
1 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 
 

 

 

MÉRCIA RODRIGUES FARIAS DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO EM PERNAMBUCO: 

 O CASO DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL CÍCERO DIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RECIFE  

2013 
 
 

 



2 
 

MÉRCIA RODRIGUES FARIAS DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO EM PERNAMBUCO: 

 O CASO DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL CÍCERO DIAS 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Educação da Universidade 
Federal de Pernambuco para obtenção de 
título de mestre. 
 
Linha de pesquisa: Políticas Educacionais, 
Planejamento e Gestão da Educação. 
 
Orientador: Prof. Dr. Ramon de Oliveira 

 

 

 

 

 

 

RECIFE 
2013 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Catalogação na fonte 

             Bibliotecária Andréia Alcântara, CRB-4/1460 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S586p          Silva, Mércia Rodrigues Farias da. 

               O processo de implementação da educação profissional integrada ao 

ensino médio em Pernambuco: o caso da escola técnica estadual Cícero 

Dias / Mércia Rodrigues Farias da Silva. – Recife: O autor, 2013. 

       267 f.: il. ; 30 cm. 

 

       Orientador: Ramon de Oliveira.                 

       Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Pernambuco, 

CE.  Programa de Pós-graduação em Educação, 2013. 

      Inclui apêndices e anexos. 

 

1. Educação e Estado. 2. Ensino técnico. 3. Educação profissional. 

4. UFPE - Pós-graduação.  I. Oliveira, Ramon de. II. Título. 
   

 

379  CDD (22. ed.)                                                     UFPE (CE2014-15) 



1 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

MÉRCIA RODRIGUES FARIAS DA SILVA 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

 

 
TÍTULO: O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO EM PERNAMBUCO: 

 O CASO DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL CÍCERO DIAS 

 

 

 

COMISSÃO EXAMINADORA 

 

Prof. Dr. Ramon de Oliveira  

1ª Examinador/Presidente 

 

 

Profª. Drª. Katharine Ninive Pinto Silva 

2ª Examinadora 

 

Profª. Drª. Ana Lúcia Félix dos Santos 

3ª Examinadora 

 

 

 

MENÇÃO DE APROVAÇÃO: APROVADA 

 

 

 

RECIFE, 29 de agosto de 2013. 

 

 



4 
 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao meu sobrinho Rannier, 
E ao meu afilhado Lucca, 
Ter vocês em minha vida  

foi o maior presente  
que já pude receber. 

Obrigada Rimã e Rita por  
confiar a mim essas vidas. 

 



5 
 

AGRADECIMENTOS 

 
Ao término dessa caminhada o que mais quero é agradecer!!!  
 
Agradecer a Deus por toda benção que ele tem feito em minha vida. Cada desafio enfrentado, 
cada vitória alcançada. Deus obrigado por renovar as minhas forças, por me dar coragem e 
sabedoria e não me permitir desistir. Obrigada por me fazer feliz! 
 
A minha mãe, Zuleide e ao meu Pai, Argemiro, que mesmo não fazendo noção do significado da 
conclusão do mestrado para minha vida acadêmica, compartilhou comigo o esforço na construção 
deste trabalho cientifico.  Obrigada pelo amor incondicional, pela paciência e atenção, por 
compreender meu stress, meu mau humor e isolamento. Saibam que é por vocês e para vocês que 
busco ser melhor a cada dia. Obrigada por tudo! 
 
A minha “rima” Márcia, que com sua alegria, torce e vibra (muitas vezes, mais que eu mesma), 
por cada conquista alcançada. Tenho certeza que neste momento a alegria dela é maior que a 
minha. Obrigada “rimã” por você ser “minha irmãzinha querida”. Te amo viu!   
 
Ao meu namorado, Cristiano, pela paciência e cumplicidade em relação aos meus projetos 
acadêmicos e profissionais. Por compreender a minha ausência e minhas crises (de choro, de raiva 
e de tristeza). Obrigada pelo amor, respeito e compreensão para com meus estudos e trabalho. 
Juro que antes de pensar na seleção do Doutorado, eu caso!!!  
 
A minha prima, Carla, que dentre tantas leituras que eu tinha para fazer ao longo deste mestrado, 
me presenteou com o Livro do Padre Marcelo Rossi “Kairos”. Fazendo-me refletir sob a palavra 
de Deus. 
 
A minha Vó Chiquinha, que todas as noites me coloca em suas orações, pedindo a Deus proteção 
e sabedoria. Vó tenho certeza que sua fé me protege. Sua benção me fortalece. Obrigada!. 
 
A todos meus familiares, primas, primos, tios e tias. Obrigada pela torcida!   
 
Ao meu orientador, professor Ramon de Oliveira, pelo rigor, paciência e orientação. Suas 
palavras seguras e críticas muito contribuíram para o desenvolvimento desta pesquisa. 
Obrigada professor, por acreditar neste trabalho e em especial, por acreditar que eu fosse 
capaz de construir este estudo. Suas palavras me ajudaram a superar as minhas próprias 
inseguranças. Obrigada Ramon.  
 
As professoras Ana Lúcia Felix e Adriana Paulo, pela participação e contribuição na banca de 
qualificação desta pesquisa. Pela atenciosa leitura e sugestões de melhoria no projeto de 
pesquisa. As críticas realizadas contribuíram para melhor delimitar nossos objetivos.  
 
A todos os professores do PPGE da Universidade Federal de Pernambuco, em especial a 
professora Clarissa Martins, Eliete Santiago, Rosângela Tenório e Alexandre Simão. Ter a 
oportunidade de compartilhar com vocês de ricos momentos de discussão, foi essencial para 
meu amadurecimento acadêmico. Obrigada! 
 
Em especial, quero também agradecer, aos professores que atuam na Linha de Pesquisa em 
Política Educacional, Planejamento e Gestão da Educação, professora Janete Azevedo, Alice 
Boter, Ana Lúcia e Alfredo Gomes. Pelos ensinamentos e conhecimentos. Muito obrigada! 
 

 



6 
 

A todos os colegas da turma 29A, pela troca de conhecimentos, dúvidas compartilhadas e 
leituras divididas. Karla Crístian, Marília Teixeira, Almir Basio, Adalberto Passos, Lucas 
Dantas, Thiago Gabriel, Jadilson Silva e Suzana Rebeca. Obrigada pela convivência, sorrisos 
e apoio durante esse período!  
 
Em especial, quero agradecer as amigas Danielle Nascimento, Sandra Brasiliano e Cleoneide 
Brito, pela partilha dos sorrisos e das angustias compartilhadas.  Obrigada por cada palavra de 
estímulo, orientação e apoio. Vocês foram fundamentais em cada momento deste mestrado. 
Obrigada pela atenção e amizade. 
 
À Secretaria Executiva de Educação Profissional do Estado de Pernambuco – SEEP/PE, em 
nome da Sra. Luciene Pulça, Gerente Geral da Educação Profissional, pela presteza e 
disponibilidade em conceder através de uma entrevista, seu conhecimento e experiência a 
respeito da Educação Profissional no Estado de Pernambuco. Obrigada pela valiosa 
participação.  
 
À Gestora da Escola Técnica Estadual Cícero Dias, campo desta pesquisa, Sra. Aldineide 
Gomes, em nome do qual estendo meus sinceros agradecimentos a toda Equipe Técnica 
Pedagógica e ao Corpo Docente. A concessão das entrevistas foi indispensável para a 
construção desta investigação. Obrigada pela acolhida e colaboração de todos. 
 
Por fim, quero externar meu reconhecimento e agradecimento aos meus colegas de trabalho. 
Ao SENAI, ao Sr. Paulo Galdino e a todos que fazem o NEP – Núcleo de Educação 
Profissional da Escola Técnica SENAI Santo Amaro, com quem compartilho hoje da 
possibilidade de me tornar mestra em educação e a quem sou imensamente agradecida pelo 
apoio e compreensão nos momentos de ausência, aflição e estresse dessa dupla jornada 
“mestrado-trabalho”. Não foi fácil chegar até aqui. Mas tenho certeza, seria muito mais difícil 
sem a ajuda de vocês. Obrigada! Paulo Galdino, Ângela, Adriana, Rita, Luciene, Ayalla, 
Alice, Carol, Kézia, Vanessa, Tati, Zenilde, Jeane, Marli, Cris, Diego, Tamara, Paulo, 
Mariana, Lucélia, Luna e Eliane.  
 
Sei que ele deve achar “brega”, mas não posso deixar de registrar meu reconhecimento e 
agradecimento, ao meu compadre, Antônio Lino. Obrigada pela valiosa contribuição desde a 
concepção do projeto de pesquisa, a torcida na seleção do mestrado e a leitura atenciosa desta 
dissertação. Por todo carinho e apoio de sempre. Obrigada! “Água de Chocalho”. 
 
À Ana Augusta e Carol Monteiro pela importante transcrição de parte das entrevistas 
coletadas juntos aos sujeitos e, acima de tudo, pelo carinho e atenção. À Ângela e Rina pela 
atenciosa leitura e correção ortográfica deste trabalho. A todas as pessoas que de alguma 
maneira colaboraram e torceram pela realização e conclusão desta pesquisa. Meu muito 
obrigado! 
  
 
 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se é verdade que a educação politécnica, a escola unitária e a 
formação do ser humano em suas múltiplas dimensões são utopias 
que não devemos deixar morrer, não é menos verdade que o 
movimento do real vivenciado em tantas experiências é a melhor 
referência teórica e prática de que dispomos. Assim, o momento atual, 
no dizer de Leandro Konder (1992), é “grávido de futuro”, mas esse 
futuro está por se construir. Competência para fazê-lo diferente, nós 
temos. O tempo para isso pode ser o agora. Poderia nos faltar a 
esperança, mas esta, já demonstramos que não perdemos. 

 
Ramon de Oliveira 
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RESUMO 
 

Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar o processo de implementação da Educação 
Profissional Técnica Integrada ao Ensino Médio na Escola Técnica Estadual Cícero Dias - 
ETECD, situada em Recife/PE. Para tanto, adotamos os princípios da pesquisa qualitativa e 
do estudo de caso como aporte teórico-metodológico. O referencial teórico está 
fundamentado na produção bibliográfica dos autores Gaudêncio Frigotto, Marise Ramos, 
Maria Ciavatta, Acácia Kuenzer, Ramon de Oliveira, entre outros. Segundo a LDB - Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a educação profissional deve estar integrada às 
diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia. Constituíram-se sujeitos 
da nossa pesquisa: a Gerente Geral de Educação Profissional do Estado de Pernambuco, a 
Gestora da Escola, a Educadora de Apoio/Coordenação Pedagógica, o Coordenador de 
Pesquisa Educacional/NAVE – Núcleo Avançado em Educação (empresa parceira), os 
Educadores da base nacional comum e os Educadores da base profissional técnica. Para o 
desenvolvimento desta pesquisa, utilizamos como técnicas para coletas de dados a pesquisa 
bibliográfica, a pesquisa documental e a entrevista do tipo semiestruturada. Após a realização 
das entrevistas, essas foram transcritas e processadas com base nos princípios da análise de 
conteúdo. Para nortear a análise dos resultados, foram estabelecidas sete unidades de 
análises: da proposta do Ensino Médio Integrado; da concepção pedagógica que fundamenta o  
EMI – Ensino Médio Integrado; das ações que caracterizam a materialização da integração; da 
participação do corpo docente, técnico e gestor nas capacitações; da infraestrutura física e os 
recursos humanos da Escola; da escolha do Curso e a construção da Matriz Curricular e da 
parceria público-privado e o papel do Estado. Dentre os resultados, percebemos que 
predomina o conceito de ensino médio integrado pautado na visão de um ensino de 
justaposição e de complementação entre os saberes da base comum e da base especifica 
(técnica). O que sinaliza para necessidade do aprofundamento teórico dos conceitos 
norteadores da integração, bem como para o entendimento do sentido político e filosófico 
desta “nova forma de articulação”. Sobre a concepção pedagógica inferimos que tal proposta 
não “incorpora os pressupostos filosóficos e educacionais que sustentam a formação integrada 
prevista pelo Decreto n. 5.154/04” e divergem dos princípios estabelecidos nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Quanto às 
ações realizadas na busca da materialização desta proposta, os resultados apontam que as 
categorias trabalho, ciência, tecnologia e cultura não são colocadas como eixos estruturadores 
da formação dos alunos. No tocante a infraestrutura física e dos recursos humanos, os 
sujeitos demonstraram satisfação com as condições disponíveis no ambiente escolar. Relativo 
à escolha dos cursos e a construção dos projetos pedagógicos, verificou-se que estes foram 
definidos por iniciativa da empresa parceira e elaborados de forma aligeirada, sem a 
participação coletiva. Os resultados revelam também a necessidade de promover a formação 
continuada do corpo docente, técnico e gestor na perspectiva da educação profissional 
integrada ao ensino médio, bem como, em promover espaços coletivos e democráticos de 
discussão, em que todos se convençam da importância da proposta e se reconheçam como 
parte integrante do processo, se mobilizando para implantá-lo (BRASIL, 2007).  
 
Palavras-chave: Ensino Médio Integrado. Educação Profissional Técnica. Parceria Público-
Privada. 
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ABSTRACT 

 

This research aimed to examine the process of implementation of the Integrated Technical 
Education High School in Cicero Technical School Days - ETECD, located in Recife / PE. 
Therefore, we adopt the principles of qualitative research and case study as theoretical and 
methodological. The theoretical framework is based on the authors' bibliographic production 
Gaudêncio Frigotto, Marise Ramos, Maria Ciavatta Acacia Kuenzer, Ramon de Oliveira, 
among others. Constituted subjects of our research: the General Manager of Professional 
Education of the State of Pernambuco, the Manager of the School, the Educator Support / 
Pedagogical Coordination, Coordinator for Educational Research / NAVE (partner company), 
the National Educators common base Educators and technical professional background. For 
the development of this research, we used data collection techniques to bibliographic 
research, documentary research and semi-structured interview type. After the interviews, they 
were transcribed and processed based on the principles of content analysis. To guide the 
analysis of the results, were established seven units of analysis: the proposal of the Integrated 
High School, the pedagogical concept that underlies the EMI; actions that characterize the 
realization of integration, participation of faculty, coach and manager in training; physical 
infrastructure and human resources of the School, the choice of course and the construction of 
NCM and public-private partnerships and the role of the state. Among the results, we realized 
that dominates the concept of integrated school founded on the vision of a teaching 
juxtaposition and complementation between the knowledge base and the common base 
specifies (technical). What signals the need for further theoretical concepts guiding the 
integration as well as for understanding the political and philosophical sense of this "new 
form of articulation." On designing pedagogical infer that this proposal does not "embodies 
the philosophical assumptions that underpin the educational and training system envisaged by 
Decree n. 5.154/04 "and diverge from the principles established in National. As for the actions 
undertaken in pursuit of realizing this proposal, the results indicate that the categorical: work, 
science, technology and culture are not placed as structural axes of training students. 
Regarding physical infrastructure and human resources, the subjects were satisfied with the 
conditions available in the school environment. On the choice of courses and the construction 
of educational projects, it was found that they were defined at the initiative of the partner 
company and prepared on a lighter without the collective participation. The results also show 
the need to promote the continuing education of faculty, coach and manager in the perspective 
of integrated vocational education to high school as well as in promoting collective spaces 
and democratic discussion, in which all are convinced of the importance of the proposal and 
recognize themselves as part of the process, mobilizing to deploy it (BRAZIL, 2007). 
 
Keywords: Integrated Technical Education to High School. Case Study. Public private 
partnership. 
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Considero meu próprio ato de escrever uma estranha combinação 
entre prazer e agonia. Prazer porque você tenta desembaraçar sua 
compreensão das complexidades da realidade. E a agonia vem, em 
primeiro lugar, do fato de você obter essa compreensão ou não. Mas 
existe outro aspecto envolvido que é o fato de se o que você está 
dizendo irá fazer diferença. 

 
Carlos Alberto Torres 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação constitui-se numa produção desenvolvida como trabalho de 

mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE da Universidade Federal de 

Pernambuco - UFPE, no Núcleo de Estudos sobre Política Educacional, Planejamento e 

Gestão da Educação. Trata-se de uma investigação que teve como objetivo geral analisar o 

processo de implementação da Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio na 

Escola Técnica Estadual Cícero Dias. 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB 9.394/96, “a 

educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, 

integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da 

ciência e da tecnologia” (BRASIL, 2008). Podendo ser “desenvolvida em articulação com o 

ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada, em instituições 

especializadas ou no ambiente de trabalho” (BRASIL, 2008, Artigo 40). 

A integração da Educação Profissional ao Ensino Médio é conhecida pelo termo 

Ensino Médio Integrado - EMI. Esta forma de articulação tem seu sentido, objetivo e conceito 

defendido por diversos autores que se dedicam a estudar o campo trabalho e educação.  

A expressão Ensino Médio Integrado tem sido amplamente utilizada no 
contexto educacional, especialmente a partir da revogação do Decreto n. 
2.208/97. Por um lado, ela define uma das formas de articulação entre a 
educação profissional técnica de nível médio e o ensino médio, inclusive na 
modalidade Educação de Jovens e Adultos – EJA, decreto n. 5.154/2004, 
art.4o. § 1o, inciso I e Parecer CEB/CNE e Decreto n. 5.840/2006). Por 
outro, de forma bem mais abrangente, trata-se de uma concepção de 
educação que, desafiada pelas contradições da realidade concreta, pressupõe 
a integração de dimensões fundamentais da vida – trabalho, ciência e cultura 
– num processo formativo que possibilite aos trabalhadores o acesso aos 
conhecimentos (científicos, éticos e estéticos) produzidos histórica e 
coletivamente pela humanidade, bem como aos meios necessários à 
produção de sua existência e à sua emancipação como classe (ANPED, 
2010, p.2). 
 

Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005, p. 15) qualificam “o ensino médio integrado 

como uma proposta de ‘travessia’ imposta pela realidade de milhares de jovens que têm 

direito ao ensino médio pleno, e ao mesmo tempo, necessitam situar-se no sistema produtivo”. 

Para esses autores a ideia de formação integrada sugere: 

Superar o ser humano dividido historicamente pela divisão social do trabalho 
entre a ação de executar e a ação de pensar, dirigir ou planejar. Trata-se de 
superar a redução da preparação para o trabalho ao seu aspecto operacional, 
simplificado, escoimado dos conhecimentos que estão na sua gênese 
científico-tecnológica e na sua apropriação histórico-social. Como formação 
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humana, o que se busca é garantir ao adolescente, ao jovem e ao adulto 
trabalhador o direito a uma formação completa para a leitura do mundo e 
para a atuação como cidadão pertencente a um país, integrado dignamente à 
sua sociedade política (CIAVATTA, 2005, p. 85). 

 

Garcia e Lima Filho (2004. p. 29) complementam: 

A concepção dos cursos de educação profissional com organização 
curricular integrada ao Ensino Médio, intenta construir um percurso que 
contribua para a superação de dicotomias antigas do sistema educacional 
brasileiro. Busca-se, com efeito, a articulação da teoria com a prática; 
considera-se a importância da relação entre saber científico e saber tácito; 
procura-se articular parte e totalidade; e, por fim, trabalha-se na perspectiva 
de superar a dualidade que opõe formação propedêutica e formação 
profissional e que estabelece a disciplinaridade de saberes gerais e 
específicos (GARCIA E LIMA FILHO, 2004. p. 29). 

 

A proposta de integração da educação profissional ao ensino médio tem sido 

respaldada também no âmbito legal. Na legislação educacional brasileira, a publicação do 

Decreto nº 5.154/2004, estabeleceu o retorno à discussão sobre a integração da educação geral 

e profissional. De acordo com o § 1o do Artigo 4º, a educação profissional pode ocorrer de 

forma: 

I - integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino 
fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à 
habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de 
ensino, contando com matrícula única para cada aluno. (BRASIL, 2004) 
 

O Decreto nº 5.154/2004 revogou o Decreto nº 2.208, de 17 de abril de 1997, que 

estabelecia o caráter independente1 da educação profissional, separando-a de educação básica 

regular, ou seja, a organização curricular do ensino médio com a educação profissional de 

nível técnico não seria dada de forma integrada. 

Mais recentemente, a Resolução CNE/CEB nº 6 de 20 de setembro de 2012, que 

define e atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio, também reforça a possibilidade da forma articulada integrada: 

Art. 7º A Educação Profissional Técnica de Nível Médio é desenvolvida nas 
formas articulada e subsequente ao Ensino Médio:  
I - a articulada, por sua vez, é desenvolvida nas seguintes formas:  
a) integrada, ofertada somente a quem já tenha concluído o Ensino 
Fundamental, com matrícula única na mesma instituição, de modo a 
conduzir o estudante à habilitação profissional técnica de nível médio ao 
mesmo tempo em que conclui a última etapa da Educação Básica;  
b) concomitante, ofertada a quem ingressa no Ensino Médio ou já o esteja 
cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada curso, aproveitando 

                                    
1“A educação profissional de nível técnico terá organização curricular própria e independente do ensino médio, 
podendo ser oferecida de forma concomitante ou sequencial a este” (BRASIL, 1997, artigo 5º). 
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oportunidades educacionais disponíveis, seja em unidades de ensino da 
mesma instituição ou em distintas instituições de ensino;  
c) concomitante na forma, uma vez que é desenvolvida simultaneamente em 
distintas instituições educacionais, mas integrada no conteúdo, mediante a 
ação de convênio ou acordo de intercomplementaridade, para a execução de 
projeto pedagógico unificado;  
II - a subsequente, desenvolvida em cursos destinados exclusivamente a 
quem já tenha concluído o Ensino Médio. (BRASIL, 2012) 

 
 Assim, em nosso estudo, a forma articulada integrada terá maior ênfase, pois 

segundo Cardozo (2008) é nesta forma que a busca pela superação do dualismo educacional é 

mais latente. O desafio é romper com a lógica de que “praticamos uma educação para a 

academia e, outra, para a fábrica, um ensino propedêutico para as elites dirigentes e, outro, 

destinado à formação técnica da mão de obra para o sistema de produção” (SANDER, 2011, 

p. 11). 

Podemos então dizer, que o Ensino Médio Integrado trata-se de uma proposta que 

tem em vista caminhar no sentido oposto da estrutura dual de ensino, ou seja, que busca 

romper com a fragmentação do ensino médio e da educação profissional. Trata-se de uma 

educação que “têm por finalidade proporcionar ao estudante conhecimentos, saberes e 

competências profissionais necessários ao exercício profissional e da cidadania, com base nos 

fundamentos científico-tecnológicos, socio-históricos e culturais” (BRASIL, 2012, Art. 5º). 

É preciso compreender o objetivo da educação profissional em seu sentido pleno, 

não limitar apenas ao objetivo técnico operacional, a visão conservadora da escola enquanto 

espaço exclusivo para inserção no mundo do trabalho pela ótica da empregabilidade, ao 

“saber fazer”. É preciso compreendê-lo em sua concepção política e filosófica, não limitar 

apenas ao sentido curricular, da integração entre conteúdos ou disciplinas. Assim, como nos 

alerta Ciavatta e Ramos (2011, p. 31) “ainda que sejamos levados a compreender o ensino 

médio integrado à educação profissional como uma forma de relacionar processos educativos 

com finalidades próprias em um mesmo currículo, compreendemos integração como algo 

mais amplo”. 

Considerando que a Escola Técnica Estadual Cícero Dias, campo de estudo desta 

pesquisa, foi criada em 2006, com a denominação de Centro de Ensino Experimental de Boa 

Viagem, e é mantida mediante acordo da Secretaria Estadual de Educação com a Iniciativa 

Privada (Instituto Oi Futuro), uma das hipóteses que se apresenta nesta pesquisa é que a 

Educação Profissional Técnica oferecida na forma integrada ao Ensino Médio no âmbito desta 

escola, contraria a concepção do EMI, estabelecida no Decreto 5.154/04 e na Portaria nº 

11/2012 e Resolução nº 06/2012. No qual se busca a integração da formação 
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geral/propedêutica à formação profissional/técnica, tendo como eixos estruturantes: trabalho, 

ciência, cultura e tecnologia. Acreditamos que tal proposta, mesmo intitulada de formação 

“integrada”, no âmbito desta Escola, por possuir a presença de empresariados, segue a 

concepção da Educação Profissional Técnica sustentada nos pilares da subordinação ao 

processo de reprodução do capital e da inserção ao mercado de trabalho. 

Os Centros de Ensinos Experimentais foram criados em 2004, pelo Governo do 

Estado de Pernambuco, em parceria com a Secretaria de Educação e Cultura - SEDUC 

visando “experimentar um novo modelo de escola para jovens do Ensino Médio” 

(PROCENTRO, 2004). O programa foi desenvolvido mediante acordos estabelecidos através 

de uma parceria entre o setor público e entidades da sociedade civil corresponsável (ICE). 

A escolha da Escola Técnica Estadual Cícero Dias, ganha força em razão de a 

mesma ser a única, dentre as 25 Escolas Técnicas do Estado de Pernambuco, a ofertar a 

Educação Profissional Técnica na forma integrada ao Ensino Médio, mediante parceria da 

iniciativa privada (Instituto Oi Futuro) com a Secretaria Estadual de Educação. 

Outro ponto que reforça a definição do lócus desta pesquisa, diz respeito à rede de 

ensino ao qual a Escola está vinculada. Pois, assim como Oliveira (2009, p. 53), julgamos 

importante pesquisar e analisar como o Ensino Médio Integrado – EMI vem se concretizando 

em uma Escola Pública na Rede Estadual.  

Considerando que a oferta pública do Ensino Médio é majoritariamente 
promovida pelas escolas da rede estadual, convém analisar a possibilidade de 
concretização do EMI, dando atenção especial ao que vem ocorrendo nas 
escolas estaduais, pois elas abrigam e abrigarão a maioria dos aspirantes a 
uma certificação profissional ao final da Educação Básica (OLIVEIRA, 
2009, p. 53). 
 

Outro ponto que nos chama atenção e também nos ajuda a justificar a nossa 

dedicação em estudar a rede estadual de educação, deve-se a crescente expansão desta rede de 

ensino no Estado de Pernambuco em ofertar a Educação Profissional – EP, na forma 

articulada integrada.  

De acordo com o INEP, no período de 2007 a 2012, a rede estadual de 

Pernambuco passou de 17% para 49% o número de matrículas nesta forma de articulação em 

todo o estado. Ou seja, de 281 para 5.112 matrículas.  Considerando então o crescente 

aumento do número de matrículas neste sistema de ensino, e a ausência de estudos que 

evidenciem os caminhos seguidos por estas Escolas, na construção e desenvolvimento desta 

política educacional, bem como por acreditar que “para efetivação de uma política pública, é 

necessário conhecer as fragilidades e potencialidades dos sistemas educacionais, sejam eles, 
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federal, estaduais ou municipais” (MOURA, 2012, p. 72), defendemos que este estudo possui 

uma importante contribuição teórica social. Pois além de contribuir na construção do 

conhecimento sobre o processo de implementação da Educação Profissional Integrada ao 

Ensino Médio no Estado do Pernambuco, especificamente, na Escola Técnica Estadual 

Cícero Dias, os achados desta pesquisa, possibilitará também, uma reflexão qualitativa sobre 

como vem ocorrendo o desenvolvimento desta política no Estado Pernambucano. Para 

Ciavatta, Ramos e Frigotto (2010, p.2) “a universidade e a escola podem, assim, ajudar a se 

fazer cumprir a função material da teoria possível quando esta se produz a partir do real e a 

ele retorna transformando-o”.  

Assim, diante das relevâncias e contribuições citadas, esta pesquisa toma a 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio desenvolvida na forma articulada 

integrada como objeto central de análise, buscando então, responder as seguintes 

inquietações:  

• Qual a concepção que fundamenta o processo de integração da educação 

profissional ao ensino médio, no âmbito da Escola Técnica Estadual Cícero Dias? 

• Como ocorre a materialização da educação profissional ao ensino médio na 

referida Escola? 

• Como no âmbito da Escola Técnica Estadual Cícero Dias ocorre a 

articulação/parceria com uma instituição privada?  

 

Para tanto, buscaremos responder aos seguintes objetivos específicos:  

 

a) Analisar a concepção pedagógica que fundamenta o processo de integração da 

educação profissional ao ensino médio, no âmbito da Escola Técnica Estadual 

Cícero Dias.  

b) Identificar quais as ações materializam a integração da educação profissional ao 

ensino médio na Escola Técnica Estadual Cícero Dias. 

c) Analisar a Parceria Público-Privada na Escola Técnica Estadual Cícero Dias. 

 

Como caminho metodológico, optamos por utilizar a abordagem qualitativa e o 

estudo de caso como estratégia de pesquisa. Tal escolha deve-se ao fato de que, segundo 

Martins, (2008, p.9) o estudo de caso, trata-se de uma investigação empírica que pesquisa 

fenômenos dentro de seu contexto real (pesquisa naturalística), onde o pesquisador busca 
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apreender a totalidade de uma situação e, criativamente, descrever, compreender e interpretar 

a complexidade de um caso concreto. Para o desenvolvimento desta pesquisa, utilizaremos 

como técnicas para coletas de dados, a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental e a 

entrevista do tipo semiestruturada. Uma vez feita a entrevista, essa foi transcrita e, 

posteriormente, compreendida com base na análise de conteúdo. 

O interesse por esta pesquisa surgiu de minha experiência profissional e formação 

acadêmica. Trabalhando há 12 anos em uma Instituição Privada de Educação Profissional, 

tive a oportunidade de vivenciar e conhecer um pouco mais sobre a educação profissional 

técnica de nível médio desenvolvida na forma concomitante e subsequente. No entanto, a 

forma integrada, terceira e última opção de articulação da Educação Profissional Técnica com 

o Ensino Médio sempre despertou em mim uma curiosidade.  

 Outro ponto que justifica a dedicação e interesse por esta pesquisa, diz respeito a 

minha formação acadêmica. Formada em Pedagogia pela Universidade Federal de 

Pernambuco, e com especialização lato sensu em Gestão Educacional, também pela mesma 

universidade, meus trabalhos e pesquisas tinham sempre como ênfases temáticas relacionadas 

ao “ensino médio” e a “parceria público privado”. 

Na graduação o Trabalho de Conclusão de Curso - TCC me possibilitou conhecer 

e identificar as características e especificidades do novo modelo educacional adotado pelo 

Centro de Ensino Experimental Ginásio Pernambucano. Uma escola criada por um conjunto 

de “ações inovadoras” em conteúdo, método e gestão com a intenção de melhorar a qualidade 

do Ensino Médio Público do Estado de Pernambuco. Nele o modelo pedagógico e a 

concepção e forma de gestão muito me inquietou. 

O interesse por esta área de pesquisa perdurou durante o curso de Especialização 

em Gestão Educacional. Em 2010, com o trabalho intitulado “Parceria entre o Público e o 

Privado: Um estudo de caso sobre o modelo de gestão do Ginásio Pernambucano” buscou-se 

analisar os impactos provocados pela intermediação do setor privado na oferta da educação 

pública. 

Como podem ser observadas, pesquisas relacionadas às temáticas do ensino 

médio, da educação profissional e da parceria público-privada sempre estiveram presentes em 

meus estudos, me inquietando e me motivando para busca de novos conhecimentos.  

Tomando como referência o objetivo desta pesquisa, destacamos que estudos sobre 

a temática “educação profissional integrada ao ensino médio” tem sido alvo de várias 
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investigações, sendo, portanto fundamental apresentarmos o que se tem produzido e debatido 

sobre esse objeto de estudo. 

Nesta área pesquisadores como Gaudêncio Frigotto, Maria Ciavatta, Marise 

Ramos, Acácia Kuenzer e Ramon de Oliveira se destacam. Estes pesquisadores compõem o 

referencial bibliográfico referente ao tema da pesquisa, entre outros autores que apresentam 

uma visão critica acerca das relações Educação e Trabalho. 

Foram objetos de análise desta dissertação os seguintes documentos oficiais: a 

LDB nº 9394/96, o decreto nº 2.208/97, o parecer CNE/CEB 16/99, que trata das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de nível técnico, o decreto 5.154/2004, 

que regulamentou a oferta do ensino médio integrado à educação profissional, o parecer 

CNE/CEB 39/2004, que dispõe sobre a aplicação do Decreto nº 5.154/2004 na Educação 

Profissional técnica de nível médio e no Ensino Médio, a resolução CNE/CEB 04/1999, que 

institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de nível técnico, a 

Resolução 01/2005, que atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho 

Nacional de Educação para o Ensino Médio e para a Educação Profissional Técnica de nível 

médio às disposições do Decreto nº 5.154/2004, o Documento-base do Ensino Médio 

Integrado (2007), o Parecer CNE/CEB nº 11/2008 e 03/2012 e Resolução CNE/CEB nº 

03/2008 e 04/2012 que “Institui e atualiza o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível 

Médio”, o Parecer CNE/CEB nº 14/2009 e Resolução CNE/CEB nº 03/2009 que trata do 

“Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica – SISTEC” e o 

Parecer CNE/CEB nº 11/2012 e Resolução CNE/CEB nº 06/2012 que atualiza e define 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. 

A revisão da produção acadêmica foi realizada com base em leituras de Teses e 

Dissertações disponíveis no Banco de Testes e Dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES no período de 2006 a 2013 e através 

das produções acadêmicas apresentadas no Colóquio2 “Produções de Conhecimentos sobre 

Ensino Médio Integrado: dimensões epistemológicas e político-pedagógicas”. 

                                    
2 Faço referência ao Colóquio “Produção de Conhecimentos sobre o Ensino Médio Integrado: Dimensões 
epistemológicas e político-pedagógicas”, realizado no período de 03 a 04 de setembro de 2010, na cidade do Rio 
de Janeiro, Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/FIOCRUZ), sob a coordenação de 
Gaudêncio Frigotto, Maria Ciavatta e Marise Ramos. Neste encontro foram apresentados 36 trabalhos 
acadêmicos, dos quais 05 foram publicações de tese de doutorado e 31 dissertações de mestrado. O principal 
objetivo destas publicações consistia em estudar a integração da educação profissional a educação básica, seja 
por meio do ensino médio, ou por meio da modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA. 
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Das 28 (vinte e oito) produções acadêmicas disponibilizadas no Banco de Testes e 

Dissertações da CAPES sobre o ensino integrado desenvolvidas no período de 2006 a 2010, 

encontramos 10(dez) estudos relacionados ao eixo “Concepção de Formação Integrada e 

Politécnica”, 13(treze) relacionadas a “Propostas Curriculares de Formação Integrada” e 05 

(cinco) ao processo de Implementação em Sistemas de Ensino. 

Destacamos que dentre os eixos identificados, a “Implementação do Ensino Médio 

Integrado em Sistemas de Ensino” constitui o eixo que apresenta o menor número de 

trabalhos acadêmicos, apenas cinco (05), o que representa um percentual de 18% do total das 

produções acadêmicos produzidos nesse período. Assim, diante desta realidade, situamos esta 

dissertação neste eixo, pois a partir dos dados apresentados, é o eixo que nos indica a maior 

necessidade de estudos investigativos. 

Dentre os estudos já realizados neste eixo, destacamos os que tratam 

especificamente sobre o processo de implantação e implementação do ensino médio integrado 

à educação profissional nos estados brasileiro, são eles:  

Em Santa Catarina (SILVA, 2009), partiu da necessidade de identificar os desafios 

políticos, teóricos e práticos da construção desta política no estado. No Distrito Federal 

(SILVA, 2007), verificou que os resultados apontam que a proposta norteadora não está sendo 

efetivada em sua implementação. Observa-se que os diferentes atores participantes da 

proposta de EMI do Distrito Federal não se apropriaram das concepções presentes na proposta 

norteadora, o que impossibilita a sua efetivação enquanto práxis. No Paraná (GARCIA, 2009) 

e (DAVANÇO, 2008) buscaram conhecer os caminhos percorridos pelas escolas públicas no 

processo de implantação da nova concepção de educação profissional proposta pelo 

DEP/SEEDPR. Por último, no Maranhão (CARDOZO, 2007) através de sua tese de 

doutorado, intitulada “A reforma do ensino médio e a formação dos trabalhadores: a ideologia 

da empregabilidade” argumenta que a reforma do ensino médio procura formar um novo 

trabalhador, com competências que atendam às demandas do mercado e às novas formas de 

sociabilidade que caracterizam a sociedade capitalista contemporânea. 

Em Pernambuco, a UFPE através do Programa de Pós-Graduação em Educação 

(PPGE), também tem colocado essa temática em pauta. Em 2012, a tese de doutorado de Ana 

Paula Pontes, intitulada “Ensino Médio Integrado: Formação Politécnica como Horizonte?” 

teve como objetivo geral analisar como o Ensino Médio Integrado – EMI, constitui-se em 

seus aspectos institucionais, organizacionais e político-pedagógicos na materialidade do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba/Campus João Pessoa.  
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Os resultados sintetizam que os projetos pedagógicos dos cursos foram elaborados 

de forma aligeirada, não envolvendo discussões conceituais mais profundas, e que os 

professores enfrentaram várias dificuldades no desenvolvimento da proposta de EMI, 

identificadas como de natureza conceitual, política, organizacional e pedagógica.  

Em síntese verificamos que os resultados dos trabalhos acadêmicos realizados em 

geral tomam como conclusões as dificuldades de ordem operacional e conceitual encontradas 

no processo de integração do ensino médio à educação profissional, ou limitam os estudos a 

concepções de formação Integrada e Politecnia, a Propostas Curriculares e a formação 

recebida pelos professores e gestores para implementação desta Política. 

Como podemos perceber a problemática referente à integração da Educação 

Profissional ao Ensino Médio é recorrente em diversas pesquisas já realizadas. No entanto, 

concordamos com Duarte (2002, p. 140) quando ela afirma que: 

Uma pesquisa é sempre, de alguma forma, um relato de longa viagem 
empreendida por um sujeito cujo olhar vasculha lugares muitas vezes já 
visitados. Nada de absolutamente original, portanto, mas um modo diferente 
de olhar e pensar determinada realidade a partir de uma experiência e de uma 
apropriação do conhecimento que são, aí sim, bastante pessoais.  
 

Assim, é nessa direção que a investigação do objeto em questão ganha relevância, 

já que possibilita acrescentar novos conhecimentos aos já produzidos na área educação e 

trabalho, bem como, por considerar relevância dos achados desta pesquisa, em proporcionar o 

conhecimento da realidade Pernambucana, uma lacuna nos estudos realizados, revelando as 

necessidades para o efetivo processo de implementação de uma política de educação 

profissional, bem como, em promover uma reflexão sobre a ampliação da oferta da educação 

profissional integrada ao ensino médio no Estado. 

 

Estrutura da Dissertação 

 

O presente estudo além da introdução e das considerações finais está organizado 

em três capítulos. No primeiro capítulo, trataremos de contextualizar a Educação Profissional 

Técnica a partir do Decreto 5154/2004, bem como em situar a Educação Profissional no 

Estado de Pernambuco.  

No segundo capítulo apresentaremos os fundamentos e procedimentos 

metodológicos que orientaram nossa investigação empírica. Especificaremos os instrumentos 

utilizados para coleta dos dados e os procedimentos realizados para análise dos resultados. 

Apresentaremos também a caracterização dos sujeitos e da escola pesquisada, tais como, 
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forma de ingresso, quantidade de vagas e cursos ofertados, quadro de pessoal técnico-

administrativo e infraestrutura.   

Ainda no decorrer deste segundo capítulo apresentaremos também a OI Futuro, 

instituto de responsabilidade social da Oi Telemar, empresa privada do ramo das 

telecomunicações, que através da Secretaria Estadual de Educação do Estado de Pernambuco 

mantém parceria para realização e o desenvolvimento dos Cursos Técnicos ofertados na 

Escola Técnica Estadual Cícero Dias. 

O terceiro e ultimo capítulo é composto por uma apresentação analítica daquilo 

que pudemos apreender de nossa pesquisa. Nesta seção, apresentaremos através do extrato das 

falas, as concepções e percepções dos sujeitos analisadas à luz do objetivo da pesquisa e do 

referencial teórico utilizado. Para nortear a análise dos resultados, as informações foram 

organizadas em temas específicos, conforme segue: da proposta do Ensino Médio Integrado; 

da concepção pedagógica que fundamenta o EMI; das ações que caracterizam a 

materialização da integração; da participação do corpo docente, técnico e gestor nas 

capacitações; da infraestrutura física e dos recursos humanos da Escola; da escolha do Curso e 

da construção da Matriz Curricular e da parceria público-privado e o papel do Estado. Tais 

unidades de análise proporcionaram a construção de um diagnóstico do processo de 

implementação da política da Educação Profissional Técnica Integrada ao Ensino Médio na 

Escola Técnica Estadual Cícero Dias. 

Em nossas considerações finais, procuramos sintetizar o trabalho realizado, 

respondendo o objetivo da pesquisa, apontando sugestões, fornecendo elementos para outras 

investigações e deixando espaço para novas contribuições.  
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A educação é uma instituição necessária para incorporar a 
população a todo tipo de transformação social, efetiva, que se 
pretenda. Se, como é sobejamente conhecida, a educação é incapaz de 
mudar a sociedade desigual em que vivemos, ela é um recurso 
relevante para a compreensão dos fundamentos da desigualdade e 
para a geração de uma nova institucionalidade no país.  

Maria Ciavatta 
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CAPÍTULO I 

O PERCURSO TEÓRICO DA PESQUISA 

CONTEXTUALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA  

A PARTIR DO DECRETO 5154/2004  

O primeiro capítulo desta dissertação tem como objetivo a construção de bases 

teóricas pertinentes à temática principal desta pesquisa. Desenvolveremos um estudo acerca 

da educação profissional técnica de nível médio, a partir da aprovação do Decreto 5.154, de 

23 de julho de 2004 e seus instrumentos legais. Serão discutidos os rumos impostos à 

formação para o trabalho, no âmbito do sistema educacional, por meio de leis, decretos e 

portarias. 

Para realizar este estudo, foram analisados, além do Decreto no 5.154/2004, 

principal instrumento de regulamentação da educação profissional, e do Parecer CNE/CEB nº 

39/2004, que dá aplicação ao Decreto no 5.154/2004, os seguintes documentos: 

• Parecer CNE/CEB nº 11/2008 e 03/2012 e Resolução CNE/CEB nº 03/2008 e 04/2012 

que “Institui e atualiza o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio”; 

• Parecer CNE/CEB nº 14/2009 e Resolução CNE/CEB nº 03/2009 que trata do 

“Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica – 

SISTEC”; 

• Parecer CNE/CEB nº 11/2012 e Resolução CNE/CEB nº 06/2012 que “Define 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio”. 

 

1.1 A Educação Profissional Técnica e o Decreto 5154/2004  

Visando construir um projeto de ensino médio que supere a dualidade entre 

formação profissional e formação geral, e que transfira o foco de sua finalidade da formação 

produtiva para a formação humana, laboral, cultural e técnico-científica surge à proposta do 

Ensino Médio Integrado (MEC, 2007). 

Esta proposta tem seu marco regulatório no Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 

2004, que ao revogar o Decreto nº 2.208/97, possibilitou a reintegração do Ensino Médio com 

a Educação Profissional, através da forma de organização integrada (art. 4º). 

Os decretos foram exarados em 17 de abril de 1997, pelo governo FHC, e 
em 23 de julho de 2004, (...), pelo governo Lula. O primeiro Decreto teve 
um efeito perverso de consolidação da fragmentação entre a educação geral e 
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a formação profissional. Pela razão aparente de regulamentar artigos da Lei 
nº 9.394/96, o Decreto nº 2.208/97, revogado pelo de nº 5.154/04, contrariou 
os termos da Lei, e é uma síntese emblemática do ideário da educação para o 
mercado, separando o ensino médio da educação profissional (FRIGOTTO, 
CIAVATTA, 2001, p. 626). 

 
O debate acerca do Decreto 2.208/97 mobilizou diversos “setores educacionais 

vinculados ao campo da educação profissional, principalmente no âmbito dos sindicatos e dos 

pesquisadores da área trabalho e educação” (MEC, 2007, p. 23). No entanto, como nosso 

propósito nesta seção é discutir a educação profissional a partir do Decreto 5.154/2004, 

retomar essa discussão não é oportuno. 

Para Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005, p. 26-27) se faz necessário interpretar o 

decreto não apenas no âmbito legal, da norma, da legislação, mas sim, como a representação 

de uma vitória política. Para esses autores:  

O documento é fruto de um conjunto de disputas e, por isso, mesmo, é um 
documento híbrido, com contradições que, para expressar a luta dos setores 
progressistas envolvidos, precisa ser compreendido nas disputas internas na 
sociedade, nos estados, nas escolas. Sabemos que a lei não é a realidade, mas 
a expressão de uma correlação de forças no plano estrutural e conjuntural da 
sociedade. Ou interpretamos o Decreto como um ganho político e, também, 
como sinalização de mudanças pelos que não querem se identificar com o 
status quo, ou será apropriado pelo conservadorismo, pelos interesses 
definidos pelo mercado (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005, p. 26-
27). 
 

Assim, acreditamos que o Decreto 5.154/04 pode ser visto como um “divisor de 

águas” no processo histórico de consolidação da Educação Profissional no Brasil, pois marca 

a retomada da formação baseada nos princípios da politécnia, da integração do ensino médio a 

educação profissional: 

A promulgação do Decreto nº 5.154/04 (BRASIL, 2004), que regulamenta a 
educação profissional, reacendeu a intenção de que a realização da Educação 
Profissional seja integrada à Educação Básica, indicando que essa educação 
deve ser fundamentada em princípios científicos, tecnológicos, artísticos e 
culturais, necessários para o desenvolvimento humano em todas as suas 
dimensões (PARÁ, SEDUC, 2009, p.32). 

Nesta mesma direção, Moura (2012, p. 56) defende: 

De qualquer maneira, a possibilidade de integração entre ensino médio e 
educação profissional, constante no decreto nº 5.154/2004, representa uma 
possibilidade de avanço na direção de construir um ensino médio igualitário 
para todos, pois, apesar de não se confundir com a politécnia, fundamenta-se 
em seus princípios e é exigência de uma sociedade na qual a elevada 
desigualdade socioeconômica obriga grande parte dos filhos das classes 
populares a buscar, bem antes dos 18 anos de idade, a inserção no mundo do 
trabalho, visando complementar a renda familiar. 
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Incorporado à LDB através da Lei nº 11.741, de 16 de julho de 2008, o referido 

decreto, mesmo mantendo parte das determinações do Decreto 2.208/97, ao permanecer com 

a forma concomitante e subsequente, como formas de articulação entre o ensino médio e a 

educação profissional, ao introduzir a forma integrada, como uma terceira alternativa de 

articulação do ensino médio com a educação profissional, cumpriu um papel importante no 

resgate da discussão dos fundamentos da politécnia, presente nas fundamentações teóricas dos 

anos 80. 

Sobre o ideário da politécnia Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005, p. 35-36) 

sinalizam: 

Buscava e busca romper com a dicotomia entre educação básica e técnica, 
resgatando o princípio da formação humana em sua totalidade; em termos 
epistemológicos e pedagógicos, esse ideário defendia um ensino que 
integrasse ciência e cultura, humanismo e tecnologia, visando ao 
desenvolvimento de todas as potencialidades humanas (FRIGOTTO, 
CIAVATTA E RAMOS, 2005, p. 35-36). 

 
Para Kuenzer: 

 
A politécnia supõe uma nova forma de integração de vários conhecimentos, 
que quebra os bloqueios artificiais que transformam as disciplinas em 
compartilhamentos específicos, expressão da fragmentação da ciência (...) 
Nessa concepção, evidencia-se que conhecer a totalidade não é dominar 
todos os fatos, mas as relações entre eles, sempre reconstruídas no 
movimento da história (KUENZER, 2002, p. 87). 

 

Para Saviani “a noção de politécnia se encaminha na direção da superação da 

dicotomia entre trabalho manual e trabalho intelectual, entre instrução profissional e instrução 

geral” (SAVIANI, 2003, p. 6). Nesta mesma direção, o MEC (2007, p. 23) defende que 

“retomar a discussão sobre a educação politécnia, compreendendo-a como uma educação 

unitária e universal” requer um entendimento mais amplo sobre o trabalho produtivo 

moderno. Não significa restringir a formação profissional em seu sentido “stricto sensu, ou 

seja, em formar profissionais em cursos técnicos específicos”. 

Nesta mesma direção Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005, p. 36) defendem: 

Por essa perspectiva, o objetivo profissionalizante não teria fim em si mesmo 
nem se pautaria pelos interesses do mercado, mas constituir-se-ia numa 
possibilidade a mais para os estudantes na construção de seus projetos de 
vida, socialmente determinados, possibilitados por uma formação ampla e 
integral (FRIGOTTO, CIAVATTA E RAMOS, 2005, p. 36). 

 

Já em relação à forma concomitante e subsequente presente no Decreto 2.208/97 e 

também mantida no Decreto 5.154/2004, Moura (2010, p. 882), alerta: 



30 
 

Compreende-se que a forma subsequente – cursos técnicos de nível médio, 
destinados a quem já concluiu o EM – justifica-se pelo fato de que há muitos 
jovens e adultos que concluíram o EM propedêutico de baixa qualidade e 
que não vão para o ES, nem têm condições de inserção em atividades 
complexas, entre as ocupações de nível médio. Assim, em razão dessa 
distorção, que é fruto da incapacidade do Estado brasileiro de garantir 
educação básica com qualidade para todos, os cursos técnicos subsequentes 
podem contribuir para melhorar as condições de inserção social, política, 
cultural e econômica desses brasileiros. 
Por sua vez, a forma concomitante – cursos técnicos destinados a quem está 
fazendo o ensino médio, mas com matrícula independente desse – 
representa, na prática, a permanência dos princípios oriundos do Decreto n. 
2.208/1997, mesmo após a sua revogação. Em outras palavras, essa forma se 
encarregou de manter viva, no plano legal e prático, a dualidade estrutural 
entre EM e EP (MOURA, 2010, p. 882). 

 

Assim, diante do exposto, apresentamos a Tabela 01 a seguir, como forma de 

apresenta o número de matrículas na Educação Profissional por forma de articulação 

(Concomitante, Subsequente e Integrada). Nela é possível observar que cerca de 64% do total 

das matriculas estão vinculadas à forma subsequente, 15% na forma concomitante e apenas 

21% na forma integrada. 

No que se refere à forma articulada integrada, em números absolutos, o Nordeste 

(109.772 matrículas) é a região geográfica que mais desenvolve esta forma de organização, 

representando 47% do total de matrícula no Brasil. O Centro Oeste (17.357) e o Norte 

(18.366) assumem respectivamente as regiões de menor adesão.  

Os dados reforçam apenas que mesmo com a revogação do Decreto 2.208/97 as 

formas (concomitante e subsequente) ainda são as predominantes na forma de articulação da 

Educação Profissional com o Ensino Médio no Brasil. O que conforme citado acima “mantém 

viva, no plano legal e prático, a dualidade estrutural entre o EM e EP” (MOURA, 2010). 

Tabela 01 

Número de Matrículas na Educação Profissional por Forma de Articulação 
(Concomitante, Subsequente ou Integrada) ao Ensino Médio, segundo a Região 

Geográfica - 2011 
REGIÃO INTEGRADA % CONCOMITANTE % SUBSEQUENTE % TOTAL 

Brasil 257.713 21% 188.572 15% 804.615 64% 1.250.900 

Norte 18.366 28% 4.597 7% 41.930 65% 64.893 

Nordeste 109.772 47% 18.428 8% 104.296 45% 232.496 

Sudeste 63.160 10% 134.032 20% 467.378 70% 664.570 

Sul 49.058 21% 25.012 11% 154.327 68% 228.397 

Centro-Oeste 17.357 29% 6.503 11% 36.684 61% 60.544 

Fonte: Censo Escolar/INEP 



31 
 

Retomando ao foco desta seção, e considerando a necessidade de avançarmos no 

que determina o Decreto 5.154, apresentamos abaixo a contribuição de alguns teóricos que 

evidenciam a importância e justificativa para a oferta da forma integrada. 

Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005, p.45) afirmam: 

Aintegração do ensino médio com o ensino técnico é uma necessidade 
conjuntural – social e histórica – para que a educação tecnológica se efetive 
para os filhos dos trabalhadores. A possibilidade de integrar formação geral 
e formação técnica no ensino médio, visando a uma formação integral do ser 
humano é, por essas determinações concretas, condições necessárias para a 
travessia em direção ao ensino médio politécnico e à superação da dualidade 
educação pela superação da dualidade de classes. 

 
Frigotto (2005, p.74) em se tratando dessa forma de ensino nos afirma: 

 
A concepção de ensino médio politécnico ou tecnológico, amplamente 
debatida na década de 1980, é a que pode responder a este horizonte de 
formação humana. Trata-se de desenvolver os fundamentos das diferentes 
ciências que facultem aos jovens a capacidade analítica tanto dos processos 
técnicos que engendram o sistema produtivo quando das relações sociais que 
regulam a quem e a quantos se destina a riqueza produtiva. 

 

Para Araujo e Rodrigues (2012, p. 111): 

O ensino médio especificado pelo adjetivo “integrado” deveria articular o 
saber propedêutico com o instrumental, as atividades manuais com as 
intelectuais. Muito mais que um jogo de palavras, tratar-se-ia de um 
posicionamento político que tomaria a educação pela categoria dialética da 
totalidade (...) 
 

Desta forma, assim como Frigotto (2005), concebemos que a proposta do ensino 

médio integrado é a política mais adequada para superar o academicismo, a fragmentação e o 

tecnicismo que tem marcado historicamente a formação profissional. Pois mesmo não 

podendo considerá-lo totalmente como sinônimo do ensino médio unitário politécnico e/ou 

tecnológico, sabemos que já é um grande passo em sua direção. (FRIGOTTO, 2005). 

 

1.2 A Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio e o 

Documento Base do MEC – 2007 

 

O Ministério da Educação - MEC através da Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica - SETEC publicou em dezembro de 2007, o documento base intitulado Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio com objetivo de 

esclarecer/nortear as instituições e sistemas de ensino sobre a as diretrizes necessárias para a 

materialização dessa forma de articulação. 
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Nesse sentido, este documento-base propõe-se a contextualização dos 
embates que estão na base da opção pela formação integral do trabalhador, 
expressa no Decreto nº 5.154/2004, apresentando os pressupostos para a 
concretização dessa oferta, suas concepções e princípios e alguns 
fundamentos para a construção de um projeto politico-pedagógico integrado 
(BRASIL, 2007, p. 4). 
 

Este documento estruturado em quatro partes apresenta na primeira seção o 

panorama da educação profissional e do ensino médio a partir de 1980, seus antecedentes 

históricos e o respaldo legal. Na segunda seção são abordados os pontos necessários para a 

construção de uma política pública educacional de integração entre o ensino médio e a 

educação profissional técnica de nível médio, aqui são tratadas temáticas como: articulação e 

interação entre o MEC os Sistemas de Ensino, o financiamento e a importância do quadro 

docente próprio e sua formação para a efetiva concretização da proposta. Na terceira parte é 

possível encontrar um debate específico sobre os conceitos, concepções e princípios que 

norteiam o ensino médio integrado: a formação humana integral, a definição de trabalho, 

ciência, tecnologia e cultura como categoria indissociáveis da formação humana e o trabalho 

como princípio educativo. Por fim, o documento apresenta alguns fundamentos básicos para a 

construção de um projeto político-pedagógico integrado. Vale ressaltar, que a construção do 

texto do referido documento foi elaborado pelos pesquisadores Dante Henrique Moura, 

Sandra Regina de Oliveira Garcia e Marise Nogueira Ramos. 

O texto inicia fazendo um breve retrospecto histórico sobre a educação 

profissional e o ensino médio. Segundo o documento (BRASIL, 2007, p. 10-11): 

A relação entre educação básica e profissional no Brasil está marcada 
historicamente pela dualidade. Nesse sentido, até o século XIX não há 
registro de iniciativas sistemáticas que hoje possam ser caracterizadas como 
pertencentes ao campo da educação profissional. O que existia até então era 
a educação propedêutica para as elites, voltada para a formação de futuros 
dirigentes. 
 

Para e educação profissional, restava formar os pobres para exercer a prática 

profissional: 

 
A educação profissional no Brasil tem, portanto, a sua origem dentro de uma 
perspectiva assistencialista com o objetivo de “amparar os órfãos e os 
demais desvalidos da sorte”, ou seja, de atender àqueles que não tinham 
condições sociais satisfatórias, para que não continuassem a praticar ações 
que estavam na contra-ordem dos bons costumes (BRASIL, 2007, p. 10-11). 

 

O citado documento fez também uma análise da última etapa da educação básica e 

da educação profissional na Constituinte de 1988 e na gênese da LDB (Lei nº 9.394/1996). “O 
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texto finalmente aprovado pelo Congresso Nacional em 1996 – o substitutivo Darcy Ribeiro – 

consolida, mais uma vez, a dualidade entre a última etapa da educação básica, que passa a 

denominar-se ensino médio, e a educação profissional.” (BRASIL, 2007, p.17). 

A divisão é também reforçada pela própria estrutura e forma da Lei. No Capitulo II 

é possível encontrar a legislação pertinente ao Ensino Médio, educação básica, no entanto a 

educação profissional foi descrita a parte, no Capitulo III. O que tornava mais forte a dúvida e 

a dualidade entre essas duas formas de educação: 

Assim sendo, como a educação brasileira fica estruturada na nova LDB em 
dois níveis – educação básica e educação superior – e a educação 
profissional não está em nenhum dos dois, consolida-se a dualidade de forma 
bastante explícita. Dito de outra maneira, a educação profissional não faz 
parte da estrutura da educação regular brasileira. E considerada como algo 
que vem em paralelo ou como um apêndice (BRASIL, 2007, p. 17). 

 

No entanto, vale ressaltar, que essa separação, até mesmo no campo legal, sempre 

esteve presente, pois desde o seu surgimento, o Ensino Médio e a Educação Profissional no 

Brasil, sempre se constituíram duas redes. Sendo uma profissional e outra de Educação Geral.  

Segundo Kuenzer (2002, p. 25) “a ambiguidade de um nível de ensino, que ao 

mesmo tempo tem de preparar para o mundo do trabalho e para a continuidade dos estudos, é 

a raiz dos males do Ensino Médio.” A superação desta dualidade história consiste no “grande 

desafio a ser enfrentado”.  

Nesta direção, o Decreto 5.154/2004 ficou conhecido como “a nova chance para a 

integração entre o ensino médio e educação profissional”. Este decreto “surge na realidade 

educacional brasileira em um momento de profunda crise do ensino médio” (BRASIL, 2007, 

p. 24). No entanto para que a proposta de integração “constitua-se em politica pública 

educacional é necessário que essa assuma uma amplitude nacional” (BRASIL, 2007, p. 27). 

Para isso os autores defendem: 

Regime de colaboração mútua que deverá contribuir para que os sistemas e 
redes públicas de educação que atuam/atuarão no ensino médio integrado 
possam fazê-lo a partir de soluções adequadas para questões centrais como: 
financiamento, existência de quadro específico de professores efetivos para 
atuar nos diversos cursos: formação inicial e continuada de docentes, 
técnico-administrativos e equipes dirigentes; infra-estrutura física necessária 
a cada tipo de instituição, entre outros aspectos relevantes. (BRASIL, 2007, 
p. 28) 
 

O documento base propõe igualmente “a articulação com movimentos sociais, 

economias locais e sociedade civil em geral” (BRASIL, 2007, p. 32). 
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Na terceira seção o texto faz uma reflexão sobre as concepções e princípios que 

norteiam a proposta do ensino médio integrado. O primeiro sentido, de natureza filosófica, “é 

expressa em uma concepção humana, com base na integração de todas as dimensões da vida, 

no processo educativo, visando à formação omnilateral dos sujeitos. Essas dimensões são o 

trabalho, a ciência e a cultura” (BRASIL, 2007, p. 40). Ainda segundo o Documento, nessa 

perspectiva:  

O trabalho é compreendido como realização humana inerente ao ser (sentido 
ontológico) e como prática econômica (sentido histórico associado ao 
modelo de produção); a ciência compreendida como os conhecimento 
produzidos pela humanidade que possibilita o contraditório avanço das 
forças produtivas; e a cultura, que corresponde aos valores éticos e estéticos 
que orientam as normas de conduta de uma sociedade. (BRASIL, 2007, p. 
40-41) 
 

 “Compreender a relação indissociável entre trabalho, ciência, tecnologia e cultura 

significa compreender o trabalho como princípio educativo, o que não significa “aprender 

fazendo”, nem é sinônimo de formar para o exercício do trabalho.” (BRASIL, 2007, p. 45). 

Assim,  

Formar profissionalmente não é preparar exclusivamente para o exercício do 
trabalho, mas é proporcionar a compreensão das dinâmicas sócio-produtiva 
das sociedades modernas, com suas conquistas e os seus revezes, e também 
habilitar pessoas para o exercício autônomo e crítico de profissões, sem 
nunca se esgotar a elas. (BRASIL, 2007, p. 45) 

 

O documento recomenda também o uso da pesquisa como principio educativo, por 

considerar que “ela instiga o estudante no sentido da curiosidade em direção ao mundo que o 

cerca, gera inquietude, para que não sejam incorporados pacotes fechados de visão de mundo, 

de informações e de saberes, quer sejam do senso comum, escolares ou científicos” (BRASIL, 

2007, p. 48) e da interdisciplinaridade “como principio organizador do currículo e como 

método de ensino-aprendizagem, pois os conceitos de diversas disciplinas seriam relacionados 

à luz das questões concretas que se pretende compreender” (BRASIL, 2007, p. 52). 

Finalmente na quarta seção, o documento aborda alguns fundamentos para a 

construção de um projeto político pedagógico integrado. Para os autores, a base e o fator 

primordial está na construção coletiva, na forma participativa e democrática. “Todos devem 

ser autores desse projeto e sujeitos de seu desenvolvimento” (BRASIL, 2007, p. 53). Segundo 

o documento norteador, 

Não é profícuo que se implante o ensino médio integrado à educação 
profissional porque essa é a política do MEC, porque a Secretaria de 
Educação determinou ou porque a direção da escola assim decidiu. É preciso 
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que a comunidade escolar se convença da pertinência de implantá-lo e se 
mobilize para isso (BRASIL, 2007, p. 53). 

 
Para concluir, o documento base (BRASIL, 2007) cita Ciavatta (2005) para 

apresentar alguns pressupostos que os sistemas e instituições devem considerar no momento 

da elaboração do projeto político-pedagógico do ensino médio integrado à educação 

profissional: não reduzir a educação às necessidades do mercado de trabalho, mas não ignorar 

as exigências da produção econômica, como campo de onde os sujeitos sociais retiram os 

meios de vida, construir e contar com a adesão de gestores e educadores responsáveis pela 

formação geral e da formação específica, bem como da comunidade em geral, articular a 

instituição com familiares dos estudantes e a sociedade em geral, considerar as necessidades 

materiais dos estudantes, bem como proporcionar condições didático-pedagógicas às escolas e 

aos professores, transformar o projeto de formação integrada em uma experiência de 

democracia participativa e de recriação permanente e resgatar a escola como um lugar de 

memória (BRASIL, 2007). 

 

1.3 – A Educação Profissional Técnica de Nível Médio e a nova DCN - Diretrizes 

Curriculares Nacionais – 2012 

 

O ano de 2012 foi marcado pela atualização da legislação que rege a Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio. O Parecer CNE/CEB de nº 11/2012 de 09 de maio de 

2012 e a Resolução CNE/CEB nº 06/2012 de 20 de setembro de 2012 definiram e atualizaram 

as Diretrizes3Curriculares Nacionais para este nível de ensino. 

 As referidas legislações antes de aprovadas foram alvo de duas 

audiências4públicas realizadas pelo Conselho Nacional de Educação – CNE, no qual o 

fecundo debate resultou em um texto intitulado “Diretrizes Curriculares Nacionais Para a 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio em Debate–Texto para discussão”. Tal texto 

norteará também a escrita desta seção. 

 De acordo com esse texto, o atual Parecer tem como objetivo: 

Definir novas orientações para as instituições educacionais e sistemas de 
ensino, à luz das alterações introduzidas na LDB pela Lei nº 11.741/2008, no 

                                    
3 Para os fins desta Resolução, entende-se por Diretriz o conjunto articulado de princípios e critérios a serem 
observados pelos sistemas de ensino e pelas instituições de ensino públicas e privadas, na organização e no 
planejamento, desenvolvimento e avaliação da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, inclusive fazendo 
uso da certificação profissional de cursos (Parágrafo Único, Artigo 1º) 
4A primeira foi realizada em 11 de marco de 2010, na cidade do Rio de Janeiro. A segunda foi realizada em 15 
de abril, em São Paulo/SP, como parte da sétima edição do Fórum Estadual de Educação Profissional. 
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tocante à Educação Profissional e Tecnológica, com foco na Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio, também definindo normas gerais para 
os cursos e programas destinados à formação inicial e continuada ou 
qualificação profissional, bem como para os cursos e programas de 
especialização técnica de nível médio, na perspectiva de propiciar aos 
trabalhadores o contínuo e articulado desenvolvimento profissional e 
consequente aproveitamento de estudos realizados no âmbito dos cursos 
técnicos de nível médio organizados segundo a lógica dos itinerários 
formativos. (ANPED, 2010, p. 2)  

 
Assim, a atual legislação passa a ser obrigatória a partir do ano de 2013 e revoga a 

Resolução CNE/CEB nº 4/99 e a Resolução CNE/CEB nº 1/2005 que instituíam as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico. A antiga legislação 

tinha a concepção de competências5e habilidades, como requisitos básicos e indispensáveis à 

inserção da força de trabalho nos processos produtivos. Nesta legislação a educação 

profissional visava “garantir ao cidadão o direito ao permanente desenvolvimento de aptidões 

para a vida produtiva e social.” (BRASIL, 1999). 

De acordo com Pacheco (2012, p. 8) “o conceito de competências, a partir do 

Decreto 2.208/97 até a proposta das DCN em questão, adquiriu o sentido reduzido de 

competências para o mercado de trabalho e enfatizou a fragmentação do conhecimento.” 

Assim, oposto a esta concepção, a atual resolução que trata e define regras para a DCNEP, 

busca uma Educação Profissional Técnica de Nível Médio com a “finalidade de proporcionar 

ao estudante conhecimentos, saberes e competências profissionais necessários ao exercício 

profissional e da cidadania, com base nos fundamentos científico-tecnológicos, socio-

históricos e culturais.” (BRASIL, 2012). 

Nesta nova legislação, a educação profissional é centrada em um compromisso 

mais amplo e busca a visão politécnica. Pois as mudanças ocorridas no mundo do trabalho 

passam a exigir do trabalhador uma maior autonomia intelectual, pensamento crítico, 

iniciativa própria e um espírito empreendedor. (BRASIL, 2012) 

Segundo Pacheco (2012, p. 10): 

As diretrizes curriculares, para a educação profissional técnica de nível 
médio devem retomar a educação profissional não adestradora, não 
fragmentada. Devem dar aos jovens e adultos trabalhadores, na interação 
com a sociedade, os elementos necessários para discutir, além de entender, a 
ciência que move os processos produtivos e as relações sociais geradas com 
o sistema produtivo. 
 

                                    
5Entende-se por competência profissional a capacidade de mobilizar, articular e colocar em ação valores, 
conhecimentos e habilidades necessários para o desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela 
natureza do trabalho. (Artigo 6º) (BRASIL, 1999). 
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Assim, a atual DCNEP marca no campo político e legal, diretrizes contrárias a 

lógica da dualidade estrutural, da manutenção e centralidade da educação profissional na 

dimensão econômica, além de estabelecer princípios norteadores que se opõem à lógica do 

modelo educacional baseado em competências. 

Segundo Pacheco (2012, p.9) uma legislação assim, requer estabelecer normas no 

qual: 

• a referência para a seleção dos conteúdos do ensino não pode tomar por 
base a adequação de comportamentos de forma restrita à produção, mas ter 
em vista a formação ampliada nos diversos campos do conhecimento 
(ciência, tecnologia, trabalho e cultura); 
• a preparação para o trabalho não é preparação para o emprego, mas a 
formação omnilateral (em todos os aspectos) para compreensão do mundo 
do trabalho e inserção crítica e atuante na sociedade, inclusive nas atividades 
produtivas, em um mundo em rápida transformação científica e tecnológica. 
(PACHECO, 2012, p.9) 

 

Nesta mesma direção, é possível perceber dentre os princípios norteadores 

estabelecidos o estímulo constante a forma e concepção integrada de oferecimento da 

educação profissional à educação básica, em especial, ao ensino médio. Dentre os quais 

listamos na íntegra os fundamentos abaixo: 

I - relação e articulação entre a formação desenvolvida no Ensino Médio e a 
preparação para o exercício das profissões técnicas, visando à formação 
integral do estudante;  
II – respeito aos valores estéticos, políticos e éticos da educação nacional, na 
perspectiva do desenvolvimento para a vida social e profissional;  
III - trabalho assumido como princípio educativo, tendo sua integração com 
a ciência, a tecnologia e a cultura como base da proposta político-pedagógica 
e do desenvolvimento curricular;  
IV - articulação da Educação Básica com a Educação Profissional e 
Tecnológica, na perspectiva da integração entre saberes específicos para a 
produção do conhecimento e a intervenção social, assumindo a pesquisa 
como princípio pedagógico;  
V - indissociabilidade entre educação e prática social, considerando-se a 
historicidade dos conhecimentos e dos sujeitos da aprendizagem;  
VI - indissociabilidade entre teoria e prática no processo de ensino-
aprendizagem;  
VII - interdisciplinaridade assegurada no currículo e na prática pedagógica, 
visando à superação da fragmentação de conhecimentos e de segmentação da 
organização curricular;  
VIII - contextualização, flexibilidade e interdisciplinaridade na utilização de 
estratégias educacionais favoráveis à compreensão de significados e à 
integração entre a teoria e a vivência da prática profissional, envolvendo as 
múltiplas dimensões do eixo tecnológico do curso e das ciências e 
tecnologias a ele vinculadas; 
IX - articulação com o desenvolvimento socioeconômico-ambiental dos 
territórios onde os cursos ocorrem, devendo observar os arranjos 
socioprodutivos e suas demandas locais, tanto no meio urbano quanto no 
campo;  
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X - reconhecimento dos sujeitos e suas diversidades, considerando, entre 
outras, as pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades, as pessoas em regime de acolhimento ou internação e em 
regime de privação de liberdade,  
XI - reconhecimento das identidades de gênero e étnico-raciais, assim como 
dos povos indígenas, quilombolas e populações do campo;  
XII - reconhecimento das diversidades das formas de produção, dos 
processos de trabalho e das culturas a eles subjacentes, as quais estabelecem 
novos paradigmas;  
XIII - autonomia da instituição educacional na concepção, elaboração, 
execução, avaliação e revisão do seu projeto político-pedagógico, construído 
como instrumento de trabalho da comunidade escolar, respeitadas a 
legislação e normas educacionais, estas Diretrizes Curriculares Nacionais e 
outras complementares de cada sistema de ensino;  
XIV - flexibilidade na construção de itinerários formativos diversificados e 
atualizados, segundo interesses dos sujeitos e possibilidades das instituições 
educacionais, nos termos dos respectivos projetos político-pedagógicos;  
XV - identidade dos perfis profissionais de conclusão de curso, que 
contemplem conhecimentos, competências e saberes profissionais requeridos 
pela natureza do trabalho, pelo desenvolvimento tecnológico e pelas 
demandas sociais, econômicas e ambientais;  
XVI - fortalecimento do regime de colaboração entre os entes federados, 
incluindo, por exemplo, os arranjos de desenvolvimento da educação, 
visando à melhoria dos indicadores educacionais dos territórios em que os 
cursos e programas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio forem 
realizados;  
XVII - respeito ao princípio constitucional e legal do pluralismo de ideias e 
de concepções pedagógicas. (BRASIL, 2012) 
 

Realizando uma análise quantitativa dos princípios estabelecidos acima, podemos 

constatar que dos 17 princípios estabelecidos, 09 (nove) deles apresentam em seu texto 

alguma palavra que remete a proposta da integração, são eles: (I, III, IV, V, VI, VII, VIII IX, 

XV), neles é possível verificar os objetivos proposto pela DCNEP em relação à articulação da 

Educação Básica com a Educação Profissional e Tecnológica, com vistas à superação da 

fragmentação de conhecimentos e de segmentação da organização curricular, na busca da 

preparação para o exercício das profissões técnicas e à formação integral do estudante. 

Dos outros 08(oitos) princípios que restam 05 (cinco) deles remetem a ideia do 

respeito e do reconhecimento, são eles: (II, X, XI, XII e XVII), preconizando o respeito aos 

valores estéticos, políticos e éticos e ao pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, 

bem como o reconhecimento dos sujeitos e suas diversidades, das identidades de gênero e 

étnico-raciais e do reconhecimento às diversidades das formas de produção e dos processos de 

trabalho e das culturas. 

Dois (02) deles remetem a ideia da autonomia das instituições educacionais na 

concepção, elaboração, execução, avaliação e revisão do seu projeto político-pedagógico e 
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por último identificamos 01 (um) único principio que estimula o fortalecimento do regime de 

colaboração entre os entes federados visando à melhoria dos indicadores educacionais. 

Como podemos perceber, estamos diante de uma legislação que avança em direção 

ao sentido de uma educação profissional mais emancipadora, que busca uma formação 

integrada para o jovem e adulto trabalhador. Fazendo uma breve comparação com os 

princípios norteadores estabelecidos na antiga e revogada Resolução CNE/CEB N.º 04/99, 

percebemos o quanto estava presente na legislação brasileira o estimulo ao desenvolvimento 

de competências para a laborabilidade (III), a independência e articulação com o ensino 

médio (I) e a atualização permanente dos cursos e currículos (VI). (BRASIL, 1999).  

Ressaltamos também a mudança relacionada à forma de organização dos cursos de 

educação profissional técnica, entre as duas legislações. Na antiga DCNEP em seu artigo 5º, 

ficava definida que os cursos seriam organizados por áreas profissionais previamente 

estabelecidas, no qual incluíam as respectivas caracterizações, competências profissionais 

gerais e as cargas horárias mínimas. Seguia-se a lógica das atividades econômicas, com 21 

áreas que tanto se referiam a setores da economia, como a segmentos de setores econômicos a 

nichos tecnológicos específicos. 

Na atual DCNEP os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

devem “ser organizados por eixos tecnológicos constantes do Catálogo Nacional de Cursos 

Técnicos, instituído e organizado pelo Ministério da Educação ou em uma ou mais ocupações 

da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO).” (BRASIL, 2012, Art. 12). Nesta direção, 

percebemos a preocupação em estabelecer cursos e currículos que buscam proporcionar aos 

estudantes o diálogo com diversos campos do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura 

como referências fundamentais de sua formação (I), em outras palavras, requer assumir o 

trabalho como principio educativo. 

A atual DCNEP avança também no que se refere ao adequado tratamento das 

questões relativas à formação das pessoas portadoras de necessidades especiais, bem como à 

Educação do povo indígena, à educação escolar quilombola e a educação do campo. Há 

também uma seção especifica que trata da formação dos professores. 

Por fim, chamamos a atenção para o Capítulo III do Título III desta resolução. No 

qual estabelece que o MEC deverá promover periodicamente em regime de colaboração, 

mecanismos de avaliação das políticas públicas para  Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio. Tal avaliação terá como finalidade:  
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I - promover maior articulação entre as demandas socioeconômico-
ambientais e a oferta de cursos, do ponto de vista qualitativo e 
quantitativo;  
II - promover a expansão de sua oferta, em cada eixo tecnológico;  
III - promover a melhoria da qualidade pedagógica e efetividade social, 
com ênfase no acesso, na permanência e no êxito no percurso formativo e 
na inserção socioprofissional;  
IV - zelar pelo cumprimento das responsabilidades sociais das 
instituições mediante valorização de sua missão, afirmação da autonomia 
e da identidade institucional, atendimento às demandas socioeconômico-
ambientais, promoção dos valores democráticos e respeito à diferença e à 
diversidade. (BRASIL, 2012, art.39) 

 

Na próxima seção, buscaremos conhecer através de dados estatísticos, um pouco 

sobre a Educação Profissional Técnica de Nível Médio no Estado de Pernambuco. 
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2 - SITUANDO A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NO 

ESTADO DE PERNAMBUCO 

 

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) divulgada 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2011), o número da população na 

idade de 15 a 17 anos (idade esperada para o Ensino Médio) no Estado de Pernambuco é de 

524.446 mil habitantes. No entanto a taxa de frequência líquida a estabelecimento de ensino 

nesta faixa etária é de apenas 42,7%, e de 53,6% para a população residente na Região 

Metropolitana de Recife - RMR6.  No Brasil, a taxa apresentada é de 51,6%, sendo o Sudeste 

a região que apresenta o melhor índice, 59,6%, e o Norte, 41,2%, a região de pior resultado. 

De acordo com o BDE - Base de Dados do Estado (2010), Pernambuco possui 

uma área de 98.146,315 (km²), e um total de 8.796.448 habitantes, o que resulta em uma 

Densidade demográfica (hab/km²) de 89,63. O PIB (em R$ milhões) é de 95.187 e o PIB per 

capita (em R$ 1,00) é de 10.822. Em 2011, o total de empregados no setor formal era de 

1.648.927, sendo distribuído de acordo com a tabela 02 a seguir: 

Tabela 02 

Número de Empregados por atividade no Setor Formal– 2011 

ÁREA DE ATUAÇÃO TOTAL DE EMPREGADOS 

Empregados na atividade da agropecuária 46.852 

Empregados na atividade extrativa mineral 2.507 

Empregados na indústria de transformação 228.277 

Empregados na construção civil 144.645 

Empregados nos serviços industriais de utilidade pública 14.131 

Empregados no comércio 287.118 

Empregados na atividade de serviços 513.915 

Empregados na administração pública 411.482 

Fonte: Base de Dados do Estado-BDE, 2012 

Conforme pode ser observado é na atividade de serviços e na administração 

pública que são empregados o maior numero de pernambucanos. Já a atividade extrativa 

                                    
6A RMR foi criada dentro dos referenciais normativos autoritários de planejamento característicos dos governos 
militares. Ela surge por lei federal promulgada no ano de 1973, juntamente com as regiões de São Paulo, Belo 
Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza. Na atualidade, compõe um dos quinze grandes 
espaços urbanos metropolitanos brasileiros (Geubs), entre os quais detém o segundo maior Produto Interno Bruto 
(PIB) dos localizados nas regiões Norte e Nordeste. (AZEVEDO; SANTOS, 2012, p. 555).  A RMR é composta 
por 14 municípios: Jaboatão dos Guararapes,Olinda, Paulista, Igarassu, Abreu e Lima, Camaragibe, Cabo de 
Santo Agostinho, São Lourenço da Mata, Araçoiaba, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Moreno, Itapissuma e Recife. 
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mineral e os serviços industriais de utilidade pública são os que possuem os menores números 

de empregados.  

No campo educacional, limitaremos nossa análise no que se refere à Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio, temática objeto desta pesquisa. Para começar, 

apresentaremos através da Tabela 03 o número de Estabelecimentos de Ensino atuantes nesta 

modalidade. Limitamos nossa análise ao período compreendido de 2007 e 2012. Neste 

intervalo de tempo, o Estado de Pernambuco passou de 53 estabelecimentos para um total de 

107. O que demonstra um crescimento de 49%. Tal expansão contou com a crescente 

participação da rede privada, que em 2012, respondeu por 60% do total dos estabelecimentos. 

Já a rede estadual de Pernambuco, se comparado ao no de 2007, apresentou um crescimento 

de 20 unidades, saindo de 8 estabelecimentos para 28 em 2012.  

Analisando o percentual de participação da rede estadual de educação em relação 

ao total de estabelecimentos, percebemos que houve um aumento considerado, pois em 2007, 

a rede representava apenas 15% do total de estabelecimentos, e em 2012 chegou a 26%. No 

entanto, a predominância dos estabelecimentos ainda permanece para a rede privada, como 

historicamente já é constatado.  Atualmente a rede possui 64 estabelecimentos de ensino, o 

que significa 60% do total de estabelecimentos. 

Tabela 03 

Número de Estabelecimentos de Educação Profissional no Estado de Pernambuco por 

Dependência Administrativa, no período de 2007 a 2012. 

ANO ESTADUAL % FEDERAL % PRIVADA % TOTAL 

2007 8 15% 8 15% 37 70% 53 

2008 8 13% 9 15% 43 72% 60 

2009 9 15% 9 15% 44 71% 62 

2010 16 22% 9 12% 49 66% 74 

2011 23 25% 15 16% 54 59% 92 

2012 28 26% 15 14% 64 60% 107 

Fonte: Censo Escolar/INEP 

As ETEs - Escolas Técnicas da Rede Estadual7 oferecem atualmente, 30 cursos 

presenciais e sete cursos na modalidade educação a distância. De acordo com a Secretaria de 

                                    

7As unidades foram projetadas com dois pavimentos e acessibilidade total dos usuários. Todas elas obedecem ao 
padrão de 12 salas de aula; 6 laboratórios (informática, língua estrangeira, química, física, biologia e 
matemática); 02 laboratórios específicos para os cursos técnicos (conforme os cursos oferecidos); auditório; 
biblioteca; quadra poliesportiva (coberta e com vestiário); refeitório; cantina; área de convivência (coberta com 
vestiário com quiosques e mesas de xadrez). A média da área total das unidades é de 13 mil m² e 5.200 m² de 
área construída. Atualmente, são nove novas escolas em construção. O investimento total é de R$ 60 milhões 
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Educação, a estimativa do governo é que até 2014 estejam em funcionamento 60 unidades 

técnicas.  Os Estabelecimentos de ensino da Rede Estadual estão distribuídos de acordo com a 

as gerências regionais ilustradas na Figura 01 a seguir:  

FIGURA 01 

Distribuição das Gerências Regionais de Educação 

 

 

Fonte.:http://www.educacao.pe.gov.br/?pag=1&men=71, acesso em 10-02-2013 

 

No quadro 01 a seguir, apresentaremos a relação das Escolas Técnicas Estaduais 

ativas em Pernambuco e suas respectivas GRE - Gerência Regional de Educação, bem como, 

os cursos oferecidos por cada ETEs.  

                                                                                                             

ecada uma custa, em média, R$ 5,4 milhões. Fonte.: http://www.educacao.pe.gov.br/?pag=1&men=71 , acesso 
em 14/02/2013. 
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QUADRO 01 - RELAÇÃO DAS ESCOLAS TÉCNICAS ESTADUAIS E OS CURSOS 

OFERECIDOS - 2013 

GRE MUNICÍPIO ESCOLA CURSOS OFERECIDOS 

RECIFE 
NORTE 

Recife ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL 
PROF. AGAMENON 
MAGALHÃES - ETEPAM 

Mecatrônica, Mecânica, Edificações, 
Comunicação Visual, Design de 
Interiores, Manutenção e Suporte de 
Informática, Química e Logística. 

RECIFE 
NORTE 

Recife ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL 
ALMIRANTE SOARES DUTRA 

Enfermagem, Análises Clínicas, 
Saúde Bucal, Prótese Dentária, 
Segurança do Trabalho, Interpretação 
e Tradução em Libras, Registros e 
Informações em Saúde, Nutrição 
Dietética e Meio Ambiente. 

RECIFE 
NORTE 

Recife ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL 
DE CRIATIVIDADE MUSICAL 

Técnico em Instrumento Musical. 

RECIFE SUL Recife ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL 
CÍCERO DIAS 

Programação de Jogos Digitais e 
Multimídia. 

RECIFE SUL Recife ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL 
PROFESSOR LUCILO ÁVILA 
PESSOA 

Produção de Áudio e Vídeo. 

METRO 
NORTE 

Paulista ESCOLA TÉCNICA JOSÉ 
ALENCAR 

Administração/Logística. 

METRO SUL Jaboatão ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL 
MAXIMIANO ACCIOLY CAMPOS 

Logística e Redes de Computadores. 

MATA 
NORTE 

Goiana ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL 
ALDERICO ALVES DE 
VASCONCELOS 

Hospedagem e Redes de 
Computadores. 

MATA 
NORTE 

Carpina ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL 
MARIA EDUARDA RAMOS DE 
BARROS 

Comércio e Redes de Computadores. 

MATA 
NORTE 

Timbaúba ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL 
MIGUEL ARRAES DE ALENCAR 

Informática e Administração. 

MATA 
CENTRO  

Escada  ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL 
LUIZ DIAS LINS  

Segurança do Trabalho, Logística, 
Agropecuária, Meio Ambiente, 
Química e Redes de Computadores. 

MATA SUL  Palmares  ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL 
DE PALMARES  

Segurança do Trabalho, 
Agropecuária, Logística, Manutenção 
e Suporte em Informática e 
Administração. 

VALE 
CAPIBARIBE  

Surubim  ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL 
ANTONIO ARRUDA DE FARIAS  

Comércio, Vestuário, Informática 
para Internet e Administração. 

VALE 
CAPIBARIBE  

Limoeiro  ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL 
JOSÉ HUMBERTO DE MOURA 
CAVALCANTI  

Enfermagem, Informática, 
Informática para Internet e Registros 
e Informações em Saúde. 

SERTÃO DO 
MOXOTÓ  

Sertânia  ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL 
ARLINDO FERREIRA DOS 
SANTOS  

Agropecuária, Informática, 
Enfermagem, e Redes de 
Computadores. 

SERTÃO DO 
ALTO PAJEÚ  

Serra Talhada  ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL 
CLÓVIS NOGUEIRA ALVES  

Enfermagem, Segurança do Trabalho, 
Agropecuária e Edificações. 

Fonte.:http://www.educacao.pe.gov.br/?pag=1&men=71, acesso em 10-02-2013 
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Além das Escolas Técnicas Estaduais especificadas acima, quatro Escolas de 

Referência em Ensino Médio – EREM e 23 polos na modalidade Educação a Distância, 

reforçam a oferta de educação profissional em Pernambuco, conforme descritos no Quadro 02 

e 03 abaixo:  

QUADRO 02 - RELAÇÃO DAS ESCOLAS DE REFERÊNCIA EM ENSINO 

MÉDIO QUE OFERTAM CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL- 2013 

CIDADE ESCOLA CURSOS 

CABO DE SANTO 
AGOSTINHO 

EREM Epitácio Pessoa Hospedagem, Guia de Turismo, 
Redes de Computadores e Segurança 
do Trabalho 

SÃO JOSÉ DA COROA 
GRANDE 

EREM José Carlos Dias Guia de Turismo 

RIO FORMOSO EREM Wilson de Andrade Hospedagem e Eletrotécnica 
SIRINHAÉM EREM Eurico Chaves Hospedagem e Segurança do 

Trabalho 
Fonte.:http://www.educacao.pe.gov.br/?pag=1&men=71, acesso em 10-02-2013 

QUADRO 03 - RELAÇÃO DOS POLOS NA MODALIDADE EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA QUE OFERTAM CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL- 2013 

 

POLO / CURSO 
SERVIÇO 
DE B&R 

LOGÍSTICA RH ADMINISTRAÇÃO 
INFORMÁ

TICA 
SEG. DO 

TRABALHO 
Araripina  √ √ √ √ √ 
Arcoverde  √ √ √ √ √ 
Bom Conselho  √ √ √ √ √ 
Bom Jardim  √ √ √ √ √ 
Cabo de Santo 
Agostinho  √  √  √ 

Caruaru  √ √ √ √ √ 
Escada  √ √ √ √ √ 
Fernando de Noronha √ √ √ √ √  
Floresta  √ √ √ √ √ 
Garanhuns √ √ √ √ √ √ 
Itacuruba  √ √ √ √ √ 
Nazaré da Mata  √ √ √ √ √ 
Ouricuri  √ √ √ √ √ 
Palmares  √ √ √ √ √ 
Paudalho  √ √ √ √ √ 
Petrolina √ √ √ √ √ √ 
Recife / ETEPAM √ √ √ √ √ √ 
RECIFE / ETEASD  √ √ √ √ √ 
São José do Egito  √ √ √ √ √ 
Salgueiro  √   √ √ 
Serra Talhada  √ √ √ √ √ 
Surubim  √ √ √ √ √ 
Tabira  √ √ √ √ √ 

Fonte.:http://www.educacao.pe.gov.br/?pag=1&men=71, acesso em 10-02-2013 
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Outro indicador importante para a análise diagnóstica da educação profissional em 

Pernambuco, diz respeito ao número de matrículas efetivadas por Dependência 

Administrativa e por forma de articulação. De acordo com o MEC/INEP/DEED, do total de 

alunos matriculados em Pernambuco, 33%, ou 15.051 são alunos da Rede Estadual. A Rede 

Privada permanece ainda com a maior representação, em 2012, das 45.718 matrículas 

realizadas em EP, 40%, ou 18.223 alunos foram oriundos da rede particular.   

Na tabela 04, é possível perceber o percentual de crescimento e participação da 

rede estadual, federal e privada no que se refere ao número de alunos matriculados na 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio. 

Tabela 04 

Número de Matrícula na Educação Profissional Técnica de Nível Médio no Estado de 

Pernambuco por Dependência Administrativa, no período de 2007 a 2012. 

ANO ESTADUAL % FEDERAL % PRIVADA % TOTAL 

2007 2.864 16% 8.403 48% 6.118 35% 17.385 

2008 3.495 15% 9.651 43% 9.471 42% 22.617 

2009 4.849 19% 10.381 41% 10.205 40% 25.435 

2010 7.008 24% 10.885 37% 11.177 38% 29.070 

2011 11.861 29% 12.585 31% 15.917 39% 40.363 

2012 15.051 33% 12.444 27% 18.223 40% 45.718 

Fonte: Censo Escolar/INEP 

(*) Inclui o total de matrículas em todas as formas de articulação (concomitante, subsequente e integrada)  

 

Os dados apresentados na tabela acima expressam nitidamente a expansão da 

oferta de vagas no ensino profissional ministrado pela rede estadual de educação do Estado de 

Pernambuco, no período de 2007 a 2012. Considerando a série histórica apresentada, a rede 

em pauta, saiu de 2.864 matrículas para 15.051, o que representa um crescimento de quase 6 

vezes do total de vagas, enquanto que a rede privada, tradicionalmente a maior responsável 

pelo número de matrículas nesta modalidade, cresceu apenas 3 vezes, saindo de 6.118 alunos 

para 18.223.  

No entanto, apesar do avanço e do aumento do número de matrículas nessa etapa 

da educação básica, a oferta do ensino médio ainda é precária no Estado. Corroborando com a 

análise de Oliveira e Gomes (2011), acerca do ensino médio e do ensino médio integrado, esta 

oferta de educação profissional está distante da realidade de muitos estudantes.  

Os estados impulsionaram o crescimento da oferta de ensino médio, mas 
evidencia-se a conjugação entre a ampliação de número de matrículas e a 
ausência de uma política efetiva de mais investimento, o que coloca o 
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financiamento como o principal item na pauta do ensino médio. A escola de 
qualidade demanda investimentos suficientes ao pagamento de bons salários 
aos profissionais da educação; à manutenção de bibliotecas, criação de 
laboratórios, construção de áreas de esportes; desenvolvimento das 
atividades culturais; e tudo o que é demandado no processo educativo 
orientado à formação do ser humano (OLIVEIRA; GOMES, 2011, p.75) 
 

Outra fonte que comprova a necessidade e urgência em aumentar os investimentos 

públicos para essas escolas, diz respeito, à taxa de aprovação, reprovação e abandono na 

última etapa da educação básica. De acordo com a Tabela 05, o Estado pernambucano, 

responde hoje, por uma taxa de reprovação e de abandono de ainda 10%.  

Tabela 05 

Taxa de Aprovação, Reprovação e Abandono do Ensino Médio no Estado de Pernambuco, no 

período de 2007 a 2011. 

ANO APROVAÇÃO REPROVAÇÃO ABANDONO 

2007 70,1 7,9 22,0 

2008 73,1 8,9 18,0 

2009 77,0 9,0 14,0 

2010 80,2 8,7 11,1 

2011 79,9 10,0 10,1 

Fonte: Censo Escolar/INEP 

Segundo estudo do PARÁ/SEDUC (2009, p. 16), são diversos os motivos que 

justificam a evasão dos alunos, segundo pesquisa: 

O jovem evade por diversos movidos: razões infraestruturais, necessidades 
pessoais (produção de sua existência/trabalho), e quando retorna ao espaço-
escolar, enfrenta muitos outros problemas para se incluir, como a distorção 
idade-série, e o deterioramento da estrutura física e pedagógica. 
(PARÁ/SEDUC, 2009, p. 16) 

Outro percentual que merece atenção é a taxa de distorção idade-série. Na Rede 

Estadual este percentual é muito alto. Cerca de 49,1%, dos alunos matriculados chegam ao 

Ensino Médio com a idade fora da faixa etária adequada, enquanto que na rede privada esse 

percentual está abaixo de 10%. É o que pode ser observado nos dados apresentados na Tabela 

06 a seguir: 
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Tabela 06 

Taxa de Distorção Série-Idade no Ensino Médio, no Estado de Pernambuco, por Dependência 

Administrativa, no período de 2008 a 2011. 

ANO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL PRIVADA TOTAL 

2008 59,7 50,7 50,4 9,9 46,31 

2009 55,9 53,2 51,8 9,7 48,41 

2010 56,2 54,0 56,1 9,9 49,1 

2011 31,7 49,1 59,0 9,5 44,3 

Fonte: Censo Escolar/INEP 

 De acordo com Pará/Seduc, (2009, p. 16) esses números merecem atenção, pois: 

a distorção idade-série se configura como ponto essencial a ser combatido, já 
que está associada ao baixo rendimento, ao insucesso e à evasão escolar, e 
este é um problema grave que se arrasta por todo o Ensino Fundamental e 
repercute diretamente no Ensino Médio, e consequentemente, no Ensino 
Superior (PARÁ/SEDUC, 2009, p. 16). 

 
Além do número de matrícula realizada por cada rede de ensino, julgamos também 

importante analisar a distribuição dessas matrículas por forma de articulação. Pois assim 

como Moura (2010) a opção por uma destas formas, representa muito mais que uma escolha, 

significa uma decisão, uma diretriz política e estratégica que demonstra o que de fato o Estado 

pretende com a educação profissional. Na Tabela 07 abaixo é possível verificar a distribuição 

do número de matriculas por forma de articulação. 

Tabela 07 

Número de Matrícula em Educação Profissional Técnica no Estado de Pernambuco por Forma 

de Articulação, em todas as Redes de Ensino, no período de 2007 a 2012. 

ANO INTEGRADA % CONCOMITANTE % SUBSEQUENTE % MISTA % TOTAL 

2007 1.620 9 5.660 33 10.105 58 - - 17.385 

2008 7.034 31 6.086 27 9.497 42 - - 22.617 

2009 6.982 27 8.779 35 9.674 38 - - 25.435 

2010 9.215 32 4.707 16 12.340 42 2.808 10 29.070 

2011 8.903 22 4.009 10 27.451 68 - - 40.363 

2012 10.507 23 4.664 10 30.547 67 - - 45.718 

Fonte: Censo Escolar/INEP 

 A evolução histórica, delimitada no período de 2007 a 2012, nos apresenta que a 

forma subsequente ainda é predominante na educação profissional pernambucana. É possível 

perceber também que houve um declínio no número de alunos matriculados na forma 
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concomitante, pois em 2007, tínhamos 33% do total de matrícula nesta forma e em 2012, 

passamos para 10%. A forma integrada, objeto de estudo desta dissertação, tem apresentado 

uma crescente expansão no número de matrículas, saindo de 1.620 alunos em 2007, para 

10.507 em 2012. Tais números demonstram que esta opção têm ganhado força e espaço no 

contexto educacional do Estado. No entanto, o que podemos concluir é que ainda prevalece na 

rede o modelo proposto pelo Decreto 2.208/97, que separa o Ensino Médio da Educação 

Profissional – EP.  

Outro dado que vale a pena ressaltar, é referente ao número de professores na 

Educação Profissional no Estado de Pernambuco.  Conforme pode ser verificado na Tabela 08 

abaixo, em 2007 o estado possuía um total de 964 profissionais, o que representava uma 

distribuição de 18 alunos para 1 professor, em 2012 o número de alunos por professor passou 

para 24, o que demonstra que o número de contratação do corpo docente não está articulada e 

integrada  à crescente demanda de matrículas.  .    

Tabela 08 

Número de Professores na Educação Profissional por sexo, no Estado de Pernambuco, no 

período de 2007 a 2012. 

ANO MASCULINO % FEMININO % 

TOTAL 

PROFESSOR 

EP 

TOTAL 

MATRÍCULA 

EP 

Nº DE 

ALUNO POR 

PROFESSOR 

2007 523 54% 441 46% 964 17.385 18 

2008 460 52% 427 48% 887 22.617 25 

2009 532 55% 428 45% 960 25.435 26 

2010 590 55% 484 45% 1.074 29.070 27 

2011 978 58% 703 42% 1.681 40.363 24 

2012 1.052 55% 867 45% 1.919 45.718 24 

     Fonte: Censo Escolar/INEP 

 Avaliamos também importante apresentar o Número de Matrículas da Educação 

Profissional por Área Profissional. Através dos dados apresentados na Tabela 09, verificamos 

que em Pernambuco as áreas profissionais que concentram o maior número de alunos são: 

ambiente, saúde e segurança, com 13.651 matrículas, controle e processos industriais, com 

6.835 e informação e comunicação, com 5.090 alunos. 
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Tabela 09 

Número de matrículas na educação profissional por cursos, segundo Região Geográfica e a 

Unidade de Federação – 2011 

Total

Ambiente, 

saúde e 

segurança

Apoio 

educacional

Controle e 

processos 

industriais

Gestão e 

negócios

Hospitalidade 

e lazer

Informação e 

comunicação
Infra-estrutura Militar

Produção 

alimentícia

Produção 

cultural e 

design

Produção 

industrial

Recursos 

naturais

Nordeste 232.496 78.494 2.302 31.534 24.067 9.108 32.900 12.662 0 6.896 5.217 4.010 25.306

Pernambuco 40.363 13.651 123 6.835 3.827 1.684 5.090 2.471 0 1.028 1.552 453 3.649

Notas: 1) O mesmo aluno pode ter mais de uma matrícula.

Fonte: MEC/Inep/Deed.

Unidade da 

Federação 

Matrículas na educação profissional 

 
 No entanto, ao analisar os números apresentados na tabela acima, com as áreas e 

segmentos prioritários ou já consolidados no arranjo produtivo local – APL8 do Estado de 

Pernambuco (Figura 02) verificamos que grandes partes dos cursos ofertados pelas escolas 

técnicas da rede pública estadual buscam refletir as características regionais identificadas. 

Com destaque a cidade de Recife, no qual, a maioria dos cursos técnicos estão relacionados à 

área de tecnologia da informação, serviço de saúde, turismo e artes. É o que podemos 

constatar ao analisar os dados do Quadro 01 (ver pág. 44) com a Figura 02 abaixo: 

Figura 02 

Distribuição dos Arranjos Produtivos Locais em Pernambuco 

 
Fonte: ADDiper – Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (2012) 

                                    
8Arranjos produtivos locais (APL) são aglomerações de empresas, localizadas em um mesmo território, que 
apresentam especialização produtiva e mantêm vínculo de articulação, interação, cooperação e aprendizagem 
entre si e com outros agentes locais, tais como: governo, associações empresariais, instituições financeiras, 
ensino e pesquisa. (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio).  
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Assim, o que observamos é que em relação à escolha do lugar no qual será 

implementada uma escola técnica, bem como, a escolha do curso técnico a ser ofertado, o 

Estado de Pernambuco vem buscando atender ao que preconiza o Parecer CNE/CEB nº 

11/2012. Pois levar em consideração os arranjos locais, os dados socioeconômicos, 

ambientais e culturais e as potencialidades de desenvolvimento local, são fatores primordiais 

para o desenvolvimento de uma política de educação profissional técnica de nível médio. 

(BRASIL, 2012) 

Dando continuidade a este estudo, apresentaremos no próximo Capítulo II os 

fundamentos e procedimentos metodológicos que orientaram nossa investigação. 

Especificaremos os instrumentos utilizados para coleta dos dados e os procedimentos 

realizados para análise dos resultados. Apresentaremos também a caracterização dos sujeitos e 

da escola pesquisada, tais como, forma de ingresso, quantidade de vagas e cursos ofertados, 

quadro de pessoal técnico-administrativo e infraestrutura.   
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O processo de produção do conhecimento científico pode ser visto 
como uma espécie de conversa, uma interlocução contínua entre 
pesquisadores de uma dada área. Participar desse diálogo é essencial 
ao oficio de pesquisador, pois é por meio dele, da avaliação critica da 
comunidade acadêmica, que os novos conhecimentos produzidos são 
validados ou não. 
 

Alda Judith Alves Mazzoti 
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CAPÍTULO II 

O PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

Para constituir o estudo sobre o tema a Educação Profissional Integrada ao Ensino 

Médio na ETECD - Escola Técnica Estadual Cícero Dias, percorremos caminhos para a 

construção dos dados, o que será tratado a seguir. 

 Inicialmente serão citados alguns aspectos da abordagem, de natureza qualitativa, 

e logo após a caracterização dos sujeitos e da escola pesquisada. Em seguida, o percurso 

metodológico, que apresentará o instrumento utilizado para coleta dos dados e por último o 

procedimento realizado para análise dos resultados. 

Na caracterização do campo empírico desta pesquisa, será abordado o contexto 

cronológico e histórico do surgimento da Escola Técnica Estadual Cícero Dias, bem como 

serão apresentados dados que virão a caracterizar a estrutura e funcionamento da Escola, tais 

como: forma de ingresso, quantidade de vagas e cursos ofertados, quadro de pessoal técnico-

administrativo, infraestrutura, missão, visão, valores, premissas e objetivos. 

O capítulo também visa apresentar a OI Futuro, instituto de responsabilidade 

social da Oi Telemar, empresa privada do ramo das telecomunicações, que através da 

Secretaria Estadual de Educação do Estado de Pernambuco, mantém parceria para realização 

e desenvolvimento dos Cursos Técnicos ofertados na citada escola. 

 

2.1 A Natureza da Pesquisa 

 

Gil (1999, p. 42) nos apresenta a pesquisa como algo que se propõe a responder 

alguns problemas de maneira clara e objetiva. Segundo ele, 

 
A pesquisa tem um caráter pragmático, é um “processo formal e sistemático 
de desenvolvimento do método científico. O objetivo fundamental da 
pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o emprego de 
procedimentos científicos”. 

 

Assim, buscando responder aos objetivos desta pesquisa, optamos por utilizar a 

abordagem qualitativa como caminho teórico-metodológico e o estudo de caso como 

estratégia de pesquisa.  

Ludke e André (1986, p. 11), esclarecem que pelo fato da abordagem qualitativa 

considerar “o ambiente natural como sua fonte direta de dados”, bem como por colocar o 
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“significado que as pessoas dão às coisas como o principal foco de atenção do pesquisador”, 

tal escolha é o caminho mais assertivo. Nessa dimensão, a pesquisa qualitativa favorece a 

percepção da realidade, tendo em vista sua utilidade para conhecer a dinâmica escolar do 

lócus pesquisado. 

Para justificar a opção pelo estudo de caso, utilizamos o embasamento teórico das 

mesmas autoras, no qual conceituam o estudo de caso como: 

 O caso é sempre bem delimitado, devendo ter seus contornos claramente 
definidos no desenrolar do estudo. O caso pode ser similar a outros, mas é ao 
mesmo tempo distinto, pois tem um interesse próprio, singular. 
Alguns autores acreditam que todo estudo de caso é qualitativo. O estudo 
qualitativo, [...] é o que se desenvolve numa situação natural, é rico em 
dados descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a realidade de 
forma complexa e contextualizada. (LUDKE e ANDRÉ, 1986, p. 17-18) 

 
Com a intenção de fortalecer a opção desta pesquisa pelo estudo de caso, 

antecipamos o depoimento de um dos sujeitos desta pesquisa que, a nosso ver, ajuda a 

justificar a escolha pela referida escola. “Essa escola é sui generis, porque você vê coisa 

acontecendo aqui que não vai acontecer em Escola nenhuma”. (Educador de Sociologia) 

A autora Alves-Mazotti (2006, p. 639) destaca que “grande parte dos trabalhos 

apresentados como estudos de caso não se caracterizam como tal”. Para ela, “esses estudos 

são assim chamados pelos seus atores, pelo simples fato de serem desenvolvidos em apenas 

uma unidade (uma escola, uma turma) ou por incluírem um número reduzido de sujeitos”. 

Para a autora, a escolha de uma Escola só se caracteriza como um “caso” se “for explicado 

pelo autor o porquê daquela escola e não de outra, sem essa justificativa, a escola passa a ser 

apenas um local disponível para coleta de dados”.  

Desta forma, explicar o motivo pelo qual optamos em estudar a Escola Técnica 

Estadual Cícero Dias torna-se mais que uma delimitação do campo de estudo, passa a ser o 

critério para avaliar se esta pesquisa pode ou não ser classificada como estudo de caso.  

 A escolha da Escola Técnica Estadual Cícero Dias, justifica-se em razão da 

mesma ser a única, dentre as 25(vinte e cinco) Escolas Técnicas do Estado de Pernambuco, a 

ofertar Educação Profissional Técnica na forma integrada ao Ensino Médio, mediante parceria 

da iniciativa privada (Oi Futuro) com a Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco. 

Segundo relata a Gerente Geral de Educação Profissional do Estado de 

Pernambuco, apenas a ETECD é de fato a Escola Técnica que possui parceria com empresa 

privada instalada. A presença das empresas em outras Escolas Técnicas do Estado “não é 

como a gente trabalha com o pessoal da Oi, que é uma coisa legalizada, oficial, através de 

contrato”.  
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Outra razão que justifica e fortalece a opção metodológica pelo estudo de caso, 

deve-se ao fato da Escola ofertar cursos técnicos em áreas diretamente relacionadas ao campo 

de atuação da empresa parceira. Por estas razões, não poderíamos ter optado por qualquer 

uma Escola Técnica do Estado de Pernambuco, pois não encontraríamos nelas, essas 

particularidades.  

O interesse, portanto, incide naquilo que ele tem de único, de particular, 
mesmo que posteriormente venham a ficarem evidentes certas semelhanças 
com outros casos ou situações. Quando queremos estudar algo singular, que 
tenha um valor em si mesmo, devemos escolher o estudo de caso (LÜDKE e 
ANDRÉ, 2002, p. 17). 
 

Como já foi apresentado na introdução desta dissertação, o que nos interessa não 

é apenas descrever e analisar como ocorre a educação profissional integrada em uma escola 

técnica, mas também perceber através da visão dos sujeitos se a presença da empresa privada 

neste contexto faz alguma diferença. Tal especificidade demonstra o interesse próprio e 

especial em pesquisá-la. 

 

2.2. Sujeitos da Pesquisa 

 

Desta pesquisa participaram 08 (oito) entrevistados, cujas falas foram gravadas e, 

em seguida transcritas, sem alteração do discurso original. Os sujeitos foram: 

� A Gerente Geral de Educação Profissional do Estado de Pernambuco; 

� A Gestora da Escola Técnica Estadual Cícero Dias; 

� A Educadora de Apoio/Coordenação Pedagógica; 

� O Coordenador de Pesquisa Educacional/NAVE (empresa parceira); 

� 02 (dois) Educadores da base nacional comum; 

� 02 (dois) Educadores da base profissional técnica.  

As entrevistas aconteceram individualmente em horário e local determinados pelos 

sujeitos, de acordo com a disponibilidade dos mesmos e nos dias previamente agendados.  

Para iniciar a pesquisa, foi feito um contato (intermediado pela equipe Gestora) com os 

sujeitos que fizeram parte da investigação, momento no qual a entrevistadora explicou os 

critérios de escolha, o objetivo, a natureza do trabalho e a importância do entrevistado para a 

realização da pesquisa. 

Durante a apresentação da proposta da entrevista, esclarecemos que os sujeitos se 

sentissem à vontade para interromper, pedir esclarecimentos e criticar o tipo de perguntas. 

Também foi solicitada autorização para gravar a entrevista em formato de áudio. 
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Quanto à definição dos critérios para os quais foram selecionados os sujeitos, que 

fizeram parte do universo de investigação desta pesquisa, Duarte (2002, p. 141), afirma que “é 

algo primordial, pois interfere diretamente na qualidade das informações a partir das quais 

será possível construir a análise e chegar à compreensão mais ampla do problema delineado”.  

Assim, nos próximos parágrafos, buscaremos expor os critérios utilizados na seleção e 

escolha de cada sujeito.  

A opção em entrevistar a Gerente Geral de Educação Profissional do Estado de 

Pernambuco, deu-se em razão da contribuição para com a construção do conhecimento em 

relação à Política Educacional da Educação Profissional, oferecida na forma Integrada ao 

Ensino Médio, no âmbito do Estado de Pernambuco, bem como por apresentar a visão do 

Estado quanto ao desenvolvimento de Cursos Técnicos em parceria com a iniciativa privada.  

A participação da Gestora, da Educadora de Apoio/Coordenação Pedagógica e dos 

Educadores da Escola, foi importante nesta pesquisa, no sentido da apresentação de dados da 

realidade escolar, que ajudaram a conhecer a concepção que fundamenta o processo de 

integração da EP ao EM e descrição das ações desenvolvidas pela Escola que contribuem para 

a materialização desta integração. Estes sujeitos também foram questionados sobre a presença 

da iniciativa privada na Escola. 

No que se refere ao corpo docente, procuramos contemplar tanto educadores que 

atuam na área técnica profissionalizante, quanto educadores da base nacional comum. A 

Escola possui 28 (vinte e oito) educadores, sendo 21 (vinte e um) relacionados às disciplinas 

da base nacional comum e 07 (sete) educadores que ministram aulas nas disciplinas 

relacionadas à formação profissional.  

Quanto aos educadores da área técnica profissionalizante, optamos por entrevistar 

um educador de cada curso técnico. Desta forma, realizamos entrevista com 01 (um) educador 

que ministra aula no Curso Técnico em Multimídia e 01 (um) educador do Curso Técnico em 

Programação de Jogos Digitais. 

No que tange aos educadores da base nacional comum, optamos por entrevistar 01 

(um) educador vinculado à Área das “Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias”, 

sendo esta área representada pela Educadora de Química e 01 (um) educador vinculado à 

Área das “Ciências Humanas e suas Tecnologias”, representado aqui pelo Educador de 

Sociologia.  

Por fim, optamos também em entrevistar o Coordenador de Pesquisa 

Educacional/NAVE, representante da empresa parceira que atua na Escola, por considerar que 
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este poderia colaborar nos apresentando o “olhar” da empresa privada ao estabelecer parceria 

com uma escola pública.  

Para manter a privacidade dos sujeitos, optamos por não divulgar seus nomes, 

assim, utilizaremos no processo de escrita do capítulo de análise, a identificação do sujeito a 

partir da função desempenhada na Escola.  

Devido à proposta da Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio na 

ETECD ser recente, e por considerar a limitação desta pesquisa que é analisar apenas o 

processo de implementação desta proposta no âmbito da Escola, optamos por não entrevistar 

os alunos e seus responsáveis. Acreditamos que tais sujeitos poderão ser contemplados em 

futuras pesquisas, que objetivem, por exemplo, compreender a visão destes sujeitos em 

relação à proposta do EMI ou em pesquisas de acompanhamento dos egressos. 

 

2.2.1 – Características Gerais dos Sujeitos 

 

A fim de possibilitar uma compreensão mais qualitativa das falas dos 

interlocutores, apresentaremos no Quadro 04 abaixo o perfil de cada sujeito (a) entrevistado 

(a), contendo o tempo de experiência na rede estadual, formação acadêmica e tempo de 

experiência com o ensino médio integrado. 
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QUADRO 04 - DEMONSTRATIVO DA FORMAÇÃO ACADÊMICA E TEMPO DE 

EXPERIÊNCIA, NA REDE PÚBLICA E NO ENSINO MÉDIO INTEGRADO POR 

FUNÇÃO DOS SUJEITOS ENTREVISTADOS. 

FUNÇÃO FORMAÇÃO ACADÊMICA 
TEMPO DE 

EXPERIÊNCIA 
REDE PÚBLICA 

TEMPO DE 
EXPERIÊNCIA 

EMI 
Educadora de 
Química Licenciatura em Química 15 anos 04 anos 

Educador de 
Sociologia 

Graduação em Ciências Sociais 
Cursando Especialização em 
Gestão e Coordenação Pedagógica 

02 anos 01 ano 

Educador do Curso 
Técnico em 
Multimídia 

Graduação em Design 
Mestrado em Design 
 

04 anos 04 anos 

Educador do Curso 
Técnico em 
Programação de 
Jogos Digitais 

Licenciatura em Computação 
Mestrado em Ciências da 
Computação 

4 anos 04 anos 

Gerente Geral da 
Educação 
Profissional 

Psicóloga 23 anos 02 anos 

Gestora da Escola 
Especialista em Linguística 
Cursando Mestrado em 
Administração 

19 anos 06 meses 

Educadora de 
Apoio/Coordenação 
Pedagógica 

Licenciatura Plena em História com 
Especialização em História 
Contemporânea 

6 anos 03 anos 

Coordenador de 
Pesquisa 
Educacional/ 
NAVE 

Psicólogo, com especialização em 
Pedagogia Empresarial, 
Cursando Mestrado em Educação 

12 anos.(*) 04 anos 

TOTAL 08   

Fonte: Elaboração Própria.  
Legenda: (*) Realiza Consultoria para a Rede Pública. Não é servidor do Estado. 
 

No quadro acima, pode-se observar que em relação à formação acadêmica, todos 

os educadores possuem formação específica relacionada à área de ensino: licenciatura em 

química, em computação, graduação em ciências sociais e em design, estes últimos com título 

de mestre, o que demonstra que a Escola atende ao disposto na legislação sobre a formação 

básica para exercer a função docente em Cursos de EPT.  

De acordo com a Resolução nº 6 de 20 de setembro de 2012, que define as 

Diretrizes9 Curriculares Nacionais para Educação Profissional Técnica de Nível Médio, em 

                                    
9 Entende-se por Diretriz o conjunto articulado de princípios e critérios a serem observados pelos sistemas de 
ensino e pelas instituições de ensino públicas e privadas, na organização e no planejamento, desenvolvimento e 
avaliação da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, inclusive fazendo uso da certificação profissional 
de cursos. (Parágrafo único do Artigo 1º da Resolução nº 6/2012) As Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Profissional Técnica de Nível Médio são obrigatórias a partir do início do ano de 2013 (Art. 41) 
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seu Título IV, Artigo 40, estabelece que “A formação inicial para a docência na Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio realiza-se em cursos de graduação e programas de 

licenciatura ou outras formas, em consonância com a legislação e com normas específicas 

definidas pelo Conselho Nacional de Educação”. 

Para os educadores que possuem apenas a graduação e não a licenciatura, e estão 

em efetivo exercício na profissão docente, em nosso caso: os educadores das áreas técnicas, a 

legislação assegura o direito de “participar ou ter reconhecido seus saberes profissionais em 

processos destinados à formação pedagógica ou à certificação da experiência docente, 

podendo estes ser considerados como equivalentes às licenciaturas” (§ 2º, Artigo 40). 

Visando alcançar o maior número de docentes com curso de licenciatura ou com 

curso e formação pedagógica, a Resolução de nº 06/ 2012, estabelece que o “prazo máximo 

para atendimento ao disposto na legislação encerrará no ano de 2020”. 

Porém, o Secretário de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, no período 

de 2006 a 2011, Sr. Eliezer Pacheco, organizador do livro “Perspectivas da Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio – Proposta de Diretrizes Curriculares” afirma que: 

Também é necessário levar em consideração que mesmo os professores 
licenciados carecem de formação com vistas à atuação em uma proposta de 
educação integrada. A maioria deles teve sua formação voltada para atuação 
no ensino fundamental e no ensino médio de caráter propedêutico, uma vez 
que as licenciaturas brasileiras, em geral, não contemplem em seus 
currículos estudos sobre as relações entre trabalho e educação ou, mais 
especificamente, sobre a educação profissional e suas relações com a 
educação básica. (PACHECO, 2012, p. 83) 

 
Tal entendimento é também reforçado por Moura (2007, p. 13), quando o autor 

ressalta a necessidade “dos docentes terem uma formação específica que lhes aproximem da 

problemática das relações entre educação e trabalho e vasto campo da educação profissional”. 

 
Outra parte tem licenciatura voltada para as disciplinas da educação básica, 
portanto estão formados para o exercício da docência nesse âmbito, ou seja, 
para atuar no ensino de Matemática, Química, Geografia, História etc. para 
estudantes do ensino fundamental ou médio, o que é diferente de atuar, 
mesmo nessas disciplinas, em cursos cujo fim é a formação profissional. 
Nesse caso, é fundamental que o docente tenha uma formação específica 
que lhe aproxime à problemática das relações entre educação e trabalho e 
ao vasto campo da educação profissional e, em particular, à área do curso 
no qual ele está lecionando ou vai lecionar no sentido de estabelecer as 
conexões entre essas disciplinas e a formação profissional especifica, 
contribuindo para a diminuição da fragmentação do currículo. (MOURA, 
2007, p. 13 – grifo nosso). 
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Assim, se faz necessário incluir em nossa legislação, não apenas a garantia ao 

direito de participar ou ter reconhecido seus saberes profissionais em processos destinados à 

formação pedagógica ou à certificação da experiência docente, mas de garantir tanto aos 

licenciados, quanto aos bacharéis, a formação para a docência em cursos de educação 

profissional integrada ao ensino médio. 

Na fala da Gerente Geral de Educação Profissional é possível evidenciar que esta 

dificuldade é muito presente no Estado de Pernambuco “o meu professor do técnico só é 

especialista naquela área, ele não é um pedagogo, ele não é como o professor de matemática, 

ele não é um licenciado. É a nossa grande dificuldade no técnico é esse. Da mesma forma 

que o licenciado ele não é um técnico”. 

A realidade encontrada na ETECD, na qual os educadores da Educação 

Profissional estão atuando na função docente sem licenciatura, porém com curso de 

complementação pedagógica, caracteriza também a realidade do Brasil, conforme se verifica 

na Tabela 10 abaixo.  

 

TABELA 10 - NÚMERO DE FUNÇÕES DOCENTES NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

X FORMAÇÃO SUPERIOR, COM LICENCIATURA, SEM LICENCIATURA E COM 

COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA, SEGUNDO REGIÃO GEOGRÁFICA - 2011 

 

      

Unidade da 
Federação 

Funções Docentes na Educação Profissional  

Total Geral 
Possui curso com 

licenciatura 

Possui curso sem licenciatura  

Total 
Com complementação 

pedagógica 
 

      
Brasil 61.644 17.518 44.126 19.741  
Norte 3.073 606 2.467 733  

Nordeste 6.917 1.952 4.965 1.831  
Sudeste 35.460 10.135 25.325 13.334  

Sul 13.375 3.998 9.377 3.066  
Centro-Oeste 2.819 827 1.992 777  

Fonte: MEC/Inep/Deed, 2011 
    

 

Observa-se no quadro acima que dos 61.644 docentes que atuam na educação 

profissional no Brasil, apenas 17.518 possuem curso com licenciatura, ou seja, apenas 27% 

são licenciados para a docência, os outros 44.126 possuem apenas o curso sem licenciatura, 

sendo que 19.741 buscaram obter, através da complementação pedagógica a equivalência em 

licenciatura e assim atender a legislação vigente. 
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Dentre as regiões geográficas, o Norte é a região que apresenta o menor percentual 

de profissionais na função docente, na educação profissional, com o curso de licenciatura. Do 

total de 3.073 docentes, 19% possuem a devida formação. As demais regiões apresentam 

resultados em torno de 28% e 29% dos docentes com curso e licenciatura. 

Aprofundando a análise, apresentamos a seguir a Tabela 11, a qual retratará em 

especial, a situação da Região Nordeste. Nesta região é possível perceber que o Maranhão é o 

Estado que apresenta o maior percentual de docentes na educação profissional com curso de 

licenciatura, um percentual de quase 43%. Sendo Alagoas o Estado com menor percentual, 

apenas 16%. Pernambuco apresenta apenas 22%, o mesmo percentual que o Estado do Piauí.  

TABELA 11 - FUNÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL X 

FORMAÇÃO ACADÊMICA NO NORDESTE – ANO 2011 

Unidade da 
Federação 

Funções Docentes na Educação Profissional 

Total Geral 
Possui curso com 

licenciatura 

Possui curso sem licenciatura 

Total 
Com complementação 

pedagógica 

     

Nordeste 6.917 1.952 4.965 1.831 
Maranhão 402 172 230 81 

Piauí 628 136 492 119 
Ceará 1.052 338 714 231 

R. G. do Norte 727 182 545 229 
Paraíba 511 104 407 120 

Pernambuco 1.584 349 1.235 447 
Alagoas 316 50 266 164 
Sergipe 263 67 196 92 
Bahia 1.434 554 880 348 

Fonte: MEC/Inep/Deed, 2011.     
 

Sabendo da importância da devida formação acadêmica e do impacto que tal 

ausência ocasiona ao processo de ensino e de aprendizagem, bem como na qualidade da 

educação pública brasileira, defendemos que a elaboração de qualquer projeto que vise à 

formação pedagógica dos profissionais candidatos à docência na educação profissional, sejam 

elaborados de forma a superar as exigências legais, pois como já relatado acima, cumprir 

apenas o que está posto na legislação, ainda não é suficiente para garantir a formação 

necessária para docência.  

Com relação ao tempo de experiência, na rede estadual de educação, retomamos os 

dados apresentados no Quadro 04, no qual dos 08 (oito) entrevistados, 04 (quatro) sujeitos 

estão na rede pública por 02 a 06 anos, o que significa que 50% dos entrevistados possui 

pouco tempo de experiência na educação pública. Já os outros 04 (quatro) sujeitos, possuem 

vínculo ou prestam consultoria para o Estado em média por 12 a 23 anos. 
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Quanto ao tempo de experiência dos sujeitos com o EMI-  Ensino Médio 

Integrado, podemos considerar que todos possuem pouca experiência. Sendo a mínima de 06 

meses e a máxima de 04 anos. Durante as entrevistas foi possível também verificar que a 

Escola Técnica Cícero Dias, foi a única oportunidade de experiência dos sujeitos com a forma 

integrada da Educação Profissional ao Ensino Médio. 

Buscando analisar a situação no Brasil e em suas regiões geográficas, podemos 

verificar através de dados do MEC/INEP referente ao ano de 2011, que o total de docentes da 

Educação Profissional que atuam no Ensino Médio Integrado ainda é muito baixo. São apenas 

26.175 docentes atuando na forma integrada, enquanto que para a forma subsequente são 

48.249 profissionais e 10.020 atuando na forma concomitante. Os dados reforçam que a forma 

subsequente e concomitante ainda prevalece na forma de organização da Educação 

Profissional no Brasil, conforme pode ser visto na Tabela 12 abaixo: 

 TABELA 12 - FUNÇÃO DOCENTE NA 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL X FORMA DE 

ARTICULAÇÃO COM O ENSINO MÉDIO – 2011  
 

      

Unidade da 
Federação 

Funções Docentes na Educação Profissional   
Forma de Articulação   

Concomitante Subsequente 
Ensino Médio 

Integrado   
      

 Brasil  10.020 48.249 26.175   

 Norte  377 2.732 351   

 Nordeste  1.290 6.195 926   

 Sudeste  6.320 25.030 20.246   

 Sul  1.546 11.931 3.745   

 Centro-Oeste  487 2.361 907   
          
      
Fonte: MEC/Inep/Deed, 2011.     

 

Em relação à forma integrada, a tabela apresenta ainda que o Norte é a região que 

apresenta o menor número de docentes atuando nesta forma de articulação, são apenas 351 

docentes, já o Sudeste é a região que mais apresenta docentes atuando no EMI, chegando a 

20.246, representando uma participação de 77% do total de docentes do Brasil nesta forma de 

atuação.  Na tabela a seguir, faremos uma análise específica da situação na Região Nordeste: 
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TABELA 13 - FUNÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL X FORMA DE 

ARTICULAÇÃO COM O ENSINO MÉDIO NA REGIÃO NORDESTE ANO 2011 

Unidade da 
Federação 

Funções Docentes na Educação Profissional   
Forma de Articulação   

Concomitante Subsequente 
Ensino Médio 

Integrado   
      

Nordeste  1.290 6.195 926   
 Maranhão  69 404 41   
 Piauí  52 451 195   
 Ceará  372 722 98   
 R. G. do Norte  70 679 171   
 Paraíba  64 450 41   
 Pernambuco  212 1.419 303   
 Alagoas  197 166 17   
 Sergipe  34 248 28   

 Bahia  220 1.656 32   
         
      

Fonte: MEC/Inep/Deed, 2011.     
 

Analisando especificamente a região Nordeste, pode-se observar que apenas 926 

profissionais atuam na forma do Ensino Médio Integrado, enquanto que 6.195 estão na forma 

subsequente e 1.290 na forma concomitante, ou seja, o número de docentes atuando no EMI 

ainda é 06 vezes menor que o total de docentes que atuam na forma subsequente. Pernambuco 

é o Estado do Nordeste que apresenta o maior número de docentes (303) atuando nesta forma 

de articulação. 

2.3. A Pesquisa Empírica: Caracterização do Universo Pesquisado 

2.3.1. Caracterização da Escola Técnica Estadual Cícero Dias 

A Escola Técnica Estadual Cícero Dias, situada na Rua Marques de Valença, 

s/nº, Complexo Santos Dumont - Boa Viagem10 – Recife/PE, foi criada em 2006, através do 

Decreto nº 28.830 de 18/01/2006, publicado do Diário Oficial em 19/01/2006, com a 

denominação de Centro de Ensino Experimental de Boa Viagem. Ainda no ano de 2006, 

                                    
10 O bairro de Boa Viagem, cujo nome deriva da igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem, é um dos mais 
importantes na cidade do Recife. Uma das suas principais características é a sua posição ao longo do Oceano 
Atlântico. O bairro nobre possui uma das maiores aglomerações por metro quadrado da população da cidade, 
tendo em vista a grande quantidade de edifícios. Boa Viagem localiza-se na zona sul da cidade e é banhada pelo 
Oceano Atlântico, onde também fica a praia de Boa Viagem. Seu IDH – Índice de Desenvolvimento Humano  
em 2000 era o segundo maior da cidade do Recife sendo de 0,974, superado apenas pelo IDH do bairro da 
Jaqueira. Disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Boa_Viagem_(Recife) > Acesso em: 23 de março de 
2013. 
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em homenagem ao pintor modernista, pernambucano Cícero Dias11, a Escola passou a receber 

a denominação de Centro de Ensino Experimental Cícero Dias. 

Os Centros de Ensinos Experimentais foram criados em 2004, pelo Governo do 

Estado de Pernambuco, em parceria com a Secretaria de Educação e Cultura – SEDUC, 

visando “experimentar um novo modelo de escola para jovens do Ensino Médio” 

(PROCENTRO, 2004). O programa foi desenvolvido mediante acordos estabelecidos através 

de parceria entre o setor público e entidades da sociedade civil co-responsáveis (ICE).12 

Segundo a Portaria SEDUC nº 4593 de 03 de setembro de 2004, a co-

responsabilidade da sociedade é necessária, tendo em vista que: 

A causa da Educação e do Ensino Público, em especial do ensino médio 
gratuito, é dever e responsabilidade do Poder Público, mas sendo a base 
comum, também implica co-responsabilidade da sociedade como condição 
para o aperfeiçoamento do desenvolvimento humano. Portanto, os Centros 
de Ensino Experimental deverão ser um instrumento de estímulo e 
disseminação da co-responsabilidade mediante as mais diversas formas de 
participação ativa, congregando entidades e pessoas como exercício de 
cidadania. 
 

Assim, em julho de 2008, com base na Lei Estadual Complementar nº 125 de 

10/07/2008, o modelo foi transformado em política pública e redenominou os Centros de 

Ensino Experimental em Escolas de Referência em Ensino Médio - EREM, assim o Centro de 

Ensino Experimental Cícero Dias passou a ser denominado de Escola de Referência em 

Ensino Médio Cícero Dias - EREM CD. 

Conforme pode ser verificado no gráfico 01 abaixo, inicialmente este programa 

inspirou a criação de mais 20 escolas em tempo integral nas diversas macrorregiões do Estado 

de Pernambuco. Em 2009, mais 28 escolas integraram essa rede, totalizando 48 escolas em 

tempo integral e 55 semi-integral. Em 2010 já somavam 160 escolas nesse formato e em 2011 

eram 174 Escolas de Referência, das quais 65 (sessenta e cinco) funcionam em jornada 

                                    
11 Cícero Dias nasceu em 1907, no Engenho de Jundya, em Escada, um pequeno município distante 53 
quilômetros de Recife. Passou curta temporada no Rio de Janeiro estudando pintura. Em 1927 realizou sua 
primeira exposição individual no Rio de Janeiro e em 2003, morreu em sua residência em Paris. Uma de suas 
telas mais célebres é o painel de 15 metros “Eu vi o mundo” (1928). 
 
12 O ICE (Instituto de Co-Responsabilidade pela Educação) foi criado em 2000, como fruto da mobilização de 
um grupo de empresários da iniciativa privada que naquele momento dedicavam-se à recuperação da estrutura 
predial e da revitalização do acervo do centenário Ginásio Pernambucano. O Sr. Marcos Magalhães, ex-
presidente geral da PHILIPS na América Latina, foi o idealizador do projeto. O ICE, instituição privada sem fins 
lucrativos, tem como missão mobilizar a sociedade em geral e, em particular, a classe empresarial, segundo a 
ética da co-responsabilidade, a fim de produzir soluções educacionais inovadoras e replicáveis em conteúdo, 
método e gestão. Tudo isso objetiva uma nova forma de ver, sentir e cuidar da juventude, contribuindo para a 
formação de jovens autônomos, solidários e competentes. (MAGALHÃES, 2008, p.10) 
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integral e 108 (cento e oito) em jornada semi-integral. Em 2012 o Governo do Estado 

alcançou um total de 217 Escolas de Referência em Ensino Médio, sendo 117 em tempo 

integral e 100 semi-integral. A previsão é que até 2014, Pernambuco tenha 300 escolas neste 

mesmo modelo. 

GRÁFICO O1 - ESCOLAS DE REFERÊNCIAS EM ENSINO MEDIO 2006-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Balanço das Ações 2012 – Secretaria de Educação - SEE 

A Lei Estadual nº 616/2008, que criou o Programa de Educação Integral nestas 

Escolas, estabelece que um dos objetivos deste Programa é “integrar o ensino médio à 

educação profissional, de modo a garantir a cidadania, componente essencial de trabalho 

digno e do desenvolvimento sustentável” (Artigo 2º). 

Assim, em 2009, através da Portaria nº 182/09 de 02 de junho de 2009, publicado 

no Diário Oficial em 03 de junho de 2009, a Secretaria de Tecnologia e Meio Ambiente 

(SECTMA) autorizou o inicio da oferta do Curso Técnico em Nível Médio de Programação 

de Jogos Digitais, vinculada ao Eixo Tecnológico Comunicação e Informática, na Escola de 

Referência em Ensino Médio Cícero Dias - EREM CD. O curso desenvolvido na forma 

integrada com o Ensino Médio possuía duas saídas intermediárias, sendo uma em 

Programação e a outra em Ilustração para Jogos Digitais. 

Ainda em 2010, foi emitida a Portaria de nº 7248 e a Portaria de nº 7249, ambas 

expedidas em 18 de agosto de 2010 que regulamentava o Curso Técnico de Programação de 

Jogos Digitais e o Curso Técnico em Multimídia, respectivamente. 
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Em 2011, através do Decreto nº 36121 de 21 de janeiro de 2011 e publicado no 

Diário Oficial do Estado em 22 de janeiro de 2011, a Escola de Referência em Ensino Médio 

Cícero Dias passou a ser denominada de Escola Técnica Estadual Cícero Dias. 

Buscando compreender a área de atuação dos Cursos desenvolvidos pela Escola, 

recorremos ao Catálogo Nacional de Cursos Técnicos – CNCT elaborado pelo MEC através 

da Resolução Nº 3, de 9 de Julho de 2008 e alterado através da Resolução CNE/CEB Nº 04 de 

06 de Junho de 2012. 

Conforme legislação acima citada, o CNCT é uma importante referência para a 

oferta dos cursos técnicos de nível médio nos diferentes sistemas de ensino Federal, 

Estadual/Distrital e Municipal. A versão 2012 do Catálogo contempla 220 cursos técnicos, 

distribuídos em 13 eixos tecnológicos, conforme especificado a seguir: 

1 - Ambiente e Saúde; 2 - Controle e Processos Industriais; 3 - 
Desenvolvimento Educacional e Social; 4 - Gestão e Negócios; 5 - 
Informação e Comunicação; 6 – Infraestrutura; 7 Militar;8 Produção 
Alimentícia;9 - Produção Cultural e Design;10 - Produção Industrial;11 - 
Recursos Naturais; 12 - Segurança e Turismo e 13 - Hospitalidade e Lazer.  
Fonte: (BRASIL, 2012)13 

 

No Quadro 05 a seguir, será apresentado de forma detalhada, os Eixos 

Tecnológicos ao qual cada curso técnico ofertado pela Escola Técnica Cícero Dias está 

vinculado, as atividades relacionadas ao perfil profissional, às possibilidades de temas a serem 

abordadas na formação, as possibilidades de atuação no mercado de trabalho, a infraestrutura 

recomendada, além da indicação da carga horária mínima para implantação do Curso Técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    
13  Disponível em <http://pronatec.mec.gov.br/cnct/eixos_tecnologicos.php> Acesso em 23 de março de 2013 
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QUADRO 05 - CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO, OFERTADOS PELA 

ESCOLA TÉCNICA CICERO DIAS DE ACORDO COM OS EIXOS 

TECNOLÓGICOS DO CATÁLOGO NACIONAL DE CURSOS TÉCNICOS 

CURSO TÉCNICO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS  
CARGA HORÁRIA 1.000 HORAS 
EIXO TECNOLÓGICO INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

CARACTERIZAÇÃO 

Compõe equipes multidisciplinares na construção dos jogos 
digitais. Utiliza técnicas e programas de computadores 
especializados de tratamento de imagens e sons. Desenvolve 
recursos, ambientes, objetos e modelos a serem utilizados nos 
jogos digitais. Implementa recursos que possibilitem a 
interatividade dos jogadores com os programas de computador. 
Integra os diversos recursos na construção do jogo. 

POSSIBILIDADES DE 
TEMAS 
A SEREM 
ABORDADOS NA 
FORMAÇÃO 

 Computação gráfica; Linguagem de programação; Programas 
de computadores para tratamento de som, imagem e efeitos 
especiais; Técnicas de encapsulamento e distribuição. 

POSSIBILIDADES DE 
ATUAÇÃO 

Instituições públicas, privadas e do terceiro setor que 
demandem programação de jogos digitais. 

INFRAESTRUTURA 
RECOMENDADA 

 Biblioteca com acervo específico e atualizado; Laboratório de 
informática com programas específicos; Laboratório de 
computação gráfica. 

 
CURSO TÉCNICO EM MULTIMÍDIA 
CARGA HORÁRIA 800 HORAS 
EIXO TECNOLÓGICO PRODUÇÃO CULTURAL E DESIGN 

CARACTERIZAÇÃO 

Desenvolve comunicação visual em meios eletrônicos, 
organiza e prepara arquivos digitais que podem compor telas 
para sistemas de comunicação para diferentes finalidades. 
Aplica técnicas de tratamento de imagens estáticas e em 
movimento que complementam estruturas de navegação em 
mídias digitais. Executa atualização de sites, portais e páginas 
da web. 

POSSIBILIDADES DE 
TEMAS 
A SEREM 
ABORDADOS NA 
FORMAÇÃO 

 Tratamento e edição de imagens; Desenho vetorial; Estética; 
História da arte; Imagens digitais em diferentes formatos; 
Estruturas de navegação; Planejamento visual; Teoria das 
cores; Tipografia. 

POSSIBILIDADES DE 
ATUAÇÃO 

 Portais de internet; Produtoras de multimídia; Escritórios de 
criação publicitária e de comunicação; Editoras de jornais e 
revistas online. 

INFRAESTRUTURA 
RECOMENDADA 

 Biblioteca com acervo específico e atualizado; Laboratório de 
computação gráfica; Laboratório de informática com 
programas específicos; Laboratório didático: ateliê de artes. 

Fonte: MEC – Disponível em: <http://pronatec.mec.gov.br/cnct/>. Aceso: 13 de janeiro de 
2013 
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Os cursos funcionam no horário integral, das 7h30min às 17h, de segunda a sexta-

feira. De acordo com o Projeto Político Pedagógico da Escola (versão preliminar), são 486 

alunos matriculados em 2013, distribuídos em 11 turmas, e dois cursos, conforme tabela 

abaixo: 

TABELA 14 - TOTAL DE ALUNOS DISTRIBUIDOS POR TURMA E CURSO  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Projeto Político Pedagógico da ETECD 2013 

A forma de ingresso dos alunos para preenchimento das vagas nos cursos técnicos 

integrado ao ensino médio, da Escola Técnica, é realizada por meio de processo seletivo, 

regulamentado através de Edital Público de Seleção.  

É por meio do edital, publicado em Diário Oficial e aí nós temos a 
quantidade de vagas e geralmente a gente coloca o integrado, que é uma 
demanda maior, sempre no inicio do ano. A seleção é anual, ela era sempre 
feita em janeiro, sendo que a gente foi vendo que em janeiro era 
complicado, porque os alunos estavam de férias, então era muito 
desgastante, porque a gente perde muito aluno, porque eles esqueciam, 
faltavam e aí esse ano nós inovamos, colocamos em dezembro. A prova é 
escrita, português e matemática, até o ano passado. Esse ano a gente 
inovou, estamos fazendo ela on line, então tá muito bom, porque ai a gente 
ganha tempo, posso dizer que deu certo. O aluno ao fazer a inscrição na 
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rede, ele coloca o dia e agenda o horário que ele quer fazer a prova. 
(Gerente Geral da Educação Profissional) 
 

Para concorrer às vagas das Escolas Técnicas Estaduais, na forma de organização 

do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional em tempo Integral, o candidato precisa 

ter concluído o Ensino Fundamental [...] e ter, no ato da matrícula, idade máxima de dezoito 

anos. (Item 06 do Edital SEEP ETE Integrado 2013.1 – ERRATA). 

Conforme Edital Público, para ocupar uma das vagas, os candidatos são 

submetidos a uma única etapa constituída de prova objetiva de caráter eliminatório e 

classificatório de Língua Portuguesa e Matemática. A prova é constituída de 20 (vinte) 

questões objetivas de múltipla escolha, numeradas sequencialmente, com 05 (cinco) 

alternativas para resposta, na qual apenas uma será correta. A duração da prova é de no 

máximo 60 (sessenta) minutos. (item 3 e 7 do Edital SEEP ETE Integrado 2013.1) 

Esse critério para preenchimento das vagas, ou seja, processo seletivo através de 

uma única etapa, foi estabelecido a partir do Edital de Seleção para o ano de 2013.1, pois em 

editais anteriores, eram estabelecidas 2 (duas) etapas para os candidatos aos cursos oferecidos 

pela Escola Técnica Cícero Dias, conforme pode ser verificado no item 1 do  Edital do 

Processo Seletivo SEEPPE 2012, publicado através da Portaria SEE nº 8291 de 26 de 

dezembro de 2011: 

1.1. O processo seletivo de que trata a presente Portaria Conjunta, será 
realizado em 01(uma) etapa, exceto para os candidatos inscritos nas vagas 
ofertadas para os cursos de Programação de Jogos Digitais e multimídias 
na Escola Técnica Estadual Cícero Dias, os quais farão em duas etapas. 
1.2. A primeira etapa será constituída de Provas Escrita Objetiva de 
caráter eliminatório e classificatório, enquanto a segunda etapa para os 
candidatos aos cursos de Programação de Jogos Digitais e Multimídia a qual 
serão constituídas de uma prova de habilidade /conteúdo específico e 
raciocínio lógico, de caráter apenas classificatório. (Edital do Processo 
Seletivo SEEP PE – 2012-grifo nosso) 
 

Assim, os candidatos interessados nas vagas ofertadas pela Escola Técnica Cícero 

Dias, tinham um processo seletivo diferenciado, o qual exigia deles, já no processo seletivo 

um teste de habilidade relacionada à área do curso técnico ao qual tinham interesse em cursar. 

Abaixo, para exemplificar, extraímos do Edital do Processo Seletivo SEEP PE 2012 do item 

07 do Anexo III os critérios e os conteúdos programáticos para realização da prova específica 

de habilidade: 

7.1. Serão convocados para essa prova, os quatrocentos e cinquenta (450) 
primeiros candidatos aprovados em ordem decrescente de notas da prova 
escrita objetiva do curso de Programação de Jogos Digitais e Multimídia. 
7.3. A prova será constituída de quarenta (40) questões de múltipla escolha, 
com conteúdo programático especificado no ANEXO III deste edital. 
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Do conteúdo Programático: 
I. Área I: Cultura de Jogos 
Categoria de games; Categoria de games (serious games, casual, massivos, 
dvergames); Gênero de games (FPS, RTS, MMO, ThirdPerson, God Vision, 
simuladores, puzzle, quiz, RPG entre outros); Histórico dos Jogos digitais; 
Fonte: Edital do Processo Seletivo SEEP PE – 2012 
 

É importante ressaltar que essa etapa de seleção era específica apenas para a 

admissão dos alunos na ETECD até o ano de 2012. Para as demais Escolas Técnicas do 

Estado, a seleção era realizada em apenas 01 (uma) etapa, de caráter eliminatório e 

classificatório de Língua Portuguesa e Matemática.  

A justificativa para alterar o critério de admissão dos alunos da ETECD, a partir do 

Edital SEEP ETE Integrado 2013.1, pode ser evidenciada na fala da Gerente Geral da 

Educação Profissional do Estado de Pernambuco, transcrita na sequência:  

Pronto, a Cícero Dias até o ano passado fazia uma prova. Depois que ele 
passava na seleção de português e matemática, eles faziam um teste de 
habilidade, mas era muito desgastante, porque a aluno ficava muito 
frustrado, porque muitos não tinham experiência, muitos queriam ir para 
aprender, então esse ano, tiramos também, esse ano é só português e 
matemática e tá habilitado para. A formação será dada na Escola que tem 
que ser a competência da Escola.  Eu não posso ter uma prova prática de 
um aluno de edificações, por exemplo, que ele nem cursou, nem sabe, do que 
se trata, então isso tava sendo muito apertado para Cícero Dias, e a gente 
viu que não era por ai, e se fosse para uma Escola, teríamos que fazer para 
todas, então não pode, a Escola é que tem que deixar ele apto para. Ele vai 
entrar do mesmo nível, ser selecionado já em português e matemática já é 
um peso grande, o ideal seria que ele já entrasse sem seleção, mas nos 
ainda não temos a quantidade de vaga para todos. Nossa demanda é muito 
grande ainda. (Gerente Geral da Educação Profissional) 

 

Para apresentar o total de vagas ofertadas pela Escola Técnica Cícero Dias, nos 

Cursos Técnicos de Programação de Jogos Digitais e Multimídia, elaboramos o Quadro 06, 

no qual apresentamos o quantitativo de vagas ofertadas nos Editais Públicos de Seleção de 

2012 e 2013. 

QUADRO 06  - VAGAS OFERTADAS NOS CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO 

DA ESCOLA TÉCNICA CÍCERO DIAS NOS ANOS DE 2012 E 2013 

CURSOS TÉCNICOS OFERTADOS 
TOTAL DE VAGAS POR ANO 

INTEGRADO/ INTEGRAL 
2012 2013 TOTAL 

PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS 45 90 135 

MULTIMIDIA 90 90 180 

TOTAL DE VAGAS 135 180 315 

Fonte: Edital do Processo Seletivo SEEP PE – 2012 e 2013. 
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Obs.: 80% (oitenta) por cento das vagas deverão ser ocupadas prioritariamente por alunos oriundos de Escolas 
Públicas.  

 

Visando ainda caracterizar o campo de pesquisa, buscamos no Projeto Político 

Pedagógico, informações que pudessem delimitar o quadro de pessoal e a infraestrutura 

instalada na Escola. 

QUADRO 07  - DEMONSTRATIVO DO PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO-

DOCENTE DA  ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL CÍCERO DIAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Projeto Político Pedagógico, 2013 – versão preliminar 

Como descrito no quadro acima, a Escola apresenta um quadro de pessoal 

bastante favorável para o desenvolvimento dos cursos, suporte ao corpo docente e 

assistência aos alunos. A Escola também apresenta uma excelente estrutura física, com 

ambientes pedagógicos modernos, estacionamento, banheiro adaptado e laboratórios 

específicos para a prática e a formação profissional de seus alunos. Sentimos falta 

 

 

QUADRO DE PESSOAL QUANTIDADE 

Gestora  01 

Educador de Apoio 01 

Secretária 01 

Coord. Administrativo Financeiro 01 

Coordenador de Biblioteca 01 

Coordenador de Lab. De Informática 01 

Estagiário MDE / SIEPE 01 

Coord. Sócio Educacional 01 

MDE 01 

Coordenador de Laboratório de Ciências 01 

Portaria 12 

Cozinha 04 

Manutenção 02 

Serviços Gerais 05 

Educadores Formação Profissional 06 

Educadores Base Nacional Comum 21 

TOTAL 60 
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apenas de uma quadra poliesportiva para a realização de atividades de esporte e lazer 

para os alunos. O quadro a seguir especifica a quantidade de ambientes presentes na 

Escola. 

QUADRO 08 - DEMONSTRATIVO DAS INSTAÇÕES DA ESCOLA TÉCNICA 

ESTADUAL CÍCERO DIAS 

AMBIENTES QUANTIDADE 

Almoxarifado  01 

Auditório 01 

Biblioteca 01 

Cozinha 01 

Espaço Sabor 01 

Estacionamento 01 

Laboratório de Ciências I 01 

Laboratório de Ciências II 01 

Laboratório de Informática I 01 

Laboratório de Informática II 01 

Laboratório de Informática III 01 

Laboratório de Informática IV 01 

Midiaeducação I 01 

Midiaeducação II (estúdio) 01 

Pátio Externo 01 

Sala da Coordenação 02 

Sala de Direção 01 

Sala de Aula 11 

Banheiro Adaptado 02 

Sanitário 06 

Vestiário 01 

TOTAL 38 
 

              Fonte: Projeto Político Pedagógico, 2013 – versão preliminar 
 

De acordo com o Plano de Ação 2012, documento interno elaborado pela equipe 

escolar, a ETECD “se diferencia das demais Escolas da Rede Pública Estadual por se propor a 

introduzir mudanças e inovações em termos de conteúdo, método e gestão”.   
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Assim, para alcançar seus objetivos e metas, a ETECD tem sua missão, visão e 

valores definidos em seu Plano de Ação, conforme pode ser verificado no extrato abaixo: 

A Escola tem como missão formar jovens solidários, autônomos e 
competentes, com foco em valores e princípios de Educação em Direitos 
Humanos, com respeito à diversidade e formação para a cidadania ativa, 
tendo como visão de futuro ser uma Escola de referência em Ensino Médio 
Integrado à Educação profissional, com qualidade social, reconhecida 
regional e nacionalmente, e apresentando como valores a credibilidade, 
inovação tecnológica, competência, ética e respeito aos direitos humanos. 
(ETECD – Plano de Ação 2012 – grifo nosso). 
 

A Escola além de possuir sua missão, visão, valores estabelecidas em seu plano de 

ação, possui também os objetivos definidos, os quais apresentamos a seguir: 

a) Jovens autônomos, responsáveis e com acentuada formação em valores 
éticos, comprometidos com seu auto-desenvolvimento, qualificados para a 
trabalhabilidade e para o exercício de uma cidadania ativa. 

b) Educadores qualificados, comprometidos com a sua formação permanente e 
em condições de atuar como disseminadores de conhecimentos e de 
inovação pedagógicas. 

c) Escola promovendo a oferta do ensino médio integrado à educação 
profissional e como escola técnica, desenvolver e disseminar experiências 
pedagógicas inovadoras em toda rede pública. 

d) Parceiros articulados de forma consonante, contribuindo para implementação 
de uma proposta pedagógica voltada para a melhoria da qualidade do ensino 
médio integrado na rede pública de PE. 

e) Educando habilitados ética e qualificadamente para ingressarem e 
permanecerem no mundo do trabalho, sendo capazes de intervir 
responsavelmente em seu meio para transformá-lo. (ETECD – Plano de 
Ação 2012 – grifo nosso). 

Ao analisar os objetivos acima descritos, podemos perceber que dos 05 (cinco) 

objetivos estabelecidos pela Escola, podemos classificar que 02 (dois) deles demonstram o 

que a Escola visa alcançar através da formação profissional dos alunos, jovens ou educandos, 

são os itens “a” e “e” 01(um) objetivo está relacionado à qualificação e à formação continuada 

dos educadores, é o que pode ser percebido no item “b” e 01(um) outro, o  item “c” visa 

reconhecer a escola como um centro de disseminação de experiências pedagógicas e por 

último, 01(um) objetivo que busca o fortalecimento da Escola com Instituições parceiras, item 

“d”.  

Dentre os objetivos acima, o que nos chama atenção é o objetivo da Escola em 

relação ao aluno que se pretende formar. Que tipo de aluno a Escola deseja formar? No 

extrato acima, é possível observar que o objetivo da Escola em relação à formação dos jovens 

está sempre relacionado à qualificação e ao mercado do trabalho, conforme as frases grifadas: 

“qualificados para a trabalhabilidade”; “Educando habilitados ética e qualificadamente 

para ingressarem e permanecerem no mundo do trabalho”, tal objetivo, limita a ação escolar 
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apenas à formação para o mercado de trabalho, não vislumbrando outros horizontes mais 

importantes para o ato de educar. 

Dentre os objetivos acima citados, a Escola em seu plano de ação elege como 

prioridade: 

Formação de jovem autônomo, ético e competente para atuar 
profissionalmente e capaz de intervir e transformar seu meio social. 
Para torná-lo autônomo, ético e competente torna-se indispensável: 
- O exercício da co-responsabilidade; 
- a prática da atitude empresarial e da educação interdimensional; 
- equipe de educadores em processo de formação continuada; 
- educandos preparados para o mundo acadêmico e do trabalho, na 
consolidação do seu projeto de vida para o exercício de uma cidadania ativa. 
(ETECD – Plano de Ação 2012). 
 

A Escola possui também algumas premissas, as quais destacamos: 

Educação Interdimensional com foco no protagonismo juvenil: 
educandos comprometidos com o seu desenvolvimento interdimensional, 
participando ativamente do seu processo de formação, em situações reais, na 
escola, na comunidade, na vida social e no mundo do trabalho. 
Formação Continuada: Educadores envolvidos com a atualização 
permanente proposta pedagógica, participando ativamente do processo de 
formação continuada. 
Atitude empresarial sócio-educacional: equipe gestora investindo na 
qualidade social da educação e comprometida com o desenvolvimento de 
ações educacionais inovadoras em conteúdo, método e gestão. 
Co-Responsabilidade: ampliação e articulação de parcerias comprometidas 
com a melhoria da qualidade do ensino médio. 
Trabalhabilidade: formação ética com qualificação de excelência, 
atendendo às demandas do contexto social da pós-modernidade e do mundo 
do trabalho.(ETECD – Plano de Ação 2012 – grifo nosso). 

 

As premissas destacadas acima serão melhor compreendidas no capítulo posterior, 

no qual serão apresentados os aspectos que caracterizam a Educação Profissional Integrada ao 

Ensino Médio na Escola Técnica Estadual Cícero Dias. 

 

2.3.2 - Caracterização do Instituto Oi Futuro 
 
 

A Escola Técnica Estadual Cícero Dias - ETECD, faz parte da Secretaria 

Executiva de Educação Profissional – SEEP, componente da estrutura da Secretaria de 

Educação. Foi criada a partir de um convênio de cooperação técnica e financeira entre o setor 

privado e público, tendo como mantenedor o Governo do Estado de Pernambuco e como 
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parceiro o Instituto OI Futuro, antiga OI Telemar. Conforme informações disponíveis no 

site14 da empresa, onde se pode encontrar um pouco mais sobre a origem desta instituição:  

O Instituto Telemar foi criado na virada do milênio já engajado na 
responsabilidade social corporativa, contribuindo assim para o 
fortalecimento do papel do terceiro setor na abertura de novos horizontes em 
torno da educação e da cultura. Voz da responsabilidade social da Oi, o a Oi 
Futuro é uma entidade sem fins lucrativos, pessoa jurídica independente, 
com estatuto, diretorias, objetivos e programas de ação próprios. Em 2006, o 
Instituto Telemar passa a ser Oi Futuro. 
 

Ainda segundo o site da empresa, a atuação da Oi na área de responsabilidade 

social corporativa se dá por meio da “Oi Futuro”, nome fantasia do Instituto de Educação, 

Cultura, Social, Esporte e Meio Ambiente, em todo o território nacional. Os programas do 

instituto têm como foco principal “possibilitar um futuro melhor para as crianças e jovens de 

todo o Brasil, por meio das tecnologias da informação e da comunicação”.  

De acordo com o Relatório Anual de Sustentabilidade 2011, publicado pela 

própria empresa. Na “área de educação os programas Oi Tonomundo, Oi Kabum (escolas de 

arte e tecnologia) e NAVE atendem a 600 mil crianças e jovens, desenvolvendo metodologias 

educacionais inovadoras, promovendo a inclusão digital e fornecendo conteúdo pedagógico 

para a formação de professores e educadores da rede pública”.   

O Núcleo Avançado em Educação – NAVE é composto de um centro de pesquisa, 

uma escola estadual de Ensino Médio integrado e um centro de disseminação, nas unidades do 

Rio de Janeiro e do Recife15. As escolas que formam as unidades escolares do NAVE adotam 

a modalidade de Ensino Médio Integrado à educação profissional de horário integral. Assim, a 

Escola Técnica Cícero Dias no Recife é a unidade NAVE do Instituto Oi Futuro em 

Pernambuco. 

De acordo com a publicação “NAVE Recife 2011” O NAVE foi estruturado de 

modo a pensar e desenvolver metodologias replicáveis, a partir do Ensino Médio, que sejam 

capazes de responder à seguinte questão: “Como a escola pode falar a linguagem do seu 

tempo e se preparar para formar cidadãos e profissionais do futuro?” 

                                    
14

 Disponível em <http://www.oifuturo.org.br/instituto/quem-somos.php> Acesso em 14 de fevereiro de 2012 
15 O Núcleo Avançado em Educação (NAVE) é resultado de uma pesquisa do Oi Futuro acerca das relações 
possíveis entre educação, tecnologia e cultura contemporânea. Inspirado no modelo de instituições como o 
Instituto do Coração (Incor), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Rede Sarah de Hospitais, 
entre outros, o NAVE é uma nova forma institucional para criar novas proposições sobre o Ensino Médio 
brasileiro. No Recife a Escola Técnica Estadual Cícero Dias é conhecida como NAVE RECIFE e no Rio de 
Janeiro o Colégio Estadual José Leite Lopes, localizado na Rua Uruguai 204, Tijuca é conhecimento como 
NAVE RIO. Fonte: Publicação NAVE Recife 2011. 
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Para isso, o NAVE Recife, conta com a parceria do C.E.S.A.R16 - Centro de 

Estudos e Sistemas Avançados do Recife e da PLANETAPONTOCOM17, para desenvolver 

os Cursos Técnicos em Programação de Jogos Digitais e em Multimídia. 

 
A OI Futuro, por meio dessas parcerias, que constitui o seu braço social, 
objetiva construir e implementar, uma proposta educacional que considera o 
contexto da sociedade pós-moderna e os seus anseios por um nova escola e 
um novo fazer pedagógico para, em parceria com o governo do Estado de 
Pernambuco, disseminar a sua experiência, contribuindo com a melhoria da 
educação pública. (ETECD – Plano de Ação 2012) 

 

De acordo com o Plano de Ação 2012, da Escola Técnica Estadual Cícero Dias - 

NAVE Recife, O modelo desta proposta “objetiva mobilizar empresas e empreendedores 

sociais com vistas ao fortalecimento e sustentação da expansão da oferta do Ensino Médio 

Integrado à Educação Profissional, pública, gratuita e de qualidade social no Estado de 

Pernambuco”. 

A Oi Futuro aposta na parceria público-privada como uma estratégia 
importante para contribuir com o desenvolvimento social do país. Nesse 
formato, o NAVE é um caso de reconhecido sucesso, pois em parceria com 
as secretarias estaduais de Educação de Pernambuco e do Rio de Janeiro, há 
cinco anos desenvolvem-se soluções educacionais focadas no que os jovens 
são hoje e no que podem vir a ser amanhã. O compromisso central do 
programa consiste em criar metodologias inovadoras de ensino e 
aprendizagem em diálogo com as tecnologias da informação e da 
comunicação, com o intuito de trazer o cotidiano para dentro da sala de aula 
e explorar o que se vê na escola, também fora dela, melhorando 
significativamente a qualidade da educação. (NAVE Recife, 2011, p. 13) 
 

                                    
16 O C.E.S.A.R é um centro privado de inovação que utiliza engenharia avançada em Tecnologias da Informação 
e Comunicação (TICs) para solucionar problemas complexos para empresas e indústrias de diversos setores, a 
exemplo de telecomunicações, eletroeletrônicos, automação comercial, financeira, mídia, energia, saúde e 
agronegócios. Nascido em 1996, o instituto atua em três áreas com o objetivo de fornecer os melhores serviços 
para o mercado nacional e internacional: Engenharia, Educação e Empreendedorismo. O C.E.S.A.R também faz 
parte do Porto Digital, ambiente de empreendedorismo, inovação e negócios de tecnologias da informação e 
comunicação do estado de Pernambuco que reúne mais de 200 empresas no polo do Bairro do Recife. Fonte: 
Disponível em <http://www.cesar.org.br>, Acesso em 09 de janeiro de 2013. 
 
17 O PLANETAPONTOCOM é uma OSCIP cuja missão é desenvolver soluções inovadoras para a 
educação. As bases teóricas para o desenvolvimento do trabalho é: mídia educação, educação interdimensional e 
pensamento sistêmico. A empresa realiza consultoria que orienta no desenvolvimento de uma proposta voltada 
para o Departamento de Mídia-educação, que funciona na Escola, atendendo à demanda de projetos 
integralizadores, dos educadores, além de desenvolver cursos e oficinas de formação nas diversas mídias (jornal, 
rádio e cinema de animação, etc.)  
Fonte: Plano de Ação 2012 – ETECD e Disponível em <http://www.planetapontocom.org.br>, Acesso em 28 de 
janeiro de 2013. 
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Analisar a Parceria Público-Privada na Escola Técnica Estadual Cícero Dias é um 

dos objetivos específicos desta pesquisa. Desta forma, no próximo capítulo, buscaremos 

evidenciar como os sujeitos diretamente relacionados ao nosso estudo interpretam e analisam 

a participação da empresa privada em uma escola pública. 

 
 
2.4 – Percurso Metodológico: Instrumentos da Coleta de Dados 

 

Segundo Minayo (2003, p. 16), “a metodologia de pesquisa é o caminho do 

pensamento a ser seguido. Ocupa um lugar central na teoria e trata-se basicamente do 

conjunto de técnicas a serem adotadas para construção de uma realidade”.  

A autora afirma também que “não se pode ir para a atividade de campo sem prever 

as formas de realizá-la. Improvisá-lo significaria correr o risco de romper os vínculos com o 

esforço teórico de fundamentação, necessário e presente em cada etapa do processo de 

conhecimento”. 

A definição de bons instrumentos de coleta de dados deve ser uma característica 

importante de uma pesquisa. “A multidimensionalidade de instrumentos, ou seja, a grande 

variedade de procedimentos e instrumentos” (ALVES-MAZZOTTI, 2004, p. 163) é 

característica da pesquisa qualitativa. Os instrumentos de coleta de dados devem ser 

dinâmicos e buscar abarcar a totalidade das nuances que estão no interior do objeto de 

pesquisa. 

 Assim, para o desenvolvimento desta pesquisa, utilizamos como técnicas para 

coletas de dados: a pesquisa documental e a entrevista do tipo semiestruturada. 

Antes e durante estas fases realizamos a pesquisa bibliográfica, com objetivo de 

conhecer a bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo. Segundo Marconi e 

Lakatos (1990, p. 66) “sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo o 

que foi escrito sobre determinado assunto”.  

Segundo Martins (2008, p. 19) “dialogar com outros autores é uma necessidade 

para a elaboração de uma pesquisa científica, pois além de reforçar ideias, contrapor 

resultados, as citações e paráfrases evidenciam a dinâmica do conhecimento científico”.  

A pesquisa documental foi realizada por meio da seleção e análise das legislações 

que fundamentam e dão base jurídico-institucional à proposta da educação profissional 

integrada ao ensino médio no Brasil, além dos seguintes documentos elaborados pela própria 

Escola: Plano de Ação 2012, Projeto Político Pedagógico – versão preliminar 2013, e os 
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Planos dos Cursos – Matrizes Curriculares dos Cursos Técnicos em Multimídia e em 

Programação de Jogos Digitais. 

Optamos também em utilizar a entrevista semiestruturada, como forma de 

conhecer o que os sujeitos sabem sobre o objeto foco de estudo desta pesquisa. Tal escolha 

justifica-se por possibilitar uma maior aproximação do entrevistado com o pesquisador, 

permitindo um diálogo mais aberto e flexível com os sujeitos da pesquisa. Outro ponto 

importante para a escolha desta técnica de pesquisa é o fato de que nas entrevistas 

semiestruturadas “não há uma imposição rígida de questões, o entrevistado discorre sobre o 

tema proposto com base nas informações que detém e no fundo constitui-se na verdadeira 

razão da entrevista” (LUDKE & ANDRE, 1989, p.33). 

 De acordo com Triviños (1987, p. 146) a entrevista semiestruturada é aquela que 

“parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que interessam à 

pesquisa e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, junto de novas 

hipóteses que vão surgindo à medida que recebem as respostas do informante”.  Desta 

maneira o informante, seguindo espontaneamente a linha de seu pensamento e de suas 

experiências dentro do foco principal colocado pelo investigador, começa a participar na 

elaboração do conteúdo da pesquisa. 

O pesquisador conhece previamente os aspectos que deseja pesquisar e, com 
base neles, formula alguns pontos a tratar na entrevista. As perguntas 
dependem do entrevistador, e o entrevistado tem liberdade de expressar-se 
como ele quiser guiado pelo entrevistador (RICHARDSON, 2008. p.212). 
 

Para a realização da entrevista semiestruturada foi necessário a elaboração de um 

roteiro, que Flick (2004) classifica como guia, chamando atenção para o fato de que o guia é 

planejado para auxiliar a corrente narrativa desenvolvida pelo próprio entrevistado, 

possibilitando um novo rumo na entrevista no caso de uma conversa estagnante ou de um 

tópico improdutivo. 

Os roteiros para realização das entrevistas foram elaborados em torno de três 

blocos de questões, os quais contemplaram perguntas que visavam obter informações a cerca 

do perfil dos entrevistados, sobre a implantação do EMI, sobre o Curso e sobre a presença de 

uma empresa privada no desenvolvimento do curso na Escola. 

Inicialmente, buscamos coletar dados pessoais dos sujeitos, que possibilitassem 

delimitar o perfil dos entrevistados, assim como: nome (opcional); formação acadêmica, 

tempo de atuação na Rede Estadual e tempo de atuação no Ensino Médio Integrado. 

O bloco I do roteiro da entrevista destinou-se a coletar informação acerca do 

processo de implantação do EMI na Escola Técnica Cicero Dias, o entendimento dos 
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entrevistados em relação ao conceito de EMI, as ações realizadas e a concepção que 

fundamenta o processo de integração do ensino médio integrado à educação profissional no 

âmbito da Escola. 

O bloco II visou coletar dados sobre os cursos técnicos ofertados, a participação da 

comunidade e do setor produtivo na elaboração da proposta pedagógica e a adequação do 

currículo em relação ao mundo do trabalho. O bloco III, último bloco do roteiro, buscou 

compreender a visão dos sujeitos quanto à parceria público-privada, e o papel do Estado, além 

de buscar conhecer o grau de participação da empresa parceira na dimensão gestão, 

pedagógica e infraestrutura. 

 

2.5. Procedimentos para análise dos resultados 

 

Pesquisa é uma atitude e uma prática teórica de constante busca que define 
um processo intrinsecamente inacabado e permanente. É uma atividade de 
aproximação sucessiva da realidade que nunca se esgota, fazendo uma 
combinação particular entre teoria e dados. (MINAYO, 1998, p.23)  
 

Uma vez feita à entrevista, essa foi transcrita e posteriormente analisada com base 

na análise de conteúdo. A opção pela análise de conteúdo partiu do pressuposto de que uma 

parte do comportamento, opiniões ou ideias de uma pessoa se exprime sob a forma verbal ou 

escrita. Assim sendo, acredita-se ser esta uma escolha apropriada para os objetivos aqui 

perseguidos. 

Para Bardin (2004, p. 26) a análise do conteúdo constitui-se em um método 

empírico que depende da fala “a que se dedica e do tipo de interpretação que se pretende 

como objetivo”. Diante disso, o objetivo da análise é captar nas falas dos sujeitos 

pesquisados, conteúdos relacionados ao objetivo da pesquisa. Na pesquisa qualitativa, é 

necessário realizar a sistematização das respostas dos entrevistados, identificando e 

classificando as categorias mais significativas. A análise de uma entrevista insere-se na 

análise de conteúdo.  

Para Bardin (1977), na análise de entrevistas observa-se a relação do sujeito de 

pesquisa com o objeto pesquisado, podendo usar diferentes propostas para a realização da 

análise dos dados. Entre elas pode-se citar a análise de categorial (temas). Para a autora, a 

análise categorial consiste em critérios de escolha e de delimitação que se orientam pela 

dimensão da investigação dos temas relacionados ao objeto de pesquisa, identificados nos 

discursos dos sujeitos pesquisados. 
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Assim, nesta pesquisa, para analisar os dados, optou-se pela análise categorial uma 

vez que consiste no desmembramento do texto em categorias. Dentre as possibilidades de 

categorização, utilizou-se a análise temática por ser considerada eficaz e rápida quanto a sua 

aplicação aos discursos. Nessa perspectiva, os dados foram agrupados em temas relacionados 

com os objetivos da pesquisa. Conforme relacionado abaixo:  

a) Da proposta do Ensino Médio Integrado; 

b) Da concepção pedagógica que fundamenta o EMI; 

c) Das ações que caracterizam a materialização da integração; 

d) Da participação do corpo docente, técnico e gestor nas capacitações; 

e) Da infraestrutura física e dos recursos humanos da Escola; 

f) Da escolha do Curso e da construção da Matriz Curricular; 

g) Da parceria público-privada e o papel do Estado. 

Ainda segundo a autora, a análise de conteúdo pressupõe diferentes fases: a pré-

análise, o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. A autora indica que na fase 

de pré-análise se faz necessário realizar uma leitura flutuante que lhe permita identificar os 

dados pertinentes. A leitura flutuante é uma atividade indicada nesta fase com o intuito de 

conhecer as entrevistas e criar as primeiras impressões. 

A análise dos dados foi realizada a partir da transcrição das entrevistas gravadas. 

Para isso, fizemos uso do Express Scribe 5.55, um software profissional projetado para 

controle de playback de áudio, que auxilia na transcrição das gravações. Essa etapa é também 

considerada como pré-análise. 

Desta forma, para realização desta pesquisa, no que se refere à análise das 

entrevistas e interpretação dos resultados, foram realizados os seguintes passos:  

1º Leitura integral de cada entrevista; 

2º Identificação de temas e categorias, fazendo uma análise temática, sublinhando por cor e 

trechos das entrevistas transcritas que possuíam relação com a mesma temática, o que 

permitiu a criação das unidades de análises; 

3º Interpretação dos dados fazendo inferências.  

 Em decorrência do grande volume de informações e dados coletados, foi 

empreendido um grande esforço para desenvolver a compreensão, a interpretação e a análise 

dos elementos que fazem parte do objeto de estudo desta pesquisa. 
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Aproveitar as experiências existentes e já desenvolvidas, bem como 
construir um novo projeto de educação profissional referenciando-se 
no mais avançado dessas experiências, é, neste momento, não só uma 
necessidade, mas fundamentalmente uma obrigação intelectual e 
política. 
  

Ramon de Oliveira
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CAPÍTULO III 

A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO: UM ESTUDO 

DE CASO NA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL CÍCERO DIAS - ETECD 

  

Neste capítulo buscaremos analisar o processo de implementação da Educação 

Profissional Integrada ao Ensino Médio na Escola Técnica Estadual Cícero Dias. Para isso, 

iremos analisar a concepção que fundamenta o processo de integração da educação 

profissional ao ensino médio, no âmbito desta Escola, bem como, identificar quais as ações 

materializam esta integração, além de analisar a participação da Empresa OI Futuro na 

ETECD.  

Buscando apreender melhor a realidade estudada, foi usado como principal 

indicador de análise, a visão dos sujeitos, traduzida no conteúdo de suas falas. Para isso, 

definimos 07 (sete) “unidades de análise”, as quais serão aprofundadas ao longo deste 

capítulo: 

1. Da proposta do Ensino Médio Integrado; 

2. Da concepção pedagógica que fundamenta o EMI; 

3. Das ações que caracterizam a materialização da integração; 

4. Da participação do corpo docente, técnico e gestor nas capacitações; 

5. Da infraestrutura física e dos recursos humanos da Escola; 

6. Da escolha do Curso e da construção da matriz curricular; 

7. Da parceria público-privado e o papel do Estado. 

 

3.1 - Da proposta do Ensino Médio Integrado 

 

 Nesse tópico a pesquisa busca oferecer vez e voz à comunidade escolar, 

respaldando a percepção dos diversos atores que constroem o coletivo, traçando um paralelo 

entre a proposta do EMI pela Cícero Dias e o preconizado nos achados teóricos que embasam 

as observações analíticas. 

Iniciaremos a análise desta categoria expondo trechos da entrevista realizada nesta 

pesquisa que apresenta o entendimento dos sujeitos em relação à concepção do Ensino Médio 

Integrado: 

Bom, o ensino médio integrado pra mim assim, é um ensino onde tanto 
profissionalizante quanto regular acontecem de forma complementar, 
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ou seja, o ensino regular está a serviço da formação profissional e por sua 
vez, também a formação profissionalizante ela também está a serviço do 
desenvolvimento dos conteúdos do ensino regular, essa é a compreensão 
de ensino integrado (Coordenador de Pesquisa Educacional/NAVE). 
 
Meu entendimento é justamente como eu falei de uma integração de 
conhecimento, não necessariamente de uma integração de disciplinas. 
Ele pode vir dessincronizado, mas com o mesmo discurso. Então é um 
professor de português, falando de física, assim como um professor de física, 
falando de química e o professor de química falando de biologia, mas com a 
mesma língua, todos eles falando ao mesmo tempo a mesma linguagem. 
(Educador do Curso Técnico em Multimídia). 
 

Os depoimentos acima revelam que predominam entre os sujeitos desta Escola, o 

conceito do Ensino Médio Integrado pautado na visão de um ensino de justaposição e de 

complementação entre os saberes da base nacional comum e da base especifica (técnica). 

Observamos ainda na fala destes sujeitos indícios de que há divergência de entendimento e 

concepção dentro da Escola, pois como pode ser observado, os sujeitos apresentam 

entendimentos diferentes sobre a mesma proposta. Para o primeiro sujeito o conceito do EMI 

está relacionada à ideia de “complementariedade” das partes e não de “integração”. 

Formulando um conceito que relaciona o ensino médio à ideia de aposição, de junção ao 

ensino profissionalizante. Já o segundo sujeito, remete ao conceito de integração de 

conhecimentos, das partes formando o todo, não restringindo seu entendimento apenas à 

integração entre disciplinas.  

Compreender o nível de entendimento dos sujeitos entrevistados a partir desta 

categoria analítica torna-se aqui nosso primeiro propósito, pois sabemos que a apropriação 

dos conceitos que constrói esta proposta é um desafio para a materialização do EMI no “chão 

da escola”. 

Outros estudos já realizados (FREITAS, 2012; CARDOZO e LIMA, 2007; 

GARCIA, 2009; DAVANÇO, 2008) sinalizam para uma concepção do EMI entendida pela 

maioria das pessoas como uma junção dos conteúdos da base nacional comum, com os 

conteúdos das disciplinas técnicas, ou ainda como uma articulação entre as diversas 

disciplinas. Esses resultados, só reforçam a afirmativa de que os sujeitos que atuam nesta 

forma de Educação não possuem domínio epistemológico suficiente para entender o 

significado político e filosófico deste “novo modelo”. 

Limitar o entendimento do ensino médio integrado à questão curricular e de 

conteúdos, foi o que identificamos em diversos relatos desses sujeitos, no entanto, o desafio é 

justamente conceber o EMI para além da prática disciplinar. Trata-se em compreender a 

relação indissociável entre trabalho, ciência e cultura e não apenas em unir os conhecimentos 
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da base nacional comum aos conhecimentos técnicos. Tal concepção, não foi encontrada nas 

falas dos sujeitos entrevistados.  

De acordo com o Documento Base do MEC (BRASIL, 2007, p. 45) “compreender 

a relação indissociável entre trabalho, ciência, tecnologia e cultura significa compreender o 

trabalho como princípio educativo, o que não significa “aprender fazendo”, nem é sinônimo 

de formar para o exercício do trabalho”.  

O que se busca com esse entendimento, é que o ensino médio integrado seja 

entendido para além de uma formação técnica que vise apena o “saber fazer”, ele precisa ser 

entendido como uma formação profissional voltada para emancipação do trabalhador. É 

preciso “garantir ao adolescente, ao jovem e ou adulto trabalhador o direito a uma formação 

completa, para a leitura do mundo e para atuação como pertencente a um país, integrado 

dignamente à sua sociedade política” (CIAVATTA, 2005, p. 85). 

No entanto não identificamos nos relatos dos entrevistados indícios atinentes a esta 

perspectiva. Pelo contrário, o depoimento abaixo representa o pensamento de vários sujeitos 

que associa o conceito do ensino médio integrado à oportunidade de uma formação 

profissional ao mesmo tempo em que conclui a última etapa da educação básica. Nesta 

direção destacamos a fala abaixo: 

O conceito de ensino médio integrado pra mim é justamente proporcionar 
essa oportunidade, agregar o ensino médio tradicional, não é, ao ensino 
médio com uma formação mais especifica que daria a esse educando uma 
condição de vida especifica, mas abrangente e que abre leques para o 
mercado de trabalho, para essa formação profissional que eles tanto 
precisam ao sair do ensino médio (Educadora de Apoio/Coordenação 
Pedagógica). 

A percepção do sujeito acima evidencia o desconhecimento sobre a concepção 

teórica do EMI, reforçando o discurso da empregabilidade e o entendimento de que a 

“integração da educação profissional ao ensino médio tem, na maioria das vezes, 

simplesmente transformado o ensino médio em profissionalizante, visando à preparação de 

jovens para um possível ingresso imediato no mercado de trabalho”. (CIAVATTA e RAMOS, 

2011, p. 33), bem como, deixa implícito a visão conservadora da escola enquanto espaço 

exclusivo para inserção no mundo do trabalho pela ótica da empregabilidade. Neste sentido, a 

passagem abaixo merece destaque: 

ah, eu passei a vivenciar um grande desafio porque a gente não tá aqui 
pronto apenas com um olhar pra formação do ensino médio, a gente tem um 
desafio maior, porque a gente ta tendo em mãos a possibilidade de trabalhar 
com esses meninos, a formação tanto profissional quanto acadêmica 
também, né? Então a gente procura trabalhar essas duas possibilidades e 
integrar, que é um desafio maior ainda, não é? Integrar essas duas 
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possibilidades, de trabalhar o ensino médio, com o ensino profissional, ai 
realmente é uma possibilidade maior pra esses meninos né? Que saem com 
uma esperança de um mercado de trabalho e é um desafio grande pra nós 
profissionais, tem sido interessante, por que é sempre um desafio 
permanente. (Educadora de Apoio/Coordenação Pedagógica) 

Outro desdobramento desta fala reforça a análise de que o entendimento dos 

sujeitos da ETECD sobre a proposta da educação profissional integrada ao ensino médio 

consiste substancialmente na possibilidade de formar para a empregabilidade, para o mercado 

de trabalho, lembrando assim a concepção da teoria do capital humano, muito presente na 

filosofia neoliberal, no qual a função da escola é estruturada a luz da lógica do mercado 

(BIANCHETTI, 2005). 

Oposto à teoria do capital humano, Oliveira (2009, p. 53), em seu artigo intitulado 

“Possibilidades do Ensino Médio Integrado diante do Financiamento Público da Educação” 

destaca que “o processo de formação profissional não pode resumir-se apenas à apropriação 

de saberes práticos e úteis ao mercado de trabalho. Cada vez mais, a luta política por um 

Ensino Médio que objetive a formação ‘integral’ dos educandos impõe-se como necessária e 

consequente.” 

O autor ainda ressalta que: 

O Ensino Médio Integrado não deve ser palco para o desenvolvimento de 
competências ou de habilidades preconizadas no discurso empresarial. Essa 
etapa da educação básica não pode e não deve estar voltada para o aumento 
da produtividade tão em voga no momento atual. O Ensino Médio Integrado 
deve ser considerado um espaço/tempo de superação, no plano formativo, da 
fragmentação imposta pela divisão social do trabalho (OLIVEIRA, 2009, 
p.54). 
 

Encontramos também sujeitos que ao tentar conceituar o Ensino Médio Integrado 

acabam por fazer uma relação com a visão dualista desta etapa de ensino. Para a Educadora de 

Química, de um lado, o ensino médio tem o objetivo de formar jovens para o aprofundamento 

e continuidade dos estudos, através da preparação e ingresso  no  ensino  superior, e de outro, 

para a preparação para o mercado de trabalho. Tal divisão é consequência do que 

historicamente conhecemos por dualidade estrutural18.  

Quando a gente tinha o Ensino Médio, né, a gente não tá formando ele para 
ser um profissional, a gente tá formando ele, para ter o ensino médio e 

                                    
18A dualidade e fragmentação do ensino médio devem ser compreendidas não apenas na sua expressão atual, 
mas também nas raízes sociais que as alimentam. Na conjuntura da primeira década do século XXI e na estrutura 
secular da colonização e da implantação do capitalismo que deve ser buscada a explicação para sua gênese e 
permanência (OLIVEIRA, 1981). 
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futuramente entrar na universidade. E o Ensino Técnico é formar ele 
para uma profissão. Só que a gente tinha ele separado. Então a gente 
pensou o que, juntar os dois, uma junção, para tanto a gente formar o 
técnico, como também formando o ensino médio dele, a base legal que ele 
tem que ter. Pois as Escolas Técnicas agora são também integradas né?  
(Educadora de Química). 
 

Desconstruir essa visão significa romper com a própria gênese da Educação 

Profissional e do Ensino Médio no Brasil, que historicamente foi marcada pela dicotomia 

entre a educação voltada para fins propedêuticos e aquela que visa à formação de mão-de-

obra, sendo essa característica um dos elementos perpetuador da divisão social de classes no 

Brasil. A superação desta dualidade consiste em um dos pilares de uma educação integrada. 

Segundo Ramos (2008, p. 3): 

um tipo de escola que não seja dual, ao contrário, seja unitária, garantindo a 
todos o direito ao conhecimento; e uma educação politécnica, que possibilita 
o acesso à cultura, a ciência, ao trabalho, por meio de uma educação básica e 
profissional. 

Buscando ainda compreender a visão dos sujeitos sobre a concepção do ensino 

médio integrado, questionamos nossos entrevistados sobre as possíveis dificuldades 

encontradas no processo de entendimento deste conceito. As falas abaixo merecem nosso 

destaque e compreendem a maior parte dos motivos citados pelos sujeitos: 

A dificuldade foi somente teórica, entender a palavra, o surgimento de 
uma palavra que não tinha no vocabulário da gente, técnicos, escola 
técnica, escola técnica, né integrado, como se fosse uma moda, que 
surgiu (Educadora de Química). 

Eu enxergo que é uma estratégia válida né? Mas muito incipiente, eu não 
conheço no Brasil ainda pessoas que sabem falar de uma forma bem 
concreta do que seria o ensino médio integrado. As primeiras turmas de 
gestores que estão sendo formados em ensino médio integrado, agora, mas 
começou a ser discutido muito recentemente tavam tentando entender o 
que que é isso, né? (Coordenador de Pesquisa Educacional/Nave). 
 

Os trechos extraídos acima nos permitem inferir que a dificuldade de entendimento 

conceitual exemplificada através da fala “entender a palavra, o surgimento de uma palavra 

que não tinha no vocabulário da gente” e a falta de conhecimento sobre outras experiências, 

representado aqui no trecho “eu não conheço no Brasil ainda pessoas que sabem falar de uma 

forma bem concreta do que seria o ensino médio integrado” nos possibilita concluir que 

assim como já constatado em outras pesquisas (FREITAS, 2012; COSTA, 2012; GARCIA, 

2009), um dos principais obstáculos a ser superado no processo de implementação do EMI 

nas Escolas, diz respeito ao domínio e conhecimento teórico sobre o tema. Nesse contexto, é 

possível identificar a carência pela condição de pertencimento ao projeto político-pedagógico 

propriamente dito, dissociando os atores de premissas elementares sob o prisma teórico-
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conceitual. Tais falas nos levam a entender também, que no processo de formulação e 

implementação desta proposta na Escola, tais atores foram marginalizados do processo de 

discussão, nos levando a deduzir que talvez a proposta tenha sido imposta de “cima para 

baixo”, de forma verticalizada, sem a participação e decisão de todos os integrantes da escola. 

O pouco tempo de implementação desta proposta “começou a ser discutido muito 

recentemente, tavam tentando entender o que, que é isso”, bem como a ideia de novidade 

“como se fosse uma moda, que surgiu” são também expressões que representam a 

necessidade de haver um amplo debate acerca desta proposta, bem como, representam os 

principais obstáculos a serem superados na visão destes sujeitos. 

Por fim, podemos inferir através dos depoimentos dos sujeitos aqui pesquisados 

que os mesmos demonstraram não possuir clareza e domínio sobre o significado teórico e o 

objetivo geral da educação profissional integrada ao ensino médio, o que pode dificultar o 

processo de materialização desta proposta, posto que, julgamos que dois movimentos fazem-

se necessários: primeiro a desconstrução dos conceitos clássicos sobre o ensino médio e a 

educação profissional e segundo a apreensão conceitual deste “novo” paradigma.  

Ressaltamos também, a necessidade de se promover uma discussão entre os 

sujeitos envolvidos nesta proposta, à luz dos pressupostos norteadores do Documento Base 

(BRASIL, 2007) e das novas DCNs da Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

(BRASIL, 2012) de maneira que, os mesmos possam desempenhar ações coerentes com a 

proposta que se pretende implantar.  

Continuando nossas análises, a próxima unidade de categoria, visará compreender 

a visão dos sujeitos, sobre a concepção pedagógica que fundamenta e norteia o processo de 

integração da educação profissional ao ensino médio, no âmbito desta Escola. 

 

3.2 Da concepção pedagógica que fundamenta o EMI 

 

Seguindo a estrutura estabelecida em nosso roteiro de entrevista, procuramos 

conhecer e analisar o entendimento dos sujeitos entrevistados, sobre a concepção pedagógica 

que fundamenta o processo de integração da educação profissional ao ensino médio, no 

ambiente escolar. Os achados apresentados nesta seção buscam responder ao primeiro 

objetivo específico desta pesquisa: “Analisar a concepção que fundamenta o processo de 

integração da educação profissional ao ensino médio, no âmbito da Escola Técnica 

Estadual Cícero Dias” 



88 
 

Para respondermos ao objetivo acima, sentimos a necessidade inicialmente de 

definir o sentido da palavra “concepção”. Do ponto de vista do senso comum, “concepção” 

significa tão somente a visão de alguém sobre determinado assunto ou objeto. Embasando a 

nossa pesquisa, adotamos o conceito elaborado por Dermeval Saviani (2005) no qual coloca 

que “a expressão concepções pedagógicas é correlata de ideias pedagógicas”.  

Desta forma, assumiremos a partir deste ponto o entendimento da expressão 

“concepções pedagógicas como as diferentes maneiras pelas quais a educação é 

compreendida, teorizada e praticada”. 

Ao questionar os sujeitos sobre “Qual a concepção que fundamenta o processo de 

integração do ensino médio à educação profissional no âmbito da Escola” as respostas dadas 

nos levam a entender que alguns sujeitos demonstraram dificuldade ou dúvida em responder à 

questão, nos levando então a considerar, que talvez a concepção pedagógica adotada pela 

Escola ainda não esteja totalmente propagada, e compartilhada entre todos. É o que podemos 

perceber na fala da Educadora de Química, quando ela nos diz: “ai meu Deus (...) posso pular 

essa” e na fala da Educadora de Apoio/Coordenação Pedagógica “olha a concepção que você 

fala é o viés da própria filosofia, então da escola, né, e não algo externo né?”. 

Os demais sujeitos responderam ao questionamento nos informando que a 

concepção que norteia o processo pedagógico na Escola, está baseada nos fundamentos da 

“Educação Interdimensional19”, fato que pode ser constatado no extrato da fala abaixo: 

Concepção mesmo em si é a da Educação Interdimensional, onde a gente 
coloca os alunos para trabalhar diversas dimensões de si e a partir disso a 
gente integra os conteúdos para eles possam aprender. Então a partir do 
momento que eu me reúno com o professor de geografia, de história para 
elaborar o projeto do qual a gente vai lançar para os meninos, e eles vão ter 
que correr atrás, para pesquisar e mostrar para o professor, aquilo vai se 
solidificando o conhecimento na cabeça do educando. Pois muitas vezes eles 
podem encontrar na internet algo errado e ai o professor vai orientar 
(Educador do Curso Técnico em Programação de Jogos Digitais). 

                                    
19 Visando apresentar um breve conhecimento sobre o que significa a Educação Interdimensional, buscamos nas 
publicações e literaturas existentes, o seu precursor. De acordo com a publicação “Nave de Portas Abertas, 
2011” o Sr. Antônio Carlos Gomes da Costa é o autor desta proposta. Pedagogo, escritor e consultor. Foi um dos 
redatores da Lei 8069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Criou a Modus Faciendi, uma organização 
independente de consultoria, atuou junto às maiores empresas, fundações e institutos empresariais do país. Como 
as fundações Odebrecht, Bradesco, Itaú Social, Telefônica e Bank Boston. Conquistou o primeiro lugar no 
Prêmio Nacional de Direitos Humanos (1998), foi membro do Comitê Internacional dos Direitos da Criança 
(Genebra) e do Instituto Interamericano da Criança (Montevidéu). Fonte: Disponível em 
<http://www.modusfaciendi.com.br> Acesso em 13 de janeiro de 2013. 
Para ele, “a educação interdimensional aponta mudanças de conteúdo, de método e de gestão da aprendizagem”. 
Pois enquanto a escola herdada do iluminismo focaliza o “logos”, ou seja, a razão, a escola interdimensional 
entende que o planejamento das ações educativas deve se estender também às dimensões do “pathos” 
(afetividade), do “eros” (corporeidade) e do “mytho” (fontes de sentido e significado da existência humana) 
(Nave de Portas Abertas, 2011, p. 14). 
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Nesta mesma direção, outros entrevistados evidenciam a Educação 

Interdimensional, como sendo a ideia mestra que norteia e direciona a concepção pedagógica 

da Escola: 

Olha, a gente tem, a gente tem um, uma, vamos dizer assim, uma ideia 
mestra, uma mola mestra que integra, que é a educação 
interdimensional, né isso foi trazido desde da formação dessa escola, da 
inauguração dela, foi trazido pra cá, foi com Antônio Carlos Gomes da 
Costa, e Alfredo, que  é o irmão dele, e com um grupo de educadores, 
inclusive Júlio Horta, que é o coordenador Nave também, né, coordenador 
de pesquisa daqui, eles desenvolvem essa educação interdimensional que 
nada mais é, nada pronto, mais criado, mas sistematizado com vários 
olhares  voltados para a educação (Educadora de Apoio/Coordenação 
Pedagógica). 

Então a gente tem uma linha de trabalho que é a interdimensional. Todo 
professor nosso que entra na rede, na rede de educação profissional ou de 
integral ele passa por uma formação interdimensional, é visto o estudante 
como um todo. A gente não só habilita ele para o curso de certificação, 
ele sai preparado para o mundo. Ele tá fazendo um curso técnico 
integral/integrado, ele sai com a certificação do ensino médio e do ensino 
técnico daquela escola que ele está saindo, mas ele está apto a fazer o 
vestibular, concorrer com outro. Ele vai sair com o certificado, vai optar 
ou não em exercer aquela profissão, mas ele também tem uma linha de 
trabalho que é a preparação para o mundo. Essa é a nossa visão, uma visão, 
vamos dizer assim, holística (Gerente Geral da Educação Profissional). 

 
Evidencia-se nestas falas que os sujeitos fazem uma certa relação em vincular a 

concepção pedagógica do ensino médio integrado à educação interdimensional, bem como em 

relacionar a formação integral do aluno, e a formação holística com os pressupostos da 

formação integrada.  Percebemos também, na fala da Gerente Geral de Educação Profissional, 

que a mesma relaciona a dupla possibilidade de certificação destes alunos, como sendo o 

grande objetivo da educação integrada, pois no EMI o concluinte faz jus à certificação tanto 

do ensino médio, quanto da formação profissional, no entanto, tal condição não é sinônima de 

uma formação integrada20, nem tão pouco de uma educação holística21.  

Assim como Ramos (2005), acreditamos que o currículo e a concepção pedagógica 

do EMI devem buscar permanentemente integrar os conhecimentos gerais e os específicos, 

através dos eixos estruturadores trabalho, tecnologia, ciência e cultura. No entanto, mais uma 

                                    
20  A idéia de formação integrada sugere superar o ser humano dividido historicamente pela divisão social do 
trabalho entre a ação de executar e a ação de pensar, dirigir ou planejar. Trata-se de superar a redução da 
preparação para o trabalho ao seu aspecto operacional, simplificado, escoimado dos conhecimentos que estão na 
sua gênese científico-tecnológica e na sua apropriação histórico-social. (CIAVATTA, 2005, p.85) 
 

21 A educação holística está interessada no crescimento de todas as potencialidades humanas: intelectual, 
emocional, social, física, artístico estética, criativo-intuitiva e espiritual (YUS, 2002. p. 21). 
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vez, não percebemos na fala dos entrevistados expressões demonstradoras de que estas 

dimensões fazem parte da proposta pedagógica da Escola.  

Complementando esse pensamento o Documento Base da Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio, esclarece que a integração desses saberes 

que estruturam o currículo do Ensino Médio Integrado busca romper com “a dicotomia 

trabalho manual/trabalho intelectual, de incorporar a dimensão intelectual ao trabalho 

produtivo, de formar trabalhadores capazes de atuar como [...] cidadãos”. (BRASIL, 2007, 

p.41).  

Diferente deste entendimento, os achados desta pesquisa, evidenciam através do 

depoimento abaixo, o que a proposta da Educação Interdimensional adotada pela Escola 

busca:  

É a concepção filosófica nossa. A preparação dele como um todo. Tanto 
para o mundo do trabalho, como também para interdimensional, que a 
gente tem um acompanhamento pedagógico que é feito pelo pedagógico da 
escola que esse acompanhamento pedagógico é feito em cima desse trabalho 
interdimensional das escolas (Gerente Geral da Educação Profissional). 

Nesta mesma direção, outros sujeitos, como a Educadora de Apoio/Coordenação 

Pedagógica e a Gestora da Escola, também corroboram com a definição de uma educação que 

visa compreender o aluno em sua totalidade: 

Então essa ideia de educação interdimensional, quando analisa, uma 
análise não, quando tenta trazer um olhar de competências múltiplas desse 
educando, onde ele traz esse olhar de possibilidades, das dimensões do ser 
humano, que não podem ser apenas do olhar cognitivo, eu acho que essa, 
essa é a mola mestra dessa concepção filosófica dessa escola, é, e a gente 
tenta trazer sempre essa construção com esse viés da educação 
interdimensional, que uma educação pra valores, que é uma educação que 
a gente não olha o educando apenas pelo olhar cognitivo, mas com o olhar 
mais holístico, não é?(Educadora de Apoio/Coordenação Pedagógica). 

A gente trabalha aqui com educação interdimensional então, com a 
educação interdimensional, a gente é um ser como um todo. A gente 
respeita ele como um todo, sua cultura, sua formação, sua religião 
(Gestora da Escola). 

Ideias simples mais relevantes que possam alterar a rotina da escola, no pró 
de uma educação mais holística e mais interdimensional, mais voltado 
para a formação plena dos educandos, não só para questão da cognição, 
mas a ideia da emoção, da corporeidade, da espiritualidade, e quando eu 
falo em espiritualidade eu estou falando de valores e não de religião, é 
bom frisar (risos) – (Coordenador de Pesquisa Educacional/Nave). 
 

Podemos perceber também, que a Gerente Geral de Educação Profissional, 

compreende a Educação Interdimensional, como uma proposta positiva e defende que este 

modelo deve ser implementado e expandido para outras Escolas Técnicas: 
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quando o Estado assumiu este trabalho, a escola Ginásio Pernambucano já 
trabalhava, o Cícero Dias já trabalhava com isso! Ele implantou na Cícero 
Dias também. E o governo do estado também viu que era um trabalho 
interessante, que era um trabalho de preparação dos professores e do aluno 
como um todo. Ai resolveu expandir para todas as escolas de referencias e 
escolas técnicas fazerem esse trabalho (Gerente Geral da Educação 
Profissional). 

No entanto, devemos reiterar aqui, a necessidade de garantir que qualquer proposta 

que vise alcançar os fundamentos da educação profissional oferecida na forma articulada 

integrada ao ensino médio, em buscar atender essencialmente aos dois pressupostos abaixo: 

A centralidade no ser humano e suas relações sociais, sem ignorar as 
exigências da produção econômica, como campo de onde os sujeitos sociais 
retiram os meios de vida; 
Currículo centrado na concepção de formação humana integral, tendo como 
eixo estruturante a integração entre trabalho, ciência, tecnologia e cultura, 
baseando-se no trabalho como princípio educativo (FRIGOTTO e 
CIAVATTA, 2011, p. 629). 

Nesta direção, questionamos os sujeitos desta pesquisa se as dimensões trabalho, 

ciência, tecnologia e cultura estão incorporadas ao Projeto Pedagógico e ao Currículo do 

Curso, bem como, qual o significado para eles de cada dimensão desta. 

Diante desta indagação, destacamos as seguintes respostas: 

(...) uma coisa não está dissociada da outra, eu acho que ambos os aspectos 
como o trabalho, ciência, tecnologia e cultura é um desafio de todos. Não é 
só da nossa escola, por exemplo, a gente trabalha com tecnologia, trabalha 
com essa concepção do estudo e da pesquisa e a ciência também como a 
gente transporta esse saber para os educandos, na pratica do dia a dia e 
essa tecnologia e cultura e trabalho são desafios dessa tecnologia que a 
gente vive hoje, elas se completam, são dimensões que se completam, não 
da pra hoje você viver com a preocupação voltada pro trabalho, sem que 
você tenha os conhecimentos, sem que você tenha as ferramentas, sem que 
você tenha o olhar, agora lógico que isso nem sempre é muito fácil, nem 
sempre é muito fácil, mas é o que a gente espera no mundo de hoje 
(Educadora de Apoio/Coordenação Pedagógica). 

Pronto, na dimensão da tecnologia nós estamos numa situação claríssima, 
porque eles trabalham justamente com programação e aí os equipamentos 
deles são muito bons, são muito avançados, o material a gente trabalha 
nessa linha de tecnologia e a gente trabalha, é, os avanços, as descobertas 
da ciência, o que a gente pode inovar, o que a gente pode aprender, o que a 
gente pode contribuir(...) pra essa nova geração.E na parte cultural, a 
gente trabalha aqui com educação interdimensional (...). A gente respeita 
ele como um todo, sua cultura, sua formação, sua religião, então a gente 
trabalha, a gente tem essa visão, como é esse estudante, então toda sua 
cultura, sua diversidade cultural, que existe no Brasil, que existe em 
Pernambuco, a gente tem um respeito e um trabalho desenvolvido aqui, 
diante das disciplinas, então a gente tem um bom progresso, um bom 
avanço(Gestora da Escola). 

Sim, não tenha dúvidas. Tá tudo escrito. (...) É de uma importância 
extrema. Na verdade você tem um conteúdo, que deveria sim, ser feito por 
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todas as Escolas, como eu falei, ta escrito, se você pegar o projeto político 
pedagógico daqui é a coisa mais linda, assim como a nossa constituição é 
uma das melhores que existe, mas na prática em si, isso ai ainda falta o 
exercício disso (Educador de Sociologia). 

Analisando os depoimentos acima, podemos perceber através da fala do Educador 

de Sociologia, que na Escola Técnica Cícero Dias, as dimensões “trabalho, ciência, tecnologia 

e cultura” estão incorporadas muito mais na teoria que na prática: “tá tudo escrito”, “o projeto 

político pedagógico daqui é a coisa mais linda, assim como a nossa constituição é uma das 

melhores que existe, mas na prática em si, ainda falta o exercício disso”. Tal depoimento nos 

transmite também a ideia de algo “estático”, “fixo”, “utópico”, “idealista”, fantasioso, quase 

impossível de ser realizado e praticado no “chão da escola”. 

A Educadora de Apoio/Coordenadora Pedagógica também reforça a dificuldade 

em relacionar a teoria com a prática, para ela: “trabalho, ciência, tecnologia e cultura é um 

desafio de todos”. Pontuamos também que o entendimento desta educadora é o que a nosso 

ver mais se aproxima da compreensão do trabalho como princípio educativo, pois para ela 

“uma coisa não está dissociada da outra” “elas se completam, são dimensões que se 

completam”. 

No entanto, tal entendimento não foi encontrado na fala dos demais entrevistados. 

Pelo contrário, verificamos que na maioria dos sujeitos entrevistados, o significado 

empregado às diferentes dimensões, muito se distanciam dos conceitos estabelecidos pelo 

MEC, em seu Documento Base, emitido em 2007.  

De acordo com este documento a dimensão trabalho é: 

O trabalho compreendido como realização humana inerente ao ser (sentido 
ontológico) e com a prática econômica (sentido histórico associado ao modo 
de produção); a ciência compreendida como conhecimentos produzidos pela 
humanidade que possibilita o contraditório avanço das forças produtivas; e a 
cultura que corresponde aos valores éticos e estéticos que orientam as 
normas de conduta de uma sociedade. (BRASIL, 2007, p.33). 

No entanto, para a Gestora da Escola, a categoria trabalho é compreendida apenas 

no seu sentido histórico, associado à prática econômica, ao emprego. Não encontramos em 

sua fala, nenhuma característica do trabalho compreendido em seu sentido ontológico, como 

práxis humana, no qual o homem se realiza, produz conhecimento e transforma a sociedade. 

Reforçando esse entendimento, Ramos (2008, p. 4) defende: 

O trabalho, no sentido ontológico, como processo inerente da formação e da 
realização humana, não é somente a prática econômica de se ganhar a vida 
vendendo a força de trabalho; antes de o trabalho ser isto – forma especifica 
que se configura na sociedade capitalista – o trabalho é a ação humana de 
interação com a realidade para a satisfação de necessidades e produção de 
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liberdade. Nesse sentido, trabalho não é emprego, não é ação econômica 
especifica. Trabalho é produção, criação, realização humana. Compreender o 
trabalho nessa perspectiva é compreender a história da humanidade, as suas 
lutas e conquistas mediadas pelo conhecimento humano (RAMOS, 2008, p. 
4). 

Dando continuidade à nossa análise, verificamos que a dimensão “tecnologia” na 

visão dos sujeitos é entendida como sinônimo de “atualização”, de “inovação tecnológica”. 

Tal conceito pode ser constatado através da fala “os equipamentos deles são muito bons, são 

muito avançado”. O que a nosso ver limita, o conceito de tecnologia apenas à utilização de 

ferramentas e máquinas para resolver problemas.  

Verificamos também, que o conceito de tecnologia, é confundido pelos sujeitos, 

como área tecnológica, ou área de atuação do desenvolvimento do curso. É o que podemos 

perceber através do extrato da fala a seguir: “tecnologia nós estamos numa situação 

claríssima, porque eles trabalham justamente com programação”. 

Ressaltamos ainda que não conseguimos visualizar nas falas dos sujeitos 

entrevistados, o conceito de tecnologia compreendido e definido pelo Documento Base do 

MEC (BRASIL, 2007, p. 44) no qual considera a dimensão tecnologia como “extensão das 

capacidades humanas”. Como mediação entre a ciência (apreensão e desvelamento do real) e 

a produção (intervenção no real). 

Por fim, no que se refere à categoria cultura, entendemos através do depoimento da 

Gestora que a referida categoria é limitada à questão das crenças, da arte, e dos costumes e 

hábitos de uma região, assim percebido no trecho “na parte cultural, a gente trabalha com a 

educação interdimensional (...). A gente respeita ele como um todo, sua cultura, sua 

formação, sua religião (...) a gente tem essa visão, como é esse estudante, então toda sua 

cultura, sua diversidade cultural, que existe no Brasil, que existe em Pernambuco”. Não 

possuindo assim, a visão da cultura “como valores éticos e estéticos que orientam as normas 

de conduta de uma sociedade”. 

Assim, diante dos achados, podemos inferir que os depoimentos dissonantes dos 

sujeitos aqui apresentados a respeito do conceito das dimensões trabalho, ciência, tecnologia e 

cultura demonstram justamente o desconhecimento teórico e epistemológico da concepção 

que deve nortear o processo educativo de uma escola que busca concretizar a proposta da 

formação integrada. 

Nota-se também, a necessidade de se promover alguns avanços e discussões 

teóricas acerca da temática, possibilitando assim, uma reflexão e um maior entendimento por 
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parte dos atores que fazem a ETECD da concepção pedagógica que deve nortear o processo 

educativo de uma Escola que opta e acredita na concepção do EMI. 

Por fim, podemos inicialmente concluir que a proposta da Educação 

Interdimensional propagada pela Secretaria Estadual de Educação e implementada na Escola 

Técnica Cícero Dias como concepção pedagógica “não incorpora os pressupostos filosóficos e 

educacionais que sustentam a formação integrada prevista pelo Decreto n. 5.154/04” 

(FRIGOTTO E CIAVATTA, 2011, p. 629) e estão ainda um pouco distantes dos pressupostos 

e objetivos das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e Educação 

Profissional, aprovadas recentemente, pelo CNE. 

Dando continuidade as nossas análises, buscaremos na próxima unidade de 

categoria, “Identificar quais as ações que materializam a integração da educação 

profissional ao ensino médio no âmbito da Escola” e assim, responder ao segundo objetivo 

específico desta pesquisa. 

3.3 Das ações que caracterizam a materialização da integração; 

 

Ao indagar os sujeitos sobre como ocorre à materialização da integração do 

Ensino Médio à Educação Profissional e quais ações estão sendo realizadas para o alcance 

desta perspectiva, percebemos através dos trechos transcritos abaixo, a ênfase dada à 

pedagogia de projetos22, como a principal prática pedagógica utilizada pelos educadores na 

tentativa de materializar o EMI no âmbito desta Escola. 

eu não entendi direito a pergunta, mas eu acredito que quando se fala em 
caracterizar, materialização da integração, é como você ver isso na pratica 
dos projetos (...) os projetos que eles desenvolvem, por exemplo (...) que 
eles fazem atividades, digamos de projetos, inclusive integralizadores das 
disciplinas técnicas, eles usam por exemplo a formação do regular, né,  o 
conhecimento, essa bagagem, essas experiências que eles conseguem ter,  
adquirir com a formação da base comum, eles utilizam em projetos, na 
formação nas disciplinas da formação técnica (Educadora de 
Apoio/Coordenação Pedagógica). 
 
tem a questão mesmo da ideia da educação por projetos, que orienta muito 
a gente aqui, ele é estimulado a desenvolver um projeto, por exemplo, o 

                                    
22 Os projetos podem ser considerados como uma pratica educativa que teve reconhecimento em diferentes 
períodos do século XX. O termo “projeto” surgiu pela primeira vez na literatura educacional em 1904 num artigo 
do educador C. Richards que orientava futuros professores de trabalhos manuais e considerava útil que eles 
desenvolvessem projetos suscitados, por problemas e tarefas práticas. No entanto, foi através do pensamento de 
John Dewey (1859-1952) e outros representantes da chamada “Pedagogia Ativa”, que surgiram as primeiras 
referencias ao trabalho com projetos como meio pedagógico. Fonte: Disponível em 
<http://www.pedagogiaaopedaletra.com.br/posts/resumo-a-pedagogia-de-projetos/> Acesso em 16 de fevereiro 
de 2013. 
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cara ta estudando química, então poxa, o que você acha de pensar isso aqui, 
no meio da programação né? Os meninos fazem jogos que tem a ver com 
esses conteúdos (Coordenador de Pesquisa Educacional/Nave). 
 
agora uma coisa importante salientar, é isso, essa integração, eu acho que 
só funciona quando você tá orientado a um projeto, você faz o aprendizado 
baseado em problemas, baseado em projeto, se você vai para aquela sala 
clássica, de sentar, de escutar um professor, fica até chato, não vai ter 
aquela fisgada, vai ser algo solto, superficial (Educador do Curso Técnico 
em Programação de Jogos Digitais). 
 

Como podemos observar, foi unânime a reposta dos entrevistados em acreditar que 

por meio da pedagogia de projetos a Escola estaria de fato concretizando a proposta do EMI. 

Observamos também, que constantemente os sujeitos associavam a ideia da 

“interdisciplinaridade” entre as disciplinas e conteúdos, com a ideia de integração, presente na 

proposta do EMI. Por vezes, foi comum encontrar nas falas dos entrevistados expressões que 

denotam o sentido da reciprocidade, de mutualidade, da troca, da união entre as partes, ou da 

integração entre os alunos e professores, como representação também da materialização desta 

proposta. No entanto, tais relatos só reforçam e evidenciam o pouco conhecimento que esses 

atores possuem sobre as ações que de fato poderão evidenciar a materialização dos princípios 

da proposta de uma educação profissional integrada ao ensino médio. Como já identificamos 

nas seções anteriores, deve-se pensar, na “possibilidade de uma formação que leve em 

consideração a capacidade do indivíduo tornar-se autônomo – intelectual e moralmente” 

(BRASIL, 2010). Para isso, se faz necessário que a organização curricular contemple a 

integração das dimensões trabalho, ciência, cultura e tecnologia.   

Outra análise que pode ser feita, a partir dos extratos citados acima, diz respeito à 

fala do Educador do Curso Técnico em Programação de Jogos Digitais ao afirmar que a 

tradicional aula não é mais suficiente para fazer de fato essa integração ocorrer, para ele, é 

necessário fazer com que o aprendizado seja baseado em problemas, em projeto, superando o 

estilo das aulas clássicas, onde o aluno senta e escuta o professor.  

É necessário estimular os alunos a buscar as informações, a ler, a conversar, a 

trocar conhecimentos. Nesta perspectiva, os alunos investigam, formulam hipóteses, anotam 

dados, trabalham em grupo, interagem mais e aprendem. Esse é também o entendimento do 

Educador do Curso Técnico em Multimídia, evidenciado no relato abaixo: 

e eles tinham prazo e tinha que correr atrás do conteúdo, mudando o papel 
do professor, não na frente dando aula, mas apenas orientando, lançando 
o desafio e orientando nos resultados. Eles buscavam, corriam atrás, 
construíam o conhecimento e apresentavam os resultados (Educador do 
Curso Técnico em Multimídia). 
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Segundo este educador, trabalhar com a pedagogia de projeto exige não só um 

comportamento diferenciado por parte do aluno, mas exige também uma mudança no papel 

do professor, que em vez de ficar só “na frente dando aula” estará também “orientando, 

lançando o desafio e orientando nos resultados”. 

No entanto, vale salientar que mais que uma questão curricular, didática ou de 

ensino, a compreensão de uma proposta integradora exige do professor ou da Escola uma 

postura política e filosófica. Pois só através deste posicionamento as práticas discursivas 

sobre uma educação crítica e transformadora serão de fato, convertidas em ações pedagógicas 

(RODRIGUES e ARAUJO, 2011). 

Para Ramos (2005), realizar esse movimento na implementação do currículo 

integrado exige dos educadores mudanças de sua proposta pedagógica e especialmente da sua 

prática educativa. 

 [...] a educação como meio pelo qual as pessoas se realizam como sujeitos 
históricos que produzem sua existência pelo enfrentamento consciente da 
realidade dada, produzindo valores de uso, conhecimentos e cultura por sua 
ação educativa. Nosso objetivo não é sobretudo a formação de técnicos, mas 
de pessoas que compreendam a realidade e que possam também atuar como 
profissionais. A presença de profissionalização no ensino médio deve ser 
compreendida, por um lado, como uma necessidade social e, por outro lado, 
como meio pelo qual a categoria trabalho encontre espaço na formação como 
princípio educativo (RAMOS, 2005, p. 124-125). 

 

Dando continuidade à análise dos dados desta pesquisa, procuramos identificar 

quais ações os sujeitos julgavam ter realizado que poderiam ter contribuído no processo de 

materialização da integração dentro da Escola. 

As respostas apresentadas a seguir, evidenciaram mais uma vez, a necessidade de 

se estabelecer uma discussão teórica junto aos atores deste campo de estudo, a luz do 

documento base do MEC (BRASIL, 2007) e a das novas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio (BRASIL, 2012).  

O evento conhecido como “NAVE de Portas Abertas23” foi a ação apontada por 

todos como sendo um dos momentos em que de fato se conseguiu visualizar a integração 

entre a educação profissional e o ensino médio, bem como onde ocorreu a integração entre os 

cursos, os funcionários e os professores. Nos depoimentos abaixo, é possível confirmar essa 

percepção: 

                                    
23 O Nave de portas abertas é um evento realizado pela ETECD em parceria com o Instituto OI Futuro com o 
objetivo de compartilhar com a comunidade o que os educadores têm se dedicado a pesquisar, bem como, o que 
os educandos produziram ao longo do curso. (Publicação NAVE, 2011) 
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Nós tivemos uma ação muito boa agora em novembro que foi o “NAVE de 
Portas Abertas” que é um evento que realizamos todos os anos aqui na 
escola, que ele vem trazer pra comunidade escolar os projetos que são 
desenvolvidos dentro da escola (...) enfim, esse é o momento que a gente 
tenta integrar realmente, tenta integrar de uma maneira ou de outra o 
curso técnico, se não o curso técnico, mais os cursos, mais os funcionários 
e professores na base comum (Gestora da Escola). 
 

Para complementar, o Educador do Curso Técnico em Multimídia, citou outra ação 

que segundo ele, contribuiu para caracterizar o processo de integração na Escola: 

Este ano mesmo fizemos uma integração, onde na mesma sala de aula, 
tinham um, dois, três, quatro, cinco professores, ou melhor, tinham 8 
professores. Quatro ou cinco do regular, mais três do técnico. Então, eram 
7, 8 professores ao mesmo tempo, na mesma sala de aula orientando. O 
desafio era desenvolver um aplicativo, um joguinho que, que, pra ensinar, 
pra transmitir o conhecimento, de alguma disciplina, de algum assunto 
que estava sendo dado naquele momento. (...) os professores dessas 
disciplinas, atuaram como orientadores (...) como consultor dos projetos 
deles (Educador do Curso Técnico em Multimídia). 
 

Os extratos destacados acima evidenciam que na visão do educador, o desafio da 

formação integrada, consiste em fazer com que o aluno utilize os conhecimentos da base 

nacional comum, no desenvolvimento de algum produto da área técnica. Exemplo: “O desafio 

era desenvolver um aplicativo, um joguinho que, que, pra ensinar, pra transmitir o 

conhecimento, de alguma disciplina, de algum assunto que estava sendo dado naquele 

momento”. Outro entendimento diz respeito à junção do corpo docente em atuar no 

desenvolvimento de uma mesma aula “fizemos uma integração, onde na mesma sala de aula, 

tinham um, dois, três, quatro, cinco professores, ou melhor, tinham 8 professores. Quatro ou 

cinco do regular, mais três do técnico. Então, eram 7, 8 professores ao mesmo tempo, na 

mesma sala de aula orientando”. Tais relatos são demonstradores que a prática pensada e 

realizada pela Escola Técnica Estadual Cícero Dias como sendo o caminho para a 

materialização da educação integrada, não está de acordo com os pressupostos defendidos 

pela atual DCNs, pois em uma formação integrada os problemas sugeridos e os estudos de 

casos devem ser aqueles relacionados à área profissional ao qual o aluno irá atuar. É preciso 

não somente contemplar o estudo da dimensão técnica, mais também econômica, política, 

social e cultural. Levando-o assim, a refletir e modificar criticamente o meio produtivo.  

 No entanto, tal perspectiva, não foi percebida nos relatos e exemplos citados pelos 

sujeitos dessa Escola, pelo contrário, é forte o entendimento de que através da junção dos 

conhecimentos da base nacional comum ao conhecimento da base profissionalizante, está se 

concretizando e materializando a proposta da EPT integrada. Os relatos destacados abaixo 

evidenciam bem o entendimento de todos os sujeitos entrevistados: 
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a gente foi começando a juntar alguns conteúdos (...)o que é que a gente 
pode fazer, o que é que a gente pode aproveitar. Tipo, eu tenho um 
conteúdo de animação 2D o que é que eu posso puxar de física, sobre 
movimento de aceleração (...) ia fazendo o link, mas é uma coisa que a 
gente só começou a parar mesmo para pensar, o ano passado (Educador 
do Curso Técnico em Multimídia). 
 
Tem momentos que o técnico necessita de projetos que eles fazem nas 
próprias disciplinas deles que eles botam as disciplinas da gente. Vamos 
dizer, os meninos fizeram um trabalho de química, então eles precisaram da 
minha parte, da minha parceria, do meu entendimento de química para 
formular um aplicativo para o técnico (Educadora de Química). 
 
Vejo que dá pra fazer dá, eu vejo muitos trabalhos, biologia, por exemplo, o 
aluno vai fazer um joguinho pra celular, onde o bonequinho não pode 
estar jogando lixo no rio, ai você fica com um barquinho em baixo, pra 
pegar o lixo que o menino ta jogando lá de cima da ponte, então eles criam 
isso, então houve a integração entre biologia e o curso técnico (Educador 
de Sociologia). 
 
(...) A partir do momento em que nos lançamos para os meninos fazerem 
um aplicativo para Aipod, em que eles vão fazer um livro digital de 
história, ai mesmo eles vão ter que conhecer, historia ter que conhecer 
designer, vai ter que conhecer programação, vai ter que conhecer 
português, então a partir do momento em que a gente integra tudo em um 
determinado projeto e todos os professores falam a mesma língua, ai ta 
integrado e os alunos vão entender (Educador do Curso Técnico em 
Programação de Jogos Digitais). 
 
por exemplo, você vai pegar o professor do técnico que trabalha jogos 
digitais e ele vai dizer: vamos fazer um “game”? Um joguinho (...) só que 
daí vai fazer com questões de sociologia então ele vai tentar fazer isso para 
mostrar ao estudante que isso tá integrado (Educador de Sociologia). 
 
o Professor de filosofia e sociologia, fez um game show, onde programou 
questões que davam resultados, de questões de filosofia e de sociologia, 
então a gente tenta fazer isso, mas é uma coisa que geralmente acontece 
dentro da base geral, do regular, porque parece que a interdisciplinaridade 
é maior, na verdade afinidade, parece ser bem maior (Educador de 
Sociologia). 
 
Às vezes o professor tem uma ideia, tipo o professor de matemática quer um 
programinha para calcular o angulo e ai a gente vai orientando a 
execução do aplicativo. Varias vezes já chegaram pra mim, to precisando de 
um projeto assim, é viável, ai pergunto, pra qual turma, 2º ano, ai beleza a 
gente vai ver se eles já viram aquele assunto para ai propor o projeto 
(Educador do Curso Técnico em Programação de Jogos Digitais). 
 

Fizemos questão de registrar os 07 (sete) relatos acima, com exemplos bem 

semelhantes, como forma de demonstrar o quanto é latente na visão dos educadores da Escola 

Técnica Cícero Dias a concepção que a criação de “aplicativos” e “software” a partir da 

utilização de temáticas das disciplinas da base nacional comum caracteriza para eles a 



99 
 

integração da educação profissional ao ensino médio. Não conseguimos perceber através 

dessas falas o pressuposto que assenta a proposta de integração. Na qual através do currículo, 

busca-se a formação plena do educando, a elevação de sua propriedade intelectual e 

consequentemente a intervenção consciente da realidade. 

Os depoimentos destacados abaixo são exemplos também, da incompreensão por 

parte da maioria dos sujeitos entrevistados, sobre os pressupostos e princípios que embasam a 

formação integrada. Para eles, a integração de fato não ocorre, tendo em vista a dificuldade de 

integrar algumas disciplinas da base nacional comum com as disciplinas técnicas.  Segundo os 

atores desta pesquisa:  

Não tem, não tem como integrar, um exemplo da mecatrônica, como que 
eu vou integrar a mecatrônica com outra disciplina? (...) (Gestora da 
Escola). 
 
em algumas disciplinas dá para fazer, mas não em todas, porque não há 
esse elo de uma disciplina com nível técnico, (...), então na língua 
portuguesa mais fácil de fazer esse link, mas nem todas as disciplinas 
conseguem fazer (Gestora da Escola). 
 
como é que eu vou fazer, não é fácil. Às vezes você não consegue fazer 
joguinho pro celular que use conteúdo de sociologia (Educador de 
Sociologia). 
 
Porque em algumas disciplinas conseguem, a gente consegue, em outras, 
se tornam muito difícil pela especificidade da disciplina do técnico, então, 
fica meio complicado mas a gente tá querendo (...) pra ver se a gente 
consegue arranjar algum vinculo, algum elo, entre uma disciplina e outra 
(Gestora da Escola). 
 

As dificuldades citadas pelos atores acima, dão ênfase à necessidade dos sujeitos 

em compreender que em uma formação integrada, a incorporação das ciências humanas é 

fundamental no processo de integração do currículo, e na formação do trabalhador. (Pacheco, 

2012). É necessário que os professores pensem em sua atuação não somente como professor 

da formação geral, mas também da formação profissional buscando a relação parte-totalidade, 

conhecimentos gerais e específicos.  

Outra dedução que podemos elucidar a partir das falas acima é a dificuldade que 

os professores licenciados possuem em compreender a relação da base cientifica com a 

educação profissional. No entanto, encontramos no próprio processo da formação acadêmica 

do professor, as razões para este complicador. Pois em geral, “os cursos de licenciatura não 

incorporam em seus currículos estudos sobre esse campo, tão pouco, a sua relação com o 

ensino médio, de maneira que os professores têm dificuldades para estabelecer conexões entre 
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a sua disciplina especifica as tecnologias, o mundo do trabalho e a cultura” (MOURA, 2012, 

p. 64). 

Em síntese, através dos diversos depoimentos aqui registrados, podemos constatar 

a evidente falta de compreensão destes sujeitos, sobre o pressuposto da articulação 

preconizada na atual Resolução nº 06/2012, no qual estabelece em seu Artigo 5º que “os 

cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio têm por finalidade proporcionar ao 

estudante conhecimentos, saberes e competências profissionais necessários ao exercício 

profissional e da cidadania, com base nos fundamentos científico-tecnológicos, socio-

históricos e culturais”.  

Destacamos abaixo a fala da Gerente Geral de Educação Profissional do Estado de 

Pernambuco e da Gestora da Escola Técnica Cícero Dias, como indícios que a incompreensão 

das práticas que poderão levar a materialização desta proposta ultrapassa o limite do corpo 

docente, ela está também presente na equipe gestora:  

Jogos digitais que é a parte tecnológica. Então o curso de jogos digitais 
não tem muita coisa ligada a (...) mais ai eu tenho matemática, tenho física 
que vai ter algum link muito próximo com a informática, certo? (...) Eu 
não posso fugir do PCN. Tem que ter. Mas eu posso articular um exercício 
com o técnico. Eu posso pegar uma aula prática de matemática, voltada 
para informática (Gerente Geral da Educação Profissional). 
 
É esse desafio mesmo que eu falei anteriormente, o ensino médio integrado 
mesmo, a parte técnica, ao conhecimento, por exemplo, português. O que é 
que eu posso puxar de português pra trabalhar em programação? O que 
eu posso tirar de português para trabalhar com multimídia?Então isso é 
um grande desafio, é o grande nó do ensino médio integrado (Gestora da 
Escola). 
 

Dando continuidade aos questionamentos elencados em nosso roteiro de 

entrevista, a partir deste ponto, iremos analisar e apresentar as principais dificuldades 

relatadas pelos sujeitos para alcançara materialização da integração da educação profissional 

ao ensino médio: 

a gente tem todos os parâmetros, existe uma lei que estabelece isso, mas na 
prática em si ainda falta a questão do(...) como é que eu vou dizer? (...) da 
prática mesmo do docente, enfim! De fazer que isso seja realmente 
integrado (...). Ainda falta muito da prática do docente, em si (Educador de 
Sociologia). 
 
É complicadíssimo integrar o técnico (...) Por mais que a gente tenha... eu 
até entendo que alguns educadores tenham essa perspectiva da separação 
de ainda ser fragmentado e a gente diz que é integrado, mas na prática em 
si a gente ainda vê algumas proposições que não são cumpridas (Educador 
de Sociologia). 
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tem um time que pesquisa o ensino médio integrado (...) ainda assim, (...) 
eles trabalham, ai vão apresentar um seminário, mas isso tem que ser 
trazido pro dia a dia, e é isso que falta, eu vejo que tá muito no discurso, 
porque parece que tem certas barreiras que não permite que você 
ultrapasse e chegue no dia a dia, claro que a gente não vai chegar nunca 
em 100% do que a gente quer (Educador de Sociologia). 
 

 O depoimento do Educador de Sociologia aborda um ponto muito comum em 

relação à principal dificuldade apresentadas nas pesquisas (COSTA, 2012; GARCIA, 2009; 

SILVA, 2009; SILVA, 2007) que se dedicam a estudar a implantação do ensino médio 

integrado, diz respeito à divergência existente entre o que está escrito e o que de fato é 

praticado no “chão da escola”.  

Os trechos “existe uma lei que estabelece isso, mas na prática em si ainda falta a 

questão da prática mesmo do docente” e “a gente diz que é integrado, mas na prática em si a 

gente ainda vê algumas proposições que não são cumpridas” demonstram que “ tá muito no 

discurso” e que a prática disso ainda está longe de ser alcançada.  A fala do educador também 

transparece um sentimento de incrédulo, que não acredita na materialização da integração, “a 

gente não vai chegar nunca em 100%”. Tal sentimento é também compartilhado pela 

Educadora de Apoio/Coordenação pedagógica, no relato abaixo: 

como se você abrisse uma gavetinha e dissesse vamos abrir agora o 
conhecimento da base comum, né, ou vamos abrir agora o conhecimento do 
índice das disciplinas técnicas, de fato, aos poucos o maior desafio do 
ensino médio integrado é trabalhar de forma que rompa esse olhar 
compartimentado, onde as disciplinas, elas se integrem, onde, elas se 
propõem, não to dizendo que tem que ser 100%, nunca será 100% 
(Educadora de Apoio/Coordenação Pedagógica). 
 
a gente não pode achar que a gente vai conseguir esse andamento, essa 
sincronia perfeita, como se fosse uma receita pronta (Educadora de 
Apoio/Coordenação Pedagógica). 
 

Este sujeito também acrescenta que o “o maior desafio do ensino médio integrado 

é trabalhar de forma que rompa esse olhar compartimentado, onde as disciplinas, elas se 

integrem”. Corroborando com esse depoimento, Frigotto (2010c, p. 16) afirma que a educação 

para a integralidade consiste em uma: 

formação humana que rompa com as dicotomias geral e especifica, por um 
lado e político e técnico ou educação básica e técnica por outro, herança de 
uma concepção fragmentária e positivista de realidade humana. 
 

O depoimento a seguir aborda outra dificuldade também já comprovada em 

pesquisas anteriores, no qual os sujeitos apontam a real dificuldade de trabalhar na 

perspectiva do ensino integrado, em função do pouco entendimento deste princípio 

pedagógico e da falta de experiências concretas que possam servir de exemplos. 
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A gente fala que o ideal seria assim, essas disciplinas estabelecendo 
interfaces, mas a pratica disso eu não conheço ainda, ainda não vi, é tudo 
experimental ainda. Nessa escola a gente vem aprendendo a estabelecer 
esse ensino médio integrado (Coordenador de Pesquisa Educacional/Nave). 
 

 A Gestora da Escola também possui uma visão equivalente à apresentada acima, 

porém a mesma ainda acrescenta o fato de que mesmo as Escolas que desenvolvem a forma 

articulada integrada da Educação Profissional ao Ensino Médio se depararem com a mesma 

dificuldade, com “esse mesmo nozinho que esta em todas as escolas” que é de descobrir 

“como fazer” para materializar na prática essa integração? 

Na verdade, é como eu te falei, é o querer acertar, é o querer integrar 
realmente, a gente não tem modelo pronto, a vida não tem modelo pronto 
pra nada, aí quando a gente vai pra realidade que tem outras escolas de 
ensino médio integrado, a gente busca, mais tem muita gente esbarrando 
na mesma dificuldade, esse mesmo nozinho que esta em todas as escolas, a 
gente se encontra com gestores, começa a conversar, começa a ver. Faz 
como, como é que tá? (Gestora da Escola). 
 

Questionada sobre que “nozinho” seria esse que esta em todas as Escolas, a 

Gestora nos responde: “é o desafio de trabalhar numa escola com ensino médio integrado 

justamente pra gente conseguir integrar o que nos chamamos de base escolar comum ao 

curso técnico, às disciplinas especificas do curso técnico, então pra mim tudo ta sendo muito 

novo, muito recente e aí tem esse desafio, que é integrar de fato certo?” A Gestora ainda 

justifica que “em algumas disciplinas conseguem, a gente consegue outras, que se tornam 

muito difícil pela especificidade da disciplina do técnico, então, fica meio complicado” A 

solução para ela está no planejamento e para isso a Escola “tá querendo tentar justamente 

agora nos planejamentos de 2013 tentar fazer projetos interdisciplinares pra ver se a gente 

consegue arranjar algum vinculo, algum elo, entre uma disciplina e outra.” 

É um desafio grande para 2013 (...) pegar o máximo de professores para 
trabalhar em determinado projeto e trazer essa parte técnica para 
conseguir integrar realmente (Gestora da Escola.). 
 

 Esse depoimento só reforça o entendimento de que a concepção de integração na 

visão dos sujeitos da Escola Técnica Cícero Dias se materializa apenas pela junção das 

disciplinas da parte técnica às disciplinas da base comum. 

não é uma, vamos dizer assim, não é um olhar que você vê 
permanentemente acontecendo, você vê isso, é, processualmente, você ver 
quando eles trabalham projetos, atividades, desafios, propostos pela 
formação das disciplinas técnicas, utilizando esse conhecimento da base 
comum (Educadora de Apoio/Coordenação Pedagógica). 
 

 Cientes de que são muitos os desafios que se apresentam no decorrer do processo 

e na construção desta política. Com isso, nesta pesquisa, buscamos também conhecer os 
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impasses encontrados pela Escola Técnica Cícero Dias, no processo de implementação desta 

proposta. Pois de acordo com Kuenzer (2002, p. 2): 

em uma sociedade díspar sob diversos ângulos, há que se ter os pés no chão; 
jamais esconder as verdadeiras causas do problema que se deseja enfrentar e 
resolver...para resolver problemas complexos não pode haver soluções 
simplificadas, sob o risco de se cair no simplismo analítico e propor medidas 
inadequadas, populistas, demagógicas, clientelistas (KUENZER, 2002, p.2). 

  
Outras dificuldades citadas, diz respeito ao pouco espaço de tempo que os 

educadores possuem para pensar, compreender e discutir sobre concepções e políticas, 

relacionadas a esta forma de educação. Tal ação oportunizaria a comunidade escolar a 

apresentação de questões conceituais e operacionais, numa estratégia de envolvimento dos 

educadores com o tema (BRASIL, 2010). Essa intenção pode ser percebida na fala do 

Educador do Curso Técnico em Multimídia quando nos responde que “falta aquele tempo 

para gente parar pra pensar, oh! vamos sentar aqui para a gente ver isso, como ter tempo 

para pensar se você está em sala de aula”. 

Mais um ponto citado que merece destaque para se avançar na perspectiva da 

concepção da integração é, de que os professores são atropelados pelo excesso de aulas que 

ministram, ficando assim, sem um espaço de tempo apropriado para pensar e planejar suas 

ações. Além disso, o Educador do Curso Técnico em Multimídia chama atenção no extrato 

destacado abaixo, para a pouca quantidade de dias letivos disponíveis para o desenvolvimento 

do processo formativo dos alunos. Segundo o entrevistado é comum refazer o planejamento 

de suas aulas em razão de eventos, festas e feriados que acabam por reduzir o número de dias 

úteis e faz com que o desenvolvimento e aprendizagem do aluno sejam realizados em um 

curto período de tempo.  

vira e mexe o Estado coloca um evento, coloca um feriado, coloca um 
imprensado, coloca uma festa de não sei do que e ai vai comendo as aulas, 
ai você tinha um projeto planejado para um bimestre e você tem que fazer 
em apenas um mês, apenas, porque simplesmente você não deu aula no 
outro mês, por conta de eventos da Escola, então é complicado, você 
planeja, fazer um planejamento e depois ter que cortar. Prazo é a maior 
dificuldade que a gente tem, lidar como tempo, qualquer coisa é motivo 
para não ter aula e ai é complicado (Educador do Curso Técnico em 
Multimídia). 

Em síntese, o sujeito critica o calendário escolar elaborado pelo Governo do 

Estado, no qual os dias letivos não são suficientes, sendo ainda reduzidos por qualquer evento 

que venha ser realizado na Escola, diminuindo os dias efetivos de aula o que prejudica na 

aprendizagem do aluno e no planejamento docente. 
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Ainda para esse educador outro complicador diz respeito à “carga horária, a 

carga horária não, a grade, a matriz curricular é muito amarrada do ensino médio, também, 

é difícil flexibilizar conteúdo”. Assim, este sujeito critica a rigidez com que a matriz 

curricular do ensino médio é desenvolvida, querendo se referir “nas entre linhas” à 

obrigatoriedade de ter que seguir os conteúdos programáticos estabelecidos nos PCNEM e 

para isso utiliza o termo “amarrado” em seu sentido figurado, transmitindo assim a ideia de 

algo fixo, estático, inflexível. Tal depoimento indica também indícios de que não houve uma 

construção coletiva do Projeto Político-Pedagógico. 

Encontramos também na fala de alguns Educadores, um fator que merece 

destaque: a dificuldade de relacionamento existente entre os educadores que ministram aulas 

nas disciplinas da base nacional comum e os educadores da base técnica. Essa dificuldade 

pode ser percebida através do depoimento abaixo: 

A integração passa por outros pontos também, de outros aspectos, não é 
só o conteúdo. Então por exemplo, os professores do técnico tem uma 
visão mais profissional, de trabalho, de projeto, da dinâmica de 
mercado, os professores do regular, já tem uma outra maneira de agir, 
uma outra maneira de levar, então isso já entra um pouco em choque, a 
questão até mesmo de como desenvolver seu trabalho, de unir o trabalho 
também, até a integração pessoal mesmo,  profissional, como esta se 
dando esse relacionamento também isso ai precisa estar bem alinhado, 
então não é uma coisa que depende apenas de ah! temos um conteúdo 
parecido e podemos integrar (Educador do Curso Técnico em Multimídia). 
 

O Educador relata que “às vezes há um conflito entre o regular e o técnico, 

aconteceu um problema e o técnico é o culpado (...). E muitas vezes não é. Quase sempre não 

é. (...) Mas quase sempre tem essa questão”. O Educador de Sociologia também reforça esse 

sentimento, afirmando em seu depoimento, que “até ações simples do tipo, vamos unir na 

mesma sala, você ver os docentes do técnico eles tem laboratórios e nos temos aquela sala 

ali, ai você ver que não tem nenhum professor do técnico ali dentro daquela sala, se você 

perceber, você não encontra eles”. 

Segundo este Educador a separação existe até em termos de infraestrutura, em 

compartilhar os mesmos ambientes pedagógicos: “você ver que nem nas salas dos 

professores eles participam, tava vendo aquela mesa lá, já foi a gestora que quando chegou, 

colocou aquela mesa lá para os técnicos ficar lá, mas ainda assim, você não vai ver ninguém, 

do técnico lá, entendeu? Ainda há essa separação.” 

O Educador de Sociologia diz também que para diminuir este impasse “o projeto 

para o ano que vem é quebrar aquela porta da sala de reunião, pra trazer os professores do 
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técnico, pra fazer com que isso seja mais, pois como eu falei pra fazer, na experiência 

prática, isso não está acontecendo.” 

A Educadora de Apoio/Coordenação compartilha desta mesma percepção, como 

pode ser visto no seu depoimento abaixo: 

por exemplo, até de uma forma integrada dentro da própria sala dos 
professores, onde a gente não tinha ainda essa condição de reunir todos, 
não é, é difícil por que são duas realidades diferentes existe essa 
especificidade não é, existem as pessoas, a diferença de cada ser, imagine 
dentro dessas duas realidades, então a proposta do ano que vem é que eles 
estejam todos numa mesma sala, já começa uma ação (...) exatamente, que 
pode caracterizar, pequena, pequena, mas que favorece, favorece (...) já 
possibilitando esse contato, essa troca de experiências de sala de aula, 
acho que isso é um bom primeiro passo (Educadora De 
Apoio/Coordenação Pedagógica). 
 

A ausência de integração entre os dois corpos docentes é também percebida pelo 

Coordenador de Pesquisa Educacional/NAVE, quando afirma que “não é um serviço fácil, é 

um serviço que a gente ver resistência dos dois corpos docentes né?” e se expande também 

para o relacionamento entre as equipes técnicas e pedagógicas: 

você sabe que tem um coordenador do técnico e um coordenador do regular, 
eu não vi, em nenhum momento ter uma integração dos coordenadores, de 
sentarem e dizer assim, oh! Eles precisam estar juntos, eles precisam 
conversar, manter o diálogo, eu não vi isso ainda, desde que cheguei. E eu 
sinto que a Escola falta uma identidade com relação a isso (Educador de 
Sociologia).  
 

No trecho acima, não se percebeu, na fala do Educador, nenhuma reação contrária 

à integração, pelo contrário, percebemos a necessidade de um maior envolvimento entre a 

equipe pedagógica e a coordenação técnica, favorecendo assim, a integração entre os 

educadores da base nacional comum e os educadores das disciplinas específicas. Tal ação é 

importante, até para que não seja necessário se utilizar destas duas denominações, tornando os 

grupos diferenciados. A separação aqui descrita já demonstra a falta de integração do coletivo 

dos educadores, o que diverge do necessário para trabalhar em uma proposta de educação e 

currículo integrado. 

Outro fator também bastante evidenciado nas falas dos sujeitos, diz respeito ao 

sentimento de “disputa” existente entre as duas áreas, no qual eles parecem “concorrer” para 

saber qual das duas áreas é a mais importante, descaracterizando assim, a essência da proposta 

da formação integrada. É o que podemos constatar através do extrato destacado abaixo pelo 

Educador de Sociologia: 

Eu gosto de falar muito sobre a questão do imaginário social das pessoas, 
imaginário social pressupõe que você já tem uma cultura, na qual você 
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tá trabalhando com a fragmentação, você sabe que alguns setores tem 
mais créditos que outros, aqui, a gente trabalha com dois cursos, 
programação de jogos e multimídia, são dois cursos, que se eu não estou 
enganado,  só tem aqui,  em todo Estado de Pernambuco, só tem aqui,  
então você imagina o quanto os docentes dessas áreas são valorizados, 
então pra mim, ainda existe aquela coisa da formação, dessa capacitação, de 
entrar na escola e dizer oh! Vocês precisam se integrar, independente, 
pois estas coisas esta na área da educação e precisa estar integrado, em 
que sentido, educação é um conjunto, uma totalidade, não adianta você 
se achar melhor que fulano ou sicrano, ou o curso ou a disciplina se 
achar melhor ou pior do que a outra.  Na verdade o que falta é tanto a 
Secretaria como a OI trazer isso pra dentro da Escola e mudar a cultura dos 
docentes (Educador de Sociologia). 
 

  Como pode ser observado, há no âmbito da escola pesquisada, indícios da forte 

presença da educação profissional ainda fragmentada e separada da educação básica. O 

depoimento apresentado sugere que a divisão entre as áreas ultrapassa o limite curricular. 

Havendo na representação social dos sujeitos, o conceito de que a área profissionalizante 

possui maior valor e que consequentemente seus profissionais usufruem do mesmo prestigio.  

É possível perceber também, há existência de uma hierarquia entre as disciplinas, 

entre os cursos, entre as áreas, o que reforça o histórico entendimento de que existe nesta 

etapa de educação um campo de disputa e tensão. O sujeito critica também a ausência do 

Estado, através da Secretaria Estadual de Educação, em buscar promover encontros, 

capacitações e debates em que todos sejam convidados a refletir e a entender o principio da 

EP integrada. 

A fala abaixo nos possibilita entender que o Educador de Sociologia reconhece 

que o sentido da integração não está em evidenciar uma área em detrimento da outra, ou em 

apenas supervalorizar a formação técnica. Tal depoimento nos leva a refletir também, o 

quanto está presente no discurso daqueles que fazem parte da Cícero Dias a compreensão de 

que a “educação é a salvação do país” e que apenas por meio da educação profissional será 

possível reverter e superar a extrema desigualdade existente na sociedade capitalista. É o que 

poderemos verificar através do extrato abaixo: 

então como eu passo em todas as turmas, fica fácil perceber, você viu ali, eu 
estava ali conversando com os estudantes, eu faço muito isso (...) e o 
discursos é impressionante, eles falam isso: eu sei que vocês precisam de 
sociologia, mas imagina o que o técnico vai lhe dar? Isso não é integração, 
entendeu, (...) esse é o discurso que é rotineiro o ano todo (Educador de 
Sociologia). 
 

 Em nossa pesquisa, não contemplamos os alunos como sujeitos, pois nosso 

recorte se limitou aos educadores, equipe técnica pedagógica e de gestão. Porém, esta fala nos 

motiva a em outra oportunidade, buscar ouvir o que os alunos pensam sobre a questão, 
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verificar se eles têm a compreensão de que esta pode ser uma escola que seja emancipadora, 

ou se a expectativa deles é basicamente de conseguir um “emprego”? 

Durante a nossa entrevista, a Gerente Geral de Educação Profissional, falou um 

pouco sobre a expectativa e o comportamento dos alunos ao ingressar em uma Escola Técnica 

que oferece a Educação Profissional Técnica de Nível Médio na proposta integrada a 

educação básica, e no depoimento abaixo, é possível apreender a percepção da Gerente Geral 

de Educação em relação à expectativa dos alunos: 

É mais o técnico do que o médio. Eles buscam aquela escola, mais pelo 
técnico. A escolha deles em fazer a seleção é pelo técnico. É tanto que eles 
vão deixando de lado, o português a matemática, sem querer estudar, a 
gente tem que dá uma chamada, não!!!Porque o técnico é muito prático, 
muito especifico, eles vão realmente colocar a mão na massa, vão mesmo 
mexer, né? Então motiva muito mais. E a gente tem que de vez em quando, 
dá uma chamada, que a sua nota, tem que ser tudo bom, não tem só que 
passar no técnico não, tem que passar no médio também, pois os dois 
caminham juntos (Gerente Geral da Educação Profissional). 
 
Eles são tudo “empoderado”, dizendo, eu sou técnico, eu sou técnico, logo 
no primeiro ano, (...), então eles já querem logo fazer camisa com o nome 
do curso técnico, ai a gente diz, não tem que vestir primeiro a farda da 
Escola, é a farda, mas pra frente a gente faz uma camisa, porque é um 
orgulho para eles fazer um curso técnico (Gerente Geral da Educação 
Profissional). 
 

De acordo com o exposto na fala do sujeito acima, as disciplinas da base técnica 

acabam prevalecendo em relação às disciplinas da base nacional comum. O que demonstra 

que ainda não se chegou a um entendimento por parte dos educadores e gestores da concreta 

materialização da integração. A “disputa”, dentre quais os conhecimentos são mais ou menos 

importantes, acaba acontecendo, em detrimento do que é considerado como princípio da 

integração. Se a visão destes sujeitos fosse de compreender a integração à luz do conceito da 

politecnia, não haveria como tratar os conhecimentos de forma estanque, separados, não 

haveria a supervalorização de um sobre outro. 

 Diante do exposto, reforçamos que é preciso uma maior aproximação entre os 

dois corpos docentes, fazendo com que os educadores se sintam mais integrados, e em pró de 

um mesmo objetivo, levando-os a compreender que os currículos não se sustentem em 

conteúdos fragmentados, na disputa de quais conhecimentos são “mais ou menos” 

importantes. 

É preciso repensar essa prática, pois de acordo com Kuenzer (2004, p.79) “assim a 

escola, fruto da prática fragmentada, expressa e reproduz esta fragmentação, através de seus 

conteúdos, métodos e formas de organização e gestão”. 
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Nesta direção, o Educador de Sociologia, corrobora com a teoria acima citada, ao 

exemplificar a dificuldade encontrada pelos professores em romper com a prática pedagógica 

segmentar. Para ele, quebrar esse paradigma requer tempo. Segundo Kuenzer, tal dificuldade 

se justifica em razão da própria divisão estabelecida no contexto escolar, que através de suas 

ações, reproduz a prática fragmentada.   

por exemplo, você tem na prática pedagógica em si, uma separação eu 
ainda vejo como uma separação. Pelo menos essa é a minha visão por mais 
que se tente colocar como integrado (...) A gente não muda uma cultura 
curricular de uma hora para outra. Essa coisa leva um tempo, esse processo 
leva um tempo (Educador de Sociologia). 
 

Nesse sentido, Frigotto (2011, p. 12-13) reforça que a quebra de tal paradigma 

requer além de mudanças no campo educacional, promover mudanças também no campo 

social, econômico e cultural: 

romper com a dualidade estrutural é equação complexa e não se resolve 
como reformas só no campo da educação, mas será significativo se resultar 
de mudanças estruturais na ordem social, econômica e cultural da sociedade. 

 
Por fim, para finalizar a análise desta unidade de categoria, nos apoiamos em 

Garcia (2009, p. 135) no qual reforça que: 

para entendermos como está ocorrendo à integração da educação profissional 
ao ensino médio, temos que chegar ao chão da escola, com a compreensão 
que às categorias que norteiam a integração, seja o trabalho; a ciência; 
tecnologia e a cultura estejam expressas no trabalho pedagógico de cada 
professor.  
 

Podemos então inferir através dos achados desta pesquisa, que as categorias 

trabalho, ciência, tecnologia e cultura, não são colocadas como eixos estruturadores da 

formação dos alunos desta Escola Técnica. O que verificamos até o presente momento, é que 

a concepção da “pedagogia de projeto” e a tentativa de trabalhar a “interdisciplinaridade” são 

entendidas pela maioria dos sujeitos entrevistados, como sinônimo de ações que caracterizam 

a materialização da integração da educação profissional ao ensino médio. Quando na verdade, 

tais práticas só estão contribuindo apenas para a justaposição de conhecimentos, expressos 

nos conteúdos e para o trabalho compartilhado de algumas disciplinas, não conseguindo 

evidenciar a relação com os eixos estruturadores: trabalho, ciência, tecnologia e cultura. 

Partindo do pressuposto que uma proposta desta complexidade requer mudança de 

concepção que a permeia, e que não se constitui uma tarefa de fácil e rápida execução. E, 

considerando ainda, que por se tratar de uma reforma que busca mudanças estruturais, e que 

pretende superar a dualidade história existente nesta modalidade de ensino, foi de nosso 

interesse também conhecer quais os mecanismos que a Secretaria Estadual de Educação e a 
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Escola Técnica Cícero Dias têm desenvolvido para capacitar seu corpo docente, sua equipe 

técnica-pedagógica e a equipe de gestão nesta direção.  

Assim, na próxima seção buscaremos aprofundar nossas análises no processo de 

formação continuada destes sujeitos, bem como verificar os recursos humanos são suficientes 

para o processo de materialização da integração da Educação Profissional ao Ensino Médio. 

 

3.4 Da participação do corpo docente, técnico e gestor nas capacitações; 
 

A formação continuada pode ser uma das melhores estratégias para auxiliar no 

processo de implementação e consolidação da integração do Ensino Médio Integrado no 

âmbito de uma Escola (MOURA, 2012). Partindo deste pressuposto, nossa investigação, 

buscou também conhecer quais ações, programas e cursos estão sendo desenvolvido pela 

Escola Técnica Estadual Cícero Dias ou pela Secretaria Estadual de Educação neste sentido.  

De acordo com a atual DCNEP, cabe “aos sistemas e às instituições de ensino a 

organização e viabilização de ações destinadas à formação continuada de professores” (Art. 

40, § 4º). Pacheco (2012) ainda acrescenta: 

A formação continuada para professores, gestores e técnicos tem um papel 
estratégico na consolidação dessa política. O MEC, por meio das instituições 
da Rede Federal e das universidades federais, e os estados, por meio das 
universidades estaduais, deverão atuar em conjunto nas suas regiões para 
elaborar e executar ações de formação para os professores que forem atuar 
na área básica ou na especifica. (PACHECO, 2012, p. 84) 
 

Analisando os depoimentos dos professores e gestores, verificamos a existência de 

eventos como simpósio, fóruns, colóquio e encontros pedagógicos internos como forma de 

realizar a capacitação e promover a formação continuada dos educadores e gestores. Embora 

os sujeitos, critiquem que tais eventos, não possibilitam a formação especifica do profissional 

e que são insuficientes para subsidiá-los quanto à compreensão da proposta metodológica do 

EMI, os entrevistados confirmam existir a iniciativa da Secretaria Estadual de Educação e da 

Escola em buscar promover tais encontros: 

Há sim, quando a gente vai, por exemplo, num simpósio, que é voltado para 
a área de educação integral, de educação profissional, há um trabalho, 
não quer dizer que a gente vá ali naquela coisinha bem especifica da 
integração, daquela concepção [...], é, tem sim, todos os anos nós temos, 
nós temos fóruns que são várias discussões, geralmente tem alguém, 
algum palestrante, alguma pessoa que já está, a frente da parte 
profissional e eles apresentam e a gente vai percebendo o que pode ser 
feito, o que pode ser melhorado, e aí também temos simpósio, que teve em 
outubro ou em setembro se eu não me engano, na federal, simpósio sobre 
educação profissional, a gente participou (Gestora da Escola). 
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Eles trabalham na escola, ai tem dois dias de fórum e eles trabalham na 
escola também, que ai eles vão trabalhar junto dos professores e gestores 
os conteúdos, matrizes, o que vai ser dado, planejamento (...)E no caso da 
Educação Profissional participam do fórum e participam do seminário de 
educação profissional, então esse seminário é voltado só para a parte 
técnica, fora outras coisas que a gente participa, como por exemplo, o 
colóquio, que a UFPE oferece, tudo que é voltado para educação 
profissional, a gente participa (Gerente Geral da Educação Profissional). 
 

A Educadora de Apoio também justifica a necessidade de realizar os encontros 

pedagógicos internos como uma das estratégias da formação continuada, pois para ela “parar 

para essa parada pedagógica, fica difícil” em razão da “carga horária tão extensa, tão 

dinâmica, com tantas disciplinas pra se dar conta” assim, pelo menos buscar “proporcionar 

esses momentos, bimestralmente, é imprescindível. Essa tem que ter!”. A fala do educador 

abaixo confirma também a existência desses encontros, porém o mesmo não considera que 

tais momentos sejam considerados como uma formação continuada, pois não são encontros 

sistematizados e com um fim especifico. 

Como eu falei, isso acontece em conversas internas, em planejamentos, 
quando a gestora fala, mas é uma orientação interna. Uma orientação, 
não chega a ser uma formação de verdade né, mas nada muito específico 
ou sistematizado (Educador de Sociologia).  
 

Verificamos também, através do depoimento da Educadora de Química, que tais 

eventos e tentativas de capacitações/formações não possuem uma continuidade e 

sistematização, na fala abaixo é possível perceber que as capacitações ocorreram em um 

determinado ano e no outro não, “esse ano não teve realmente, o ano passado a gente teve”, o 

que representa uma fragilidade na continuidade das ações, isto é, não se percebe um fio 

condutor, neste processo. É preciso que as ações de formação de professores sejam pensadas 

como política pública, com a participação e o comprometimento do Estado, deixando assim, 

de ser tratada de modo pontual pelas Escolas. Tal visão “pressupõe também, a definição de 

objetivos, metas, estratégias, ações e financiamento” (ARAUJO, 2008, p. 5). 

Conseguiu-se perceber também na fala dos professores que quando questionados 

sobre “as capacitações”, a referência para eles eram sempre os dias no início do ano letivo e o 

início do segundo semestre quando ocorrem as semanas pedagógicas, o que reforça a nosso 

ver que o Estado não tem tratado as ações de formação de professores para a educação 

profissional como uma política pública, pois tais depoimentos sugerem que as capacitações 

acontecem ainda de forma pontual. 



111 
 

Também para confirmar esta visão, trouxemos o depoimento do Coordenador de 

Pesquisa Educacional/NAVE que afirma que o “Estado contratou a PACTO, empresa do qual 

eu sou inclusive membro, pra gente poder capacitar os educadores do programa integral na 

lógica da educação interdimensional. Então eles fizeram uma grande palestra de um dia, dois 

dias no máximo e aí o Estado vai fazendo a capacitação de educadores na ótica da educação 

interdimensional”.  

O Sujeito refletindo sobre esta ação afirma: “bom, a gente que mexe com 

educação, sabe que não vai ser um, ou dois dias de palestra que vai mudar a prática”. 

Contrária a esta ação, realizada pela Secretaria Estadual de Educação, encontramos 

no documento final da CONAE (2010, p. 80) a seguinte recomendação:  

[...] deve-se extinguir, ainda, todas as políticas aligeiradas de formação por 
parte de “empresas”, por apresentarem conteúdos desvinculados dos 
interesses da educação pública, bem como superar políticas de formação que 
têm como diretriz o parâmetro operacional do mercado e visam a um novo 
tecnicismo, separando concepção e execução na prática educacional. 
 

Seguindo nosso roteiro de entrevista, questionamos os sujeitos se a SEE ou a 

Escola desenvolvia cursos de formação continuada para os docentes na perspectiva de orientar 

no processo de integração da educação profissional ao ensino médio. 

Os entrevistados relataram existir uma escassez de cursos cuja intencionalidade 

seja capacitá-los para a “nova concepção de educação profissional” adotada pela Escola 

Técnica Estadual Cícero Dias, bem como ratificaram a ausência da Secretaria Estadual de 

Educação em capacitar e orientar os professores para o desenvolvimento de uma prática 

pedagógica coerente a uma educação profissional ofertada na forma integrada ao ensino 

médio.   

Não, não há, eu não conheço não, nenhum curso de formação continuada, 
não. Voltado para integração, não (Educador do Curso Técnico em 
Multimídia). 
 
 [...] em relação ao ensino médio integrado, não tem.   [...] É, eu diria que 
existe sim, mas que também não é o ideal, que ainda também não é o ideal. 
Não é uma coisa voltada especifico para isso, sabe? (Educadora de 
Apoio/Coordenação Pedagógica). 
 
Quando penso em integração, eu não vi a Secretaria de Educação, esse 
ano, e olhe que eu posso estar muito enganado, mas eu até entendo que eu 
não estou enganado, não vi nenhum projeto, eu não vi nenhum seminário, 
nenhuma intervenção para dizer a gente que funciona assim [...] integrado 
[...] pra ser integrado, vocês tem que trabalhar, isso, isso e isso. Eu não vi, 
não participei e olhe que eu estou aqui em tempo integral e isso não 
aconteceu! (Educador de Sociologia). 
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A fala de alguns sujeitos nos transmite que os “únicos” momentos em que a 

concepção do ensino médio integrado é discutida, são quando os docentes e a equipe técnica 

pedagógica se reúnem internamente na Escola, ou em algum evento, quando a temática em 

questão é tocada: 

Não houve capacitação para falar exatamente do ensino médio integrado. 
Só entre a gente mesmo, internamente. Ou quando em julho já teve um 
congresso, teve um tema. Mas os docentes da parte técnica, não 
participaram, existe ainda essa divisão (Educadora de Química). 
 
por exemplo, formações para educadores, no sentido da integração, a gente 
faz isso realmente da escola, a ideia é de tentar passar isso permanente 
para os educadores (Educadora de Apoio/Coordenação Pedagógica). 

 
As falas acima merecem destaque e uma profunda análise. Pois mesmo 

concebendo os encontros e reuniões pedagógicas como espaços de desenvolvimento e de 

formação continuada, possibilitando os educadores um espaço para refletir sobre sua prática 

docente e trocar conhecimentos e experiências (NASCIMENTO e MOURA, 2012), tais 

encontros, por si só, não são suficientes. Faz-se necessária aliar a esses encontros a discussão 

teórica dos princípios que norteiam o EMI, bem como, ampliar o debate na esfera regional, 

oportunizando aos educadores um diálogo e uma reflexão maior. É preciso que estes possam 

“perceber que um projeto dessa natureza é necessário e possível na sua escola; que não é 

“uma ilusão de intelectuais”, ou “uma promoção da secretaria ou do MEC que passará quando 

chegar a outra gestão” (BRASIL, 2010, p. 65). 

Analisando ainda os depoimentos acima, a fala da Educadora de Química, chama 

atenção para ausência da capacitação em conjunto entre os docentes da formação geral e 

específica. Fica nítida e evidente a visão de separação e desintegração entre os professores das 

duas partes. Fato que também foi ressaltado por outros entrevistados:  

Não. Não. A gente não tem essa [...] Como é que chama [...] Essa 
capacitação. A gente aprende realmente o que é o técnico, com o dia a dia, 
né com o dia a dia da gente. A gente nunca teve uma capacitação que 
tivesse a união dos dois. A capacitação que a gente tem é na área de 
química. O programa oferece para química. Não houve capacitação para 
falar exatamente do ensino médio integrado (Educadora de Química). 
 
A não ser que tenha com o pessoal de lá, e a gente não saiba, mas eu não 
me lembro, porque nos não somos professor do Estado, a parte técnica não 
é do Estado, é do privado, do Parceiro. Agora assim, a gente ta sempre 
antenado com o mercado, alias viemos do mercado,  [...]  a gente ta sempre 
participando do Anima Mundi do Simpósio Brasileiro da área de jogos,são 
vários eventos que a gente esta participando,  [...]  (Educador do Curso 
Técnico em Programação de Jogos Digitais). 
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Ate porque para os técnicos eles não podem oferecer, né porque os técnicos 
não é funcionários do Estado, eles são funcionários da Oi, eles não tem 
matricula. Então mesmo que o Estado fornecesse, não poderia eles ir, 
porque eles não tem matricula (Educadora de Química). 

 

A necessidade de promover essas formações coloca-se, portanto, como 

pressuposto para que a concepção de educação profissional integrada ao qual se propõe o 

Estado possa de fato, chegar ao chão da escola. Nesta direção Oliveira (2009, p. 62) também 

reforça que: 

não se pode esquecer que pela peculiaridade da integração entre a formação 
profissional e a formação geral deve-se dar muita atenção ao financiamento 
de ações voltadas a uma contínua capacitação dos professores para que 
possam desenvolver suas atividades a contento. 

Quanto à participação dos educadores da parte especifica profissional, a gestora da 

Escola afirma que a participação dos educadores da ETECD é diferenciada, por se tratar de 

uma Escola que possui a parceria público-privado instalada, sugerindo assim, um obstáculo 

para que todos os professores participem das ações realizadas pelo Governo do Estado. 

 [...] eu não posso dizer que o Estado não oferece, oferece [...] tá certo? 
Agora o nosso caso é especifico [...] por eles serem parceria publico-
privado, porque se fosse professor das outras Escolas Técnicas, eles iam 
todos, tava lotado o auditório do ETEPAM, tava lotado, com todos os 
professores, [...] porque eles são todos do Estado [...] isso, tavam lá 
participando [...] isso, tavam todo participando de lá, do sertão, a escola de 
Serra Talhada, o Almirante Soares Dutra que também é outra escola 
técnica, as do interior, todas escolas técnicas, estavam todas participando, 
todos os professores, tavam muito bem aproveitado, nesse simpósio que teve 
lá, e nesse 3º dia, só foi eu, e uma outra pessoa aqui, quer dizer, os 
professores que a gente tinha bastante interesse em levar não foram (..) 
não foram (Gestora da Escola). 
 

Tal desintegração é também percebida, justificada e criticada pela Educadora de 

Apoio: 

os educadores das disciplinas técnicas eles não são do Governo do Estado, 
eles são de uma empresa privada, então a formação que eles tem ai é 
especifica deles e os nossos, vamos dizer assim, os da base comum, do 
ensino médio regular, eles tem a formação também a especifica deles, 
então não há ainda uma preocupação de uma formação nessas escolas de 
ensino médio integrado que seja especifica para juntar esses dois grupos 
(Educadora de Apoio/Coordenação Pedagógica). 

  

O sujeito acima reivindica acertadamente, a necessidade de se promover uma 

formação continuada especifica para os educadores que atuam em escolas que buscam 

alcançar os princípios do EMI. Através dos relatos acima, é possível inferir que a ETECD 
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rompe com uma das categorias fundamentais para o processo de integração, o trabalho 

coletivo. 

Diante do exposto, uma inquietação torna-se latente neste momento: Que proposta 

de Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio pode ser concebida e materializada em 

um ambiente escolar, em que a formação dos professores ocorre de forma separada, 

fragmentada, dividida e não integrada?   

A existência de uma “separação” entre as duas partes do corpo docente é também 

reforçada e admitida pela Gestora da Escola em outro depoimento. Para ela: 

existe aqui uma dificuldade nossa porque, como eles não são da rede 
estadual, aí a gente sente que eles tem os entraves deles também, que eu 
também respeito  [...]  há uma limitação, assim, por eles serem de outra 
instituição, então eles tem o contrato deles, o que que eles podem fazer, até 
onde a empresa deles permitem eles fazerem e aí, o nó da gente é resolver 
isso.  

Ela admite que o fato da “Secretaria ter uma formação para todos nós, mas aí não 

está incluindo eles, eles não são contratados pela Secretaria de Educação. Ai é ruim, é 

negativo”, porém, para superar essa divisão “a Secretaria também tá pensando já agora, a 

partir do próximo ano, repensar esse modelo. Até porque nenhum deles (professores da parte 

técnica – contratados pela empresa parceira) faz questão de bolsa, de diária, eles não se 

negam a participar”.  

A Gestora ainda reforçar que é “preciso integrá-los, eu preciso que um dia eles 

possam ir pra esses simpósios, esses congressos por conta da Secretaria de Educação, a 

gente precisa fazer alguma coisa pra que eles participem dessa meta, para que a gente tente 

ficar mais fortalecido. Então já é uma proposta para que agora em 2013 eles participem”.  

Nesta direção, a fala da Gestora demonstra aproximação com os pressupostos 

reforçados por Moura e Nascimento (2012, p.4): “é fundamental que haja interação e 

planejamento coletivo entre os profissionais que atuam nas disciplinas do Ensino Médio (EM) 

e da EP em qualquer curso que se propõe a ser integrado.” 

Ressaltamos também, que tais momentos são fundamentais, considerando que são 

nos espaços coletivos, democráticos e participativos que os sujeitos se convencem da 

importância da proposta e se reconhecem como parte integrante do processo, se mobilizando 

para implantá-lo (BRASIL, 2007).  

Dando continuidade ao processo investigatório, perguntamos os nossos sujeitos, se 

mesmo as poucas ações e formações oferecidas possibilitaram a compreensão e um maior 

domínio da concepção da integração. 
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Analisando o conjunto de respostas emitidas, podemos perceber que alguns 

sujeitos afirmam que as ações e formações têm possibilitado sim um avanço no entendimento 

e compreensão da proposta. Fato que podemos exemplificar através da fala do Educador do 

Curso Técnico em Programação de Jogos Digitais, abaixo.  

No inicio eu achava que era muito pior, era quase 0(zero). Agora ta 
aumentando. E aquela historia você vai fazendo e vendo o resultado, as 
pessoas vão vendo que funcionam e vão querendo aprender mais, a chegar 
mais perto e hoje tem de 50 a 60 % das pessoas. Hoje nos temos uma 
quantidade de professores que realmente funciona que flui a coisa, agora 
ainda tem algumas barreiras, ainda tem gente que fala: esses projetos ai de 
vocês não é a minha cara, o meu negocio é ali na sala de aula.  
 

O Educador do Curso Técnico em Multimídia concordando também com a 

resposta acima afirma que os educadores “do técnico” possuem uma compreensão e um 

domínio da concepção da integração maior, já os educadores do “regular não são todos. Eu 

diria acho que metade. Acho que a metade já tem aquela compreensão”.  

Do ponto de vista da Gestora da Escola os educadores demonstram “possuir a 

compreensão, porém o domínio ainda não acontece” segundo ela “não é porque eles não 

queiram, é pelas próprias limitações” do processo, pois como trata-se de uma concepção 

“que ainda está em construção, que ainda vive um momento de muita discussão” é comum 

para ela que os educadores ainda não demonstrem o domínio sobre tal concepção. 

Questionados sobre a participação também da equipe gestora, técnica, pedagógica 

e administrativa da Escola nas ações e programas de formação continuada, percebemos a 

partir dos depoimentos dos sujeitos abaixo, que a SEE e a Escola busca realizar e integrar 

esses outros segmentos da Escola no processo de formação continuada, porém, assim como 

visto na formação do corpo docente, esses encontros são desenvolvidos de forma pontual, em 

datas definidas durante o ano e de forma geral abordam temáticas diversas, não possuindo um 

objetivo centrado e especifico para a formação do corpo técnico e administrativo de uma 

Escola que visa objetivar a proposta do ensino médio integrado: 

A equipe gestora ela tem as formações, ela tem a formação também, mas 
também ela ocorre durante o ano, mas eu acho é, ela sempre ocorre dentro 
dessa perspectiva, é geral não dentro dessa formação também que é 
relativa as especificidades, pelo menos eu não to ciente se isso já está 
acontecendo, não é, a gente trabalha numa escola de ensino médio 
integrado, a formação de gestora, até porque não sou uma gestora, não sei 
dizer isso claramente, mas  [...]  em relação ao ensino médio integrado, 
não tem (Educadora de Apoio/Coordenação Pedagógica). 
 

Encontramos também, na fala da Gerente Geral de Educação Profissional indícios 

de apoio à participação desses outros representantes da Escola nas capacitações: “no meio do 
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ano nós temos o grande fórum que envolve todos os professores, gestores, administrativo, 

toda a escola participa do fórum”. Segundo esse sujeito: 

O administrativo é da rede, que também passa por toda formação para 
trabalhar em uma escola integral. Todos têm que passar por tudo, porque 
eles estão trabalhando 40h com aluno, então se você é administrativo e está 
lidando diretamente com o aluno, ele tem que entender qual a função 
daquele aluno. A merendeira também, ela atende pai, atende mãe, então 
trabalha todo mundo junto (Gerente Geral da Educação Profissional). 
 

Por fim, buscamos em nossa investigação conhecer também as principais 

fragilidades ou pontos de melhoria, percebidas pelos sujeitos no tocante à formação 

continuada. De acordo com os depoimentos abaixo, a ausência de espaço-tempo no calendário 

escolar, é apontada como uma das grandes fragilidades deste processo, posto que, em razão da 

obrigatoriedade em seguir a excessiva carga horária existente nos currículos integrados, não 

resta tempo para a realização e participação dos sujeitos em ações de capacitações e formação 

continuada: 

É isso que eu falei pra você, não é fácil, não é fácil, a gente até em função 
da questão do próprio tempo, o tempo das escolas que tem essa experiência 
é curtíssimo porque o tempo da parada é o que eu to dizendo, o tempo da 
parada pedagógica, é o tempo de você poder fazer isso [...] a gente faz um 
trabalho de formiguinha, a gente vai repassando pros educadores quando a 
gente não pode fazer essa parada mais frequente porque tem toda uma 
carga horária que tá aí que tem que ser trabalhada não é?! Que tem que 
ser cumprida, vamos dizer assim. A gente tem que fazer como as 
formiguinhas, a gente tem que ir pegando eles, e juntando e aproximando e 
trabalhando essa ideia dessa compreensão dessa integração e todo ano a 
gente bate na mesma tecla né?! No momento da semana pedagógica a gente 
deixa muito claro porque tem que ser dessa forma, porque essa é a proposta 
que a gente tem a cumprir, não é?! (Educadora de Apoio/Coordenação 
Pedagógica) 
 

O fator tempo, também é citado pelo Educador de Sociologia como um dos itens 

que impossibilita a efetivação das formações continuadas, pois, segundo o educador, os 

profissionais que atuam nestas Escolas Técnicas, trabalham em horário integral, ou seja, 08 

(oito) horas dia, assim, para ele, mesmo que se deseje realizar algum treinamento externo, isso 

não é possível, pois: 

De modo geral a gente tem um problema com formação continuada 
principalmente no programa integral. Primeiro porque você não pode 
dizer, eu quero assistir a um seminário de antropologia lá no CFCH, porque 
simplesmente você não vai ter tempo, como é que você vai sair daqui para 
ir para lá. Então isso faz parte (Educador de Sociologia). 
 

Os relatos aqui registrados nos levam a inferir que a ETECD necessita garantir o 

tempo de estudo e assegurar para os profissionais com dupla jornada, um tempo especifico 

para reflexões, planejamentos e capacitações (CONAE, 2010). 
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Corroborando com esta diretriz, a Educadora de Apoio/Coordenação Pedagógica 

ressalta que “a formação também dos educadores precisa melhorar, precisa melhorar, pra 

quem trabalha com dedicação exclusiva, pra quem trabalha na perspectiva do ensino médio 

integral, pra quem trabalha numa perspectiva de uma escola profissionalizante”. 

A Educadora de apoio fecha a entrevista dizendo que: 

sem o olhar para o educador a gente pode estar fadado ao insucesso das 
perspectivas dessas políticas publicas, acho que enquanto a gente não parar 
para olhar pra ele, para o educador de uma forma geral, a gente pode 
correr o risco de desenvolver um processo de robotização da formação 
dentro dessa escola. 

Diante de tudo que foi externado pelos (as) sujeitos desta pesquisa em torno desta 

unidade de análise, fica evidente a necessidade da Secretaria Estadual de Educação e da 

Escola em investir e promover a formação continuada dos Docentes, Técnicos-administrativos 

e Gestores que atuam diretamente nesta modalidade, enfatizando especificamente no que se 

refere aos princípios teóricos e metodológicos da concepção do EMI, bem como, focando na 

integração entre os educadores da base nacional comum e os educadores da formação 

profissional. 

Por fim, vale ressaltar que devemos buscar nestas formações, enfatizar as relações 

entre o Estado, a sociedade, a ciência, a tecnologia, o trabalho e a cultura. Possibilitando 

assim, apropriar os fundamentos da formação humana e da proposta da educação profissional 

integrada ao ensino médio. (PACHECO, 2012). 

Não menos importante, na próxima seção, buscaremos analisar as questões 

referentes à infraestrutura física e os recursos humanos existentes na Escola, pois assim como 

a profissionalização e formação inicial e continuada dos professores, a carreira, a 

remuneração e a condição de trabalho, são também fatores importantes no processo de 

materialização e implementação desta proposta. 

 

3.5 Da Infraestrutura Física e dos Recursos humanos da Escola; 
 

Ressaltamos, que nesta pesquisa, não foi possível contemplar a visão dos alunos 

sobre as condições da infraestrutura instalada na Escola, nossas análises permearam os 

depoimentos e a opinião apenas dos educadores, gestores, educadora de apoio e do 

representante da empresa parceria. 

As análises realizadas nesta seção utilizam como referencia a citação de Kuenzer 

(2002, p. 35) quando ela afirma que: 
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a democratização do Ensino Médio, no entanto, não se encerra na ampliação 
de vagas: ela exige espaços físicos adequados, bibliotecas, laboratórios, 
equipamentos e, principalmente, professores concursados e capacitados. Sem 
essas precondições, discutir um novo modelo, pura e simplesmente, não tem 
sentido.  
 

Diante deste pressuposto, seguimos nosso roteiro de entrevista, questionando 

nossos sujeitos se os recursos humanos existentes na Escola são suficientes para a 

implantação do Ensino Médio Integrado? E se a infraestrutura física/laboratórios/biblioteca 

estão de acordo para a efetivação de uma educação de qualidade? 

De acordo com (Oliveira, 2009, p. 58) em seu artigo intitulado “Possibilidades do 

Ensino Médio Integrado diante do financiamento público da educação” é evidente que o 

pouco investimento por parte do Estado, tem resultado em Escolas Públicas de péssimas 

condições, para ele:  

Escolas sucateadas, professores mal pagos e em número insuficiente, 
ausência de bibliotecas, déficit no número de carteiras, problemas com 
iluminação, falta de água potável, infraestrutura precária etc. são alguns dos 
diversos problemas que enfrentam as escolas públicas brasileiras e que 
levam os alunos a chegarem ao final da Educação Básica em condições 
extremamente deficitárias no referente a disputar um emprego ou 
continuarem seus estudos. 
 

Diferentes dos habituais resultados encontrados em pesquisas educacionais que 

investigam sobre essa temática verificamos na Escola Técnica Estadual Cícero Dias, uma 

situação totalmente diferenciada, o qual para ilustrar apresentamos os depoimentos abaixo: 

Como você pode ver, nesse laboratório aqui, a gente tem ar condicionado 
central, a gente tem uma lousa digital, a gente tem internet, computadores 
bons. Enfim, em termos de recursos matérias a Escola realmente esta de 
parabéns, eu acho que uma outra escola que tem as mesmas condições 
parecidos com aqui é o Colégio de Aplicação e olhe lá, pois se falando de 
recursos físicos e infraestrutura, eu acho que aqui ainda é melhor 
(Educador do Curso Técnico em Programação de Jogos Digitais). 
 
aqui isso é muito forte, a questão da estrutura está de acordo com o 
currículo, por exemplo, a biblioteca, é climatizada, possui livros, eu não vi 
os meninos reclamar, pelo menos durante o ano de 2012, entendeu? A 
questão dos laboratórios tem que ser, até porque a gente tem um curso 
técnico, então trabalha programação, então você tem uma internet dentro 
do laboratório rápida, você tem programas dentro de computadores bons, e 
ai não fica aquela lentidão que geralmente acontece então você precisa de 
toda ferramenta, aqui tem o mídia educação, então vai ter maquinas 
fotográficas, filmadoras de última geração, então realmente, em relação a 
isso não deixa a desejar não (Educador de Sociologia). 
 
Só que a gente nunca tá satisfeito, mas é claro que se você for por ai olhar 
as escolas, você vai ver que nos temos condições muito afortunadas, 
entende? Muito privilegiadas. As salas têm condições boas, lousas digitais 
né? (Coordenador de Pesquisa Educacional/Nave). 
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Os extratos acima representam o grau de satisfação dos entrevistados em relação à 

infraestrutura disponível na Escola. Os sujeitos chamam atenção para a boa estrutura dos 

laboratórios, salas de aulas climatizadas e da disponibilidade de equipamentos eletrônicos que 

facilitam a aprendizagem do aluno, tais como: lousa digital, máquinas fotográficas, filmadoras 

e computadores de última geração. Outro ponto destacado pelos sujeitos diz respeito à boa 

qualidade da internet nos laboratórios. A única ressalva registrada foi feita pelo Educador do 

Curso Técnico em Multimídia, no qual externou que a biblioteca seria o ambiente que requer 

melhores condições. Segundo ele “a biblioteca é a mais fraca”. 

Questionados sobre qual o “segredo” para uma Escola Pública com condições 

físicas tão satisfatórias, os sujeitos atribuíram à contribuição que a empresa privada parceira 

tem proporcionado desde o surgimento da Escola. Para a Educadora de Química a razão de 

“ter uma escola hoje bonita, bem equipada, né com uma estrutura totalmente diferente das 

outras escolas e o que é que eu tenho de diferente aqui: o parceiro. O parceiro esta aqui 

presente dando uma estrutura, né, e uma força a gente, que não tá em outra escola”. 

Confirmando esta afirmativa, o Educador de Sociologia, responde à indagação 

acima, enaltecendo o poder de intervenção da empresa privada junto à Secretaria Estadual de 

Educação em garantir que as melhores condições físicas e de recursos humanos sejam 

colocadas à disposição daquela Escola. No entanto, infelizmente tal situação não é comum 

para as demais Escolas, que por não possuírem parceria com empresas, são relegadas pelo 

Estado.   

O depoimento abaixo é demonstrador da influencia que a empresa privada tem 

sobre o Estado, acompanhando os processos de contratação de pessoal e “cobrando” da 

Secretaria de Educação as melhores condições para a Escola. Para o Educador de Sociologia, 

o “patrocínio” que a Escola tem é que contribui para que tudo ocorra conforme planejado.  

Aqui tem um diferencial né, por conta do patrocínio né, que a gente 
chama né, a parceria público privado que dá uma “forçada de barra” 
junto com a Secretaria de Educação, porque como aqui é um Centro de 
Excelência, um Centro Experimental, a Secretaria de Educação eles 
tentam suprir ao máximo, as carências daqui, há uma mobilização maior 
aqui, tipo, qual o professor que tá faltando? Vamos complementar o 
quadro?  [...] aqui não demora uma disciplina sem professor, até porque, 
como eu falei, além de ser um Centro Experimental, pois o que é feito aqui, 
eles tem que expandir depois para o programa todo, integral, tem a 
questão também da OI, aqui, que fica oh! Vamos agilizar, porque a gente 
ta investindo lá, eu vejo muito isso, sabe? Ta faltando professor, ai no 
outro dia chega o professor, e isso eu não vejo acontecer em outras 
escolas (Educador de Sociologia).   
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O relato acima, nos incita então a questionar sobre o papel do Estado em garantir o 

principio de igualdade de condições e acesso a permanência a todos, bem como, em garantir o 

padrão mínimo de qualidade para todas as Escolas. Pois como comparado pelo próprio 

sujeito, a realidade das demais escolas do estado Pernambucano é diferente das condições 

proporcionadas a Cícero Dias.  

O pretenso argumento de que o Estado não possui condições de garantir a 

eficiência e eficácias dos serviços públicos, e que para isso necessita do apoio e da 

intervenção da empresa privada na educação pública, é evidenciado também no discurso da 

Educadora de Química abaixo, ao justificar que a boa infraestrutura física disponível na 

Escola é fruto dessa parceria. 

O parceiro surgiu desde o surgimento da escola. Ele que realmente deu vida 
a Escola, né. O parceiro investiu muito na Escola, investiu no prédio, ele 
que construiu a Escola. A Escola é construída e equipada por eles. Tudo 
aqui, o que é do Estado, o que é deles. A gente até se perde o que é do 
Estado e o que é deles. A gente se perde. O surgimento da Escola. Quem 
banca a Escola é a parceria. (Educadora de Química) 

 

Compartilhando deste entendimento, o Educador de Sociologia apresenta outra 

compreensão que justifica também a intervenção da empresa privada na educação pública: “a 

OI quer ver uma linda estrutura e você vai ver isso muito forte. Uma infraestrutura muito 

bem apresentada, pra mostrar a questão da responsabilidade social, tem todos esses 

fundamentos ai, que as empresas privadas tentam colocar. Mas a parceria público e privado 

aqui vem dando certo, vem dando certo”.  

É importante questionar “para quem vem dando certo”? Pois propagar a visão do 

Estado lento, burocrático e incompetente, são discursos que favorecem e estimulam a 

participação das empresas nos serviços públicos e consequentemente, a diminuição do papel 

do Estado.  

Vale ressaltar também, que no discurso empresarial, o foco está sempre no lucro, 

nos resultados, em seus próprios interesses e objetivos. Assim, é comum, que por meio destas 

parcerias, as empresas sejam beneficiadas financeiramente, com redução de impostos e taxas, 

tendo para isso, o pretexto da responsabilidade social.  

Em todos os relatos, foi possível constatar a intensa presença e intervenção da 

empresa parceira na estrutura física da Escola. Observamos que as cores com que a escola foi 

pintada, as cadeiras e a identificação das portas, banheiros e laboratórios, são diferentes do 

padrão estabelecidos para as Escolas Públicas Estaduais. Na ETECD a infraestrutura é 

personalizada de acordo com as cores da empresa parceira, fazendo alusão às “lojas de 
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atendimento da OI nos shoppings”. Para evidenciar este resultado, o Educador de Sociologia, 

no extrato a seguir, chega até a comparar as instalações físicas da Escola antes da intervenção 

da empresa parceira. Na fala abaixo, ele chama atenção para o investimento: 

[...] é grande o investimento da OI, do privado na infraestrutura, [...] quem 
chega aqui percebe logo a questão da infraestrutura da Escola, as salas são 
climatizadas, é tanto que se você tiver a oportunidade de conversar com o 
professor de filosofia, ele diz que quando chegou aqui sem a OI, as salas 
eram sem ar condicionado, as salas eram aquelas saunas né, ai de repente 
você tem um investimento pesado da OI e tudo é feito pela OI, toda parte da 
infraestrutura é da OI. 

 
 A Gestora da Escola também exemplifica no trecho a seguir, que com a presença 

da empresa privada na Escola, as condições físicas são mais modernas e há uma facilidade 

maior para concretizar as ações: 

Eu queria as portas com visor, porque se você tem visor, é mais fácil 
identificar quem tá na sala, se quer falar com o professor já ver ali, sabe 
que não é aquele, não abre a porta [...], então eles já colocaram os visores. 
Eu queria que botassem toldos nessa parte aqui do corredor porque quando 
chove, molha essa parte todinha do corredor, eles já colocaram os toldos 
[...]. É, infraestrutura, muita coisa vai rápido, aí agora tem determinados 
equipamentos que precisa comprar, que outro setor precisa aprovar, aí da 
uma demoradinha, mas sai. (Gestora da Escola). 
 

Porém, a relação público x privado também ocasiona alguns desconfortos dentro 

da Escola, posto que nem todas as obrigações estão “claras” nos contratos, o que dificulta a 

realização de algumas ações:  

Alias a gente tem problemas também, à vezes de manutenção de 
equipamento, porque como é parceria com o Estado, as vezes as coisas não 
funcionam muito né? Ficam, ah! Isso aqui é do Estado, ai eles não fazem, ai 
fica parado, a gente teve um problema assim, a internet agora tá ótima, mas 
por exemplo, até um mês atrás, a internet "tava péssima, a gente tinha uma 
coisa ah! Isso ai é de responsabilidade da OI Futuro, ai fica nesse jogo, né? 
Mas a gente tá tentando sanar isso, fazendo acordos bem precisos assim, o 
que é que é do Estado? O que é que é do Instituto? O que é que a gente 
trabalha colaborando juntos né? (Coordenador de Pesquisa 
Educacional/Nave). 
 

Uma situação semelhante foi também relatada pelo Educador do Curso Técnico 

em Multimídia: 

Agora o que acontece também, fruto dessa parceria, a gente precisa de um 
software pago, porque os softwares gratuitos não atende, não tem uma 
qualidade que a gente precisa para mandar esses meninos para o mercado, 
ai começa um pouco a dificuldade da parceria, porque ai um vem um e diz, 
quem tem que comprar é o Estado, ai o outro chega e diz, não quem tem que 
comprar é o Setor Privado e ai fica um jogando para o outro e a gente tem 
que se virar com  o que a gente tem (Educador do Curso Técnico em 
Multimídia). 
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Questionados então sobre quais seriam de fato as obrigações acordadas entre as 

partes, a Gestora da Escola esclarece: 

O que eu sei dizer é que nessa parceria do publico e do privado a Secretaria 
de Educação, ela fica responsável pelos recursos para manter os 
funcionários da base curricular comum e o instituto Oi Futuro, nosso 
parceiro, eles são responsáveis pelos recursos destinados aos professores do 
curso técnico, da parte técnica, que são os professores contratados do grupo 
CESAR. Esse contrato não é nosso, é do Instituto, o Instituto que contrata, o 
Instituto que paga a eles.  [...] então essa parte de manutenção da escola, de 
equipamentos, é feita em parte pela Secretaria de Educação e em parte do 
instituto Oi. 

Foi também objeto de questão nesta seção, conhecer as condições disponibilizadas 

pela Escola para o desenvolvimento do trabalho docente. Os depoimentos apresentados 

evidenciaram que na ETECD os educadores são divididos em times de pesquisas e que para o 

desenvolvimento destas investigações eles possuem uma carga horária especifica. 

 O Educador de Sociologia expõe com orgulho que todos os educadores da 

ETECD possuem uma boa formação acadêmica “os professores daqui são muito capacitados, 

só precisar eu dizer que para fazer parte do programa integral tem que ter especialização, 

pressupõe-se que eles tem um conhecimento mais apurado [...]  você vai ver os professores 

do técnico, a maioria tem mestrado, doutorado, você tem professor do regular aqui, que eu 

ainda não tinha visto que tem doutorado, então é um critério para o programa integral, para 

o ensino médio integrado”. No entanto, o educador também questiona que ao mesmo tempo 

em que eles são “extremamente qualificados” é também necessário que eles “entendam a 

questão da integração, do que é o ensino médio integrado?” “Então falta isso, falta um pouco 

de politização dos outros professores no sentido de entender o que é isso”. 

Visando caracterizar as especificidades das condições oferecidas aos educadores 

da ETECD, constatamos na fala da Educadora de Apoio, que os profissionais desta Escola, 

possuem uma condição favorável para o estimulo à pesquisa, pois segundo ela: 

Cada educador tem um tempo de pesquisa, por exemplo, dentro da sua 
carga horária semanal a ideia é que tenha tempo para ele parar, 
desenvolver uma pratica que aqui também os educadores tem projetos de 
pesquisa dentro da realidade daqui da escola, não sei se você sabe disso  
[...]  Os educadores são divididos em times de pesquisa, dentro da própria 
experiência pedagógica que eles desenvolvem dentro da escola e esse tempo 
é um tempo que eu não acho que deva ser só dessa escola, deve ser um 
tempo para todos [...]  eu acho que não se deve abrir mão desse tempo. 

Confirmando a existência desta condição na Escola, o Educador de Sociologia 

parece nem acreditar que isso vem ocorrendo dentro de uma Escola Pública: “aqui eu tenho o 

tempo de pesquisa, pra você ter ideia, eu tenho um tempo que eu paro que é para pesquisar”. 
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Tal relato nos chama atenção, pois apresenta uma condição particular e diferente dos demais 

professores que atuam na etapa da educação básica no Brasil. A disponibilidade de tempo 

para que os professores através da pesquisa possam conhecer refletir e transformar sua 

realidade. É preciso perseguir o principio de que o “professor precisar assumir-se como 

pesquisador de sua própria prática”. (LÜDKE É CRUZ, 2005, p. 81). 

Nesta seção, procuramos também conhecer as principais dificuldades ou algum 

ponto a ser melhorado em relação às condições oferecidas ao recurso humano da Escola. O 

desafio apontado pelo educador, entre outros aspectos, permite que chamemos a atenção para 

uma questão bastante enfatizada por vários estudiosos da educação profissional, sobre o qual 

ninguém discorda: o número insuficiente de professores nas Escolas e a disponibilidade de 

um número maior de tempo para pesquisar e refletir sobre suas próprias práticas pedagógicas. 

A dificuldade também é a quantidade de professores, acho que aumentar a 
quantidade de professores do curso técnico, a gente teria mais tempo para 
pensar a respeito, para propor uma coisa nova, para integrar mais e 
melhor, e eu sei que a situação do pessoal regular tá pior ainda, é 1 ou 2 
professores para dá 50 aulas na semana, e muito mais apertado ainda, 
então ta faltando professor, na Escola, nas duas áreas, mais fortemente no 
ensino regular (Educador do Curso Técnico em Multimídia). 
 

Em relação à quantidade de profissionais habilitados para a área especifica técnica, 

a Gerente Geral de Educação Profissional confirma a grande rotatividade e a escassez destes 

profissionais para assumir a função docente: 

Quando a gente ver que o povo está seis meses com a gente e pensa que 
ele vai, ai ele consegue um emprego melhor, consegue passar em uma 
seleção, e ai nosso trabalho recomeça todo de novo  [...]  Então, todo os 
dias pra gente a gente está sempre recomeçando na educação 
profissional. 

Segundo o Educador do Curso Técnico em Programação de Jogos Digitais é 

“preciso ter melhoria na remuneração dos professores, é preciso ter melhores condições de 

trabalho dos professores”. 

Para que as dificuldades acima citadas, sejam amenizadas ou quem sabe um dia, 

não faça parte da nossa realidade, se faz necessário executar ações, que conforme Zibas 

(1993, p. 29) tornará uma escola de qualidade.  

[...] uma educação geral de alta qualidade também é cara. Ou seja: é elevado 
o custo por aluno [...] onde haja laboratórios bem equipados, computadores, 
bibliotecas atualizadas, campos esportivos e outros modernos recursos 
didáticos; onde seja desenvolvido um currículo amplo e articulado e onde 
técnicos e professores bem preparados recebam bons salários. 

Dando continuidade a análise das unidades de categoria, na próxima seção 

buscaremos conhecer como ocorreu a escolha e definição dos cursos técnicos implantados na 
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Escola Técnica Estadual Cícero Dias, bem como perceber se houve a participação da 

comunidade no processo de elaboração da proposta pedagógica e se a matriz curricular, na 

visão dos sujeitos, está adequada ao mundo do trabalho. 

 

3.6 Da escolha do Curso e da construção da Matriz Curricular; 

 
A partir do disposto no Parecer CNE/CEB nº 11/2012 no qual “atualmente não se 

concebe uma Educação Profissional identificada como simples instrumento de política 

assistencialista ou linear ajustamento às demandas do mercado de trabalho”, indagamos os 

nossos sujeitos sobre como ocorreu à definição e escolha dos cursos técnicos implantados na 

Escola Técnica Estadual Cícero Dias. 

Os relatos apresentados demonstram que a definição do Curso Técnico em 

Programação de Jogos Digitais e do Curso Técnico em Multimídia, se deu por iniciativa da 

Empresa Parceira, no qual diz ter “primeiro observado a vocação do Estado, ou seja, qual era 

o negocio do Estado e segundo, que essa educação fizesse sintonia e harmonia com as 

vocações do instituto OI FUTURO”, pois, segundo o Coordenador de Pesquisa 

Educacional/NAVE “o negócio do Instituto OI futuro é comunicação é tecnologia” desta 

forma, para ele não faria sentido que o curso técnico implantado ali fosse, por exemplo, um 

curso “técnico de enfermagem”, pois a empresa “não teria conhecimento nenhum sobre isso”. 

Ainda segundo o Coordenador de Pesquisa Educacional/NAVE a decisão em 

ofertar um Curso seguiu: 

A orientação muito do Antônio Carlos em falar: se você for fazer 
responsabilidade social faça com o seu negocio, porque se não você vai 
fazer uma coisa estranha, em segundo lugar, quando você faz com o seu 
negócio, aquilo se torna uma espécie de braço orgânico seu, aquilo é você, 
você não vai abandonar aquilo. Um braço mecânico você tira quando for 
dormir e dorme sem ele, em um momento de crise, você arranca ele e tal, 
mas um braço orgânico não né? Então essa ideia de usar um braço social, 
de responsabilidade social, ou é trabalhar com ideias que fosse da empresa, 
ate pra que a empresa assumisse mais compromisso com isso, é uma opção 
estratégica. 

No depoimento do sujeito acima, é possível perceber que o critério de maior força 

para a tomada de decisão em relação a qual curso técnico ofertar, está estritamente 

relacionado, a “vocação e necessidade da empresa parceira”. O que demonstra um 

direcionamento contrário, ao que está definido no atual Parecer CNE/CEB nº 11/2012: 

As decisões das mantenedoras, tanto da rede pública como privada, para a 
escolha da oferta de um curso de Educação Profissional e Tecnológica, 
pressupõem um diagnóstico da conjuntura de 



125 
 

necessidades/possibilidades/consequências a partir da realidade onde está 
inserida a instituição de ensino. Estes dados podem ser obtidos em 
levantamentos e estudos junto às organizações da comunidade, instituições 
do mundo do trabalho e entre ex-alunos e estudantes do Ensino Médio. 

Apesar de o sujeito entrevistado ter afirmado que foi realizado “uma pesquisa 

grande aqui, inclusive com o CESAR, apresentando qual era a vocação profissional em 

Recife na atualidade”. Percebemos que a “falta de profissionais devidamente qualificados em 

determinados segmentos profissionais e/ou regiões”, foi o que de fato motivou a empresa na 

escolha e decisão do curso, bem como, a aproximação do curso proposto com a área de 

atuação da empresa parceira.  

O depoimento do Coordenador de Pesquisa, dá força a essa percepção “lá em 

2006, 2007, a gente percebia que tinha vários tipos de profissional na escola Cícero Dias e 

só naquela época a gente tinha 3 mil vagas em aberto. Assim, tinha esse interesse de 

responder a demanda do Estado.” 

A Gestora da Escola, mesmo não tendo participado da escolha e decisão do curso a 

ser ofertado, pois na época não trabalhava na escola, afirma também a hipótese de que a 

decisão e escolha dos cursos foi uma iniciativa da empresa privada: “acredito também que 

eles tiveram essa preocupação, em que curso colocar aqui”, pois como “eles são muito de 

tecnologias, então eu acredito, eu acredito, não tenho certeza, porque não estava lá naquele 

momento”. 

Questionados sobre a participação da comunidade na elaboração da proposta 

pedagógica e quem foram os atores que participaram da construção da matriz curricular, 

obtivemos respostas que demonstram a ausência de participação da comunidade (entorno) e 

da comunidade escolar acadêmica neste processo. 

A comunidade acho que não. Acho que não... A Escola quando ela foi, fez 
uma parceria com a OI, ai fizeram um estudo para ver qual curso estaria em 
alta. Mas que teve a comunidade ouvida não, nem a gente mesmo. 
(Educadora de Química) 
 
Assim, nós especificamente não. (Educador do Curso Técnico em 
Multimídia) 
 

A não participação dos professores na construção das matrizes curriculares, não 

significa uma novidade no campo acadêmico, é comum nos depararmos com pesquisas que 

apresentam o baixo nível de participação dos professores na elaboração dos currículos dos 

cursos técnicos. No entanto, tal situação deve ser combatida, pois assim como sinaliza Freitas, 

(2012, p. 110): 
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A ausência de efetiva participação dos professores na construção dos 
currículos dos cursos técnicos sinaliza certo nível de controle externo que 
recai sobre a ação pedagógica deles, a qual remete indiscutivelmente, sobre a 
autonomia docente e às implicações decorrentes desta, em relação à 
formação tanto do educador quanto do educando, tendo em vista ser apenas 
por meio da realização de uma prática pedagógica libertadora, que a 
educação pode vir a se tornar capaz de formar cidadãos emancipados. 
 

A fala do educador abaixo, confirmar a ideia do controle externo que recai sobre a 

ação pedagógica e sobre a autonomia docente, quando no trecho abaixo, ilustra bem como 

ocorreu na Escola Técnica Estadual Cícero Dias a participação de atores externos: 

A matriz foi desenvolvida, a parte técnica havia um coordenador aqui, havia 
consultores, doutores da UFPE, e na época eles sentaram comigo e falou, 
oh!Vamos olhar aqui comigo, o que é que tu concordas, tu achas que isso 
aqui ta legal, então assim, da parte técnica não toda, até porque não chegou 
nem a completar naquela época, porque ele passou pouco tempo aqui. 
(Educador do Curso Técnico em Programação de Jogos Digitais) 
 

Em outro depoimento, o sujeito reforça a presença e a participação de atores 

externos à comunidade acadêmica da Escola, no processo de construção e elaboração da 

proposta pedagógica: 

Acho que a primeira reunião que fizemos, teve a participação de todo 
mundo né? Era a gestão da OI FUTURO, a gestão da Secretaria de 
Educação, mais os representantes dos nossos parceiros né, que é o Antônio 
Carlos como representante da MODUS FASCINE, o Silvio Meira como 
representante do (CESAR), a Monica Costa lá no Rio como representante da 
PUC MINAS, Suzana como representante da PLANETA.COM, então ali 
começou a se pensar não só o curso técnico, mas toda a escola 
(Coordenador de Pesquisa Educacional/NAVE). 
 

Na citação acima podemos depreender que mais uma vez a ausência do corpo 

docente da Escola no debate e discussão para formulação da proposta pedagógica curricular, 

tem repercussão direta na materialização dos objetivos propostos pelo projeto. Pois, assim 

como já apresentado em nosso percurso teórico, a participação coletiva de diversos segmentos 

da escola na construção do currículo, e da proposta político pedagógico é o primeiro 

fundamento que deve ser respeitado no sentido de garantir que “todos devem ser autores desse 

projeto e sujeitos de seu desenvolvimento. É preciso reconhecer que as decisões expressam a 

vontade coletiva e não o poder de pessoas ou segmentos específicos” (BRASIL, 2007, p. 53).  

Ampliando nosso estudo, seguimos nosso roteiro de entrevista, argüindo os 

sujeitos entrevistados, se na opinião deles, os currículos dos cursos técnicos desenvolvidos 

pela Escola, estavam adequados ao mundo do trabalho e de que forma eles percebiam isto.  
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A Gestora da Escola confirma a “dupla” função que as Escolas Técnicas que 

adotam a forma integrada devem ter, reforçando assim, que na prática a polêmica instituída 

pelo Decreto 2.208/97 ainda se faz presente nos ambientes escolares: 

A própria LDB, ela deixa bem claro que a gente deve preparar o nosso 
estudante para a vida acadêmica, e pro mundo da empregabilidade, então se 
a gente já esta nessa dimensão de Escola Técnica integrada a gente já tá 
fazendo muita coisa, a gente já ta formando jovens muito cedo pra irem pro 
mercado de trabalho, muitos vão em frente para a vida acadêmica, vão para 
a universidade e outros se limitam a ficar e já começam a trabalhar, nem 
terminou o ensino médio e já tá sendo contratado, já tá sendo chamado. De 
tão bom, de tão bem preparados que eles saem daqui, então é essa visão 
mesmo que acredito (Gestora da Escola). 
 

A resposta apresentada, entre outros aspectos, demonstra que o sujeito 

entrevistado, define a formação do jovem para o mercado de trabalho ou para a vida 

acadêmica, como principal função da Escola. Podemos também, perceber que a Gestora da 

Escola, ao responder ao questionamento proposto contradiz o conceito de “mundo do 

trabalho” com as necessidades do “mercado de trabalho”. Foi o que podemos perceber na fala 

do entrevistado, ao responder “pro mundo da empregabilidade24”, tal confusão na prática é 

comum, porém bastante diferente em sua teoria.  

CIAVATTA e RAMOS (2012, p. 31) fortalecem esse ponto de vista, ao afirmar que: 

[...] vimos recentemente, em escolas técnicas, a confusão entre mercado de 
trabalho e mundo do trabalho. O primeiro termo diz respeito à geração e 
demanda de postos ou de oportunidades de trabalho, é a “esfera que 
circunscreve as práticas sociais pelas quais a força de trabalho, sob 
determinadas normas e leis, é comprada e vendida” [...] 
O segundo termo, mundo ou mundos do trabalho, ideia aparentemente vaga, 
tem seu uso definido em referência ao trabalho em geral e às condições de 
trabalho e de vida dos trabalhadores, à sua cultura, ao seu pertencimento à 
classe trabalhadora, à história da classe operária. 
 

Oliveira (2009, p. 54) defende que: 

O Ensino Médio deve ter uma relação direta com o que ocorre no mundo do 
trabalho, entretanto essa relação não pode ser confundida com uma 
submissão ao imediatismo preconizado pelo mercado de trabalho. 
 

                                    
24A noção de empregabilidade em conexão com o enfoque da competência resgata os enfoques econômicos e 
individualistas da Teoria do Capital Humano e cumpre, no plano das significações ideológicas, uma função 
muito importante na sociedade capitalista contemporânea à medida que procura construir um consentimento 
entre os trabalhadores de que eles devem, individualmente, incrementar seu capital humano para aumentar as 
possibilidades de empregabilidade, condicionando assim tanto a qualificação quanto a capacidade de inserção e 
permanência no mercado de trabalho à aquisição individual de competências. (CARDOZO, 2009, p. 192) 
“A educação é vista reduzida ao “[...] economicismo do emprego” e não vinculada à [...] dimensão ontológica do 
trabalho e da produção “(FRIGOTTO, 1999, p.14). 
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A “confusão teórica” realizada pelos nossos sujeitos realça mais uma vez a falta de 

clareza e o pouco embasamento teórico existente entre os educadores da Escola Técnica 

Estadual Cícero Dias sobre essas duas categorias.  

As manifestações registradas reforçam a percepção dos sujeitos de que a educação 

profissional integrada ao ensino médio visa à formação para a continuidade dos estudos ou a 

inserção no mercado de trabalho. 

Bom a gente vem percebendo, assim que, que pelo resultado que a gente tá 
tendo diante dos meninos que saem formados, a gente vem percebendo que a 
gente tá sim sintonizados com a demanda, tá, porque os meninos saem, 
porque a gente tem muito elogios assim, tanto da faculdade quanto dos 
empregadores, então, assim, a gente tem um retorno bem positivo 
(Coordenador de Pesquisa Educacional/Nave). 
 

Não foi possível perceber nas falas dos sujeitos entrevistados, a visão da formação 

humana e emancipadora que a educação profissional integrada deve ter, nem tão pouco, a 

visão desta educação “como uma importante estratégia para que os cidadãos tenham efetivo 

acesso às conquistas científicas e tecnológicas da sociedade”. (BRASIL, 2012) 

Como já abordado em nosso capítulo teórico, se faz necessário redefinir o papel e 

a função da educação profissional integrada, não permitindo que a mesma se torne sinônimo 

de treinamentos, capacitações e qualificação profissional para um determinado posto de 

trabalho. Precisamos rever o arcabouço desta educação, promovendo assim, uma formação 

mais ampla para o trabalho técnico - cientifico (ZIBAS, 1993). 

Neste mesmo sentido, Oliveira (2009, p. 53) afirma que:  

Vem existindo uma contínua e ininterrupta preocupação por parte daqueles 
que pesquisam na área de Trabalho e Educação e/ou Ensino Médio de 
reafirmar o quanto o processo de formação profissional não pode resumir-se 
apenas à apropriação de saberes práticos e úteis ao mercado de trabalho. 
Cada vez mais, a luta política por um Ensino Médio que objetive a formação 
“integral” dos educandos impõe-se como necessária e consequente. 
 

Porém, não foi essa a visão que encontramos na fala dos sujeitos da ETECD. O 

discurso da Educadora de Apoio evidencia uma concepção de Educação Profissional Técnica 

de Nível Médio voltado para atender a um objetivo ideológico do capitalismo, que reside em 

quanto mais competente e produtivo o trabalhador, maior será sua empregabilidade, para ela 

“aqueles que se dedicam de fato, aqueles que aproveitam a proposta do curso, já saem daqui 

empregados”. O Educador abaixo pensa da mesma forma: 

Eu creio que sim, porque praticamente, todos os anos, os nossos melhores 
alunos quando saem daqui, já estão empregados, já estão dentro da 
faculdade, boa parcela deles, pra ter ideia, tinha educando nosso, que nem 
formado tava e já tinha gente querendo, os empresários.(Educador Do 
Curso Técnico Em Programação De Jogos Digitais) 
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 O Parecer CNE/CEB nº 11/2012, reforça a tese de que deve-se: 

Adotar uma concepção educacional que não considere a educação como a 
única variável de salvação do país e a Educação Profissional e Tecnológica 
como a porta estreita da empregabilidade, até mesmo porque nunca houve e 
nem haverá congruência direta entre curso realizado e emprego obtido ou 
trabalho garantido. 
 

É essencial desmistificar a pretensa correspondência direta entre qualificação e 

emprego ou oportunidades de trabalho.  Cardozo (2009, p. 193) chama atenção para: 

As possibilidades de o individuo inserir-se no mercado de trabalho depende 
da pose de competências que o habilitem para competir pelos empregos 
disponíveis; entretanto, como o desenvolvimento econômico já não depende 
da inserção da maioria da população economicamente ativa na vida 
produtiva, a aquisição de competências que incrementam o capital humano 
individual pode aumentar as condições de empregabilidade, sem, contudo, 
garantir um lugar no mercado de trabalho que cada dia está mais competitivo 
e restrito. 
 

Porém, nos depoimentos encontrados nesta pesquisa pudemos depreender a forte 

presença da empregabilidade como objetivo e função principal da formação desenvolvida pela 

ETECD. A fala da Gestora da Escola e do Educador do Curso Técnico em Programação de 

Jogos Digitais, reforçam essa percepção: 

A gente percebe que está tão, tão adequado que é como eu te disse o 
estudante nem conclui imediatamente o terceiro ano, agora em novembro 
já tinha estudante nosso sendo chamados pra fazer entrevista no CESAR, 
pra trabalhar no CESAR de tão desenvolvidos que eles ficam (Gestora da 
Escola). 
 
Observando que é uma Escola pública, que tem educandos aqui que vem de 
situações financeiras em que jamais conseguiriam estar em uma Escola 
deste porte, e que muitas vezes eles saem daqui, para emprego, no qual eles 
vão sustentar a própria família[...] automaticamente ele foi empregado e 
hoje ele ganha o suficiente para se manter, pagar a própria faculdade e 
manter  a família, quer queria quer não muda, muda, ajuda muito, faz a 
diferença na sociedade, faz diferença. O que a gente já mudou de realidade, 
de poder pegar o filho de um cobrador de ônibus, um filho de porteiro e ele 
sair daqui para ganhar um salário aqui de 2 mil reais para sustentar a 
família inteira e pegar o irmão que tem as mesmas dificuldades e colocar 
ele em um cursinho para ver se ele passa no vestibular, a gente fica assim, 
nossa legal! Até pra a gente mesmo, dá um orgulho, a gente conseguiu fazer 
a diferença, a gente conseguiu fazer alguma coisa aqui. É muito interessante 
(Educador do Curso Técnico em Programação de Jogos Digitais). 

Destacamos nos depoimentos acima, o que a nosso ver, justifica e reforça a 

existência ainda da tese abaixo: 

As características atuais da sociedade brasileira dificultam a implementação 
da politecnia ou educação tecnológica em seu sentido pleno, uma vez que, 
dentre outros aspectos, a extrema desigualdade socioeconômica obriga 
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grande parte dos filhos da classe trabalhadora a buscar a inserção no mundo 
do trabalho visando complementar o rendimento familiar, ou ate mesmo a 
auto-sustentacão, muito antes dos 18 anos de idade. (BRASIL, 2007, p. 23-
24)  
 

A grande dificuldade, segundo o Documento Base emitido pelo MEC (2007, p. 24) 

é que “esses jovens não podem se dar ao luxo de esperar ate os 20 anos ou mais para iniciar a 

trabalhar”. Segundo Ciavatta (2005, 98) “face à realidade e às possibilidades da educação 

profissional tal como existe em nosso sistema educacional” só a partir da implementação de 

alguns pressupostos, será possível alcançar uma “formação integrada e humanizadora”. 

Para que tal realidade seja superada, se faz necessário que diversas instâncias 

responsáveis pela educação “(governo federal, secretarias de Educação, direção das escolas e 

professores) manifestem a vontade política de romper com a redução da formação à simples 

preparação para o mercado de trabalho.” (CIAVATTA, 2005, p. 98), bem como, que se 

promova um regime de colaboração entre os entes federados.  

 O Educador do Curso Técnico em Programação de Jogos Digitais reforça em sua 

fala, o que Ciavatta (2005, p. 99) estabelece como segundo pressuposto: “manter, na lei, a 

articulação entre o ensino médio de formação geral e a educação profissional em todas as 

modalidades”. Para o entrevistado: 

É  preciso começar desde o inicio, começar desde o fundamental, a gente 
gasta muita energia, é muito tempo, tentando abrir os olhos dos alunos para 
mostrar o potencial que eles têm, que eles podem ter, as oportunidade que 
estão aparecendo e que ele vai ter, leva 1 ano, 1 ano e meio e até dois anos 
para ele despertar para o que estar acontecendo aqui. Acho que a grande 
maioria dos alunos chegam aqui com pouquíssimas condições de 
acompanhar, e com uma defasagem já do ensino fundamental, é muito 
grande e muito forte, então isso precisa acontecer lá no ensino fundamental, 
[...]pois no ensino médio, que são 3 anos, a gente consegue mudar desse 
jeito e imagina se a gente pega ele lá época de formação mesmo, formação 
pessoal, não precisa ser o ensino fundamental o inicio mesmo não, na 
básico mesmo não, vamos dizer, a partir do 6 ano, se pegar a partir dai, 
que ele esta formando sua personalidade, que ele esta se desenvolvendo, 
ele teria um potencial gigantesco e poderia fazer o que ele quisesse da vida 
dele.  É necessário que venha de antes, e não de agora, pois agora a gente 
tem que remediar o que aconteceu e tentar reprocessar e lançar ele para o 
mercado, é complicado. 

 
O entrevistado dá ênfase também à precária condição de aprendizagem que os 

alunos chegam ao Ensino Médio, segundo ele “a grande maioria dos alunos chegam aqui 

com pouquíssimas condições de acompanhar, e com uma defasagem já do ensino 

fundamental”. O mesmo ainda reforça a necessidade de haver articulação da educação 

profissional em todas as modalidades de ensino, justificando que se “no ensino médio, que 

são 3 anos, a gente consegue mudar desse jeito e imagina se a gente pega ele lá época de 
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formação mesmo”. Para o Educador “é necessário que venha de antes, e não de agora, pois 

agora a gente tem que remediar o que aconteceu e tentar reprocessar e lançar ele para o 

mercado é complicado”. 

Na próxima seção buscaremos responder ao nosso terceiro objetivo especifico que 

é de “Analisar a Parceria Público-Privada na Escola Técnica Estadual Cícero Dias”. 

 

3.7 Da parceria público-privado e o papel do Estado 

 
Considerando que a escola campo de estudo desta investigação, é mantida por 

meio de parceria25 da iniciativa privada (Instituto OI Futuro) com a Secretaria Estadual de 

Educação, limitamos à análise da última categoria para investigar: Como os sujeitos 

percebiam a presença/intervenção do Instituto OI Futuro na Escola Técnica Estadual Cícero 

Dias?  

Cientes de que as análises realizadas nesta seção, não demonstrarão em sua 

plenitude o impacto geral causado pela intervenção da empresa privada nas diversas 

dimensões da ETECD, pois isso demandaria outros estudos, mais tempo e outros 

aprofundamentos, buscaremos nesta seção, responder as seguintes indagações: 

1) Quais são as principais dificuldades encontradas na parceria com a iniciativa privada e 

quais avanços os sujeitos desta Escola poderiam identificar? 

2) Qual a participação da empresa “parceira” na dimensão gestão? Na dimensão 

infraestrutura e na dimensão pedagógica?  

Sobre o primeiro questionamento, os entrevistados foram unânimes em afirmar 

que só enxergam “avanços, só avanços”. Viam como algo que “só pode somar, só pode 

somar”. A maior preocupação externada pelos entrevistados diz respeito à “cobrança dos 

resultados”, pois com a presença da empresa privada, o acompanhamento e o desempenho da 

Escola, são realizados pelas duas partes: “existe a preocupação dos resultados, os resultados 

são vistos e cobrados por ambos os lados, pela Secretaria de Educação e pelo Instituto OI, 

então é acompanhamento permanente”. 

                                    
25 Sinteticamente, pode-se conceituar parceria como a união voluntária de pessoas para alcançar um objetivo 
comum. Para que haja parceria, portanto, é necessário, além do objetivo comum, vontade e não obrigação das 
partes, e que haja, pelo menos, duas “pessoas” que constituam as “partes”, que sejam os “partícipes” ou 
“participantes” dessa união. (BRASIL, 2012).  Encontramos também no Artigo 205 da Carta Magna, um forte 
estimulo à parceria da iniciativa privada e o setor público na promoção da educação: A educação, direito de 
todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
(BRASIL, 1988) 
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Nas falas acima, é possível perceber, um dos efeitos da parceria firmada entre o 

setor público e o privado, no que diz respeito à forma de gestão. O relato acima é 

demonstrador que a presença da empresa privada impõe outro “ritmo” à concepção e forma 

de gestão. “O sistema público acaba assumindo a lógica da gestão proposta pelo setor 

privado” (ADRIÃO, PERONI, 2009, p. 5).  Neste contexto é comum percebemos a utilização 

de “terminologias” e “práticas gerenciais” no vocabulário educacional, tais como: eficiência, 

eficácia, competência, produtividade, avaliação e controle de resultados (ADRIÃO, PERONI, 

2009; ARELARO, 2007).  

Corroborando com esta teoria, os achados desta pesquisa evidenciaram a 

introdução destes conceitos e termos no âmbito da Escola Técnica Cícero Dias. Ao analisar o 

Plano de Ação da ETECD, para o ano letivo de 2012, pudemos evidenciar um planejamento 

bastante detalhado, o qual divido em 07 (sete) tópicos dá ênfase ao modelo gerencial 

empresarial  no campo educacional. São eles: 1-introdução, 2-premissas, 3-objetivos, 4-

prioridades, 5-estratégias, 6-resultados esperados e 7-papéis e responsabilidades. Nesta 

mesma direção, observamos também, no Projeto Político Pedagógico, a existência de outros 

termos característicos do planejamento estratégico empresarial, tais como: missão, visão de 

futuro e valores.  

 Um forte reforço à forma com que a Escola possui seus indicadores e resultados 

monitorados podem ser identificados na fala da Gestora, onde a mesma nos informa que a 

cobrança pelos resultados “é muito forte”. Para a entrevistada: 

É uma parceria muito forte, eles tão sempre assim, querem saber como está 
funcionando, quais são os resultados que a gente está atingindo, então há 
sempre, é uma cobrança na verdade não é? A gente é cobrada hoje pelos 
resultados, então a escola em 2011, foi tida como a melhor de Pernambuco, 
a escola técnica ficou em 1º lugar para o ENEM, foi 5.5, 5.55, 5.57, eu não 
lembro agora, mas teve esse bom resultado, então eles tão sempre 
cobrando, tem a diretora da parte de educação do instituto OI, então ela vai 
em parceria conosco pra saber como vai, como a gente vai proceder, o que 
nós estamos pensando em fazer para o próximo ano, quais são os eventos 
que a gente tá querendo programar, para que tenha bons resultados para a 
escola, sempre o foco em resultados. (Gestora da Escola) 

 

No relato acima, podemos identificar outra característica da filosofia empresarial 

introduzido na gestão educacional. O principio da livre concorrência, da competição e o 

desejo de “ser sempre o melhor” passa a fazer parte dos pilares da gestão educacional. Tal 

princípio econômico traz em si a ideia de disputa, entre as escolas na busca para obter o maior 

e melhor resultado. Contrariando, a nosso ver, um dos princípios educacionais estabelecidos 

em nossa Constituição Federal: “garantia de padrão de qualidade” para todos.  
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Neste contexto, o Estado se limita ao papel regulador e fiscalizador da educação, 

criando mecanismos de avaliação, que através de ranking estabelecem quais escolas, alunos e 

professores merecem “destaque”, fazendo alusão a outro principio do ambiente corporativo, o 

do “colaborador destaque” o que no contexto educacional representa as “escolas de 

referências”. 

Outra dificuldade evidenciada está também em conciliar e alcançar os diferentes 

objetivos das duas partes, pois segundo a Educadora de Química, o Estado visa à formação do 

aluno para o prosseguimento dos estudos e a Iniciativa Privada visa a formação para o 

mercado de trabalho: “a gente é muito avaliado por números, não é, números do vestibular. E 

assim, o parceiro em si, não visa muito isso, ele quer o profissional e o Estado os números, 

só essa dificuldade de objetivo”. 

A Educadora de Apoio/Coordenação pedagógica reconhece a contribuição da 

participação da iniciativa privada, mas entende como problemático o relacionamento entre os 

“dois patrões”:  

Só pode somar, só pode somar [...] agora as escolas que tem os parceiros, 
eu diria que tem uma especificidade que eu vejo como uma dificuldade, eu 
vejo que quando você tem a parceria você tem que permanentemente, a 
equipe gestora, principalmente a gestora ela tem que ter um permanente 
equilíbrio dessas duas esferas, porque somos cobrados por todas duas, e 
não é qualquer educador, não é qualquer equipe gestora, não é qualquer 
gestora ou gestor que tem condições de manter esse equilíbrio, porque a 
cobrança não é somente do Estado através da Secretaria de Educação, a 
cobrança pra que tudo funcione da melhor forma possível, obtendo bons 
resultados, não é fácil, são de todos os dois lados e é o que o educador 
pode chamar de dois patrões, é muito bom você ter um patrão que 
impulsiona você a vencer os desafios e fazer o seu melhor, mas vai lidar 
com dois? não é fácil, não é fácil, na pratica não é fácil (Educadora de 
Apoio/Coordenação Pedagógica). 
 

Fortalecendo o sentimento do sujeito acima, o Educador de Sociologia reforça a 

percepção de existir na Escola “dois patrões”, confirmando assim, a pressão e a cobranças por 

resultados, tanto da iniciativa privada, quanto do Estado. 

E Hoje eu penso, ah! É interessante, desde que ele não tome conta de tudo, 
mas ainda assim, é muito difícil a parceria pública e o privada. Pois como o 
pessoal costuma dizer, tem momento aqui, que você tem dois chefes, e 
acaba acontecendo isso, você tem uma exigência de um lado e você tem 
uma exigência do outro, mas ainda prevalecem as exigências da Secretaria 
da Educação (Educador de Sociologia). 
 

 Diferente da percepção dos sujeitos acima, a Gestora da Escola, não ver 

dificuldade em trabalhar com um parceiro que cobra resultados. Para ela, esse deve ser o 

correto papel de qualquer “investidor”: 
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As dificuldades seriam o que? Eu nem vejo, eu só vejo mais benefícios sabe? 
Na verdade, mais benefícios do que dificuldades, todo mundo que trabalha 
com resultado é cobrado né, e o investidor ele quer resultados, então pra 
outras pessoas que não tem esse trabalho com foco, tem isso como uma 
ameaça, sente como uma coisa ruim, eu não vejo. Porque a gente já tá tão 
acostumado com o governo do estado cobrar, cobrar, cobrar, cobrar porque 
na verdade é um investimento muito alto que se faz aqui, você não pode 
deixar a revelia, deixar pra lá, porque se não, o que que vai ser do 
investimento que se faz? Então tudo da gente é cobrado. Se a gente tá tendo 
180 estudantes, são 180 que vai se investir, então no final do terceiro ano 
eles pedem que a gente esteja lá no terceiro ano. É isso, tem esse 
acompanhamento. Eu não vejo não como nenhum problema não (Gestora 
da Escola). 
 

Nos depoimentos registrados acima, podemos perceber entre os diversos sujeitos 

entrevistados, a relação contraditória estabelecida entre a Escola e o “parceiro”, pois, se por 

um lado eles percebiam e defendiam a presença e permanência da empresa privada em 

proporcionar benefícios materiais concretos, por outro, os sujeitos, questionavam o excesso de 

controle e o poder da iniciativa privada sobre a Escola. Percebemos também, que essa tensão 

entre satisfação e insatisfação permeou toda a entrevista.  

Dando continuidade à nossa pesquisa, questionamos nossos atores sobre a 

participação da empresa parceira na dimensão gestão, e entre os depoimentos dos sujeitos, 

predominou a afirmativa de que nesta dimensão é o Estado quem atua, ou seja, a gestão 

pública é que prevalece. Tal conclusão pode ser evidenciada nos trechos a seguir. 

Para o entrevistado representante da empresa parceira na Escola, “A gestão é do 

Estado, a gente não tem nada haver com isso. Na realidade, a gente só vai negociar com a 

gestão o que tem haver com a parte de equipamentos e com a parte da pesquisa, esse é o 

nosso negocio”. 

Cada dia mais o pessoal da Secretaria vem vendo que o nosso negocio não é 
interferir na política pública educacional do Estado, nosso negocio é 
produzir tecnologias que possam contribuir com essas políticas publicas, 
então assim, a partir do momento que a secretaria vai percebendo isso, as 
coisas vão fluindo melhor (Coordenador de Pesquisa Educacional/Nave).  
 

A Gerente Geral de Educação Profissional do Estado reforçando esse 

entendimento é categórica ao afirmar: 

Nenhuma. Não, não. A gente tem um trabalho junto, certo. Então eles têm 
coordenadores e tem professores, nos temos pedagogos, administrativos, 
gestor. A gestão é do Estado. A Escola é do Estado. E o trabalho da gente 
junto, é com a gestão geral deles que é do RJ, a gente tem essa troca, então, 
se eu vou mexer na matriz curricular eu entro em comum acordo com eles, 
olha a carga horária ta grande, tá pequena, vamos enxugar aqui, vamos 
enxugar ali, e eles não podem mexer na matriz, do núcleo comum. Mas eu 
posso mexer na matriz deles, porque a deles eu posso enxugar um 
pouquinho, então esse é um trabalho junto com eles. Na gestão, não. Há 
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uma parceria. A gestão é da Rede (Gerente Geral da Educação 
Profissional). 

 
Concordando também, com essa afirmação, o Educador de Sociologia afirma: 

“Prevalece ainda à questão do público, aqui tem a gestora, tem toda equipe de coordenação 

da Secretaria de Educação, ai você tem aqui, por exemplo, o Coordenador de Pesquisa 

Educacional, que é do Instituto OI Futuro, e ai ele vai trabalhar com você o sentido mais 

pedagógico que a OI propõe pra Escola”. 

Os depoimentos acima registrados merecem destaque, pois indicam a percepção 

dos sujeitos entrevistados em relação à intervenção da empresa na dimensão gestão. Os 

relatos dão indícios que os sujeitos não conseguem perceber o grau de intervenção da empresa 

privada na gestão da escola. Para os entrevistados, ainda prevalece o papel e atuação do 

Estado como principal condutor. No entanto, tal percepção é paradoxal, pois os achados até 

então aqui registrados, dão indícios atinentes que a entrada da iniciativa privada na escola 

contribuiu para a redução da atuação do papel Estado no contexto educacional, e 

consequentemente ocasionou na intervenção do modelo de gestão do Estado e da Escola.  

Nesta perspectiva, Fernandes, Brito e Peroni (2012, p. 571), ressaltam a relevância 

das pesquisas atuais em buscar compreender como a redefinição do papel do Estado 

materializam-se nas políticas educacionais, por meio de estudo da relação entre o terceiro 

setor e os sistemas públicos de ensino. Para elas: 

é importante analisar a política educacional atual no contexto da redefinição 
do papel do Estado, que, por sua vez, está inserida em um movimento maior 
do capitalismo, no qual, na tentativa de superar sua crise, foram 
estabelecidos como estratégias principais o neoliberalismo, a globalização, a 
reestruturação produtiva e a terceira via. Estratégias essas que acabaram 
redefinindo as fronteiras entre o público e o privado tanto na alteração da 
propriedade (público não estatal) quanto no que permanece na propriedade 
estatal, mas passa a ter a lógica do mercado, reorganizando os processos de 
gestão (quase-mercado). (FERNANDES, BRITO, PERONI, 2012, p. 571) 

 

Em Pernambuco, uma pesquisa realizada por Leite (2009), tinha como objetivo 

investigar a forma como se materializou o processo de parcerias, no setor da educação, no 

âmbito das Escolas Públicas do Estado de Pernambuco.  De acordo com a pesquisa o período 

de 1998 a 2006, foi marcado pelo ingresso das empresas privadas na gestão da Educação 

Pública no Estado Pernambucano. Os resultados apresentados nesta pesquisa mostraram que 

de fato a presença do setor privado nestas escolas ocasionou intervenções de cunho 

pedagógico e de gestão. A pesquisa também apresentou a tendência que tais parcerias teriam 
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em permanecer ou em se materializar através de outras formas no campo educacional da rede 

pública.  

Em nossa pesquisa, foi possível apreender através das análises dos diversos 

depoimentos registrados ao longo desta dissertação, que a parceria público privada tem 

influenciado na política educacional do Estado de Pernambuco, em especial, na Escola 

Técnica Cícero Dias, imprimindo no setor público sua lógica e forma de gestão.  

 Nesta conjuntura destacamos: a definição do Curso Técnico em Programação de 

Jogos Digitais e do Curso Técnico em Multimídia, por indicação da empresa parceira; a 

decisão e escolha da Educação Interdimensional como concepção pedagógica norteadora da 

prática pedagógica no Estado e na Escola; a influência dos padrões físicos e dos valores 

gerenciais da empresa privada na administração física e humana da escola.  

É possível também verificar a influência da lógica gerencial de forma explícita no 

contexto escolar, quando a empresa parceira estabelece através de metas e indicadores o 

controle das diversas ações desenvolvidas pela ETECD, neste sentido os resultados 

quantitativos e qualitativos alcançados passam a ser monitorados e de interesse também da 

empresa. Outro ponto que merece ser destacado, diz respeito à participação da empresa 

privada na formação continuada dos profissionais de educação no âmbito daquela escola, 

contribuindo para a disseminação de sua concepção e objetivo de educação. 

Arelaro (2007, p. 899) nesta perspectiva defende: 

a pressão pela “qualidade” do ensino e de gestão educacional “competente” vem 
exigindo dos dirigentes públicos respostas imediatas. Na ausência de condições para 
efetivá-las, estabelecem “parcerias” público-privado que implementam a lógica do 
mercado nas orientações dadas às escolas e nos sistemas públicos de ensino, gestando 
um novo e contraditório conceito de eficiência educacional, em que a participação dos 
diferentes segmentos da comunidade escolar é dispensada. 

Os resultados sintetizados no parágrafo anterior ratificam essa teoria. 

Demonstrando que de fato as intervenções do setor privado na lógica e gestão do público 

suscitam profundas consequências na construção da gestão democrática da educação 

(PERONI, 2008). Pois de certo, não encontramos neste estudo, depoimentos demonstradores 

da preocupação da empresa privada em promover encontros e discussões sobre as tomadas de 

decisão, tão pouco, a preocupação em estabelecer diálogo com a comunidade escolar. Pelo 

contrário, o que percebemos é que a empresa privada é muito atuante nas definições do que 

deve ser feito pela SEE e pela Escola, professores e alunos. 

Seguindo nosso roteiro de entrevista, questionamos nossos sujeitos, sobre quais as 

principais dificuldades e avanços que eles percebiam em relação à parceria da Escola Técnica 

Cícero Dias com uma Instituição Privada. 
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Os depoimentos apresentados demonstram que os sujeitos da Escola “tem sempre 

mais olhares, para os avanços, do que para as dificuldades, é que as dificuldades são 

pontuais”. Esta visão é também confirmada pelo Educador abaixo: 

claro que tem problemas no dia a dia, mas são problemas que até se tornam 
imperceptíveis , por que você está trabalhando mais com foco no estudante, 
ai você não percebe muito isso,  até porque a  gestora daqui ela tem essa 
facilidade de interpretar as coisas, então ela trabalha isso, tipo, eu tenho 
essa exigência da OI, porém se a gente ligar essa exigência a essas 
exigências que tem da Secretaria de Educação, isso vai andar 
tranquilamente, ela consegue fazer isso. Então facilita o trabalho, por mais 
trabalho que ela tenha, em relação a integrar as pessoas, porque até 
fisicamente você ver, você tem essa separação, mas ela tenta ao máximo 
fazer essa ligação (Educador de Sociologia). 
 

A opinião do entrevistado abaixo, representante da empresa parceira, evidencia 

que a grande dificuldade ainda é a resistência que as pessoas têm em admitir a presença da 

iniciativa privada em uma Instituição Pública. O sujeito ainda reforça que a iniciativa privada 

pode ajudar a introduzir uma nova cultura de gestão e que o Estado também pode aprender 

com a seriedade e o ritmo da empresa privada. 

Realmente a experiência do dia a dia é que vem mostrando pra gente como 
fazer isso, porque tem muita resistência, tem gente que diz assim, ah! Poxa 
a empresa privada dentro do Estado, aí ainda tem esse olhar, gozado, eu 
não consigo enxergar, se você chegar pra mim e falar você não é Estado, 
como assim eu não sou Estado (riso). A gente pode questionar muito: quem 
não é Estado?  Então assim a ideia de co-responsabilidade, acho que é essa 
a ideia é o que orienta a gente aqui, a gente ta trabalhando juntos, por uma 
escola, aí tem que aprender o respeito disso daí, não é? Mas é um serviço 
assim, muitas vezes a empresa pode ajudar, a escola, o Estado né, porque 
que a empresa, por  causa do ritmo, da seriedade, de certas entregas e o 
Estado também ajuda a empresa na sua capacidade de trabalhar em larga 
escala (Coordenador de Pesquisa Educacional/Nave).  
 

Para exemplificar a resistência que as pessoas têm em relação à parceria público 

privada o sujeito acima, no trecho a seguir, expõe uma situação vivida por ele recentemente 

na Escola “Nos tivemos aqui, por exemplo, o NAVE DE PORTAS ABERTAS, agora em 

novembro, e ai veio uma representante da Secretaria de Educação e meio que condenou a 

gente, falou assim: vocês não deviam ta fazendo isso não (risos). Por resistência mesmo, Por 

achar que isso era dedo de empresa particular e tal, que isso não é bem vindo”. 

Diferente da reação vivida no exemplo acima, os sujeitos da Escola, foram 

unânimes em responder que a parceria do Estado com a iniciativa privada tem contribuído 

para a qualidade e melhoria da Escola. Nos depoimentos abaixo, poderemos perceber a 

satisfação dos sujeitos da ETECD e o estímulo para que outras parcerias venham a ser 

instaladas em outras escolas públicas:  
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É a diferença. É o que faz a diferença. Eu acho que, o Estado já poderia a 
começar a pensar nisso. Não é só nesta como em outras Escolas. Todas as 
Escolas que tem uma parceria presente, um parceiro, ela é de grande 
sucesso, grande sucesso, pelo que eu conheço o Ginásio Pernambuco, não é 
integrado, mas tem um parceiro lá presente e atuante (Educadora de 
Química). 
 

O Educador do Curso Técnico em Programação de Jogos Digitais fortalece a visão 

da Educadora acima, ao afirmar: “Eu acho que é algo que deveria ser incentivado, e nesse 

sentido o Estado está trabalhando correto”. A Gestora da Escola, também estimula que 

outras instituições privadas tenham a iniciativa de “adotar” uma Escola Pública: 

Dizer que todas as instituições privadas elas pudessem, elas adotassem uma 
escola publica e fizessem uma parceria séria, uma parceria boa, como é o 
Instituto OI, que eles fizessem isso porque só tem a ganhar, a sociedade só 
tem a vencer, só tem a ganhar na questão, a gente hoje tá trabalhando com 
uma perspectiva muito boa, e a gente tá realmente trabalhando com jovens, 
preparando jovens competentes e como diz a proposta da LDB: jovens 
competentes e solidários para atuar no mercado de trabalho com muito 
profissionalismo, então fica aí, meu pedido dessas parcerias  [...]  (Gestora 
da Escola). 
 

Encontramos na citação a seguir a justificativa pelo qual os depoimentos dos 

sujeitos entrevistados, revelam o desejo em perdurar com a parceria. Segundo Marin e Penna 

(2012, p. 126) “a iniciativa privada propõe mecanismos mais ágeis para atender algumas 

demandas da escola, e por isso mesmo é desejada pelos agentes escolares”. 

Nesta mesma direção, a representante do Estado, é contundente em seu 

depoimento: 

Que venha mais parceiros como a OI, que a gente avalia como positivo, que 
as parcerias público privado, por tempo determinado ou não, como ela já 
esta com a gente, há mais de quatro anos, tem funcionado muito bem e que 
estamos aberto para. Muito bom. Pois só tem dado ganho pra gente. É eu 
acho que a nossa visão de Estado é essa mesmo, se você tem alguma coisa 
boa pra dar, porque não aproveitar [...] Nos aqui da Secretaria de 
Educação, nós somos o Governo do Estado, somos servidores públicos, 
então o nosso publico é o estudante, e nós temos que ofertar o melhor para 
ele, independente  se é público, se é privado, se é parceria, ou não, o 
importante é que ele tenha o melhor.  Que o nosso papel é esse (Gerente 
Geral da Educação Profissional). 

Corrobora também, com este pensamento, o representante da empresa parceira: 

Sobre a parceria eu acho positivo, eu acho que é uma lógica que a gente 
deve assumir mais e que a gente deve investir né. Eu acho que o papel do 
estado estar sim, em articular com o que se diz não ser Estado. Eu não 
compreendo isso muito bem, mas eu acho sim, eu acho que o papel do 
Estado, é além de dar conta de, acho que tem algum problema ai que é um 
problema matemático, essa noção de que o estado dá conta de tudo, é uma 
noção antiga, pós-guerra 48. Ah! O estado agora, depois que está tudo 
destruído, o Estado tem que dá conta de tudo. Naquela época devia ser 
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possível, hoje, matematicamente, se você pensar que todas as mazelas 
sociais ou todos os serviços sociais tem que ficar só com o estado, isso não é 
real, o estado tá falido. [...] Então assim, desenvolver uma ética de co-
responsabilidades é necessário, assim, mesmo porque uma empresa é, uma 
empresa que explora recursos sócio ambientais humanos, né ela tá 
interferindo neste Estado, e ela tem que dar o retorno em relação a isso. 
(Coordenador de Pesquisa Educacional/Nave).  
 

A declaração acima intensifica que sendo o Estado o responsável pela crise e pela 

baixa qualidade dos serviços públicos, em especial da educação, a solução torna-se, então, o 

Estado mínimo, em que as funções estratégicas do Estado são repassadas para o setor privado.  

De acordo com Marin e Penna (2012, p. 114) a adesão dessas “estratégias” se 

“impõem como evidente e como a melhor e mais eficiente saída para a resolução dos 

problemas educacionais na atualidade, e também para a promoção da qualidade na educação”. 

Nesta direção, podemos inferir que apesar de alguns depoimentos inspirarem 

resistência, predomina entre os sujeitos da ETECD a visão de que à iniciativa privada pode 

contribuir com a implantação de métodos mais eficientes de gestão, com a cultura do 

monitoramento dos resultados e com a modernização da infraestrutura.  

A nosso ver, ficou evidente nas falas dos entrevistados, o sentimento de que a 

presença da empresa parceria (OI Futuro) contribuiu para que a Escola Técnica Estadual 

Cícero Dias desfrutasse de uma boa e atualizada infraestrutura. Ressaltamos ainda, que a 

parceria é vista como “uma aliança construtiva, uma fonte de informações sobre ferramentas 

mais eficazes para apoiar a escola nos seus desafios” (HENRY JUNIOR, 2011, p.163). 
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Não sou esperançoso por pura teimosia, mas por imperativo existencial e 
histórico. Não quero dizer, porém, que, porque, esperançoso, atribuo à 
minha esperança o poder de transformar a realidade e, assim convencido, 
parto para o embate sem levar em consideração os dados concretos, 
materiais, afirmando que minha esperança basta. Minha esperança é 
necessária, mas não é suficiente. Ela só, não ganha a luta, mas sem ela a 
luta fraqueja e titubeia. Precisamos de esperança crítica, como o peixe 
necessita da água despoluída. 

Paulo Freire 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A pesquisa aqui apresentada teve como objetivo geral analisar o processo de 

implementação da Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio na Escola Técnica 

Estadual Cícero Dias. Para isso, buscamos analisar a concepção que fundamenta o 

processo de integração da educação profissional ao ensino médio, no âmbito desta Escola, 

bem como, identificar quais as ações estão sendo realizadas no sentido da materialização 

desta proposta, e por último, analisar a parceria público privada existente entre a 

ETECD e o Instituto OI Futuro.  

Nesta direção, esta pesquisa estabelece a Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio desenvolvida na forma articulada integrada como objeto central de análise, buscando 

então, responder as seguintes inquietações:  

• Qual a concepção que fundamenta o processo de integração da educação 

profissional ao ensino médio, no âmbito da Escola Técnica Estadual Cícero Dias? 

• Como ocorre a materialização da educação profissional ao ensino médio na 

referida Escola? 

• Como no âmbito da Escola Técnica Estadual Cícero Dias ocorre à 

articulação/parceria com uma instituição privada? 

 

Na busca em responder os objetivos propostos por esta pesquisa, optamos por 

utilizar a abordagem qualitativa e o estudo de caso como caminho metodológico, bem 

como, elegemos o uso da pesquisa bibliográfica, da pesquisa documental e da entrevista 

semiestruturada como técnicas para a coleta dos dados. Por fim, a utilização dos princípios 

da análise de conteúdo, contribuiu para explorar os resultados e elucidar as questões 

propostas. 

Retomando um pouco o esforço feito no primeiro capítulo, apreendemos que a 

proposta do Ensino Médio Integrado, surge da necessidade de se criar um projeto de educação 

básica que supere a dualidade entre formação profissional e formação geral, e que transfira o 

foco de sua finalidade da formação produtiva para a formação humana, laboral, cultural e 

técnico-científica (MEC, 2007). 

Ainda neste capítulo, buscamos apresentar as bases teóricas pertinentes à temática 

principal desta pesquisa. Foi realizado um estudo acerca da educação profissional técnica de 

nível médio, a partir da aprovação do Decreto 5.154, de 23 de julho de 2004 e seus 
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instrumentos legais. Acreditamos que o referido decreto pode ser visto como um “divisor de 

águas” no processo histórico de consolidação da Educação Profissional no Brasil, pois marca 

a retomada da formação baseada nos princípios da politécnia, da integração do ensino médio a 

educação profissional. 

No segundo capítulo desta pesquisa, buscamos situar a educação profissional 

técnica de nível médio no Estado de Pernambuco. Os achados aqui apresentados evidenciaram 

uma crescente expansão da rede estadual de educação no oferecimento desta etapa da 

educação, seja por meio do número de estabelecimentos, seja pelo aumento no número de 

matrículas. No entanto, a evolução histórica, delimitada no período de 2007 a 2012, nos 

apresenta que a forma subsequente ainda é predominante na educação profissional 

pernambucana. 

 Os dados apresentaram também, que o número de professores contratados não 

acompanhou proporcionalmente o número de matrículas realizadas. Atualmente, são 24 

alunos para cada 01 (um) professor. Outra fonte que comprova a necessidade e urgência em 

aumentar os investimentos públicos para essas escolas, diz respeito, à taxa de aprovação, 

reprovação e abandono na última etapa da educação básica. De acordo com os dados 

estatísticos do INEP, o Estado pernambucano, apresenta hoje, uma taxa de reprovação e de 

abandono de 10%. E uma taxa de 49,1% no que se refere a distorção idade-série.  

Os estudos aqui realizados nos proporcionaram também conhecer as áreas 

profissionais que concentram o maior número de matrículas. São elas: ambiente, saúde e 

segurança, com 13.651 matrículas, controle e processos industriais, com 6.835 e informação e 

comunicação, com 5.090 alunos.  

Os resultados acima abordados cumprem com o objetivo deste segundo capítulo, 

que é de situar a educação profissional técnica de nível médio no Estado de Pernambuco. Já o 

terceiro e último capítulo é composto por uma apresentação analítica daquilo que pudemos 

apreender de nossa pesquisa.  

Para nortear a análise dos resultados, as informações foram organizadas em temas 

específicos, conforme segue: da proposta do Ensino Médio Integrado; da concepção 

pedagógica que fundamenta o EMI; das ações que caracterizam a materialização da 

integração; da participação do corpo docente, técnico e gestor nas capacitações; da 

infraestrutura física e dos recursos humanos da Escola; da escolha do Curso e da construção 

da Matriz Curricular e da parceria público-privado e o papel do Estado.  

Os resultados apresentados por meio deste estudo sinalizam que predominam entre 

os sujeitos desta Escola, o conceito do Ensino Médio Integrado pautado na visão de um 
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ensino de justaposição e de complementação entre os saberes da base nacional comum e da 

base especifica (técnica). Esses resultados corroboram com outras pesquisas (FREITAS, 

2012; CARDOZO e LIMA, 2010; GARCIA, 2009; DAVANÇO, 2008) que também 

evidenciam que os sujeitos que atuam nesta forma de Educação não possuem ainda domínio 

epistemológico suficiente para entender o significado político e filosófico desta “nova forma 

de articulação”. 

É preciso conceber o EMI para além da prática disciplinar. Trata-se em 

compreender a relação indissociável entre trabalho, tecnologia, ciência e cultura e não apenas 

em unir os conhecimentos da base nacional comum aos conhecimentos técnicos. No entanto, 

tal entendimento não foi possível ser demonstrado, através das falas dos sujeitos 

entrevistados.   

Sobre a concepção pedagógica que fundamenta o EMI no âmbito daquela Escola, 

os entrevistados sinalizaram que a Educação Interdimensional, é a ideia mestra que norteia e 

direciona a concepção pedagógica da Escola. No entanto, inferimos que tal concepção não 

“incorpora os pressupostos filosóficos e educacionais que sustentam a formação integrada 

prevista pelo Decreto n. 5.154/04” (FRIGOTTO E CIAVATTA, 2011, p. 629), e divergem 

em parte dos princípios e objetivos estabelecidos nas Diretrizes Curriculares Nacional para 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio, aprovada recentemente, pelo CNE. 

Dando continuidade as nossas análises, buscamos na próxima unidade de 

categoria, responder ao nosso segundo objetivo específico: “Identificar quais as ações que 

materializam a integração da educação profissional ao ensino médio no âmbito da 

Escola”. Os achados aqui apresentados são demonstradores que os pressupostos que assentam 

a proposta da integração da EP ao EM não estão presentes nas ações realizadas pela Escola. É 

latente na visão dos educadores da Escola Técnica Cícero Dias a concepção que a criação de 

“aplicativos” e “software” a partir da utilização de temáticas das disciplinas da base nacional 

comum caracteriza para eles o alcance desta materialização.  

Podemos então, mais uma vez inferir através dos achados desta pesquisa, que as 

categorias trabalho, ciência, tecnologia e cultura não são colocadas como eixos estruturadores 

da formação dos alunos desta Escola Técnica. O que verificamos é que a “pedagogia de 

projeto” e a “interdisciplinaridade” são entendidas pela maioria dos sujeitos entrevistados, 

como sinônimo de ações que caracterizam a materialização da integração da educação 

profissional ao ensino médio. Quando na verdade, tais práticas só estão contribuindo para a 

sobreposição de conhecimentos, expressos nos conteúdos e para os trabalhos fragmentados 

das disciplinas, que não conseguem dialogar entre si.  
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Como já apresentado em nosso estudo teórico, é preciso não somente contemplar 

no currículo a dimensão técnica, mas também econômica, política, social e cultural. Levando 

assim, o sujeito a refletir e modificar criticamente o meio produtivo. 

Cientes que são muitos os desafios que se apresentam no decorrer do processo e na 

construção desta política, buscamos também conhecer os impasses encontrados pela Escola 

Técnica Cícero Dias, no processo de implementação desta proposta. As principais 

dificuldades citadas foram: o pouco espaço de tempo que os educadores possuem para pensar, 

compreender e discutir sobre as concepções desta política, a rigidez com que a matriz 

curricular do ensino médio é desenvolvida e a dificuldade de relacionamento existente entre 

os educadores que ministram aulas nas disciplinas da base nacional comum e os educadores 

da base técnica. 

A separação aqui descrita já demonstra a falta de integração do coletivo dos 

educadores, o que diverge dos princípios necessários para implementar uma proposta de 

educação integrada. Outro fator também bastante evidenciado nas falas dos sujeitos, dizem 

respeito ao sentimento de “disputa” existente entre as duas áreas, no qual eles parecem 

“concorrer” para saber qual das áreas é a mais importante, descaracterizando assim, a essência 

da proposta da formação integrada. 

Como pode ser observado, há no âmbito da escola pesquisada, indícios da forte 

presença da educação profissional ainda fragmentada e separada da educação básica. O 

depoimento apresentado sugere que a divisão entre as áreas ultrapassa o limite curricular. 

Havendo na representação social dos sujeitos, o conceito de que a área profissionalizante 

possui maior valor e que consequentemente seus profissionais usufruem do mesmo prestigio.  

É possível perceber também, há existência de uma hierarquia entre as disciplinas, entre os 

cursos, entre as áreas, o que reforça o clássico entendimento de que existe nesta etapa de 

educação um campo de disputa e tensão.  

Nessa perspectiva, entendemos que só por meio da participação política e 

democrática dos atores educacionais, em sua coletividade, é que poderemos legitimar uma 

política educacional, de forma que esta adquira materialidade. Reforçamos que é preciso uma 

maior aproximação entre os dois corpos docentes, fazendo com que os educadores se sintam 

mais integrados, e em pró de um mesmo objetivo, levando-os a compreender que os 

currículos não se sustentem em conteúdos fragmentados, na disputa de quais conhecimentos 

são “mais ou menos” importantes. 

Partindo do pressuposto que uma proposta desta complexidade requer mudança de 

concepção que a permeia, e que não se constitui uma tarefa de fácil e rápida execução. E, 
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considerando ainda, que por se tratar de uma reforma que busca mudanças estruturais, e que 

pretende superar a dualidade história existente nesta modalidade de ensino, foi de nosso 

interesse também conhecer quais os mecanismos que a Secretaria Estadual de Educação e a 

Escola Técnica Cícero Dias têm desenvolvido para capacitar seu corpo docente, sua equipe 

técnica-pedagógica e a equipe de gestão nesta direção.  

Os resultados aqui apresentado, sinalizam para a existência de eventos como 

simpósio, fórum, colóquio e encontros pedagógicos internos como forma de realizar a 

capacitação e promover a formação continuada dos educadores, gestores e equipe técnico- 

pedagógica. No entanto, os sujeitos entrevistados, criticam que tais eventos, não possibilitam 

a formação especifica do profissional e que são insuficientes para subsidiá-los quanto à 

compreensão da proposta metodológica e a concepção política e filosófica do EMI. 

Nesse sentido, não poderíamos deixar de recomendar o investimento em estudos, 

cursos e fóruns de discussão, na perspectiva da construção de uma política de educação 

continuada, que vise à formação de profissionais que atuem diretamente com a proposta de 

implementação do EMI. Pois mesmo concebendo os encontros e reuniões pedagógicas como 

espaços de desenvolvimento e de formação continuada, possibilitando os educadores um 

espaço para refletir sobre sua prática docente e trocar conhecimentos e experiências 

(NASCIMENTO e MOURA, 2012), tais encontros, por si só, não são suficientes.  

Faz-se necessária aliar a esses encontros à discussão teórica dos princípios que 

norteiam o EMI, bem como, ampliar o debate na esfera regional, oportunizando aos 

educadores um diálogo e uma reflexão maior. É preciso que estes possam “perceber que um 

projeto dessa natureza é necessário e possível na sua escola; que não é “uma ilusão de 

intelectuais”, ou “uma promoção da secretaria ou do MEC que passará quando chegar a outra 

gestão” (BRASIL, 2010, p. 65). 

Ressaltamos também, que tais momentos são fundamentais, considerando que são 

nos espaços coletivos, democráticos e participativos que os sujeitos se convencem da 

importância da proposta e se reconhecem como parte integrante do processo, se mobilizando 

para implantá-lo (BRASIL, 2007).  

No tocante a infraestrutura física e dos recursos humanos da Escola, este estudo 

verificou que os sujeitos aqui entrevistados, estão satisfeito com a infraestrutura disponível no 

ambiente escolar. Os entrevistados chamam atenção para a boa estrutura dos laboratórios, 

salas de aulas climatizadas e da disponibilidade de equipamentos eletrônicos que facilitam a 

aprendizagem do aluno, tais como: lousa digital, máquinas fotográficas, filmadoras e 
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computadores de última geração. A única ressalva registrada foi em relação a biblioteca. 

Segundo os entrevistados este seria o ambiente que requer melhores condições. 

Quanto a escolha dos cursos técnicos ofertados pela Escola e da construção da 

matriz curricular, este estudo evidenciou que a definição do Curso Técnico em Programação 

de Jogos Digitais e do Curso Técnico em Multimídia, se deu por iniciativa da Empresa 

Parceira. Quanto à construção da matriz curricular, não foi possível demonstrar que houve a 

participação da comunidade (entorno) e dos diversos segmentos representantes da 

comunidade acadêmica neste processo. 

Compreendemos que tais ausências, no processo de discussão para formulação da 

proposta pedagógica curricular, têm repercussão direta na materialização dos objetivos 

propostos pelo projeto. Pois, assim como já apresentado em nosso percurso teórico, a 

participação coletiva de diversos segmentos da escola na construção do currículo, e da 

proposta político pedagógico contribui para o processo de materialização desta proposta. Pois 

“todos devem ser autores desse projeto e sujeitos de seu desenvolvimento. É preciso 

reconhecer que as decisões expressam a vontade coletiva e não o poder de pessoas ou 

segmentos específicos” (BRASIL, 2007, p. 53).  

No que se refere a percepção dos sujeitos em relação à adequação das matrizes 

curriculares ao mundo do trabalho, não foi possível perceber nas falas dos sujeitos 

entrevistados, a visão da formação humana e emancipadora que a educação profissional 

integrada deve ter, nem tão pouco, a visão desta educação “como uma importante estratégia 

para que os cidadãos tenham efetivo acesso às conquistas científicas e tecnológicas da 

sociedade”. (BRASIL, 2012). O que observamos é a percepção dos sujeitos de que a educação 

profissional integrada ao ensino médio visa à formação para a continuidade dos estudos ou a 

inserção no mercado de trabalho. 

Assim, os resultados apresentados por meio deste estudo confirmam a hipótese 

inicial apresentada na introdução desta pesquisa, de que a Educação Profissional Técnica 

oferecida na forma integrada ao Ensino Médio no âmbito desta escola, contraria a concepção 

do EMI, estabelecida no Decreto 5.154/04 e na Portaria nº 11/2012 e Resolução nº 06/2012. 

Visando responder ao nosso último questionamento “Como no âmbito da Escola 

Técnica Estadual Cícero Dias ocorre à articulação/parceria com uma instituição 

privada?” nossa investigação desvelou os seguintes resultados: 

• A empresa parceira tem influenciado na política educacional do Estado de 

Pernambuco, em especial, na Escola Técnica Cícero Dias, imprimindo no setor 

público sua lógica e forma de gestão; 
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• Há influência dos padrões físicos e dos valores gerenciais da empresa privada 

na administração da infraestrutura e dos recursos humanos da escola; 

• Há influência da lógica gerencial no contexto escolar, estabelecendo metas e 

indicadores que visem controlar as diversas ações desenvolvidas pela ETECD, 

bem como, introduzindo no contexto escolar terminologias do mundo 

corporativo (missão, visão, metas, estratégias, resultados); 

• Há participação da empresa privada na formação continuada dos profissionais 

de educação no âmbito da Escola e do Estado; 

Em síntese, esta pesquisa sinalizou que entre os sujeitos da ETECD, predominam a 

visão de que à iniciativa privada contribui com a implantação de métodos mais eficientes de 

gestão, com a cultura do monitoramento dos resultados e com a modernização da 

infraestrutura. A pesquisa demonstrou ainda a necessidade de se construir uma gestão 

democrática e participativa, criando mecanismos e estratégias que permitam reduzir a 

distância existente entre a empresa parceira, as famílias, a comunidade, os alunos e os 

professores. 

Os resultados aqui sintetizados constituem achados provisórios e devem suscitar 

outras investigações como, por exemplo: buscar ouvir o que os alunos pensam sobre o EMI, 

verificar se eles têm a compreensão de que esta proposta visa uma escola emancipadora, ou se 

a expectativa deles é basicamente no viés econômico, de conseguir um emprego? Investigar 

como no âmbito de uma escola ocorre a integração entre os eixos: trabalho, ciência, 

tecnologia e cultura, bem como, verificar a contribuição da formação continuada dos 

professores no processo de materialização desta proposta.  

Por fim, acreditamos que esta investigação além de contribuir na construção do 

conhecimento sobre o processo de implementação da Educação Profissional Integrada ao 

Ensino Médio na Escola Técnica Estadual Cícero Dias, possibilitou também, uma reflexão 

qualitativa sobre como vem ocorrendo o desenvolvimento desta política no Estado de 

Pernambuco. 
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APÊNDICE A – Roteiro de Entrevista – Gerente Geral de Educação Profissional 
 

PERFIL 

Nome:__________________________________________________________ 

Função: ________________________________________________________ 

Formação Acadêmica: _____________________________________________ 

Tempo de atuação na rede: __________________________________________ 

Experiência na Gestão do Ensino Médio Integrado:_______________________ 

  

CONTEXTUALIZAÇÃO 

1 - Solicitar a relação das Escolas Técnicas Estaduais que oferece a Ed. Profissional integrada 

ao Ensino Médio. 

2 – Solicitar que identifique quais Escolas Técnicas Estaduais possuem articulação e/ou 

parceria com a iniciativa privada. Se existir, com quais empresas? 

3 – Qual a Meta do Estado em relação a essa política? 

4 – Contexto histórico da implantação do Ensino Médio Integrado nas Escolas Técnicas 

Estaduais no Estado de Pernambuco. 

 

O PROGRAMA 

1 - Qual a concepção que fundamenta o processo de integração do ensino médio à 

educação profissional no âmbito destas Escolas?  

2 – Quais documentos legais norteiam essa concepção?  

3 - Como ocorre a materialização da integração do Ensino Médio à Educação 

Profissional nestas Escolas?  Que ações estão sendo realizadas que pode caracterizar a 

integração? 

4 - Há cursos de formação continuada para os docentes, tendo em vista à integração entre as 

disciplinas da educação geral e as disciplinas específicas da educação profissional? Como ela 

ocorre? A formação tem possibilitado uma integração efetiva? 

5- Que outras ações têm ocorrido tendo em vista possibilitar a efetiva integração entre as 

disciplinas da educação geral e da educação profissional? 

6 – Como ocorre o ingresso dos alunos nestes cursos? E os docentes? E o corpo 

administrativo? 

7- A demanda é plenamente atendida ou faltam vagas? Há evasão, em que proporção ela 

existe?   



158 
 

A PARCERIA 

Como no âmbito destas escolas vêm ocorrendo as articulações e/ou parcerias com 

instituições privadas?   

Quais documentos legais norteiam esse acordo e/ou parcerias? 

Qual a participação da parceria na dimensão gestão? Na dimensão infraestrutura e na 

dimensão pedagógica? 

 

COMENTÁRIOS 

Você gostaria de fazer mais algum comentário acerca do ensino médio integrado? 

Qual a sua opinião acerca das parcerias público-privada? E o papel do Estado? 
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APÊNDICE B – Roteiro de Entrevista – Gestora da Escola/Coordenação Pedagógica 

 

• PERFIL 

1) Nome (opcional): 

2) Formação Acadêmica: 

3) Tempo de Experiência na Rede Estadual: 

4) Tempo de Atuação na Direção/Coordenação da Escola:  

5) Tempo de Experiência com o Ensino Médio Integrado: 

6) Conte um pouco de sua experiência com o Ensino Médio? E com a Educação 

Profissional? 

7) Você conhece alguma outra experiência de integração no Ensino Médio? 

8) Gostaria de saber como você vê a integração do ensino médio com a educação 

profissional como politica pública? Você teria alguma mudança a sugerir nesta 

Politica? 

 

• A IMPLANTAÇÃO 
 
9) Como se deu em sua Escola a implantação do Ensino Médio Integrado a Educação 

Profissional; 

10) Qual o seu entendimento sobre “Ensino Médio Integrado” 

11) Que ações podem caracterizar a materialização da integração do ensino médio à 

educação profissional? 

12) Qual a concepção que fundamenta o processo de integração do ensino médio à 

educação profissional no âmbito desta Escola?  

13) As dimensões de trabalho, ciência, tecnologia e cultura são incorporadas no Projeto 

Pedagógico e no currículo do curso; O que significa para você cada dimensão desta? * 

Solicitar cópia do Projeto Pedagógico e Matriz Curricular de um dos Cursos. 

14) Como se dá a integração entre educação geral e educação profissional, entre as 

disciplinas da base nacional comum e as disciplinas da parte técnica específica?  

15) Vocês acham que os professores tem domínio/compreensão da integração? 

16) Há cursos de formação continuada para os docentes, tendo em vista à integração entre 

as disciplinas da educação geral e as disciplinas específicas da educação profissional? 

Como ela ocorre? A formação tem possibilitado uma integração efetiva? E para a 

Equipe Gestora há alguma capacitação especifica? 
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17) As condições humanas /professores/profissionais são suficientes para a implantação 

do Ensino Médio Integrado? 

18) Quais são as principais dificuldades verificadas no momento da implantação do 

Ensino Médio Integrado na Escola e quais avanços você pode  identificar? 

19) Você gostaria de fazer mais algum comentário acerca do ensino médio integrado? 

 

• SOBRE O CURSO  
 

20) A comunidade foi ouvida na elaboração da proposta pedagógica? Quem participou? 
 
21) O setor produtivo foi consultado, participou das discussões a respeito da proposta 

pedagógica? 

 
22) Os currículos dos cursos estão adequados em relação ao mundo do trabalho? Como 

isto é percebido? 

 
23) As condições materiais recursos/laboratórios e biblioteca estão de acordo com a 

proposta curricular? 

 
24) O que diferencia a proposta curricular de um curso técnico integrado com a do curso 

técnico subsequente?   

 

• SOBRE A PARCERIA 
 

25) Como no âmbito destas escolas vêm ocorrendo as articulações e/ou parcerias com 

instituições privadas?  Fale um pouco como ela surgiu? Quando? Como? 

 
26) Quais documentos legais norteiam esse acordo e/ou parcerias?  

 
27) Qual a participação da parceria na dimensão gestão? Na dimensão infraestrutura e na 

dimensão pedagógica?  

28) A decisão de ofertar o Ensino Médio Integrado teve a participação da Empresa 

Parceira? E em relação a escolha do Curso Técnico? 

29) Quais são as principais dificuldades encontradas na Parceria com Instituições Privadas 

e quais avanços você pode identificar? 

 
30) Você gostaria de fazer algum comentário acerca da articulação e/ou parceria com 

instituições privadas no processo de materialização do ensino médio integrado? 
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APÊNDICE C – Roteiro de Entrevista – Representante da Empresa Parceira 

 

PERFIL 

Nome: 

Formação: 

Experiência com o Ensino Médio Integrado: 

Tempo de Atuação na Escola: 

Conte um pouco de sua experiência com o Ensino Médio? E com a Educação Profissional? 

Qual o seu entendimento sobre “Ensino Médio Integrado”? 

Você conhece alguma outra experiência de integração no Ensino Médio? 

Gostaria de saber como você vê a integração do ensino médio com a educação profissional 

como politica pública? Você teria alguma mudança a sugerir nesta Politica? 

 

• SOBRE O CURSO  
 

1) O setor produtivo foi consultado, participou das discussões a respeito da proposta 

pedagógica? 

2) Os currículos dos cursos estão adequados em relação ao mundo do trabalho? Como 
isto é percebido? 

 
3) As condições materiais recursos/laboratórios e biblioteca são suficientes para o 

Desenvolvimento do Curso? 
 

4) O que diferencia a proposta curricular de um curso técnico integrado com a do curso 

técnico subsequente?   

5) Que ações podem caracterizar a materialização da integração do ensino médio à 

educação profissional? 

6) Qual a concepção que fundamenta o processo de integração do ensino médio à 

educação profissional no âmbito desta Escola?  

7) As dimensões de trabalho, ciência, tecnologia e cultura são incorporadas no Projeto 

Pedagógico e no currículo do curso; O que significa para você cada dimensão desta?  

8) Como se dá a integração entre educação geral e educação profissional, entre as 

disciplinas da base nacional comum e as disciplinas da parte técnica específica?  
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• SOBRE A PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA 
 

9) Como no âmbito destas escolas vêm ocorrendo as articulações e/ou parcerias com 
instituições privadas?  Fale um pouco como ela surgiu? Quando? Como? 
 

10) Quais documentos legais norteiam esse acordo e/ou parcerias?  
 

11) Qual a participação da parceria na dimensão gestão? Na dimensão infraestrutura e na 

dimensão pedagógica?  

 
12) A decisão de ofertar o Ensino Médio Integrado teve a participação da Empresa 

Parceira? E em relação a escolha do Curso Técnico? 

 
13) Quais são as principais dificuldades encontradas pela Empresa Privada e quais os 

avanços que podem ser identificados na oferta do Ensino Médio Integrado com uma 

Escola Pública? 

 
14) Qual a sua opinião acerca das parcerias público-privada? E o papel do Estado? 
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APÊNDICE D – Roteiro de Entrevista – Professores (as)  

 

PERFIL 

• Nome (opcional):_____________________________________________ 

• Formação Acadêmica:_________________________________________ 

• Tempo de atuação na Rede Estadual:_____________________________ 

• Tempo de atuação no Ensino Médio Integrado:_____________________ 

 

Assinale com um X a unidade curricular que você ministra: 
 
 I – Linguagens:  
 
a) Língua Portuguesa:  

b) Língua Materna, para a população indígena;  

c) Língua Estrangeira Moderna:  

d) Arte, em suas diferentes linguagens: cênicas, plásticas e, obrigatoriamente, a musical;  

e) Educação Física.  

 
II – Matemática. 
 
III – Ciências da Natureza:  
 
a) Biologia;  

b) Física;  

c) Química.  

 
IV – Ciências Humanas:  
 
a) História;  

b) Geografia;  

c) Filosofia;  

d) Sociologia.  

 
V – Unidade Curricular do Curso Técnico em __________________________________ 

Especificar a Unidade Curricular e Carga Horária:_________________________________ 
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• A IMPLANTAÇÃO 
 

Como se deu em sua Escola a implantação do Ensino Médio Integrado a Educação 

Profissional; 

 

Qual o seu entendimento sobre “Ensino Médio Integrado” 

 

Que ações podem caracterizar a materialização da integração do ensino médio à 

educação profissional? 

Qual a concepção que fundamenta o processo de integração do ensino médio à educação 

profissional no âmbito desta Escola?  

 

As dimensões de trabalho, ciência, tecnologia e cultura são incorporadas no Projeto 

Pedagógico e no currículo do curso; O que significa para você cada dimensão desta?  

 

Como se dá a integração entre educação geral e educação profissional, entre as disciplinas da 

base nacional comum e as disciplinas da parte técnica específica?  

 

Você acha que todos os professores tem domínio/compreensão da integração? 

 

Há cursos de formação continuada para os docentes, tendo em vista à integração entre as 

disciplinas da educação geral e as disciplinas específicas da educação profissional? Como ela 

ocorre? A formação tem possibilitado uma integração efetiva?  

 

As condições humanas /professores/profissionais são suficientes para a implantação do 

Ensino Médio Integrado? 

 

Quais são as principais dificuldades verificadas no momento da implantação do Ensino Médio 

Integrado na Escola e quais avanços você pode identificar? 

 

Você gostaria de fazer mais algum comentário acerca do ensino médio integrado? 

 

• SOBRE O CURSO  
 

A comunidade foi ouvida na elaboração da proposta pedagógica? Quem participou? 
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O setor produtivo foi consultado, participou das discussões a respeito da proposta 

pedagógica? 

 

Os currículos dos cursos estão adequados em relação ao mundo do trabalho? Como isto é 
percebido? 
 
As condições materiais recursos/laboratórios e biblioteca estão de acordo com a proposta 
curricular? 
 

O que diferencia a proposta curricular de um curso técnico integrado com a do curso técnico 

subsequente?   

 

• SOBRE A PARCERIA 
 

Como no âmbito destas escolas vêm ocorrendo as articulações e/ou parcerias com 

instituições privadas?  Fale um pouco como ela surgiu? Quando? Como? 

 
Qual a participação da parceria na dimensão gestão? Na dimensão infraestrutura e na 

dimensão pedagógica?  

 
A decisão de ofertar o Ensino Médio Integrado teve a participação da Empresa Parceira? E em 

relação a escolha do Curso Técnico? 

 
Quais são as principais dificuldades encontradas na Parceria com Instituições Privadas e quais 

avanços você pode identificar? 

 
Você gostaria de fazer algum comentário acerca da articulação e/ou parceria com instituições 

privadas no processo de materialização do ensino médio integrado? 
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ANEXO A – Imagem da Escola Técnica Estadual Cícero Dias 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: https://www.facebook.com/pages/Escola-T%C3%A9cnica-C%C3%ADcero-Dias-NAVE Recife/ Acesso 
em 24/01/2013 



167 
 

ANEXO B – Matriz Curricular do Curso Técnico em Programação de Jogos Digitais 
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 ANEXO C – Matriz Curricular do Curso Técnico em Multimídia 

 


