudar eles, para 

resolver o problema? É trazer toda a experiência, toda a base técnica de mercado que 

eu tenho para dentro da sala de aula, para tentar tirar essa insegurança deles e 

fomentar o empreendedorismo. Outra coisa é quanto à atenção que nós discutimos 

né? Geração cada vez mais sem atenção, eu... a discussão é muito mais ampla, a 

gente até estava discutindo em paralelo, mas o que eu tento fazer, eu tento trazer, 

tento estudar metodologias e trazer estratégias que o mercado traz para a gente, 

Pomodoro aqueles 25 minutos de atenção, 5 minutos de descanso, 25 minutos 

atenção, design thinking, design sprint, tendo trazer tudo em sala de aula para ele 

para tentar melhorar esse foco deles aí. 

R3: O número 2 trouxe uma colocação show de bola, essa questão da... como 

nós colocamos na prática, como fazemos o aluno, é... no caso esse aluno conheço 

muito bem, conversei muito com ele, essa tomada de decisão e falar o seguinte, olha 

não vou fazer agora porque eu não estou preparado {agora}, vou fazer depois porque 

eu vou estar melhor. Então não fomos nós, faça agora que eu preciso {do Empreenda}, 
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não, ele tomou essa decisão e já está praticamente montado o escopo, né, tem o 

escopo. Uma outra provocação, assim ó, eu comecei a fazer isso há uns 4 anos que 

o nosso colega Adriano, número 2, trouxe aqui. As ferramentas que estão sendo 

usadas, então eu vi ontem né, acho que foi ontem que foram colocadas ali os 

mapeamentos dos salários ali de cada área. Então tem {das minhas lá}, tem lá várias 

empresas que estão na vanguarda que usam {essas novidades}, design thinking, 

sprint, o  e outros, né,  né, {scrum} e outros mais. Você consegue aí um salário de 50 

mil. Legal, mas se você... nós sabemos na prática como resolver o problema de uma 

empresa, por exemplo, que tem um investimento de R$ 500 milhões aí? Opa, você 

vai se complicar. Né? Então é superdifícil a gente usar essa novidade na prática. Então 

por isso que a gente está falando de construção colaborativa, de cocriação. Tem um 

autor que não sei se... quem estudou aí {Adriano} que vem {mais da área} dele, o 

Schumpeter, o cara que criou o termo empreendedorismo, a destruição criativa, que 

é um termo que ele usava, que você destruía aquilo que... poxa eu crio para destruir? 

É. Exatamente isso. Leandro está aqui. Leandro né? Pessoas da TI, às vezes só um 

botãozinho que é mudado ali num sistema que faz com que você tenha que comprar 

outro aparelho, porque ele não vai mais responder ali aqueles recursos, você não vai 

mais poder utilizar. Destruição criativa, é assim que é empreendedorismo, eu posso 

trazer novas formas de... número 1 usava muito isso, né? (ininteligível) estudava muito 

isso, né, em dar novas formas, é difícil. Agora tem um detalhe, até que ponto nós nos 

desafiamos? Você falar para o aluno “olha você tem capacidade”, legal, e nós, né? Eu 

fui fazer uma consultoria na {Unel}, vivência, consultoria, que é totalmente diferente 

da minha vivência em sala de aula, totalmente diferente. Eu sabia disso. Mas e quando 

eu falo assim, ah, eu vou me preparar para isso, então não ia (ininteligível), aceitei o 

desafio, agora eu vou me virar e vou... conversamos muito sobre isso, conversei com 

outros docentes, e deu certo. Então precisa desafiar,  quando que eu vou estudar aí 

3-4 meses para daí... e nossa instituição cobra isso, essa... essa – como fala gente? 

– essa versatilidade. Nós, né, não... só vou dar aula de tal, não, eu só vou compartilhar 

isso aqui, é só isso que eu sei fazer. Tá. Então eu vou cobrar do aluno que ele tenha 

isso, isso, isso e eu na verdade não faço. Então espera aí. Até que ponto? Eu tenho 

que sair da zona de conforto. Usar a criatividade, usar a nossa energia, usar as nossas 

experiências, legal, sair também, buscar novas ferramentas, novas abordagens, para 

daí trazer para dentro da sala de aula, para dentro das nossas salas maiores 

possibilidades, maiores formas, e melhores né, formas de aprendizado. 
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R5: Uma coisa que eu estou usando também, coisa não, uma ferramenta que 

eu estou utilizando é o benchmark, que nada mais é do que você observar, né, no 

caso deles eu utilizo daí como uma pessoa, uma pessoa que esteja fazendo sucesso, 

uma pessoa que esteja, né, tomando conta do seu espaço com excelência e tudo 

mais, e falo para eles, falo assim: “Você não vai pegar, o benchmark não é você copiar, 

não é você ser igual, você vai buscar, né, o que há de bom no outro e trazer para você 

conforme a tua personalidade.”. Então eu faço muito isso com eles, hoje estou fazendo 

muito isso com eles, “Observem uma pessoa, olhem para ela, o sucesso dela, aonde 

ela chegou, e busque habilidades nela que possam ser inseridas na tua 

personalidade. Então você não vai copiar, você vai fazer aquela tua personalidade 

para alcançar o que você deseja.”. Então tirar aquele pensamento “eu quero ser igual 

ao outro”, não, o outro é o outro, cada um tem a tua personalidade. Então busca nele 

as habilidades, você fala assim “nossa, eu tenho essa criatividade”, por exemplo, 

então utiliza essa criatividade. Porque às vezes quando você olha para o outro fica 

mais fácil de você entender as suas habilidades, suas competências. Porque quando 

a gente fala para eles assim, “nossa, nós temos que fazer o autoconhecimento”, eles 

ficam um pouco receosos de fazer esse autoconhecimento e por consequência o ser 

humano tem uma mania a mais de se criticar do que se elogiar. Então eles mais se 

criticam do que se elogiam. Então eu coloco para eles dessa forma. Então já que tem 

essa dificuldade olhem para o outro, talvez você reconheça ali aquelas competências 

que para você está fazendo falta para você alcançar o que você deseja. Então eu 

utilizo benchmark. 

R1: A identificação ou não, eu estou pensando. (risos) A gente transita – os 

colegas trouxeram isso, né – a gente transita em tantas diferenças que a gente tenta 

resolver das mais variadas formas, né. Aquilo que a nossa colega 4 colocou, né, por 

exemplo, da diferença de idade dentro da sala de aula, que outro colega falou também 

das diferenças socioeconômicas, as psicossociais, é uma heterogen... heterogenui... 

genui... ai, é tão heterogênio, né? (risos) A sala de aula é tão heterogenia que é 

sempre uma... é uma caixinha de surpresa, uma coisa meio Joseph Climber assim 

né? Uma caixinha de surpresa quando você entra na sala aula e que você tem que 

primeiro passar pelo processo de identificar um pouco pelo menos, né, esse ambiente, 

e se preparar, né, para isso. Para como é que você vai lidar com isso, não existe uma 

sala que seja igual a outra, às vezes você está dando a mesma matéria, ao mesmo 
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em duas salas diferentes, e assim, é completamente diferente o resultado, 

completamente diferente a atenção, completamente diferente a maneira como você 

trabalha. Né? Então as salas de aula para mim elas... elas se conformam, tomam 

forma de verdadeiras entidades quando a gente está atuando com elas. Né? Elas têm 

personalidade, elas têm uma rede de relações internas, muito forte, e para mim eu 

tento entender essa personalidade do grupo, né, esse jogo de interações desse 

organismo que se formou dentro do grupo, né, e transitar nessas diferenças tentando 

fazer essas diferenças serem produtivas dentro do grupo. Né? Mesmo porque 

quando a gente fala de linguagem da comunicação pegando aquilo que o Marco 

acabou, o nosso amigo 3 traz lá no início da conversa, né. Quando a gente fala de 

linguagem, às vezes nós temos uma grande dificuldade de acessá-los através da 

nossa linguagem, que veio dessa prática profissional que nós temos, e que às vezes 

o aluno não alcança. Então um dos recursos que eu utilizo é utilizar a linguagem 

interna do grupo, e não a minha. Então jogar para o grupo determinadas coisas para 

que eles traduzam entre eles aquilo que a gente está colocando. Porque às vezes é 

mais fácil para ele ouvir do colega que está explicando para ele alguma coisa do que 

de mim como docente ali na frente. Né? Não que eu não queira falar, mas são 

linguagens diferentes. Né? E não é só uma questão do exercício da linguagem, é uma 

questão às vezes até pelo ambiente que a gente está. Né? Então, assim, o professor, 

ele não é o homem elástico também (acha graça), né? Nós também temos as nossas 

limitações e a gente faz esse exercício da melhor forma que a gente consegue. E 

buscar essas ferramentas humanas, no sentido de proporcionar essa interação 

linguística, né, usufruir dessa interação linguística, para nós é muito bom. Tá? Outras 

coisas, como os colegas trouxeram, né, é perceber essas individualidades e formas 

de aprender diferentes e buscar metodologias que se encaixem nisso de variadas 

formas. Porque a metodologia que serviu naquela sala que eu estou trabalhando é 

diferente da metodologia da outra sala que eu estou trabalhando o mesmo conteúdo. 

Né? É um exercício tremendo, e bonito, e desafiador, porque a cabeça da gente 

funciona assim, né, a nível hard, né, aceleração nível hard. Para a gente estar atento 

a tudo isso e conseguir criar um padrão de avaliação que nos permita ser justos com 

o aluno que está ali na nossa frente. Né? Porque avaliação não é só o passar o 

conhecimento, e a avaliação, né. Como é que eu vou trabalhar com esse processo de 

avaliação? A avaliação do Joãozinho. Entendeu? E a avaliação do Pedrinho é a 

mesma avaliação. Mas será que é a mesma? Será que eles são, eles têm que ter a 
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mesma avaliação? Se um aprende melhor ouvindo e com o fone de ouvido, e o outro 

aprende melhor vendo. Né? Então essa é outra questão. Então o incentivo das 

conexões e aí a gente começar a incentivar os autodesafios, né, como a nossa colega 

trouxe, a questão de estar, de eles estarem se desafiando e buscando caminhos 

diversos, aonde eles consigam se enxergar, aonde eles consigam se colocar, 

sempre com o pé no chão. Né? Do que “ah eu quero ser astronauta”. Legal, vamos 

traçar esse caminho? Para ver o quê que você precisa para chegar a isso. Né? E 

como trouxe o colega, às vezes a gente tem que começar bem de baixo. Né? Às vezes 

não, na maioria das vezes, a gente vai começar bem de baixo. Né? Você vai ter que 

dar um passo de cada vez. Então não adianta sonhar em ser astronauta e não dar o 

primeiro passo. Né? Não é que você não possa conseguir, mas, você pode, mas você 

tem que dar o primeiro passo. E cada passo é uma dor, é um aprendizado, é um {caso} 

que você tem, são escolhas que você faz e cada escolha é uma coisa que você tem 

que deixar para trás. A gente proporcionar essa reflexão para o aluno é uma coisa 

muito importante. Quando você quer alguma coisa, algumas coisas você não vai poder 

ter. Né? Então você vai ter que abrir mão dessas coisas. Né? Então promover esses... 

esses caminhos diversos e aí eu resolvi, eu resolvo tudo isso assim, eu tenho um 

caminho na minha cabeça em que eu resumo tudo isso. Entendeu? Para mim. Então 

na hora de passar conhecimento, na hora de ensinar, eu trabalho mais ou menos 

assim ó, conceito, prática, reflexão, pé no chão e afeto. Entendeu? Porque para mim 

é um conjunto de coisas que podem variar aqui de intensidade na hora de aplicar, mas 

que sem esses 5 elementos, para mim, eu não consigo desenvolver o aluno. 

R5: Como brilhantemente colocado pela minha colega número 1, a gente 

trabalha, eu trabalho muito também com a liderança situacional, ou seja – foi o que 

ela disse – não é eu que tenho... não é eles que têm que adaptar ao meu docente, e 

sim eu que tenho que me adaptar a eles. Então essa compreensão, e isso vale muito 

como o nosso colega número 3 colocou, os docentes, nós docentes temos que estudar 

bastante, nós temos que nos ater ao que está acontecendo no momento. Para quê? 

Para que nós consigamos fazer isso. Né? Porque são uma sala de 20, então eu, um 

único, eu tenho que me adaptar a esses 20s, eu tenho que entender a cabecinha 

desses 20 alunos e como que vai ser o aprendizado deles. Então eu acredito muito 

que essa... nós deixarmos um pouco o docente e eles, né, falarem assim, viu, nós 

somos assim, assim, assado, é interessante. Porque daí a gente consegue elaborar 
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um plano de aprendizagem a qual seja efetivo e que traga resultado. Então parte muito 

do que o número 3 falou, nós temos que estudar. Então não adianta nós só olharmos 

para eles e falar assim, ele vai ter que ser... fazer isso, fazer isso, fazer isso. Nós 

também. Né? A luta não é só deles, a luta é nossa também. Então nós temos que 

aprender bastante para conseguir fazer isso, nós compreendermos esses 20 e não 

querer que esses 20 compreendam os nós. 

R2: A gente pensa muito parecido, né Viviane? A formação é a mesma, né. O 

que eu coloquei aqui é o seguinte, os colegas psicólogos estão me influenciando mal, 

eu tenho muito mais perguntas do que respostas. Por isso que eu falo sempre em 

provocação, eu tenho muito mais perguntas do que respostas. O que eu coloquei aqui 

é o seguinte: às vezes a gente incentiva o aluno sair da... ele sair da zona de conforto, 

mas nós não queremos sair da zona de conforto, nós queremos ficar com aquilo que 

nós planejamos, por questões, pode ser questões psicológicas, de demonstrar para o 

aluno que tem mais poder, e às vezes o aluno faz uma pergunta que a gente não sabe 

a resposta e vai demonstrar uma fraqueza, sei lá o quê. Daí eu coloquei aqui, quando 

eu levo o aluno a campo eu estou correndo riscos. Será que eu estou preparado para 

correr esse risco? Quando eu faço uma proposta para o aluno: “Vamos até a Prefeitura 

Municipal que a gente vai desenvolver um software para atendimento lá no Poupa 

Tempo.”, estou dando a cara para bater para a prefeita, para a Aline, que fez o 

intermédio, fui lá, perdi um dia inteiro então, falei com o gerente, falei com um monte 

de gente. E se a gente não desenvolve esse software? E se eu, docente, eles trazem 

um problema para mim que eu não sou capaz de resolver. Será que eu estou 

preparado para lidar com essa situação? Aí eu coloquei: preparado para o fracasso, 

né. Será que por uma defesa minha, daí para eu não correr esse risco eu também, 

então eu estou falando para o aluno – foi o que a 5 falou – eu estou falando para o 

aluno sair da zona de conforto dele, mas eu mesmo não estou saindo da minha. Aí eu 

acho que a chave – quem me conhece sabe disso – eu acho que a instituição, 

qualquer instituição, tem que ter um apoio psicológico aos docentes, nós pregamos 

comunicação não violenta para os alunos. Mas será que nós docentes estamos com 

essa comunicação não violenta? Ou será que a gente também tem uma comunicação 

violenta? Saia da zona de conforto. Será que nós estamos saindo da zona de 

conforto? Empreenda no seu ambiente de trabalho. Nós estamos empreendendo aqui 

será? Então aí essas, só perguntas né? Não respostas, só perguntas. (risos)  
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R4: Eu vejo cada sala de aula, para mim, como mundos diferentes, né, então 

quando eu entro numa turma é um mundo que eu estou entrando e eu tento usar as 

minhas experiências de histórias, né, para atingi-los, né. Vejo lá esse... estudo ali essa 

sala, vejo as suas necessidades, as suas... as que eles têm em comum. Né? Porque 

são idades diferentes, pessoas diferentes, mais velhas, mais novas. Faço mais ou 

menos esse estudo e uso muito, como o número 3 falou, histórias e experiências 

pessoais. Ou assim, às vezes eles querem ouvir da gente mesmo, não do próprio 

colega, como disse a número 8. Escutar da gente, né? Que a gente o que a gente fala 

para eles é sagrado, eu falo: “Nossa! Você sabe que esse problema eu li num livro, se 

você ler esse livro você vai se maravilhar com ele.”. Então eu vou norteando através, 

ao invés de dar as respostas, vou norteando através de livros, leituras, ou 

experiências. “Assista esse vídeo, eu vou mandar para você.”, e assim vai se 

trabalhando. 

R6: Eu concordo com a... Muito, uma coisa que me chamou atenção na fala da 

R1, ela disse que cada turma é uma caixinha de surpresas, e que você precisa falar a 

linguagem {do aluno}. Isso já é muito praticado durante o curso de TI, nos cursos 

técnicos mais, até vou comentar com vocês uma coisa que aconteceu comigo mais 

recentemente. Eu peguei uma turma que entra com todos os problemas que vocês 

falaram, alta defasagem, tenho alunos que falam uma linguagem, eles têm o próprio 

universo deles, alunos envolvidos com criminalidade, alunos envolvidos com tráfico 

de drogas, vícios. Então tudo isso somado ali em um ambiente fechado, ou seja, 

praticamente uma bomba, né. Está tudo ali, qualquer coisinha você corre o risco (acha 

graça) começar uma guerra. E uma das coisas que me chamou muito a atenção dentro 

de todas essas turmas é que de fato o que funcionou para mim lá, foi trazer 

(ininteligível) alunos, os docentes falaram aqui, trazer situações vividas, situações 

externas, tá, para dentro daquele ambiente de forma que eu tento dar uma injeção – 

como eu posso dizer? –uma injeção de adrenalina naqueles alunos para eles 

entenderem o que está acontecendo no mundo em volta. Para eles, uma injeção de 

realidade, vamos dizer assim. E uma das primeiras aulas, em todos os cursos eu faço 

isso, eu tento trazer o máximo de informação de coisas que estão acontecendo 

externamente para que o aluno possa ter uma ampliação de horizontes, de... e já, né, 

ao longo do curso já ter tudo isso em mente, que o mundo não é, a partir daquele 

ponto o mundo não é aquilo que ele conhecia. Tá? Ele vai se deparar com outras 
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situações, vai se deparar com frustrações também. E a fala do Leandro, ali do número 

2 também, me chamou muita atenção, que ele falou sobre sair da zona de conforto. 

Eu acredito que essa seja uma das primeiras coisas que a gente tem que fomentar aí 

nos alunos já nos primeiros contatos. E foi o que para mim deu mais resultado. Então 

eu tento trazer esse conteúdo externo para eles, para dentro do ambiente de sala de 

aula, de forma que faça eles saírem da zona de conforto. E eu consigo isso apenas 

fazendo também esse papel de nortear para a conversa entre os alunos, e fomentar 

o debate entre eles, para tentar não só mostrar a estrutura, mas fazer eles viverem 

aquilo ali, fazer eles conseguirem debater e sair com um raciocínio, com uma ideia, 

com uma visão diferenciada. Então esse é o meu ponto assim, que eu gostaria de 

compartilhar. 

R3: Uma coisa que... é difícil, né, para a gente assumir as falhas. Na minha 

primeira abordagem eu cheguei ali “Nossa, eu vou usar essa abordagem, essa ou 

aquela, eu vou arrebentar.”, fui lá e... e eu não... mas assim... eu dou... eu... eu... essa 

questão da autonomia, né, falei “Poxa eu vou usar a abordagem design thinking, poxa, 

legal.”, {tem que estudar} assim, uns dois, três anos da ADM. Só que essa 

responsabilidade, eu passei, a ideia surge deles, a ideia vem do né, deles ali, das 

pessoas, dos alunos. Aí foi um tema que uma das alunas, ela tinha exatamente 

passado por esse problema, não tinha como tocar nesse assunto, e eu permiti. Então 

por que estou trazendo isso? Porque como o número 2 trouxe ali: “Nós estamos 

preparados para essas falhas?”, aconteceu comigo, e eu tentei... conversei, né, a, não 

vamos seguindo. Nas próximas vezes eu não deixei de usar essa abordagem, só que 

com muito mais cuidado, muito mais cautela, muito mais pé no chão. Acredito que 

essa vivência também colabora com que a gente desenvolva, “Poxa, espera aí. Até 

que ponto eu posso usar, até que ponto eu devo usar isso?”. Até que ponto a minha, 

entre aspas, ferir sem humildade faz com que eu seja ali, derrube todo um processo, 

imprima uma situação fora do controle. Depois de uma conversa. Eu falo isso porque 

pode ser que alguém já tenha passado por isso, ou será que não, mas a frustração de 

você não conseguir. E nós passamos, gente. Né? Quantas vezes eu saio assim “hoje 

eu fui uma negação na aula”, assim ó, {zero}. É eu...  e aí? Como que eu vou conversar 

sobre isso? Né, eu fico... tá, e aí? Sabe do Adriano lá, do jogador, ele ficava assim, 

um né, {cross} na cabeça. Vamos voltar, vamos começar e vamos seguir, a gente é 

falho, nós temos... alguém falou muito bem “os alunos no veem, essa pessoa aqui é 
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meu ícone, é meu exemplo”, a gente tem que falar,  sou uma pessoa, eu sou falho, eu 

erro. Eu tenho referências, eu uso referências, não sou eu. Até eu marquei aqui ó, eu 

sempre começo, todos os cursos que eu inicio aí na... na... na... o C1. Gente, o que 

nós vamos debater, isso que eu tenho para compartilhar não é receita de bolo, o que 

funciona para um não funciona para outro. Então nós temos referências, nós nos 

norteamos em vários pesquisadores, não é o {Marcos} que eu falo, não é, não é a 

Priscila, não, não é. É o que está ali colocado por pesquisadores, por pessoas que 

foram a fundo no tema. E essa  é boa por quê? Ah, se eu seguir isso, siga isso que 

vai dar certo. Não, não vai. Não vai dar certo. Pessoa  a gente fala de 

empreendedorismo, né, todo mundo falha, e aprender com as falhas nossas também 

é uma virtude. Acredito muito nisso, aprender com a falha é uma virtude. Ter 

humildade uma das principais, principais  é a humildade, né. E {claro}, nós vamos 

falhar, nós somos seres humanos e não é fácil você assim: “Que coisa que fiz hoje?”. 

Então eu só queria compartilhar aqui, a gente falha. 

R8: Sair da zona de conforto dói muito na  gente. Né? Dói muito, porque a gente 

às vezes não, né, olha para o outro, né, para o aluno, que ele tem que sair, ele tem 

que sair, {mais fraco}. Quando a gente fala da gente sair, a gente, a gente não é imune. 

E a gente precisa trabalhar isso em nós também, esse sentimento de dor, precisa 

perceber por que está doendo tanto. Precisa buscar um pouco a raiz dessa dor, 

porque às vezes a dor é só superficial, está doendo lá na ponta. Lá no início e a gente 

demonstra, enfim, a dor precisa saber da onde surgiu. Né? Então a gente precisa 

parar para pensar nessa dor. Por que tanto incomoda a gente sair da zona de 

conforto? Se a gente acha que é tão fácil para o outro sair, por que para nós é difícil? 

E quanto a questão dos erros, né, eu acho que a gente é passível de erro o tempo 

todo, né, porque... é olhar para o erro como aprendizado e aí você começa a olhar 

para o outro quando ele erra, que está tudo bem também. Às vezes você pergunta 

algo para alguém, a pessoa te dá uma resposta, mas não, não está assim, não está 

legal, mas não é porque está errado, tem que olhar que a resposta não está errada, é 

o ponto de vista daquela pessoa. Né? Então o erro, ele é muito relativo. Quê que 

realmente é erro? E quando a gente erra ter a humildade mesmo de falar, “Ai, errei 

mesmo. Nossa! Não me atentei para isso. Nossa que bobeira!”. Quem de nós aqui 

nunca um dia tivemos que falar isso? “Nossa que bobeira! Realmente. Nossa!”, o 

aluno às vezes, ele fala “Professora, mas não era tal coisa?”, “Era, isso mesmo. 
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Nossa! Muito bem lembrado. Nossa, esqueci disso.”. Porque é tanta coisa na cabeça. 

Porque a gente tem 30-20 alunos para responder e 20 coisas na cabeça, {isso que eu 

mais falo}, que você vai tão preparado para a aula, o aluno dá uma dentro, você 

{fala}... se desmonta do outro lado. E aí o equilíbrio de você ficar ali de formosa e 

responder, o aluno {fazer}, “Você tem razão. Parabéns, você tem muita razão. Que 

bom que você pensou por esse lado.”. Então a gente tem que ter essa humildade, né? 

Para a gente colocá-lo de igual para igual. Para a gente dar autonomia para eles, e 

autonomia começa quando a gente dá voz para o outro. Né? Quando você dá voz 

para o outro você está dando autonomia, então ele pode falar mesmo que eu esteja 

errada, porque eu não sou dona, a senhora das respostas corretas. Então hoje quando 

o aluno fala, me corrige alguma coisa eu falo “Nossa! Que bom. Nossa eu não tinha 

pensado por esse lado. Perfeito, essa colocação sua é perfeita. Nossa! Eu não tinha 

olhado para isso. Não me atentei para isso.”. Né? Eu tive uma situação com a colega, 

não me atentei para uma coisa, e ela {falou assim}: “Não, mas não é isso.”, falei: “Ah, 

não é mesmo.”. Voltei na sala de aula para falar “não, não era mesmo, você tinha 

razão menina, você sabe que eu não tinha olhado para isso”, isso fortalece a gente. 

Se a gente não tem quem enfrente a gente, a gente fica numa zona de conforto muito 

boa. Então a gente tem que ter alguém, alunos que {a gente vê}, a gente forma eles 

para ser crítico. E daí quando eles vêm para a gente e falam {se eu gosto}, não, gostei, 

foi ótimo, porque ali é uma mola propulsora para que aquele erro eu não cometa mais. 

E acho que é disso para frente, eu penso, tem que ver os nossos erros. E não ficar 

encucado, né? Ai meu Deus, ai meu Deus. Está tudo certo, né. Tem que errar para 

melhorar. 

R5: Eu acredito que nós docentes, como uma forma da gente (suspiro) 

enfrentar e resolver esses desafios, é nós também não sermos muito exigente 

conosco mesmo. Então a gente tem uma exigência muito grande, e não é... essa 

exigência não é dentro da sala de aula, nós temos uma exigência lá fora, é como se 

a gente não saísse desse papel docente. Então a gente tem uma exigência, como que 

a gente... até mesmo como que a gente vai se vestir lá fora. É uma exigência muito 

grande. Então a gente... 

R8: Se {mapeando} o tempo todo. 
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R5: Sim. Então assim, a gente o tempo todo: “Será que isso que eu estou 

fazendo? Ai pode ter algum aluno observando. Poder ter...”. Então a gente também 

tem que tomar um cuidado até onde isso afeta o nosso psicológico e de fato o nosso 

cansaço mesmo em relação a isso. Todo o tempo eu tenho que ser espelho. Ok. 

Você tem que ser, você tem salas, você tem alunos, você vai encontrar lá fora. Mas 

até que ponto isso não afeta também o meu pessoal? Até que ponto eu não permita 

que essas coisas que acontecem, que eu faço, né, que eu tenho que fazer, não me 

afeta. Então acho que o nos cuidar também é muito importante. Então nós também 

temos que fazer esse autoconhecimento, esse cuidado com tudo aquilo que a gente 

está apresentado para a sociedade, e ver se é de fato tão necessário essa cobrança 

o tempo todo. Né? Então eu tenho que entender, como a número 8 falou, a gente 

falha, eu não me lembro se 3 falou também, a gente tem... a gente acaba falhando, 

tem que aceitar isso e não ver isso como uma dor extrema. Eu não posso cometer um 

erro. Eu posso, eu sou ser humano. Então pode ocorrer também. Então da mesma 

forma que eu coloco para os alunos, “vocês olhem, vocês vão errar, vai acontecer o 

erro”, mas eu tenho que entender isso para mim também. Então é uma mão de duas 

vias, aquilo que eu passo para o aluno eu também tenho que trazer para mim como 

consciência, para que haja uma harmonia dentro de sala de aula. 

(Fim da transcrição) [01:44:37] 
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ANEXO A - TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA 
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ANEXO B – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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