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Encontro	Pedagógico	Rio	Verde	–	03/08/2016	

Docência	no	Ensino	Técnico	e	Proeja	

Roda	de	Conversa	

A	 professora	 Miriam	 Fábia	 iniciou	 a	 roda	 de	 conversa	 solicitando	 que	 cada	 um	 se	
apresentasse	dizendo	o	nome,	a	predominância	do	exercício	da	docência	se	no	técnico	ou	no	
proeja	e	os	anos	de	docência	e	no	IF	Goiano.	

Quanto	 à	 predominância	 da	 docência	 os	 professores	 esclareceram	 que	 atuam	 tanto	
nos	 cursos	 técnicos	 como	 no	 proeja	 não	 havendo	 uma	 predominância	 de	 atuação,	 com	
exceção	dos	professores	do	curso	de	agropecuária	que	não	atuam	no	Proeja.	Quanto	aos	anos	
de	docência	há	uma	mescla	de	docentes	com	bastantes	anos	de	docência	entre	quinze	e	vinte	
anos	e	uma	maioria	 com	até	 cinco	anos	de	docência	 e	na	 Instituição.	Estavam	presentes	na	
roda	de	conversa	vinte	e	dois	docentes	 sendo	que	dois	 são	professores	da	 rede	estadual	de	
Educação,	 cedidos	 para	 o	 Instituto,	 seis	 professores	 substitutos	 e	 quatorze	 professores	
efetivos	com	regime	de	dedicação	exclusiva.	

Após	a	rodada	de	apresentação	e	de	conhecimento	sobre	quem	eram	os	docentes	que	
atuam	 nos	 cursos	 técnicos	 e	 no	 proeja	 foi	 proposto	 pela	 Miriam	 que	 eles	 pensassem	 no	
público	que	atendem	com	relação	à:	sexo,	 faixa	etária,	classe	social,	capital	cultural,	questão	
empregatícia,	cor	e	o	que	mais	gostam	de	ler	e	expectativa	com	o	curso	profissionalizante.	

Sobre	o	sexo	predominante	nos	cursos	técnicos	os	professores	disseram	que	no	curso	
Técnico	em	Agropecuária	e	Informática	a	uma	predominância	é	do	sexo	masculino.	Nos	cursos	
técnicos	 em	 Alimentos,	 Contabilidade	 a	 predominância	 é	 do	 sexo	 feminino.	 E	 nos	 Cursos	
técnico	em	Biotecnologia,	Química	e	Administração	há	um	equilíbrio	entre	os	sexos.		

Em	relação	à	classe	social	os	professores	foram	unanimes	em	dizer	que	os	estudantes	
dos	cursos	técnicos	são	pobres,	com	renda	familiar	de	um	a	três	salários	mínimos.	E	o	capital	
cultural	 dos	 alunos	 foi	 considerado	 limitado,	 trazem	 experiências	 do	 trabalho	 e	 o	 tipo	 de	
leitura	 que	 fazem	 além	 das	 atividades	 acadêmicas	 se	 restringem	 às	 redes	 sociais.	 Os	
estudantes	do	turno	noturno	são	trabalhadores	e	a	maioria	já	concluiu	o	ensino	médio	e	os	do	
turno	diurno	não	trabalham	e	ainda	cursam	o	ensino	médio.	

Quanto	à	cor	predominante	dos	alunos	alguns	disseram	que	é	balanceada	entre	negros	
e	brancos	e	outros	afirmaram	que	são	majoritariamente	pardos.	

E	o	que	pensam	sobre	a	expectativa	dos	estudantes	em	relação	ao	curso	o	grupo	ficou	
divido	 entre	 afirmar	 que	 os	 estudantes	 querem	 realmente	 a	 formação	 profissional	 para	
melhorar	uma	colocação	no	trabalho	ou	mudar	de	profissão	e	afirmar	são	jovens	e	desejam	o	
curso	 superior	 e	 não	 vão	 atuar	 como	 técnicos	 e	 estão	 fazendo	o	 técnico	 para	melhorar	 sua	
capacidade	intelectual	para	disputar	uma	vaga	nos	cursos	superiores.		

Em	 seguida	 Miriam	 focou	 a	 prática	 docente	 com	 as	 seguintes	 questões:	 qual	 a	
metodologia	–	como	você	dá	uma	aula,	quais	recursos	você	utiliza	e	o	que	é	ser	docente	nos	
cursos	técnicos.		
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Nas	 respostas	 sobre	 metodologia	 os	 professores	 misturaram	 ou	 permutaram	
metodologia	e	recursos	didáticos.	1	

T.P	“Utilizamos	data	show,	jogos,	aulas	práticas	e	visitas	técnicas.	

	P.	1	“Os	estudantes	gostam	mais	de	aulas	práticas,	mas	a	aula	expositiva	é	necessária	para	dar	
o	suporte	teórico-conceitual.”	

	P.2	“Mas	as	aulas	teóricas	devem	durar	pouco.”	

p.3	 “Uma	 aula	 expositiva	 deve	 durar	 no	máximo	 dez	minutos	 senão	 o	 aluno	 não	 consegue	
prestar	atenção.”	

p.4	“Eu	trabalho	mais	com	grupos	e	com	monitorias	em	que	os	que	sabem	ajudam	os	que	não	
sabem.”	

O	que	é	ser	docente	no	curso	técnico?	

Ora	as	falas	brotam	rápidas	com	conceitos	de	domínio	do	senso	comum,	ora,	de	modo	
sutil,	contestam,	expressam	dúvidas	e	dificuldades.		Outras	ainda	buscam	expressar/entender	
o	que	é	a	docência	nos	cursos	técnicos,	ou	no	relato	de	experiências	exitosas,	ou	na	afirmação	
da	impossibilidade	do	sucesso,	ou	nas	dificuldades	para	a	realização	da	docência.	

p.1“Facilitador”;	

	p.2	“formar	gente”;	

	p.3	“desafio	–	você	se	torna	espelho	para	os	alunos”;	

	p.4	“que	saiam	modificados”;	

	p.5	“ser	professor	é	um	desafio	porque	me	parece	que	os	alunos	não	querem	aprender	

p.6	 “Consigo	 concretizar	 coisas	 fantásticas,	 os	 alunos	 do	 técnico	 se	 engajam	 nos	 projetos	 e	
vejo	resultados	quando	eles	dão	depoimentos	de	mudança	de	atitude	na	vida	cotidiana.”		

p.7	“Os	alunos	gostam	de	conteúdos	quando	veem	que	aquilo	vai	funcionar	na	vida	deles,	no	
trabalho.”	

p.8	“Eu	não	tenho	tido	muito	sucesso	com	os	alunos.	Quantos	desses	alunos	você	contrataria?	
O	percentual	é	pequeno.”		

p.9	“Precisamos	entender	a	essência	do	trabalho	técnico.	Eles	precisam	muito	do	como	fazer,	
mas	 não	 podemos	 abandonar	 a	 teoria.	 Não	 existem	 livros	 para	 o	 nível	 técnico	
profissionalizante	e	isso	também	é	uma	dificuldade.”		

p.	10	“O	público	é	o	mesmo	seja	do	técnico,	do	proeja	e	da	pós-graduação,	o	que	muda	é	o	
conteúdo	e	a	forma	de	ensinar.”	

																																																													
1	A	sigla	p.	significa	professor	e	o	número	que	se	segue	ao	p	é	para	indicar	as	falas	dos	professores.	A	
sigla	T.P	corresponde	a	Todos	os	professores.	
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p.	11		“é	você	passar	para	a	turma	todo	o	seu	conhecimento	de	uma	forma	prática”.	

	

Miriam:	Agora	quero	que	vocês	respondam	essas	mesmas	questões	em	relação	ao	Proeja.	

	 Percebe-se	 que	 há	 um	 consenso	 entre	 os	 professores	 para	 falar	 sobre	 o	 aluno.	 As	
dificuldades	ou	divergências	surgem	quando	são	solicitados	a	falarem	da	sua	prática.	

Faixa	etária	Proeja	

O	público	do	Proeja	está	na	faixa	de	18	a	60	anos	com	predomínio	da	idade	de	trinta	anos.	

	

Sexo	

No	Curso	técnico	Alimentos	(Proeja)	a	maioria	é	de	mulheres	

No	Curso	Técnico	Edificações	(Proeja)	a	maioria	é	de	homens	

No	Curso	Técnico	Administração	(Proeja)	sem	predominância	de	um	dos	sexos.	

	

Nível	social	

O	mesmo	dos	cursos	técnicos,	de	1	a	2	salários	mínimos.	

Cor	

Pardos	

Capital	cultural	

Trazem	uma	experiência	rica	do	trabalho.	Além	de	acessar	as	redes	sociais	os	alunos	do	Proeja	
leem	a	Bíblia.		

Trajetória	escolar	

	Rejeição,	 experiências	mal	 sucedidas,	 vontade	 de	mudar	 de	 vida.	 	 Orgulho	 de	 ser	 aluno	 do	
Instituto	–	uma	conquista	gigante.	Mudança	na	sua	situação	de	emprego.	

Como	é	uma	aula	do	Proeja?	O	ensino	para	o	Proeja	é	mais	fraco	que	no	técnico?	

p.1	“Organizo	os	alunos	em	equipe	após	explicar	o	conteúdo	e	com	o	apoio	de	monitores.”	

p.2	“Na	disciplina	cenários	econômicos	tive	que	trazer	as	experiências	do	dia	a	dia	dos	alunos	
para	alcançar	resultados.”	

p.3	“Tento	dividir	os	conteúdos,	levo	lanternas,	globo.	
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p.4	“Das	primeiras	aulas	de	Inglês	para	hoje	eu	mudei	bastante.	Busco	trazer	as	experiências	
deles,	 um	pouco	de	 teoria	 e	muita	 prática	 -	 	 trabalhos	manuais,	 fazer	 frases	 com	 cartaz.	 Se	
você	puxa	um	pouco	eles	respondem.	Apliquei	prova	e	alguns	responderam	bem.	Eles	gostam	
quando	são	cobrados	e	conseguem	retorno,	quando	superam	barreiras.	

p.5	“Trabalho	com	memorial.	No	início	do	curso	faço	quatro	perguntas	aos	alunos	e	no	final	do	
curso	devolvo	as	respostas	deles	e	eles	ficam	surpresos	com	a	evolução	que	tiveram.	Também	
faço	um	debate	sobre	a	frase	que	escreveram	para	expressar	eles	mesmos	e	se	a	frase	ainda	
está	valendo.”	“Questões:	1.	Por	que	você	escolheu	esse	curso?	 	2.	Você	está	 fazendo	outro	
curso?	Quanto	 tempo	está	 fora	da	escola?	 	 3.	Você	está	 trabalhando?	 Justifique?	4.	 Escreva	
uma	frase	com	sua	cara.”	

p.6		“O	ensino	para	o	Proeja	não	é	mais	fraco	que	o	do	técnico	mas	é	um	pouco	mais	lento.”	

p.7	“O	problema	maior	é	que	os	alunos	do	Proeja	são	muito	faltosos.”	

p.	8	“O	trabalho	cooperativo	entre	os	alunos	do	Proeja	é	mais	intenso.	Entre	os	jovens	há	mais	
competição.”	

p.9	“O	trabalho	cooperativo	funciona	sim	inclusive	quando	tem	um	aluno	especial.”	

p.10	“O	maior	problema	do	Proeja	é	fazer	com	que	ele	frequente	as	aulas	e	faça	um	mínimo	de	
atividades	em	casa,	pois	algumas	disciplinas	exigem	que	ele	resolva	os	exercícios	senão	ele	não	
consegue	aprender.”	

p.11	 “Existe	 também	a	questão	dos	 conteúdos,	 o	 que	 fazer	 com	a	 ementa	que	 a	 gente	não	
consegue	cumprir	nem	um	terço	dela?”	

p.12	“Qual	é	esse	conhecimento	que	o	aluno	deve	adquirir	aqui	no	IF	Goiano?	Falta	consenso	
entre	 os	 professores	 para	 ensinar	 realmente	 o	 aluno.	 O	 aluno	 teria	 de	 se	 esforçar	 mais.	
Ficamos	dando	um	remédio	e	não	atacamos	a	raiz	do	problema.	Devemos	esclarecer	ao	aluno	
das	 suas	 deficiências	 e	 oferecer	 alternativas.	 Mas	 esbarramos	 em	 dificuldades	 para	 um	
trabalho	coletivo.	

Miriam:		

Temos	 que	 entender	 um	 pouco	 das	 experiências	 que	 realizamos	 e	 dos	 limites	 e	
possibilidades	do	nosso	trabalho.	Devemos	saber	que	o	lugar	da	docência	não	é	simples,	se	na	
Idade	 Antiga,	 na	 Idade	 Média,	 e	 em	 nosso	 passado	 recente	 usávamos	 castigos	 físicos,	
palmatória	 é	 porque	 essa	 é	 uma	 relação	 difícil.	 Em	 nenhum	 tempo	 o	 aluno	 foi	 interessado,	
sempre	 se	 lançou	 mão	 do	 disciplinamento	 para	 possibilitar	 o	 ensino.	 E	 hoje	 temos	 outros	
problemas	com	as	mudanças	dos	valores.	Então	temos	que	conseguir	acionar	esse	aluno	para	
realizar	a	docência.	Indico	para	vocês	a	leitura	do	texto	de	Norbert	Elias,	Sobre	o	tempo.		

Retomo	 a	 educação	 tradicional	 na	 perspectiva	 que	 o	 professor	 tem	 que	 ensinar	
conteúdos	específicos	para	o	aluno	e	assegurar	o	aprendizado	desse	conhecimento	pelo	aluno.	
O	professor	é	o	responsável	para	produzir	o	conhecimento	com	o	aluno.		

O	que	é	o	trabalho	do	professor?	
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Trabalho	imaterial,	mas	que	se	dá	no	fazer	da	aula.	É	um	processo	coletivo.	Numa	sala	
de	aula	há	diferentes	 formas	de	consumo,	apropriação	do	conhecimento	pelos	alunos.	Cada	
um	 aprende	 determinados	 aspectos	 ou	 partes	 do	 conhecimento.	 Contudo	 o	 conhecimento	
pode	não	se	manifestar	presente	no	imediato,	mas	noutro	contexto	esse	conhecimento	surge	
como	 uma	 descoberta	 e,	 o	 aluno	 lembra.	 Daí	 a	 importância	 de	 pensar	 que	 a	 prova	 não	 dá	
conta	de	mensurar	o	conhecimento.	

Quem	 define	 o	 projeto	 formativo	 é	 a	 instituição	 que	 oferece	 o	 curso.	 Ele	 é	
institucional.	 É	 fundamental	a	nossa	 capacidade	 teórica	e	prática	para	entender	que	não	vai	
dar	desse	jeito.	Acho	que	temos	que	perder	um	pouco	a	expectativa	da	ementa	e	mudar	com	
um	 corte	 na	 ementa.	 Temos	 que	 fazer	 isso	 coletivamente	 senão	 o	 professor	 fará	
individualmente	e	poderá	perder	parte	do	que	é	essencial.		

Todos	vocês	são	professores	com	dedicação	exclusiva?	(A	maioria	disse	que	sim).	

Reintero	 que	 não	 temos	 as	 condições	 ideais,	 mas	 não	 podemos	 nos	 furtar	 desse	
trabalho	 porque	 é	 difícil.	 Essa	 é	 uma	 deliberação	 política:	 qual	 é	 o	 caminho	 que	 nos	 vamos	
trilhar?		

No	 meu	 trabalho	 com	 o	 grupo	 de	 pesquisa	 lembro-me	 de	 um	 debate:	 A	
Institucionalização	 do	 Proeja	 como	 Política	 Pública.	 Perdemos	 a	 disputa	 política	 e	 a	 disputa	
simbólica	 com	 o	 Pronatec.	 Mas	 nos	 ganhamos	 com	 o	 Proeja	 quando	 conseguimos	 fazer	
diferença	na	vida	deles.	E	a	gente	se	faz	melhor	quando	a	rota	dos	estudantes	é	alterada.		

	GILMA	GUIMARAES	–	RELATORA	


