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RESUMO 

 

Este estudo analisa a articulação do ensino médio com a educação profissional no 

Projeto EMEP (Ensino Médio e Educação Profissional) do SESI-PE (Serviço Social da 

Indústria - Pernambuco) e do SENAI-PE (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - 

Pernambuco), na ótica dos seus gestores, técnicas e docentes. A pesquisa teve como campo 

empírico um CAT (Centro de Atividades) do SESI-PE e um CFP (Centro de Formação 

Profissional) do SENAI-PE que implementam essas modalidades de ensino. Utilizamos como 

procedimento metodológico entrevista semi-estruturada, composta de uma amostra de treze 

sujeitos, e fizemos análise interpretativa das falas mais pertinentes. Adotamos também o 

estudo documental de natureza histórica e social, realizado a partir dos seguintes documentos: 

LDB (Lei de Diretrizes e Bases); decretos; pareceres; documentos norteadores do projeto 

emepeano e sua proposta pedagógica. Buscamos confrontar esses dois últimos documentos 

com a realidade vivida nas escolas através da ótica dos nossos entrevistados, chegando à 

conclusão de que: 1. não houve articulação entre o ensino médio e a educação profissional, 

nem uma relação dialógica entre os docentes do SESI e do SENAI; 2. houve concordância dos 

docentes com o ensino por competências, embora perceba-se expressões de resistência à sua 

implantação; 3. esse Projeto forma os educandos de acordo com as demandas do 

empresariado industrial, ou seja, desperta as competências requeridas pelo mercado de 

trabalho. 

 

Palavras-chave: ensino médio; educação profissional; politecnia; pedagogia das 

competências; Projeto EMEP. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 This study analyses the articulation between secondary school studies and  

professional education within the EMEP Project (Secondary School and Professional 

Education) of SESI-PE (The Pernambuco State Social Service for Industry) and of  SENAI-

PE (National Service for Industrial Learning – Pernambuco unit), from the point of view of 

their managers, technicians and teachers. This research had as an empiric field a CAT 

(Activities Centre) of SESI-PE and a CFP (Professional Development Centre) of SENAI-PE, 

both of which implemented the EMEP Project. We used as methodological procedure a semi-

structured interview, composed of a sample of thirteen interviewees´ statements, of which the 

most pertinent ones were analysed through interpretative analysis. Another procedure adopted 

was a documental study of historical and social nature of the following documents: LDB 

(Legal Guidelines for Brazilian Education); decrees; specialists’ reports; guidelines for the 

EMEP’s Project and its pedagogical proposal. We aimed at confronting these two latter 

documents with the reality at “school floor”, coming to the following conclusions: 1. there 

was no articulation between secondary school and professional education, nor a dialogical 

relation between the teachers from SESI and SENAI; 2. the teachers agreed with competence-

based teaching although we found expressions of resistance towards its implementation; 3. 

this Project qualifies its students according to the industrial entrepreneurial class demands, 

i.e., it awakens the competences required by the work market.  

 

Key-words: Secondary School; Professional Education; Polytechnical Education; 

Competence-based Education; EMEP´s Project. 
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Segundo Manfredi (1998), as mudanças em curso na sociedade brasileira, devido às 

modificações técnico-organizacionais no âmbito do trabalho, estão resgatando, com muita 

ênfase, animadas discussões relativas a problemas e temas que nos levam às relações entre 

educação (essencialmente a formação profissional), trabalho e qualificação. 

Nas duas últimas décadas, o empresariado industrial “nacional” ingressou de forma 

incisiva no debate educacional, participando dele através da articulação do trinômio 

qualificação profissional, modernização e competitividade (OLIVEIRA, R., 2005b; 

RODRIGUES, 1998).  

Os industriais afirmam que tudo deve ser repensado, as estruturas sociais, 

essencialmente o Estado, precisam ser (re)adaptados aos novos desafios. Quais seriam os 

novos papéis que deveriam desempenhar o Estado, a educação e a formação profissional? Os 

industriais respondem: 

Os novos instrumentos [de política industrial] devem possibilitar uma 
rápida incorporação do progresso técnico: o aumento da produtividade 
decorrente poderá garantir uma participação crescente do Brasil nos 
mercados mundiais, bem como a expansão do mercado interno (CNI, 1988, 
p.11 apud RODRIGUES, 2002, p. 110). 

 

Assim, o documento “Competitividade Industrial” (CI), entre vários outros, regula de 

forma definitiva a busca de mercados externos como meta societária e industrial estratégica. 

A busca da competitividade internacional da indústria no Brasil passa a servir de parâmetro 

para as proposições da formação profissional, da educação e da reestruturação do Estado 

(stricto sensu). Para a CNI (Confederação Nacional da Indústria), 

o país, por conta das falhas do sistema educacional, não é capaz de 
maximizar a utilização de sua força de trabalho. A persistência de um 
elevado percentual de iletrados, assim como a formação muito rudimentar 
que é oferecida à parcela expressiva da população estudante, impõem um 
limite estreito no seu aproveitamento (CNI, 1998, p. 19 apud RODRIGUES, 
2002, p. 111). 
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Ou seja, para os industriais o sistema educacional nacional representa um locus de 

estrangulamento na busca de competitividade. Para o empresariado industrial, a continuação 

do analfabetismo, a baixa abrangência da população escolarizável - tanto no ensino médio 

quanto no superior - e a integração universidade-empresa são problemas que continuam. 

Enfim, “não há como superestimar a importância de uma política educacional orientada para o 

desenvolvimento tecnológico. Os recursos assim gerados criam a capacidade de se fazer 

opções. Sua escassez condena a uma letargia fatal” (CNI, 1998, p. 12 apud RODRIGUES, 

2002, p. 111). 

O empresariado industrial brasileiro compreende que, para a educação básica, é 

necessário “um sistema educacional que forme um homem auto-realizado, com instrução tão 

completa e geral que o torne capaz de se recambiar nas diversas tarefas e qualificações que a 

nova empresa exigirá” (CNI, 1995, p. 15 apud RODRIGUES, 2002, pp. 113-114). 

Com relação à formação profissional, dever-se-á assumir um “modelo pedagógico e de 

conteúdos de treinamento que estejam adequados às novas exigências de aumento da 

competitividade, a níveis internacionais, e melhoria da qualidade do setor produtivo” (CNI, 

1995, p. 24 apud RODRIGUES, 2002, p. 114). Portanto, para Rodrigues, a competitividade é 

apropriada como paradigma pedagógico para a formação profissional, aliás, como já indicado 

no documento “Competitividade Industrial”. 

Objetivando adequar a educação profissional ao desejado pelo empresariado industrial 

o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) vem incitando uma produtiva 

discussão no seu interior, que tem redundado em outras iniciativas e projetos, acarretando 

modificações nas suas práticas educativas. 

 Atenção especial tem sido destinada à Aprendizagem Industrial, que é uma 

modalidade tradicional, “através da qual granjeou credibilidade e reconhecimento pelo 
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trabalho desenvolvido com menores, na faixa etária de 14 a 18 anos, encaminhados por 

empresas contribuintes ou oriundos da comunidade” (SENAI. Região Nordeste, 2002a, p. 12). 

Em novembro de 2002, o SESI-DN (Serviço Social da Indústria - Departamento 

Nacional) e o SENAI-DN (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento 

Nacional) formularam um documento no qual propõem ensino médio e educação profissional 

em uma ação articulada entre o SESI-SENAI1. Fruto desta proximidade entre o SESI e o 

SENAI, foram iniciadas as atividades no estado de Pernambuco do Projeto EMEP (Ensino 

Médio e Educação Profissional) que tem como característica central a articulação entre a 

formação profissional ministrada pelo SENAI-PE (Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial - Pernambuco) e a educação básica, ministrada pelo SESI-PE (Serviço Social da 

Indústria - Pernambuco).  

A fim de entendermos mais de perto esse Projeto, estabelecemos a seguinte pergunta 

norteadora: como se estabelece a articulação do Ensino Médio com a Educação 

Profissional, no âmbito do Projeto EMEP, na ótica dos gestores, técnicas e docentes do 

SESI-PE e SENAI-PE? 

Para tanto, fez-se necessária a delimitação dos objetivos listados a seguir: 

Geral 
 

• Analisar a articulação do ensino médio com a educação profissional no Projeto EMEP 

do SESI-PE e do SENAI-PE, na ótica dos seus gestores, técnicas e docentes. 

 

Específicos 

• Analisar no campo da produção escrita (documentos e textos produzidos pelo SENAI-

DN, SENAI Região Nordeste, SENAI-PE, SESI-DN e SESI-PE) a posição destas 

                                                 
1 Será abordado no Capítulo 2 desse trabalho, especificamente no item 2.5. 
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instituições sobre a articulação entre o ensino médio e a educação profissional e o 

enfoque das competências; 

• Investigar a gênese, a estrutura, os objetivos e os fundamentos pedagógicos do Projeto 

EMEP; 

• Analisar a opinião dos gestores, técnicas e docentes sobre a estruturação do currículo 

por competências nas atividades do Projeto EMEP.  

 

A hipótese desta investigação é de que não houve articulação entre o ensino médio do 

CAT (Centro de Atividades) do SESI-PE com a educação profissional do CFP (Centro de 

Formação Profissional) do SENAI-PE, pesquisados por nós, através do Projeto EMEP, pela 

especificidade daquela instituição ter sido EJA até 2003, e dessa, educação profissional básica 

até 2000. 

O nosso interesse por este objeto de pesquisa veio do estudo de trabalhos realizados 

por Oliveira, R. (2005b) e Rodrigues (1998) em relação, respectivamente, ao pensamento 

educacional e pedagógico do empresariado industrial brasileiro. Esses pesquisadores 

analisaram de forma crítica as posições desse empresariado no que concerne às relações entre 

trabalho e educação. Observamos nesses trabalhos que, especificamente, as categorias 

educação básica, educação profissional, competência, empregabilidade, dentre outras, 

receberam grande destaque. 

Oliveira, R. (2005b) analisou documentos técnicos confeccionados por instituições 

empresariais tais como a CNI, a FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), o 

IHL (Instituto Herbert Levy) e o IEDI (Instituto Econômico de Desenvolvimento Industrial), 

perseguindo no discurso empresarial suas propostas de desenvolvimento social e econômico, 

bem como seus modelos de educação. Ele também analisou as proposições educacionais do 
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empresariado industrial brasileiro para a educação profissional, utilizando como referência 

diversos documentos da CNI e da FIESP produzidos durante a década de 1990. 

Rodrigues (1998) deu enfoque ao pensamento pedagógico da CNI. Ele mostrou que a 

participação organizada do empresariado no âmbito educacional não é recente, retornando a 

1930. E se de fato o conteúdo das propostas mudou, o escopo empresarial jamais foi alterado, 

que é o de adequar a formação humana de acordo com as necessidades da classe empresarial, 

que são as mesmas do capital. 

Sabemos e ressaltamos a grande importância dos estudos supracitados de Ramon de 

Oliveira e José Rodrigues, entretanto os mesmos limitaram-se à análise das proposições e 

propostas do empresariado industrial. Nesse sentido, achávamos importante ir além da análise 

das proposições de políticas feitas pelos empresários. Era necessário analisar, a partir de um 

novo contexto2, surgido com a possibilidade da articulação do ensino médio com a educação 

profissional, como instâncias vinculadas ao empresariado industrial passaram a tratar a 

educação profissional e, mais especificamente, sua articulação com o ensino médio. 

Daí, com a implantação do Projeto EMEP, em 2004, pelo SENAI-PE em parceria com 

o SESI-PE e pela inexistência de estudos acerca desse Projeto, no qual está presente a 

articulação do ensino médio com a educação profissional, surgiu nosso interesse por esse 

objeto de investigação. 

A realização de uma investigação sobre tal temática pode contribuir no 

aprofundamento teórico sobre as questões relativas às modificações no mundo do trabalho e 

da educação e seus rebatimentos nos processos de formação geral e de qualificação 

profissional, bem como no âmbito das políticas de ensino médio e de educação profissional. 

Concordamos com a colocação de Frigotto (2002, p. 70), quando afirma que “[...], a 

produção teórica, mediante a pesquisa assume um papel crucial para aprofundar a 

                                                 
2 Referimo-nos à revogação do Decreto nº 2.208/97 através da implantação do Decreto nº 5.154/04. Estes 
decretos serão discutidos no próximo capítulo. 
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compreensão e a crítica ao capitalismo tardio e às formas que assumem os processos 

formativos educativos”. 

Essa investigação poderá servir para melhor se conhecer o papel pedagógico que a 

qualificação profissional representa para o SENAI-PE e o do ensino médio para o SESI-PE, 

no Projeto EMEP.  Assim, esse trabalho valerá para a comunidade em geral, para os 

pesquisadores da área de trabalho e educação, além dos gestores, técnicas e docentes 

participantes desse Projeto ou de outras entidades sesianas e do SENAI, que propõem a 

articulação entre o ensino médio e a educação profissional e que, apesar das suas 

peculiaridades, podem estar vivendo dificuldades parecidas como as mostradas em nossa 

pesquisa. 

 

1. Opções metodológicas 

  

Com o propósito de analisar essa articulação na ótica dos nossos entrevistados, 

estabelecemos uma metodologia que nos permitiu vislumbrar o contexto social e histórico em 

que o Projeto EMEP se desenvolveu.  

Em razão das empresas estarem exigindo novos pré-requisitos de qualificação para os 

trabalhadores, as pesquisas nessa área no último decênio (e também a nossa) têm buscado 

elucidar questionamentos, como: 

Quais são eles? Como são construídos? Como a qualificação se relaciona 
com a escolaridade? Como estão distribuídas ao longo da cadeia produtiva? 
Como são avaliadas e reconhecidas, as qualificações? Estaria a polarização 
das qualificações sendo subsumida pelo modelo de competências? 
(SHIROMA e CAMPOS, 1997, p. 14). 

  

A pesquisa teve como campo empírico um CAT do SESI-PE e um CFP do SENAI-PE 

que implementam o Projeto EMEP. Estabelecemos como critério a escolha de entidades 
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circunscritas à Região Metropolitana do Recife, pela facilidade do nosso deslocamento para as 

entrevistas com nossos sujeitos. 

O segundo critério foi escolhermos as entidades que trabalhassem concomitantemente 

com pelo menos dois cursos desse Projeto. Optamos pelas unidades que oferecem as Áreas 

Profissionais de Eletromecânica e Refrigeração. Decidimos no âmbito do SESI-PE pelo CAT, 

situado no bairro de Casa Amarela, e, pelo SENAI-PE, o CFP, localizado no bairro de Santo 

Amaro. 

O período delimitado da pesquisa foi de 1997 até 2006, quando de fato começaram a 

ocorrer as mudanças nas proposições de formação profissional do SENAI, que em seguida 

influenciaram as propostas educacionais do SESI. 

A apropriação teórico-prática do nosso objeto de estudo desenrolou-se na perspectiva 

histórica e interpretativa, tentando compreendê-lo na sua complexidade, a partir da 

contextualização e da dinâmica de contradições produzidas na conjuntura das relações sociais, 

ou seja, buscamos captar esse objeto em todas as suas dimensões e imbricações com a 

totalidade mais ampla, identificando as mediações e as tendências predominantes. 

O horizonte dessa pesquisa, contrapondo-se à mera descrição dos fatos empíricos, 

buscou sustentação no método dialético, por entender que “[...] o método dialético busca 

penetrar – sob a aparência de estabilidade e de equilíbrio – naquilo que já tende para o seu fim 

e naquilo que já anuncia seu nascimento. Busca, portanto o movimento profundo (essencial) 

que se oculta, sob o movimento superficial [...]” (LEFEBVRE, 1991, p. 238). 

Ao longo da pesquisa, descrevemos contornos aproximados do nosso objeto de 

investigação, sendo sua configuração mais definitiva constituída e reconstituída no percurso 

dessa pesquisa, ou seja, nas idas e vindas, entre teoria e empiria, na imbricação entre 

pesquisador, sujeito e objeto. 
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Utilizamos nessa investigação a técnica de entrevista semi-estruturada, por ser um 

instrumento mais adequado à situação pesquisada, pois possibilitou aos entrevistados o 

enriquecimento da pesquisa, dando-lhe ainda mais uma dimensão qualitativa, que é a mais 

privilegiada nas pesquisas educacionais atuais. 

Segundo Triviños (1987, p. 146), entrevista semi-estruturada 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, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se 
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. 

 

Como sujeitos escolhemos aqueles que implementaram a articulação do ensino médio 

com a educação profissional no Projeto EMEP, ou seja, seus respectivos gestores, técnicas e 

docentes, totalizando um total de treze entrevistados, selecionados a partir dos seguintes 

critérios: 

• dois gestores, pelo fato deles serem os mais indicados para avaliarem 

administrativamente a articulação entre o ensino médio e a educação profissional, bem 

como a estruturação do currículo por competências, além de terem um olhar também 

pedagógico: 

1) o Diretor do CFP do SENAI-PE, com formação acadêmica superior em 

Pedagogia e especialista em Gestão de Escolas Técnicas, trabalhando há vinte 

e cinco anos nessa instituição; 

2) a Administradora Escolar do CAT do SESI-PE, com formação acadêmica 

superior e especialista em Supervisão Escolar, atuando há seis anos nessa 

entidade; 

• duas técnicas, por serem a interface entre os professores e o corpo diretivo, além de 

participarem enquanto elaboradoras do documento norteador do Projeto; 
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1) a Coordenadora Pedagógica e Analista de Educação Profissional do CFP do 

SENAI-PE, com formação acadêmica superior em Letras/Inglês e especialista 

em Planejamento e Gestão Educacional, tendo treze anos de atuação nessa 

unidade; 

2) a Supervisora Pedagógica do CAT do SESI-PE, com formação acadêmica 

superior em História e especialista em Psicopedagogia, trabalhando há quinze 

anos nessa instituição; 

• nove professores, por assumirem a função docente em sala de aula – sendo esse 

ambiente o principal locus da articulação; 

� três professores do SENAI-PE, por terem lecionado ou lecionarem as 

disciplinas que englobam as competências profissionais3 e as dos módulos 

básico e específico4, e também por ensinarem respectivamente nos cursos de 

Eletromecânica e Refrigeração; 

1)  o docente de Desenho Técnico, Metrologia e Instalações Industriais, 

com formação acadêmica superior em Pedagogia e especialista em 

Educação, atuando há dezesseis anos nessa entidade; 

2) o professor de Eletricidade Industrial, Eletrônica, Eletrotécnica e 

Comandos Elétricos, com formação acadêmica superior e especialista 

em Engenharia, tendo quatro anos de atuação nessa unidade; 

3) o docente de Eletrotécnica, Eletrotécnica Aplicada e Eletrônica, com 

formação acadêmica superior em Física, atuando há quatro anos nessa 

instituição; 

                                                 
3 Ver o Anexo A dessa investigação. 
4 Conferir os Anexos C e D dessa pesquisa. 
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� seis professores do SESI-PE, por terem lecionado ou lecionarem pelo menos 

uma disciplina de cada área do conhecimento5 do Projeto, englobando assim 

todas elas, além de contemplarem pelo menos as competências básicas ou 

integradoras6 e ensinarem nos cursos supracitados; 

1) o professor de Matemática, com formação acadêmica superior em 

Matemática, trabalhando há quinze anos nessa entidade; 

2) o docente de Gestão de Pessoas7, com formação acadêmica superior em 

andamento, em Psicologia, atuando há quatro anos e meio nessa 

unidade; 

3) o professor de Língua Portuguesa, com formação acadêmica superior 

em Letras, tendo seis anos de atuação nessa instituição; 

4) a docente de Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Arte, com formação 

acadêmica superior e especialista em Literatura Brasileira, trabalhando 

há vinte e seis anos nessa entidade; 

5) a professora de Biologia e Direito, Segurança e Saúde do Trabalhador, 

com formação acadêmica superior em Ciências Biológicas e 

especialista em Biologia Aplicada à Educação, tendo oito anos de 

atuação nessa unidade; 

6)  a docente de História, com formação acadêmica superior em História e 

especialista em Metodologia do Ensino, atuando há nove anos nessa 

unidade. 

As entrevistas foram gravadas, transcritas, sendo analisadas as falas mais pertinentes 

através da análise interpretativa.  

                                                 
5 Ver o Anexo B desse trabalho. 
6 Conferir o Anexo A dessa investigação. 
7 Esse eixo temático faz parte da disciplina Projeto de Trabalho. Conferir o Anexo B dessa dissertação. 
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A análise e interpretação dos dados são o núcleo central da pesquisa (LAKATOS e 

MARCONI, 1991). Para essas autoras, a análise é a tentativa de confirmar as ligações que 

existem entre o fenômeno estudado e outros fatores. Também para elas a interpretação é 

a atividade intelectual que procura dar um significado mais amplo às 
respostas, vinculando-as a outros conhecimentos. Em geral, a interpretação 
significa a exposição do verdadeiro significado do material apresentado, em 
relação aos objetivos propostos e ao tema. Esclarece não só o significado do 
material, mas também faz ilações mais amplas dos dados discutidos 
(LAKATOS e MARCONI, 1991, p. 168). 

 

A análise interpretativa baseada na técnica da triangulação tem por objetivo básico 

abranger a máxima amplitude na descrição, explicação e compreensão do 
foco em estudo. Parte de princípios que sustentam que é impossível conceber 
a existência isolada de um fenômeno social, em raízes históricas, sem 
significados culturais e sem vinculações estreitas e essenciais com uma 
macrorrealidade social (TRIVIÑOS, 1987, p. 138). 

 

Para Triviños (1987), segundo a técnica de triangulação, nosso interesse deve estar 

focado, primeiramente, nos processos e produtos centrados no sujeito; depois, nos elementos 

produzidos pelo meio do sujeito e que têm encargos em seu desempenho na comunidade e, 

por último, nos processos e produtos originados pela estrutura sócio-econômica e cultural do 

macro-organismo social, no qual está incluído o sujeito. 

No primeiro aspecto, salientam-se “os Processos e Produtos elaborados pelo 

pesquisador, averiguando as percepções do sujeito (formas verbais), através de entrevistas 

[...]” (TRIVIÑOS, 1987, p. 139, grifos no original). 

Para esse mesmo autor, o segundo prisma de enfoque, que são os elementos 

produzidos pelo meio, está representado:  

pelos Documentos (internos, relacionados com a vida peculiar das 
organizações e destinados, geralmente, para o consumo de seus membros; e 
externos, que têm por objetivo, principalmente, atingir os membros da 
comunidade em geral; instrumentos legais: leis, decretos, pareceres, 
resoluções, regulamentos, regimentos etc (p. 139, grifos no original). 
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Esse mesmo autor coloca ainda como o terceiro foco de análise, “Processos e 

Produtos originados pela estrutura sócio-econômica e cultural do macroorganismo social no 

qual está inserido o sujeito, refere-se aos modos de produção [...], às forças e relações de 

produção, à propriedade dos meios de produção e às classes sociais” (p. 139, grifos no original). 

A coleta e a análise de dados são uma etapa no processo da pesquisa qualitativa como 

também duas fases que se retroalimentam invariavelmente. Na perspectiva da técnica da 

triangulação “[...] qualquer idéia do sujeito, documento etc. é imediatamente descrita, 

explicada e compreendida, à medida que isso seja possível” (TRIVIÑOS, 1987, p. 139). 

Um outro procedimento adotado foi o estudo documental de natureza histórica e 

social, realizado a partir dos seguintes documentos: LDB (Lei de Diretrizes e Bases); 

decretos; pareceres; documentos norteadores do Projeto EMEP e sua proposta pedagógica. 

A pesquisa documental “vale-se de materiais que não recebem ainda um tratamento 

analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa” (GIL, 

2002, p. 45). 

Esse mesmo autor lembra que “algumas pesquisas elaboradas com base em 

documentos são importantes não porque respondem definitivamente a um problema, mas 

porque proporcionam melhor visão desse problema ou, então, hipóteses que conduzem a sua 

verificação por outros meios” (p. 47). 

 

2. Da estrutura e organização do estudo 

 

 Visando o aprofundamento das questões citadas no presente estudo, ele se encontra 

estruturado da seguinte forma: introdução, quatro capítulos e as considerações finais. No 

primeiro capítulo, situamos a articulação entre o ensino médio e a educação profissional no 
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Brasil, a partir de 1970 até os dias atuais, vendo essa integração na perspectiva da politecnia e 

a efetivação da pedagogia das competências. 

 No segundo capítulo, investigamos o SENAI e o SESI Nacionais, bem como em 

Pernambuco, além de analisarmos o posicionamento dessas instituições sobre a articulação do 

ensino médio com a educação profissional, o modelo das competências, terminando com o 

advento do Projeto EMEP. 

 No terceiro capítulo, focalizamos a opinião dos gestores, técnicas e docentes 

participantes do Projeto EMEP sobre a articulação do ensino médio com a educação 

profissional. Observamos também as dificuldades apontadas pelos sujeitos para a efetivação 

dessa integração. 

No quarto capítulo, abordamos a opinião dos nossos entrevistados referente à 

estruturação do currículo por competências nesse Projeto. Notamos a concordância da grande 

maioria por essa estrutura. Por último, tecemos nossas considerações finais. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 1. A ARTICULAÇÃO ENTRE O ENSINO MÉDIO E A EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL BRASILEIRA  
Vislumbramento da categoria politecnia e realização do modelo das competências 
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Os ensinos médio e profissional no Brasil têm-se formado na história da educação 

brasileira8como os níveis mais emblemáticos com várias “batalhas” nas suas formas 

concepcionais, organizacionais e estruturais, decorrentes de suas respectivas naturezas 

mediacionais entre as formações geral e profissional. 

 De acordo com Cury (1998), o ensino médio brasileiro possui as funções que lhe são 

historicamente conferidas: a função propedêutica, a formativa e a profissionalizante. 

Suas duplas “finalidades”, a preparação para continuação nos estudos e 

concomitantemente para o mercado de trabalho, conferem-lhes confusão, já que não se trata 

somente de um mero questionamento pedagógico, mas político, social, econômico, cultural, 

ético etc. 

 Concordamos com Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005) quando asseveram que a 

literatura sobre a dualidade na educação nacional é enorme e convergente, sendo referente ao 

ensino médio sua maior eloqüência. É neste nível de ensino que se mostra com mais ênfase o 

paradoxo essencial entre capital e trabalho, evidente no falso dilema da sua identidade: 

reserva-se à preparação para o trabalho ou à formação propedêutica?  

No Brasil, o dualismo se radica em toda sociedade através de séculos de escravidão e 

discriminação do trabalho manual.  

 Concordamos com Kuenzer (2002b, p. 26, grifos nossos) que a dualidade estrutural 

tornou-se a categoria esclarecedora da formação do ensino médio e da educação profissional 

no Brasil. 

[...], a definição da concepção é um problema político, porquanto o acesso 
a esse nível de ensino e a natureza da formação por ele oferecida – 
acadêmica ou profissionalizante – inscrevem-se no âmbito das relações 
de poder típicas de uma sociedade dividida em classes sociais, às quais se 
atribui ou o exercício das funções intelectuais e dirigentes, ou o exercício das 
funções instrumentais. Ou seja, inscreve-se no âmbito da concepção de 
sociedade. 

                                                 
8 Para conferir mais detalhes da história da educação brasileira, a partir da década de 30 e fins da década de 70, 
concernentes ao ensino médio e à educação profissional, sugerimos Romanelli (1978) e, a partir dos anos 30 e 
meados dos anos 90, Kuenzer (2000). 
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 Assim é que já se tem demonstrado ser a dualidade estrutural a 
categoria explicativa da constituição do ensino Médio e profissional no 
Brasil, já que, desde o surgimento da primeira iniciativa estatal nessa 
área, até o presente, sempre se constituíram duas redes, uma 
profissional e outra de educação geral, para atender às necessidades 
socialmente definidas pela divisão social e técnica do trabalho. 

 

Nesse capítulo vamos abordar, a partir da década de 70, como se estabeleceu a 

articulação do ensino médio com a educação profissional até os dias atuais e, no caso 

brasileiro, a partir de quando se adentra nessa discussão a idéia de politecnia como norteadora 

para a articulação desses níveis de ensino e como a pedagogia das competências surge em 

contraposição à educação politécnica. 

 

1.1 A articulação do ensino médio com a educação profissional no Brasil 

 

O atual ensino médio foi denominado de ensino de segundo grau com a Lei nº 

5.692/71. As intenções dessa Lei foram: “democratização para todos os níveis e 

profissionalização a nível de 2º grau” (FRANCO, 1983, p.19). Antes dela, o ensino nacional 

dividia-se em primário, médio e superior. Após essa Lei, de acordo com Catani et al (1989), o 

antigo ginásio liga-se ao antigo primário, passando a instituir o primeiro grau, com oito anos 

de duração, enquanto o colegial é denominado de segundo grau. 

 Estes autores afirmam que essa Lei modifica os termos ensino profissional por 

formação especial e ensino secundário por educação geral, devendo todos os educandos 

inseridos no segundo grau terminarem com uma habilitação profissional. Dessa forma, 

aparece como característica a proposta de amalgamar os objetivos de educar e 

profissionalizar. Ou seja, entre outros motivos pelos quais a Lei nº 5.692/71 foi decretada 

foram os seguintes: a profissionalização compulsória e universal (WARDE, 1983); atribuir ao 

ensino de 2º grau uma postura terminal e voltada diretamente para a geração de técnicos de 

nível médio (FRANCO, 1983). 
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 Segundo Piletti (2003), a Lei nº 5.692/71 constituiu uma reação antidemocrática e 

centralizadora que se estabelece tanto na obrigação da profissionalização compulsória no 

ensino médio, quanto  

no incremento dos conteúdos curriculares mínimos definidos pela esfera 
federal (art. 4º e Res. nº 8, de 1º-12-71), com a subtração do espaço antes 
destinado a disciplinas consideradas estimuladoras do espírito crítico, como 
a filosofia e a sociologia (p. 34). 

  

Ligada ao modelo econômico e político da ditadura, a proposição de ensino médio 

enfocada na Lei nº 5.692/71, no olhar de Kuenzer (2000) trouxe três caros objetivos: a 

diminuição da demanda de discentes secundaristas à educação superior; a não politização do 

ensino secundário através do currículo tecnicista; e a preparação de trabalhadores qualificados 

para atendimento das demandas do desenvolvimento econômico.  

Daí se entender não somente a generalização da habilitação profissional no 2º grau, 

mas também sua forma fragmentada, com cursos especializados definidos para atendimento 

das demandas específicas da produção. Dessa forma, o Parecer 45/72 estabelece uma primeira 

lista de 130 possíveis cursos, sendo a maioria direcionada para ocupações do setor industrial, 

indicando a sintonia entre a proposta pedagógica e o modelo de desenvolvimento pretendido 

(KUENZER, 2000).  Essa mesma autora vê a dualidade no conteúdo desse Parecer da 

seguinte forma: 

[...], a leitura do Parecer 45/72 mostra a permanência da ambigüidade 
entre academicismo e profissionalização, através de uma proposta 
curricular que compromete a pretendida unidade quando propõe disciplinas 
gerais e disciplinas específicas organizadas em duas partes distintas. Assim, 
este parecer nega a dualidade na forma, ao pregar a escola única, e a 
recupera no conteúdo, através da forma de organização curricular; as 
disciplinas de educação geral continuam a ser ministradas de forma 
academicista, enquanto as específicas devem ser “práticas” (KUENZER, 
1989, p. 25, grifos nossos). 

  

Para essa pesquisadora as demandas advindas do período do “milagre econômico” no 

país, com a abertura econômica e com o desenvolvimento das indústrias de ponta, passaram 
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longe de serem atendidas pela proposta formulada, que por uma não adequação do conceito e 

por carência de condições materiais jamais se concretizou, resultando daí o Parecer 76/75. 

Este Parecer, de forma concreta, permitiu a coexistência de todas as ofertas possíveis – 

habilitação básica, técnico parcial e técnico pleno – acomodando a legislação à realidade. A 

velha dualidade ressurge no âmbito da legislação, vigorosamente, reafirmando-se de novo a 

oferta propedêutica, “agora chamada de básica, como a via preferencial para o ingresso no 

nível superior, permanecendo os antigos ramos, agora denominados habilitações plenas, como 

vias preferenciais de acesso ao mundo do trabalho” (KUENZER, 2000, pp. 24-25). 

Para essa autora, o Parecer 76/75 segue o caminho contrário do parecer anterior para 

chegar ao mesmo lugar, mantendo a dualidade estrutural: 

começa defendendo a politecnia enquanto conteúdo e nega a forma 
(escola única), resgatando a dualidade estrutural. Na prática, esse parecer 
retomou o velho princípio educativo, reforçando a educação geral de cunho 
academicista, que teve sua carga horária aumentada, revestindo-se de caráter 
propedêutico, inclusive como estratégia de aproveitamento de docentes e de 
redução de custos. Ao manter as habilitações plenas e parciais e 
apresentar a habilitação básica como alternativa, reedita a dualidade 
estrutural (KUENZER, 1989, p. 25, grifos nossos). 

 

Os indicadores sociais e econômicos do Brasil nos anos 70, segundo Kuenzer (2000), 

em que se verificava uma forte concentração de renda e uma brutal exclusão social, reforçava 

a histórica dualidade estrutural, com os seus determinantes fora da instituição escolar. A Lei 

nº 5.692/71, com os seus respectivos Pareceres, admite a velha dualidade na estruturação do 

sistema educacional brasileiro, porém renegando-a como modelo de organização escolar.  

Recriminada, redefinida pelos Pareceres 45/72 e 76/75 do CFE (Conselho Federal de 

Educação), escamoteada, não cumprida e com trajetórias diferenciadas de profissionalização, 

a Lei nº 5.692/71 é alterada pela Lei nº 7.044/82 (CURY, 1998). 

De acordo com Machado (1991), em 1982, a Lei nº 7.044/82 aboliu o caráter universal 

e compulsório da profissionalização no ensino de 2º grau que passou a não ser obrigatório 

para as instituições escolares.  
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A Lei nº 7.044/82 corrobora a dualidade estrutural. Para Kuenzer (2000, p. 25, grifo 

nosso) essa Lei “acabou por se constituir em um novo arranjo conservador, reafirmando a 

escola como o espaço para os já incluídos nos benefícios da produção e do consumo de 

bens materiais e culturais”. 

Para a autora acima após o malogro do modelo decretado pela Lei nº 5.692/71 e com a 

adequação caótica da Lei nº 7.044/82 através de uma saída prejudicial e maléfica à classe 

trabalhadora, apesar das várias tentativas de melhorar a legislação, segundo Pereira e Teixeira 

(1997), houve um esvaziamento tanto do ensino profissionalizante como do propedêutico. 

 Voltando ao dualismo, segundo Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), enquanto a Lei nº 

5.692/71 especificava que na carga horária mínima prevista para o ensino técnico de 2º grau 

(2.200 horas) existisse a supremacia da parte especial em relação à geral, a Lei nº 7.044/82, ao 

suprimir a profissionalização compulsória, concebeu que nos cursos não profissionalizantes as 

2.200 horas pudessem ser plenamente voltadas à formação geral. Assim, os alunos que 

cursavam o ensino técnico ficavam sem uma formação básica plena que predominava nos 

cursos propedêuticos. Ou seja, distribuía-se desigualmente os conhecimentos entre a clientela 

dos referidos cursos. 

 Para Kuenzer (1989, p. 26, grifo nosso) a Lei nº 5.692/71, e seus respectivos 

Pareceres, bem como a nº 7.044/82 “[...] são rejeitadas veementemente pelos jovens 

trabalhadores, ao mesmo tempo que já não atendem às necessidades da burguesia, estando 

longe da politecnia (uma vez que não superam a dualidade estrutural), [...]”. Ou seja, no 

âmbito dessas Leis se mantém a dicotomia, de forma implícita ou explícita, decorrente das 

relações de classes.  

 Para ela, ambas as Leis supracitadas: 

� não superaram a dualidade estrutural; 
� não alteraram o princípio educativo, no que diz respeito ao 

conteúdo, e esta transformação é fundamental; 
� não alteraram as condições de funcionamento da escola e as 

condições de qualificação do professor; 



 

 

34 

� não alteraram a cisão entre teoria e prática; 
� não alteraram a forma de gestão das escolas, que ainda não 

conseguem organizar-se tendo em vista um projeto coletivo. 
Como se pode verificar, o rompimento da dualidade estrutural 

através da instauração da escola que unifique ciência e tecnologia, trabalho 
intelectual e instrumental, pensamento e ação, exige a transformação de 
todas as dimensões arroladas (KUENZER, 1992, p. 137). 

  

Essa mesma autora asseverava que o grande problema estava na falta de identidade do 

ensino de segundo grau. Ela, em um texto escrito no final dos anos 80, afirmava: 

[...] [existe] absoluta falta de clareza do que deva ser uma escola de 2.º grau 
no Brasil hoje, considerada a especificidade do estágio de desenvolvimento 
político e econômico que atravessa e a concepção de sociedade que se 
pretende, a partir do quê derivar-se-á sua proposta pedagógica. 

Neste sentido, um dos grandes entraves para o avanço na construção 
histórica dessa concepção é o fato de que os estudos realizados, em sua 
maioria, partem sempre do interior da escola de 2.º grau tomada em si 
mesma, sem que se considere como ponto de partida a relação escola e 
trabalho, que é a raiz da questão. Enquanto não se ultrapassar essa 
perspectiva, passando-se a desenvolver as análises da perspectiva externa à 
escola, ou seja, a partir das relações sociais de produção, dificilmente serão 
encontradas as soluções para o impasse que hoje caracteriza o ensino de 2.º 
grau: como superar, ao mesmo tempo, o academicisnmo rançoso e o 
profissionalismo estreito (KUENZER, 1989, p. 22). 

 

Ainda segundo a mesma autora, a identidade do ensino médio se estrutura através da 

educação integral9, tendo a categoria trabalho como princípio educativo, enquanto expressão 

das relações sociais atuais, reunificando cultura e produção. Assim, essa educação, na sua 

forma estrutural: será única, recusando a dualidade histórica e antidemocrática; será 

politécnica, fomentando a imbricação entre produção, relações sociais e conhecimento; 

metodologicamente falando, será teórico-prática; na sua forma de gerir será democrática, 

superando o espontaneísmo e o autoritarismo; e nas suas condições físicas será atualizada e 

moderna. 

Reportando-nos para o encerramento do ciclo ditatorial civil-militar, a mobilização da 

sociedade para a transição democrática levou ao estabelecimento da Assembléia Nacional 

Constituinte em 1987. A sociedade civil organizada – através das suas instâncias científicas e 

                                                 
9 A educação politécnica ou integral será discutida no item 1.3 desse capítulo. 
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educacionais – movimentou-se fortemente para incorporar na Carta Magna o direito à 

educação pública, gratuita, laica e democrática (FRIGOTTO, CIAVATTA e RAMOS, 2005). 

Em relação à educação básica, sustentava-se um tratamento unitário que englobasse 

desde a educação infantil até o ensino médio. A discussão teórica estabelecida pela 

comunidade educacional – principalmente entre os que pesquisavam na área de trabalho e 

educação – asseverava a necessária imbricação da educação à prática social e o trabalho como 

princípio educativo. 

Segundo Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), se o saber tem uma autonomia relativa 

frente ao processo de trabalho do qual ele nasce, o ensino médio teria como papel recuperar a 

relação entre conhecimento e prática do trabalho, propondo que este nível de ensino formasse 

politécnicos, devendo focar-se nas modalidades essenciais que dão base aos múltiplos 

processos e técnicas de produção existentes. 

Para esses mesmos autores, em dezembro de 1988, a sociedade civil, mobilizada e 

organizada em defesa da escola pública e da educação dos trabalhadores, apresenta o primeiro 

projeto de LDB (Lei de Diretrizes e Bases) ao Legislativo Federal pelo Deputado Otávio 

Elísio, introjetando as principais exigências dos educadores progressistas, incluindo as pautas 

do ensino médio. 

Segundo Pereira e Teixeira (1997), a versão da LDB que vinha sendo defendida pelos 

educadores progressistas, desde a Constituinte de 1988, continha no seu interior o 

entendimento sobre o conceito de politecnia10, o qual foi desvirtuado durante o processo de 

tramitação da mesma, por suas várias versões ao longo de oito anos. A dimensão politécnica 

estabelecia no ensino médio objetivos suplementares de profissionalização que continuaram 

no texto final de forma solta, frágil, sem definição (art. 36). 

                                                 
10 Concepção que será discutida no item 1.3 desse capítulo. 
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Esse extenso período de discussão em torno da LDB produziu um substitutivo no 

projeto de origem e, em paralelo, um novo projeto (FRIGOTTO, CIAVATTA e RAMOS, 

2005). 

 Segundo Ferretti (1997), a dupla inquietação - o sentido da identidade do ensino médio 

e a otimização do seu custo-benefício - norteou o processo de reordenamento desse nível de 

ensino que culminou com a sugestão, tanto da sua flexibilidade quanto da sua dicotomia, entre 

as formações propedêutica e profissional. 

 Em seguida, vamos discutir o ensino médio e a educação profissional brasileira no 

momento atual. 

 

1.2 O ensino médio e a educação profissional brasileira na atualidade 

 

A tríade mundialização do capital, diminuição do papel estatal na economia e a busca 

da estabilização vêm provocando rebatimentos significativos no bojo das políticas públicas, 

dentre elas as educacionais (CURY, 1998). Por causa dessas modificações ocorridas no 

capitalismo mundial, processou-se na educação básica, particularmente no ensino médio, uma 

série de mudanças objetivando garantir sua maior aproximação do setor empresarial 

(OLIVEIRA, R., 2001a). Nesse sentido, segundo Frigotto (2005), recentemente, as noções 

sociedade do conhecimento, pedagogia das competências e empregabilidade recheiam as 

normas educacionais vigentes.  

De acordo com Ramos (2004), na atual LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional), Lei nº 9.394/96, o ensino médio visa ao preparo básico para o trabalho, a 

cidadania e a vida do aluno. A LDBEN ratifica o ensino médio como a última etapa da 

educação básica. Com isso, a lei assevera a identidade do ensino médio com a função 

formativa (CURY, 1998). E a educação profissional, para Ramos (2004), foi discutida em 
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capítulo à parte, nos artigos 39 a 41, como prática educacional em que todos os cidadãos 

podem ingressar, objetivando integrar-se às variadas formas de trabalho. 

 Sobre a educação profissional, Ramos (2004) fala do Decreto nº 2.208/97, o qual 

regulamenta esta modalidade de ensino, incluindo ente outras definições o impedimento da 

criação de um projeto de ensino médio que unificasse formação básica e profissional de forma 

orgânica num mesmo currículo.  

O referido Decreto,  

[...], ao regulamentar a educação profissional, incluindo o parágrafo 2º. do 
artigo 36 [da atual LDB], impossibilitou a construção de um projeto de 
ensino médio que integrasse formação básica e profissional de forma 
orgânica num mesmo currículo. Na verdade, buscou-se conferir uma 
identidade ao ensino médio mediante decreto, reduzindo a construção da 
unitariedade do ensino médio a problema unicamente pedagógico 
(KUENZER, 1997), solucionável pela aplicação de uma dada estrutura 
educacional (RAMOS, 2004, p. 40). 

 

Para a mesma autora, a identidade do ensino médio necessita ser definida como a etapa 

final da educação básica através de um projeto que seja unitário em seus objetivos e 

princípios, viabilizando possibilidades de uma formação que considere as diversas 

necessidades econômicas e socioculturais dos educandos. É necessário reconhecê-los como 

sujeitos de direitos quando freqüentam o ensino médio, implicando a garantia do direito à 

acessibilidade dos conhecimentos construídos socialmente, através de sua historicidade, 

baseada em uma base unitária sintetizada em tecnologia e humanismo. 

 A educação profissional na atualidade objetiva o desenvolvimento das competências 

genéricas e flexíveis, para os trabalhadores se adaptarem às incertezas do mundo do trabalho. 

Nessa perspectiva, um projeto de futuro não teria ligação com um projeto de sociedade ou 

nação - categorias incompatíveis com o neoliberalismo e a mundialização do capital -, mas 

sim com um projeto individual. 

 Mais uma vez a dualidade estrutural rebate na forma da lei, verificada na dicotomia 

entre o ensino médio e a educação profissional. Também contestando o discurso legal da atual 
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LDBEN, autores como Bueno (2000) e Frigotto (2005) afirmam que os termos revolução 

tecnológica e competitividade impregnam o ensino médio na referida lei, orientando a 

formação geral por uma visão pragmática e capenga do trabalho humano. 

 No caso da formação profissional na atual LDBEN, a fundamentação científica das 

atividades profissionais não seria o essencial, mas sim o enriquecimento de competências 

apropriados às operações de processos robotizados, os quais demandam quase nenhum 

conhecimento especializado do trabalhador, e sim uma capacidade de atuar frente aos 

imprevistos (RAMOS, 2005). 

Enquanto crítica ao Decreto nº 2.208/97 concordamos com Frigotto, Ciavatta e Ramos 

(2005), quando dizem que ele não vem só proibir a formação integrada, mas regulamentar 

formas aligeiradas e fragmentadas de educação profissional em função dos imperativos do 

mercado de trabalho. Ainda como crítica ao Decreto supracitado, Frigotto (2005) afirma que 

ele tenta uma mediação da educação com as novas formas da produção flexível e da 

mundialização do capital, para formar um trabalhador “cidadão produtivo” treinado, 

adestrado, adaptado, mesmo numa ótica polivalente. 

 A reforma do ensino médio e da educação profissional brasileira, ao regular-se pela 

desarticulação entre ambas modalidades do ensino, expressa-se “como uma afronta aos 

reclamos da sociedade por uma escola mais capaz de garantir uma articulação entre o saber e 

o pensar” (OLIVEIRA, R., 2001a, p. 198). Dessa forma, o MEC (Ministério da Educação) 

estabeleceu duas redes de ensino que são endereçadas a setores sociais diversos. Segundo 

Oliveira, R. (2000, p. 10), enquanto os de condições econômicas melhores “terão a 

possibilidade de se qualificarem para o prosseguimento dos estudos”, aos excluídos 

“estabeleceu-se um padrão de educação que não incorpora uma relação articulada entre teoria 

e prática [...]” (p. 10). Novamente, no âmbito dessas reformas, mantém-se a dicotomia de 
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forma explícita, pela questão das classes. Temos aí o retrato da dualidade estrutural sendo 

refletida no âmbito da lei educacional. 

 As reformas implementadas supracitadas, ao invés de criarem avanços nas políticas 

educacionais, estabeleceram “um verdadeiro retrocesso nas expectativas de construção de 

uma escola voltada para a construção de cidadãos integrados à vida política brasileira” 

(OLIVEIRA, R., 2000, p. 10). 

 Oliveira, R. (2001b) defende a seguinte tese: as políticas do ensino médio e da 

educação profissional brasileira na década de 90 sofreram subordinação das agências 

multilaterais, tais como o Banco Mundial e a CEPAL (Comissão Econômica para a América 

Latina e o Caribe); e retrocesso, por desarticulá-las e “abrir as portas” para o mercado 

educacional, principalmente na educação profissional. 

Com o Decreto nº 5.154/04 houve a revogação do Decreto nº 2.208/97. Com o atual 

Decreto, busca-se o resgate da concretização da base única do ensino médio. Ou seja, o que o 

Decreto anterior proibia, a articulação entre o ensino médio e a educação profissional, o atual 

promove. 

O que se tenta reaver com o Decreto nº 5.154/04, considerando as contradições e 

disputas teóricas presentes desde o início da sua elaboração é:  

a consolidação da base unitária do ensino médio, que comporte a diversidade 
própria da realidade brasileira, inclusive possibilitando a ampliação de seus 
objetivos, como a formação específica para o exercício das profissões 
técnicas (FRIGOTTO, CIAVATTA e RAMOS, 2005, p. 37). 

  

Segundo Ciavatta (2005), a aprovação do Decreto nº 5.154/04 trouxe o incentivo e a 

abertura à formação integrada, mas não garante sua efetivação. E, de acordo com Ramos 

(2005), a recente regulamentação desse Decreto, através do Parecer do CNE/CEB (Conselho 

Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica) nº 39/2004, não processa as implicações 

da integração. Para a autora, não há concepção pedagógica nova neste Parecer. Nele é 

defendido que a educação profissional técnica de nível médio deve ser ofertada 
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simultaneamente e durante o ensino médio. A proposta de integração difere da 

simultaneidade, e não foi isto que se tentou construir com o atual Decreto. 

A integração entre o ensino médio e a educação profissional exige que a conexão entre 

conhecimentos específicos e gerais seja estabelecida continuamente durante o processo de 

formação do discente, sob as bases do trabalho, da ciência e da cultura11.  

A proposta de integração que sustentamos define a intenção da formação: possibilitar 

aos sujeitos perceberem a realidade muito além de sua aparência fenomênica (RAMOS, 

2005). 

Para a mesma autora, três pressupostos fundamentam a organização curricular nessa 

perspectiva: a) a acepção de homem como ser histórico-social que atua sobre a natureza para 

atender suas necessidades e nessa atitude cria conhecimentos como síntese da mudança de si 

mesmo e da natureza; b) a realidade na sua concretude é uma totalidade, síntese de várias 

relações; c) entender o conhecimento como uma obra do pensamento que representa e atinge 

as relações as quais estruturam e formam a realidade objetiva. 

Tendo esses pressupostos como norteadores ela sugere o seguinte movimento no 

desenho curricular integrado: 

1. Problematizar fenômenos - fatos e situações 
significativas e relevantes para compreendermos o mundo em que vivemos, 
bem como processos tecnológicos da área profissional para a qual se 
pretende formar -, como objetos de conhecimento, buscando compreendê-los 
em múltiplas perspectivas: tecnológica, econômica, histórica, ambiental, 
social, cultural etc. [...] 

2. Explicitar teorias e conceitos fundamentais para a 
compreensão do(s) objeto(s) estudado(s) nas múltiplas perspectivas em que 
foi problematizada e localizá-los nos respectivos campos da ciência (áreas 
do conhecimento, disciplinas científicas e/ou profissionais), identificando 
suas relações com outros conceitos do mesmo campo (disciplinaridade) e de 
campos distintos do saber (interdisciplinaridade). [...] 

3. Situar os conceitos como conhecimentos de formação 
geral e específica, tendo como referência a base científica dos conceitos e 
sua apropriação tecnológica, social e cultural. [...] 

4. A partir dessa localização e das múltiplas relações, 
organizar os componentes curriculares e as práticas pedagógicas [...] 
(RAMOS, 2005, pp. 122-123, grifo no original). 

                                                 
11 Essas bases serão explicitadas no próximo item. 
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Entendemos que a articulação do ensino médio com a educação profissional deve ser 

uma política pública de Estado e um direito a priori, sendo a duração do ensino médio 

superior aos três anos atuais 12e cujo custo aluno/ano supere os 4 mil dólares13. 

Em consonância com os pesquisadores da área de trabalho e educação, percebemos 

que a dualidade estrutural configura-se 

como a grande categoria explicativa da constituição do Ensino Médio e 
profissional no Brasil, legitimando a existência de dois caminhos bem 
diferenciados a partir das funções essenciais do mundo da produção 
econômica: um, para os que serão preparados pela escola para exercer 
suas funções de dirigentes; outro, para os que, com poucos anos de 
escolaridade, serão preparados para o mundo do trabalho em cursos 
específicos de formação profissional, na rede pública ou privada 
(KUENZER, 2002b, pp. 28-29, grifos nossos). 
 

Concordamos com Bueno (2000, p. 192, grifo nosso), para quem na constelação das 

políticas de educação no Brasil, o ensino médio 

é uma estrela fugidia. Estrela porque, ao ser objeto expresso de uma política, 
ou esteve associado a um status de privilégio num longo período de 
“coerência política”, durante o qual destinava-se claramente “às 
individualidades condutoras”, ou pretendeu “salvar a pátria” pela “revolução 
educacional”, com o advento da lei 5692/71, ou ser o veículo do “salto para 
o futuro” em direção à “sociedade do conhecimento”, nos planos para o 
segundo governo FHC. 
 Fugidia, porque o entusiasmo discursivo da administração 
educacional, via de regra, esbarra em dois grandes obstáculos: a falta de 
recursos e a resistência de executores e destinatários. Tais problemas, 
aparentemente, são os fantasmas da concretização de políticas bem-
intencionadas e os maiores responsáveis pelo fato de esse nível de ensino 
acabar “esquecido num desvão”, sem políticas específicas, sem 
identidade. 

 

Após esse debate sobre a articulação do ensino médio com a educação profissional na 

educação brasileira e os atuais contornos destas modalidades de ensino, no próximo item 
                                                 
12 “[...], torna-se absolutamente fundamental proceder a um conjunto de alterações no atual sistema educacional e 
de formação profissional. Justamente porque a fase de transição da economia tradicional para uma nova 
economia exige uma educação geral ampliada e formação continuada ao longo do ciclo de vida ativa das 
classes trabalhadoras condizente com o estágio de desenvolvimento econômico e o avanço da expectativa 
média de vida da população” (POCHMANN, 2004, p. 391, grifo nosso). 
13 “Se tomarmos os dados do relatório ‘Futuro em Risco’, patrocinado pela Inter-American Dialogue e pelo 
Banco Interamericano de Desenvolvimento, [...], veremos [...], [que] aquele relatório nos mostra que o grau 
médio de gasto aluno/ano para o ensino fundamental e médio, nos países desenvolvidos, é de 4.170 dólares” 
(FRIGOTTO, 2000 apud FRIGOTTO e CIAVATTA, 2003, p. 125). 
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vamos mostrar como a idéia de politecnia surge como possibilidade da identidade do ensino 

médio, sendo a articulação desse nível de ensino com a educação profissional viável, através 

da imbricação entre o trabalho, a ciência a cultura e a supressão do modo de produção 

capitalista. 

  

1.3 A educação profissional e o ensino médio na perspectiva da politecnia 

 

 A discussão feita nos anos oitenta concernente à coerência de uma formação básica 

rumo à superação da dicotomia entre cultura geral e cultura técnica inseriu na história da 

educação no Brasil a categoria politecnia (FRIGOTTO, CIAVATTA e RAMOS, 2005). 

 Segundo Ciavatta (2005, p. 87), a origem da idéia de integração entre o ensino médio e 

a educação profissional, no Brasil, está 

na busca da superação do tradicional dualismo da sociedade e da educação 
brasileira e nas lutas pela democracia e em defesa da escola pública nos anos 
1980, particularmente, no primeiro projeto de LDB, elaborado logo após e 
em consonância com os princípios de educação na Constituição de 1988.  

 

Com o retorno da democracia representativa dos anos oitenta, recomeça a luta política 

pela democratização educacional com o primeiro projeto de LDB que, sob o comando do 

Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, teve grande participação da comunidade 

universitária e o apoio de parlamentares de variados partidos progressistas. Nele buscava-se 

asseverar uma formação básica que dizimasse a dicotomia entre cultura técnica e cultura 

geral, adotando o conceito de politecnia (CIAVATTA, 2005). 

 No bojo desse espírito, esse projeto de LDB estabeleceu como objetivo para o ensino 

médio “propiciar aos adolescentes a formação politécnica necessária à compreensão teórica e 

prática dos fundamentos científicos das múltiplas técnicas utilizadas no processo produtivo” 

(BRASIL, 1991 apud FRIGOTTO, CIAVATTA e RAMOS, 2005, p. 42). 
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 Nesse projeto não se mostravam mais objetivos de formação profissional para o ensino 

médio. A extensão dessa natureza foi sugerida pelo substitutivo Jorge Hage, texto aprovado 

de forma unânime na Comissão de Cultura e Desporto da Câmara dos Deputados, após uma 

ampla discussão com a sociedade, mobilizados pelo Fórum em Defesa da Escola Pública. 

Nesse substitutivo, a relação entre a educação profissional e o ensino médio ficou definida da 

seguinte forma: 

[...] assegurada aos alunos a integralidade da educação básica, que associa à 
educação mais geral, nesta etapa, as bases de uma educação tecnológica e 
politécnica, conforme disposto no artigo 51, o ensino médio poderá, 
mediante ampliação da sua duração e carga horária global, incluir objetivos 
adicionais de educação profissional (BRASIL, 1989 apud FRIGOTTO, 
CIAVATTA e RAMOS, 2005, p. 43)14. 

 

 Segundo Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), o ensino médio integrado ao ensino 

técnico, sob um fundamento unitário de formação geral, é condição sine qua non para a 

“passagem” a uma nova realidade. 

 Já discutimos no item 1.2 que esse acesso foi atravancado pelo Decreto nº 2.208/97, ao 

forçar a adequação da realidade à lei, tolhendo o ensino médio de oferecer a formação técnica. 

Segundo aqueles autores, o retorno dessa garantia pelo Decreto nº 5.154/04 pretende 

reinstaurar um novo início para essa “passagem”, de tal forma que  

o horizonte do ensino médio seja a consolidação da formação básica unitária 
e politécnica, centrada no trabalho, na ciência e na cultura, numa relação 
mediata com a formação profissional específica que se consolida em outros 
níveis e modalidades de ensino (pp. 43-44). 

  

Voltando ao conceito de politecnia, Saviani (1987, pp. 16-17) chama atenção que esse 

conceito não pode ser entendido literalmente. Para ele, politecnia 

[...], significaria múltiplas técnicas, multiplicidade de técnicas, e daí o 
risco de se entender esse conceito de politecnia como a totalidade das 

                                                 
14 A modalidade técnica se destinaria a preparar pessoal técnico de nível intermediário, habilitado para atuar no 
processo produtivo e na prestação de serviços à população. Nesse caso, o currículo deveria abranger, além da 
formação básica comum, conteúdos tecnológicos específicos, necessários às especializações técnicas oferecidas, 
que seriam definidas pelos sistemas de ensino. A duração mínima desses cursos seria de quatro anos, totalizando 
uma carga horária global de 3.200 horas de trabalho escolar e mais um semestre letivo de estágio supervisionado. 



 

 

44 

diferentes técnicas fragmentadas, autonomamente consideradas. A proposta 
de profissionalização do ensino de segundo grau da Lei 5692, de uma certa 
forma tendia a realizar um inventário das diferentes modalidades de trabalho, 
das diferentes habilitações, como a Lei chama, ou das diferentes 
especialidades. [...] 
 Ora, a noção de politecnia não tem nada a ver com este tipo de visão. 
A noção de politecnia diz respeito ao domínio dos fundamentos científicos 
das diferentes técnicas que caracterizam o processo de trabalho produtivo 
moderno. Diz respeito aos fundamentos das diferentes modalidades de 
trabalho. Politecnia, nesse sentido, se baseia em determinados princípios, 
determinados fundamentos e a formação politécnica deve garantir o 
domínio desses princípios, desses fundamentos. Por quê? Supõe-se que 
dominando esses fundamentos, esses princípios, o trabalhador está em 
condições de desenvolver as diferentes modalidades de trabalho, com a 
compreensão do seu caráter, da sua essência (grifo no original). 
 

Segundo Saviani (1987, p. 15) a idéia de politecnia demanda que o processo de 

trabalho produza uma ligação entre os aspectos intelectuais e manuais, tendo como 

pressuposto dessa concepção que  

não existe trabalho manual puro, e nem trabalho intelectual puro. Todo 
trabalho humano envolve a concomitância do exercício dos membros, das 
mãos, e do exercício mental, intelectual. Isso está na própria origem do 
entendimento da realidade humana, enquanto constituída pelo trabalho. 

 

Ainda nos apoiando nesse autor, a idéia de politecnia envolve 

a articulação entre trabalho intelectual e manual e envolve uma formação a 
partir do próprio trabalho social, que desenvolve os fundamentos, os 
princípios, que estão na base da organização do trabalho na nossa sociedade 
e que, portanto, nos permitem compreender o seu funcionamento (p. 19). 

 

Essa concepção tem como rebatimento na instituição escolar a criação da escola única 

ou unitária que proporcionaria essa formação e, nos dizeres gramscianos, 

escola única inicial de cultura geral, humanista, formativa, que equilibre 
equanimemente o desenvolvimento da capacidade de trabalhar manualmente 
(tecnicamente, industrialmente) e o desenvolvimento das capacidades de 
trabalho intelectual. Deste tipo de escola única, através de repetidas 
experiências de orientação profissional, passar-se-á a uma das escolas 
especializadas ou ao trabalho produtivo (GRAMSCI, 1985, p. 118). 

 

 Gramsci se preocupa com as escolas profissionalizantes de sua época. Para ele, 

segundo Nosella (1992), a industrialização “pôs em crise essa escola de cultura humanista 
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‘desinteressada’, trazendo sua própria escola ‘interessada’, profissionalizante, técnica e 

ideologicamente imediatista” (p.113). 

Nesse aspecto, Gramsci (1985) afirma que as escolas de tipo profissional 

“preocupadas em satisfazer interesses práticos imediatos, tomam a frente da escola formativa, 

imediatamente desinteressada” (p. 136). 

 Para esse mesmo autor, o aspecto mais controverso é que a escola de cunho 

profissional “aparece e é louvada como democrática, quando na realidade, não só é destinada 

a perpetuar as diferenças sociais, como ainda a cristalizá-las [...]” (p. 136, grifo nosso).  

 Enfatizada por Frigotto (1997), concordamos com a formação omnilateral, produzida 

através da Escola Única proposta por Gramsci, já que põe fim às dicotomias entre o 

conhecimento específico e geral, político e técnico, prático e teórico, humanista e técnico. 

 Para Frigotto (1991), os elementos indissociáveis e basilares do conceito de politecnia 

são basicamente: “(a) a concepção de homem omnilateral; b) o trabalho produtivo e a 

articulação entre trabalho manual e intelectual; c) as bases científico-técnicas, comuns da 

produção industrial” (p. 268, grifo no original). 

Markert (1996) afirma que não é difícil adquirir um consenso sobre os princípios 

politécnicos como: 

relação entre educação e trabalho; ligação entre educação intelectual e 
prática; integração entre educação geral  e profissional; aproximação entre 
uma síntese de áreas especializadas e a introdução de uma escola unitária 
com dez anos de duração (p. 221). 

  

 Segundo Markert (1996), quase a totalidade dos autores define como finalidade da 

politecnia o desenvolvimento da omnilateralidade nos sujeitos. 

 Atualmente a educação politécnica deve se basear no tripé trabalho, ciência e cultura, 

na sua forma prática, bem como nos seus fundamentos histórico-socias e científico-

tecnológicos (FRIGOTTO e CIAVATTA, 2004). 
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 Concordamos com Ramos (2004) que a organização do ensino médio põe fim à 

dicotomia com a educação profissional quando integra seus métodos e objetivos em um 

projeto unitário, em que, de forma concomitante, o trabalho se mostra como princípio 

educativo - sintetizando em si as acepções de cultura e ciência -, também se forma como 

contexto, que justifica a formação específica para atividades ligadas à produção. Além de 

princípios, eles também podem se estabelecer como contextos, configurando-se como 

atividades de cunho cultural e científico. 

 Segundo Röhr (1999) transcorre pelas reflexões pedagógicas a idéia da integralidade 

do ser humano como finalidade da educação. Partindo do pressuposto de que o sujeito se 

exprime na totalidade das suas possibilidades, a tarefa da educação seria o desenvolvimento 

das mesmas de forma proporcional e gradativa. 

 Ele relaciona as várias dimensões que representam as potencialidades do sujeito, sendo 

a integralidade a ponderação de todas elas: “a dimensão físico-corporal-sensorial, a psíquico-

emocional, a relacional-social-política, a comunicativa, a sexual, a étnica, a racional-mental-

intelectual, a ética, a estética, a intuitivo-espiritual” (p. 102). 

 Abrir mão da integralidade é rachar o pedagógico, dividi-lo em tarefas demarcadas, 

controladas, operacionalizadas, gerando uma ilusão de possível qualidade e sucesso (RÖHR, 

1999). 

 Parece-nos unânime, e concordamos com os principais pesquisadores na área de 

trabalho e educação, que a viabilidade da formação humana através das múltiplas dimensões 

do ser humano, ou melhor, a viabilidade do ensino politécnico só acontecerá com a supressão 

do modo de produção capitalista. Assim concordamos com Oliveira, R. (2005a, p. 14, grifo 

nosso) quando diz que: 

A conclusão mais sensata vai no sentido de se ter que buscar construir uma 
escola diferente. Cada vez mais pública, democrática e pluralista e sensível às 
transformações que ocorrem no mundo do trabalho, no campo da ciência e da 
tecnologia mas, antes de tudo, estruturada a partir do objetivo de formar sujeitos 
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comprometidos politicamente com a realidade social e política da maioria da 
população.  

Contudo, é preciso entendermos que a escola que primará por ter estes 
valores como hegemônicos estará estruturada em uma sociedade na qual eles 
serão também hegemônicos, o que nos leva a acreditar que a concretização 
da escola unitária e tecnológica efetivamente só poderá se instituir em uma 
sociedade para além das relações capitalistas de produção. 

 

Concordamos com os pressupostos que Ciavatta (2005) apresenta para a concretização 

de uma formação humanizadora e integrada frente à realidade e às possibilidades da educação 

profissional tal como há no sistema educacional brasileiro: a) a existência de um projeto de 

sociedade em que, de forma concomitante, se enfrente os problemas da realidade do país, 

tendo como finalidade o fim da dicotomia entre as classes, e os vários âmbitos que possuem 

responsabilidade pela educação formal demonstrem vontade política de romper com a redução 

da formação à mera preparação para o mercado de trabalho; b) sustentar na lei a articulação 

entre a educação profissional - nas suas diversas modalidades - e o ensino médio de formação 

geral; c) o apoio de docentes e gestores responsáveis pela formação específica e pela 

formação geral; d) o imbricamento entre a instituição com os discentes e os familiares; e) a 

experiência da democracia participativa como exercício da formação integrada; f) o resgate da 

instituição escolar como um locus de memória; g) garantia de verbas maciças para a 

educação.  

Além desses pressupostos acreditamos que o próprio educador precisa ser educado 

nessa perspectiva politécnica e também não podemos esquecer que na escola integral as 

questões da qualidade e da universalidade devem perpassá-la. 

No próximo item, destacaremos como negação de um projeto de escola unitária e 

inscrevendo-se no bojo da reestruturação produtiva, da mundialização do capital e do 

neoliberalismo, o surgimento do enfoque das competências. 
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1.4 A pedagogia das competências na educação profissional e no ensino médio 

 

 A lógica da competência surge proveniente do discurso empresarial na década de 80, 

no bojo da crise estrutural do modo de produção capitalista que surge, nos países abastados, 

no começo dos anos 70 (DELUIZ, 2001). De acordo com Hirata (1994), o modelo da 

competência corresponderia a um novo modelo, pós-taylorista, de qualificação no grau de 

aceitação de um novo modelo de gestão produtiva e de organização do trabalho. 

 Tanguy (1994) compreende a categoria competência como um conjunto de qualidades 

modificáveis, as quais devem, a todo instante, serem submetidas à prova. E também a 

“competência” se afeiçoa como sendo “a explicação de repertórios cognitivos de natureza 

variada, que envolvem ações e decisões das quais resulta a qualidade de desempenho” 

(MEGHNAGI, 1998, p. 51). 

 O “modelo de competências”, segundo Ferretti (1997), coloca no lugar da relação 

definida pela qualificação uma distinta que é abalizada pela inconstância, ambigüidade, 

imprecisão, e fluidez, em que o conhecimento da profissão, o saber, tende a ser colocado no 

plano secundário.  

A noção de competências é 

multidimensional, envolvendo facetas que vão do individual ao 
sociocultural, situacional (contextual-organizacional) e processual. Por tudo 
isso, não pode ser confundida como mero desempenho. Além disso, por ser 
um constructo, o que se apreende são manifestações específicas cujos 
conteúdos não são universais. Nesse sentido, do ponto de vista de pesquisa 
empírica seria mais pertinente ater-se a áreas específicas, com recortes 
relativos a domínios circunscritos de conteúdos (teórico-práticos), frutos de 
experiências e trajetórias individuais, coletivas, situadas e datadas 
(MANFREDI, 1998, p. 13). 

 

 Para essa mesma autora a categoria competência é utilizada sem distinção nos âmbitos 

do trabalho e educacional como se tivesse uma conotação universal. No discurso empresarial 

existe uma tendência de estabelecê-la menos como “estoque de habilidades/conhecimentos” e 
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mais como capacidade de atuar, interferir, resolver situações imprevisíveis e imprevistas. 

Acreditamos que essa tendência interfere sobremaneira na centralidade dessa categoria para a 

educação15.  

 As modificações ocorridas no mundo do trabalho dão uma guinada nas demandas de 

disciplinamento e nas exigências que o capitalismo faz à instituição escolar. A progressiva 

incorporação da tecnologia e da ciência aos processos sociais e produtivos, a serviço dos 

processos de acumulação do capital transnacionalizado, mostra uma aparente contradição: 

quanto mais se simplificam as tarefas, mais se exige conhecimento do 
trabalhador, e, em decorrência, a ampliação de sua escolaridade, 
através de processos permanentes de educação continuada. Assim, a 
relação entre educação e trabalho, mediada no taylorismo/fordismo por 
modos de fazer [...], passa a ser mediada pelo conhecimento, compreendido 
enquanto domínio de conteúdos e de habilidades cognitivas superiores 
(KUENZER, 2002c, p. 86, grifo nosso). 

  

 Para essa autora, as demandas desses processos determinam uma educação da classe 

trabalhadora de novo tipo, interligada com uma nova pedagogia. Também os métodos 

flexíveis de gestão e organização do trabalho, não somente ordenam novas competências, 

como adentram o espaço escolar com as novas doutrinas toyotistas. Essa nova pedagogia 

denomina-se pedagogia das competências. 

 Contudo, a análise da formação dos trabalhadores flexíveis e do exercício do trabalho 

identifica que, mesmo aparecendo no discurso a recomposição da unidade entre teoria e 

prática, 

nunca estiveram tão distantes da prática o poder de decidir, de criar ciência e 
tecnologia, de intervir em processos cada vez mais centralizados, tecnológica 
e gerencialmente. Pelo contrário, o trabalho da maioria está cada vez mais 
desqualificado, intensificado e precarizado, como resultado do novo regime 
de acumulação [...]. 
 A divisão entre os que possuem os meios de produção e os que 
vendem sua força de trabalho cada vez mais se acentua na acumulação 

                                                 
15 Para nós, dependendo do tipo da entidade escolar - se privada, pública (como os Centros Federais de Educação 
Tecnológica - CEFET’s) ou mista (como o Sistema “S”) - e da modalidade de ensino - ensino médio ou 
educação profissional - a introdução e a concretização da categoria competência no cotidiano escolar depende da 
finalidade da instituição, que na realidade brasileira está focalizada para o vestibular ou para o mercado de 
trabalho, bem como da adesão ou resistência que os sujeitos escolares tiverem com aquela categoria. 
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flexível. Acirra-se, ao contrário do que diz o novo discurso do capital, a 
cisão entre o trabalho intelectual, que compete cada vez a um número menor 
de trabalhadores, com formação flexível resultante de prolongada e contínua 
formação de qualidade, e o trabalho instrumental, cada vez mais esvaziado 
de conteúdo (KUENZER, 2002c, p. 90, grifo nosso). 

  

 É importante destacar que, ao focar mais no indivíduo do que nas relações de 

produção, a categoria competência 

fragiliza as mediações capital/trabalho e tende a enfraquecer a resistência do 
trabalhador pela retórica da superação de tensões e choques de interesses 
presentes nessa relação. Distancia-se, assim, da concepção de qualificação 
humana expressa no desenvolvimento omnilateral do ser humano, orientado 
para a satisfação de suas múltiplas necessidades históricas (BUENO, 2000, 
p. 159). 

 

 Segundo Manfredi (1998), a noção de competência está historicamente amarrada aos 

conceitos de habilidades e capacidades, os quais são construções herdadas das ciências 

humanas – psicologia, lingüística e educação. 

 Essa mesma autora questiona: até onde o modelo da competência reconstitui o 

conceito tecnicista de qualificação, apontando uma dicotomia do modelo passado, ou 

simplesmente constitui uma nova atualização? 

Quando se compara a concepção tecnicista de qualificação com o 
modelo da competência, nota-se que ambas definem a qualificação a partir 
da ótica de um modelo de organização capitalista do trabalho. Quanto às 
diferenças, parece haver algumas distinções de ordem qualitativa, sendo a 
primeira mais restrita, limitada do ponto de vista técnico-científico, enquanto 
a segunda coloca a qualificação em patamares mais abrangentes, até mesmo 
multidimensional, incorporando à perspectiva meramente técnico-
profissional (própria da racionalidade técnica) dimensões de ordem subjetiva 
de ordem psicossocial e cultural (MANFREDI, 1998, p. 29, grifos no 
original). 

  

 Nessa perspectiva, as virtudes intelectuais almejadas como resultado do sistema 

educativo convergem para 

uma elevada capacidade de abstração, de concentração e de exatidão – 
virtudes intelectuais que não dependem apenas de uma educação acadêmica, 
mas que também estão ligadas a aspectos psicológicos da formação. 
Enfatiza-se a importância do pensamento conceptual abstrato como 
fundamento da ampliação das possibilidades de percepção e de 
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raciocínio, de manipulação mental de modelos, de compreensão de 
tendências e de processo globais e da aquisição de competências de longo 
prazo. Elas dependem de uma educação de natureza geral apoiada sobre 
uma sólida qualificação básica: trata-se de formar para o bem pensar uma 
massa crescente de informação de todo tipo e para o bem falar em múltiplas 
linguagens. [...]. Espera-se da qualificação intelectual de natureza geral e 
abstrata que ela seja a base para os conhecimentos específicos, mas que 
também constitua a fonte principal da competência que se prova na 
interação em atividades concretas crescentemente complexas (PAIVA, 
1995, pp. 82-83, grifos nossos). 

  

 Nessa trilha, percebemos que tanto a integração econômica quanto a valorização da 

educação básica geral para formar trabalhadores com capacidades abstratas, criativos, 

polivalentes e flexíveis ficam subsumidas à lógica do capital, do mercado e, portanto, da 

segmentação, exclusão e diferenciação. As controvérsias da classe burguesa referente à 

qualificação e à educação continuam, mesmo que em sua efetividade modifiquem o seu 

conteúdo histórico e que as contradições se formem mais cruelmente (FRIGOTTO, 1997). 

 Esse mesmo autor continua dizendo que, ao depurar-se a ideologia que engloba as 

teses da “valorização humana do trabalhador”, a defesa veemente da educação básica - a qual 

proporciona a formação do cidadão e de um trabalhador flexível, polivalente e participativo e, 

portanto com grandiosa capacidade de abstração e decisão - percebe-se que isso acontece pela 

própria fragilidade que o novo padrão de produção, muito integrado, apresenta. Para ele, as 

novas tecnologias, concomitantemente, diminuem a imperiosidade quantitativa de trabalho 

vivo e elevam a necessidade qualitativa do mesmo. Essa perspectiva aponta 

o horizonte e os limites de classe, os dilemas e conflitos face à educação e 
formação humana que, historicamente, a burguesia enfrenta. Este horizonte e 
limites, no caso brasileiro, vêm reforçados por uma sobredeterminação do 
atraso e do caráter oligárquico parasitário e perversamente excludentes das 
elites econômicas e políticas (FRIGOTTO, 1997, p. 65). 

  

 Nesse contexto da crise estrutural capitalista, a dimensão da competência que se 

destaca, de acordo com Ramos (2002), é a experimental. Sendo um modelo proveniente da 
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psicologia, ele enfoca as atribuições subjetivas mobilizadas no trabalho, sob a configuração 

das capacidades socioafetivas, psicomotoras e cognitivas.  

 O destaque na dimensão experimental da qualificação admite o enfoque das 

competências como referencial para a educação profissional também no currículo. A noção de 

competência “torna-se um código privilegiado no sentido desta coerência, porque se presta às 

análises dos processos de trabalho e, por suposto, pode levar aos currículos escolares os 

conteúdos reais do trabalho” (RAMOS, 2002, p. 406). Para ela, as competências seriam 

ativas, flexíveis e variáveis, próprias ao estreitamento da conexão empresa/escola. 

 Essa autora também assevera que a mudança pela qual passa o conceito de 

qualificação traz conseqüências sobre os parâmetros de formação profissional, de 

classificação, de remuneração e de acesso ao emprego. Dessa forma, presenciamos um 

movimento geral em vários países de modificações de seus sistemas de educação profissional. 

 O debate sobre a categoria competência, de acordo com Deluiz (2001), adentra o 

âmbito educacional no bojo de questionamentos colocados a esse locus referente às 

exigências de produtividade, competitividade e de inovação do sistema produtivo. 

Na América Latina, o enfoque das competências aparece no cerne das reformas 

educativas, as quais fazem parte de uma série de reformas que se estruturam no aparelho do 

Estado, sendo elas provenientes do ajustamento macroeconômico que os países latino-

americanos se sujeitaram durante a década de noventa para acabar com a estagnação e a 

inflação e reaver o crescimento econômico atravancado nos anos oitenta (FIORI, 1997 apud 

DELUIZ, 2001). 

No Brasil, segundo Deluiz (1996), só a partir dos anos noventa começa-se a pensar o 

enfoque das competências, tanto no mundo empresarial como no acadêmico.  

Essa noção vem criando - ao lado de outras como, excelência, qualidade, 

empregabilidade, competitividade, laboridade, trabalhabilidade - propostas e discursos que 
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têm sido usados como normas na construção e ação de políticas voltadas para o emprego, o 

trabalho e a educação (MACHADO, 2002). 

De acordo com Ramos (2002), no Brasil as modificações socioempíricas e teóricas 

referentes a essas tendências ocorrem de forma mais veemente na política de educação 

profissional a partir da década de noventa e tomam forma jurídico-institucional no 

desenvolvimento do governo de Fernando Henrique Cardoso. 

No caso brasileiro, segundo Machado (2002), a institucionalização da lógica das 

competências passa, de forma primordial, pela iniciativa política da administração estatal, que 

preenche uma função principal de reformar, de forma ideológica, a consciência da sociedade e 

dar à noção de competências o caráter oficial de uma instituição. 

Já vimos que após a aprovação da LDBEN nº 9.394/96, o Decreto nº 2.208/97 impôs 

uma série de reformas à educação profissional brasileira, sendo a sua principal a dicotomia 

entre o ensino médio e a educação profissional. 

Segundo Ramos (2002), depois da alteração dessa estrutura partiu-se para o processo 

de reforma curricular, inserindo o enfoque das competências como referência essencial. Um 

currículo com base nesse enfoque parte da análise do processo de trabalho, a partir da qual se 

cria uma matriz referencial a ser transferida pedagogicamente para uma organização em 

módulos, adotando-se uma metodologia com base na resolução de problemas ou projetos. 

Esses princípios guiaram os estudos realizados pela Semtec (Secretaria de Educação Média e 

Tecnológica) e encaminhados a CEB/CNE, originando as Diretrizes e os Referencias 

Curriculares Nacionais da educação profissional.  

Nas orientações oficiais para os currículos da educação profissional de nível técnico, 

concordamos com Ramos (2002), quando ela afirma que encontra problema ao minimizarem 

naquelas orientações as competências profissionais aos desempenhos observáveis.  
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De forma cronológica, montamos um esquema a partir de Cordeiro (2004), Deluiz 

(2001) e Machado (2002), com os principais dispositivos do Governo Federal no âmbito do 

ensino médio e da educação profissional, que têm guiado, direta ou indiretamente, a 

institucionalização da lógica das competências no Brasil: 

• em 1990 – a criação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica: 

avaliação anual com base nas competências; 

• em 1996 – LDBEN (artigo 41): as aquisições de conhecimentos na educação 

profissional e no trabalho poderão ser certificadas mediante sua identificação e 

avaliação; 

• em 1997 – a) Decreto nº 2.208: definição do processo de implantação das 

diretrizes pedagógicas baseadas em competências para os cursos técnicos de 

acordo com as áreas profissionais e do sistema de organização modular dos 

planos de estudos. Prevê a consulta aos setores interessados, tais como os 

empresários e os trabalhadores, bem como a realização de estudos com a 

finalidade de identificar os perfis de competências necessárias às atividades 

profissionais, tendo em vista a elaboração de diretrizes para o ensino técnico; 

b) o CNE/CEB publica dois Pareceres - o de nº 5/97 e o de nº 17/97 - 

estabelecendo as diretrizes de operação para a educação profissional e 

norteando os currículos dos cursos técnicos; 

• em 1998 – a) Parecer nº 15 CEB/CNE: as escolas de nível médio devem 

contemplar, nas suas proposições pedagógicas e segundo as características 

regionais  e as especificidades de sua clientela, o desenvolvimento de 

competências. O ensino médio deverá ser mais unificado em relação às 

competências a serem desenvolvidas e mais diversificado relativo aos 

conhecimentos específicos que devem dar suporte à construção dessas 
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competências; b) Resolução nº 3 CEB/CNE: as proposições pedagógicas e os 

programas das escolas de educação básica devem incluir as competências 

básicas. No caso do ensino médio, essas proposições devem incluir, também, 

os sistemas de avaliação e ou utilizar os sistemas de avaliação tendo as 

competências de base como referência; 

• Em 1999 – a) Parâmetros Pedagógicos Nacionais para o Ensino Médio: 

definem as competências que devem ser desenvolvidas no ensino de 

Matemática, Química, Física e da Biologia; b) Parecer nº 16 CEB/CNE: 

definição das Diretrizes Pedagógicas Nacionais para a Educação Profissional 

(um conjunto articulado de princípios, definições e critérios de competências 

profissionais gerais para áreas do ensino técnico); c) Resolução nº 2 

CEB/CNE: definição de procedimentos, princípios e critérios baseados em 

competências que deverão ser observadas pelas escolas técnicas na 

planificação e organização de seus cursos; d) Resolução nº 4 CEB/CNE: são 

estabelecidas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Profissional de Nível Técnico de caráter mandatório; 

• em 2000 – proposição de criação do Sub-sistema de Avaliação e de 

Certificação Baseado em Competências: mecanismo legal destinado a 

certificar as competências construídas de forma livre pelos sujeitos, visando o 

prosseguimento ou a conclusão de estudos no âmbito da educação profissional 

regulamentada (nível técnico e tecnológico), do desenvolvimento da formação 

contínua e da articulação entre a formação profissional e o sistema produtivo. 

No próximo capítulo vamo-nos adentrar propriamente no SENAI e no SESI Nacionais, 

falaremos também sobre essas instituições em Pernambuco, a posição dessas duas entidades 

no que concerne à articulação do ensino médio com a educação profissional e ao enfoque das 
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competências, para focarmos especificamente no objeto da nossa pesquisa, com a 

apresentação do Projeto EMEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 2. SENAI E SESI 
Do enfoque das competências ao Projeto EMEP (Ensino Médio e Educação Profissional) 
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O SENAI e o SESI têm desenvolvido esforços para responder às proposições e às 

demandas do empresariado industrial brasileiro.  Nesse sentido, integraram-se para ofertar em 

conjunto a educação profissional e o ensino médio através do Projeto EMEP (Ensino Médio e 

Educação Profissional). 

 Nesse capítulo vamos falar do SENAI e do SESI Nacionais, especificamente suas 

atuações em Pernambuco, além de analisar a posição dessas entidades sobre a articulação do 

ensino médio com a educação profissional, o enfoque das competências, bem como o Projeto 

de Integração Curricular denominado EMEP. 

 

2.1 O SENAI: sua constituição e seus dias atuais 

 

Em janeiro de 1942, o Presidente Getúlio Vargas, através do Decreto-Lei nº 4.048, 

instituiu o Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários – SENAI, o qual teria como 

objetivo “‘organizar e administrar, em todo país, escolas de aprendizagem para industriários’, 

e também ‘ensino de continuação e de aperfeiçoamento e especialização, para trabalhadores 

industriários não sujeitos à aprendizagem’” (RODRIGUES, 1998, p. 16). 

 Rodrigues acrescenta que, em novembro daquele mesmo ano, foi proclamado um novo 

decreto-lei (nº 4.936), modificando de forma sutil a denominação do nascente órgão de ensino 

industrial, passando a ser denominado Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. 

Para este autor, à medida que o SENAI ficou sob responsabilidade da CNI, nessa 

mesma época, o empresariado industrial passou a ter o controle de uma entidade que se 

transformaria em umas das principais agências brasileiras de formação profissional.   

Uma instituição sexagenária, considerada como o maior complexo de educação 

profissional da América Latina, o SENAI complexificou e alastrou muito sua rede física de 

qualificação profissional. A Rede SENAI é composta por 713 unidades de operação 
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distribuídas por todo o Brasil, onde são oferecidos mais de 1.800 programas, com a seguinte 

estrutura16:  

• 407 Unidades Fixas 
� 250 Centros de Educação Profissional – Unidades de Educação 

Profissional onde são desenvolvidos cursos e programas em 
diferentes modalidades de educação, para jovens e adultos, bem como 
atendimento ao setor produtivo. 

� 39 Centros de Tecnologia - Unidades de Educação Profissional 
destinadas a transferir tecnologia sob a forma de educação 
profissional, prestação de serviços técnicos e divulgação de 
informações tecnológicas. 

� 118 Centros de Treinamento - Unidades de Educação Profissional 
destinadas ao atendimento das necessidades imediatas de preparação 
e aperfeiçoamento de trabalhadores em seus diferentes níveis, de 
acordo com as demandas locais ou regionais. 

• 306 Unidades Móveis – Unidades de Educação Profissional unidades 
que possibilitam levar o atendimento do SENAI até regiões distantes dos 
centros produtores do País. Além de uma unidade fluvial, o SENAI conta 
com uma frota de carretas e veículos que funcionam como verdadeiras 
escolas móveis.  
Além disso, o SENAI conta com 310 Kits do Programa de Ações Móveis 
(PAM). Ainda mais ágeis do que as unidades móveis, os conjuntos didáticos 
do PAM funcionam como oficinas portáteis. Especialmente criados para 
chegar às mais remotas regiões do País, os kits do PAM possibilitam 
oferecer programas em 27 ocupações profissionais (grifos nossos). 

 
 

Com relação especificamente às suas ações estratégicas em relação à educação 

profissional, suas principais atividades são17: Ações Inclusivas; Ações Móveis; Certificação 

Profissional; Educação à distância; Educação ambiental; Educação Articulada; 

Empreendedores eletricistas; Formação de formadores; Formação por competências; 

Olimpíada do Conhecimento; políticas e diretrizes; e Soldado Cidadão. 

 

2.2 O SENAI-PE  

 

O SENAI-PE18 (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Pernambuco) foi 

criado em 16 de abril de 1943 para instruir mão-de-obra para a indústria, formando desde sua 

                                                 
16 Disponível em: http://www.senai.br/br/institucional/snai_red.aspx (acessado em 11/7/2006). 
17 Disponível em: http://www.senai.br/br/Atividades/snai_ati_edp.aspx?idCat=1 (acessado em 11/7/2006). 
18 Disponível em: http://www.pe.senai.br/padrao.html (acessado em 11/7/2006). 
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criação mais de 500 mil profissionais. Com a ampliação de sua atuação, realiza além da 

capacitação e formação de pessoal, assessoria técnico-tecnológica e serviços laboratoriais para 

as empresas.  

A entidade compõe um sistema interligado a um DN (Departamento Nacional) e a 

vinte e sete DR’s (Departamentos Regionais). Ela está subordinada à CNI e à FIEPE 

(Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco), possuindo como missão:19 

Contribuir para o fortalecimento da indústria e o desenvolvimento pleno e 
sustentável do país, promovendo a educação para o trabalho e a 
cidadania, a assistência técnica e tecnológica, a produção e disseminação de 
informação e a adequação, geração e difusão de tecnologia (grifo nosso). 

 

O SENAI-PE é constituído por: onze Escolas Técnicas20,21, denominadas Escola 

Técnica SENAI de Paulista Domício Velloso da Silveira, Escola Técnica SENAI de Areias 

Joseph Turton Júnior, Escola Técnica SENAI de Santo Amaro Manoel de Brito, Escola 

Técnica SENAI de Água Fria Engenheiro Austriclínio Côrte Real, Escola Técnica SENAI 

Móvel Roberto Eugídio de Azevedo, Escola Técnica SENAI do Cabo Francisco Adrissi 

Ximenes Aguiar, Escola Técnica SENAI de Caruaru José Victor de Albuquerque, Escola 

Técnica SENAI de Petrolina Mário David Andreazza, Escola Técnica SENAI de Petrolina 

Euclydes Figueiredo, e a Escola Técnica SENAI de Santa Cruz do Capibaribe; uma Agência 

de Treinamento Sebastião Lesse de Figueiredo Lins, na cidade de Araripina; uma Agência de 

Consultoria, Tecnologia e Desenvolvimento; e nove NID’s 22(Núcleos de Informação e 

Documentação), sendo um no DR e os demais distribuídos nas Escolas Técnicas.    

 Especificamente na educação profissional, o SENAI-PE busca preparar jovens e 

adultos em várias áreas de atuação, ofertando cursos nas modalidades aprendizagem 

                                                 
19 Disponível em: http://www.pe.senai.br/padrao3.html (acessado em 11/7/2006). 
20 Disponível em: http://www.pe.senai.br/padrao5.html (acessado em 11/7/2006). 
21 Designação recente do que antes era denominado como CFP (Centro de Formação Profissional). 
Preservaremos ao longo desse trabalho essa denominação porque assim encontramos nos Planos de Curso do 
Projeto EMEP que fazem parte do cd-rom denominado “Os novos rumos da Aprendizagem Industrial. Ensino 
Médio e Educação Profissional (ação integrada SESI-SENAI). Um Projeto de Cidadania do Trabalhador 
(SENAI-PE)”. Ressaltamos que essa denominação ainda é encontrada no próprio site do SENAI-PE. 
22 Disponível em: http://www.pe.senai.br/padrao6.html (acessado em 11/7/2006). 
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industrial, qualificação profissional e cursos técnicos, cada qual com sua especificidade, como 

podemos perceber abaixo: 

Aprendizagem Industrial23 
 
Modalidade de ação pela qual aprendizes encaminhados pelas empresas do 
âmbito do SENAI e candidatos a emprego, ambos na faixa de 14 a 18 anos e 
com escolaridade mínima de 4ª série do ensino fundamental, adquirem 
formação profissional em uma determinada ocupação na forma da legislação 
vigente. 
Áreas: Eletroeletrônica, Mecânico de Automóveis, Metalmecânica, 
Mecânico de Refrigeração, Vestuário e Mecânico de Máquina em geral. 

 
Qualificação Profissional24 
 
Modalidade de ação voltada a trabalhadores para o atendimento das 
necessidades de mercado.  
Áreas: Eletroeletrônica, Gestão Industrial, Eletromecânica, Têxtil, Vestuário, 
Informática e Telecomunicação. 

 
Cursos Técnicos25 
 
Modalidade de Educação Profissional destinada a proporcionar habilitação 
profissional aos alunos matriculados ou egressos do ensino médio. 
Áreas: Alimentos, Gestão Industrial, Eletromecânica, Têxtil e Vestuário. 

 

Além dessas modalidades de educação profissional, o SENAI-PE atua atualmente com 

Consultoria26 nas Áreas de Qualidade, Meio Ambiente, Produtividade e Empresarial, bem 

como com Informações Tecnológicas 27e Serviços Laboratoriais 28nas Áreas de Alimentos, 

Água, Microbiologia, Microscópica, Têxtil-Análises Físicas, Têxtil-Análises Químicas, 

Construção Civil e Gesso. 

 

 

 

 

                                                 
23 Disponível em: http://www.pe.senai.br/fla_aprediz.html (acessado em 12/7/2006). 
24 Disponível em: http://www.pe.senai.br/fla_qualif.html (acessado em 12/7/2006). 
25 Disponível em: http://www.pe.senai.br/fla_tecnico.html (acessado em 12/7/2006). 
26 Disponível em: http://www.pe.senai.br/fla_consult.html (acessado em 12/7/2006). 
27 Disponível em: http://www.pe.senai.br/fla_infortecnologica.html (acessado em 12/7/2006). 
28 Disponível em: http://www.pe.senai.br/fla_lab.html (acessado em 12/7/2006). 
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2.3 O SESI: sua constituição e seu hoje 

  

Oferecer novas alternativas de lazer, assistência médica e educação para a classe 

trabalhadora industrial e sua família. Foi com esse intuito que o presidente do Brasil Eurico 

Gaspar Dutra, em junho de 1946, baixou o Decreto-Lei 9.043, criando o SESI e repassando-o 

à CNI nesse mesmo ano (RODRIGUES, 1998). 

O SESI oferece serviços na área de saúde, educação básica, alimentação e lazer. Sua 

rede é composta por 830 instituições escolares, 764 creches e 5.216 salas de aula, distribuídas 

em todo o Brasil, destacando sua atuação com o ensino à distância29. 

De acordo com o seu site oficial30, o SESI tem como seus principais projetos 

educacionais: SESI Educação do Trabalhador; Sesinho Multimídia; Revista Sesinho; e a 

Universidade Corporativa do SESI - UniSESI.  

Segundo Rodrigues (1998), o SESI reproduz o SENAI em três aspectos fundamentais. 

Em primeiro lugar, as duas entidades são criadas por decreto-lei e repassadas para uma 

entidade ligada ao empresariado industrial - a CNI. Em segundo, suas fontes primárias e 

prioritárias de verbas são o recolhimento compulsório31de contribuições das empresas 

industriais aos cofres públicos. Por último, ambas buscam colaborar para a formação, em 

sentido lato, da classe trabalhadora industrial. 

 

2.4 O SESI-PE 

 

O estabelecimento do SESI-PE, segundo Melo (1989), aconteceu na gestão do então 

presidente da FIEPE, o usineiro Cid Sampaio, em 1948. Na sua gestão instituíram-se os 

                                                 
29 Dados disponíveis em: http://www.cni.org.br/f-ent.htm (acessado em 12/7/2006). 
30 O site oficial do SESI-DN é: http://www.sesi.org.br/ (acessado em 12/7/2006). 
31 Esse recolhimento compulsório é formado a partir de contribuições das empresas industriais, de transportes, de 
telecomunicações, de pesca, de construção civil, que recolhem entre 1 e 2% sobre o total da folha de 
pagamentos. 
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Clubes Sesianos e os Centros Operários, oferecendo aos trabalhadores da indústria assistência 

médico-dentária e escolar. 

Considerando o grande quantitativo de analfabetos pertencentes à classe trabalhadora, 

o SESI considerou prioritário o ensino e resolveu agir nessa área, tendo como intenção 

diminuir o índice de analfabetismo. Nos últimos três decênios houve atendimento na área 

educacional realizado pelo SESI, com a certificação para um número superior a 10.000 

estudantes, tanto do ensino fundamental como do ensino médio. Dessa forma, o DR-PE 

elegeu como preeminência o ensino para Jovens e Adultos, ampliando sua atuação através de 

novas parcerias com Universidades, Prefeituras, Sindicatos, Empresas, etc 

(ALBUQUERQUE, 2000). 

De acordo com a mesma autora, o SESI inicia em 1998 o Programa SESI-Educação do 

Trabalhador, no sentido de mudar a situação de analfabetismo a curto prazo.  

 Os princípios essenciais dessa entidade, de acordo com o seu site oficial32, são: 

• Valorização do ser humano; 
• estímulo ao exercício da cidadania; 
• defesa do ecossistema; 
• participação da clientela; 
• ética e confiabilidade; 
• serviços de qualidade; 
• satisfação da clientela. 
 

Espalhados pelo litoral, Agreste e Sertão de Pernambuco, englobando um total de 

quinze cidades, os CAT’s (Centros de Atividades) do SESI-PE proporcionam educação, saúde 

e lazer aos seus associados - trabalhadores e empresários industrias do Estado. 

Relativo à educação, de acordo com o seu site oficial, o SESI-PE atua: na Educação 

Infantil, utilizando a Teoria Construtivista; com o Projeto Sesinho Multimídia Interativa, no 

CAT José Ranulfo da Costa Queiroz (na cidade de Caruaru); com a Educação de Jovens e 

                                                 
32 O site oficial do SESI-PE é: http://www.pe.sesi.org.br/ (acessado em 12/7/2006).  
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Adultos, no sistema de Módulos, oferecendo ensino fundamental e ensino médio para os 

trabalhadores e seus dependentes; com o Canal Futura; e com o Pré-Vestibular. 

  

2.5 O posicionamento do SENAI e do SESI concernente à articulação entre o ensino 

médio e a educação profissional, bem como ao enfoque das competências 

 

Antes de falarmos do posicionamento do SENAI e do SESI relativo à articulação entre 

o ensino médio e a educação profissional e ao enfoque das competências, vamos abordar a 

posição do empresariado industrial “nacional”, através da CNI, sobre a educação profissional 

e a educação básica.  

No documento formulado pela CNI em 1993 - “Educação básica e formação 

profissional: uma visão dos empresários” - se coloca que diante da modificação produzida 

pelas novas tecnologias a educação básica tinha um papel importante: 

Diante desse novo modelo de desenvolvimento industrial, as questões sobre 
a reforma do sistema educacional e da formação profissional incluem, em 
primeiro lugar, a universalização da Educação Básica, ou seja, a garantia da 
escolaridade para todos, no mínimo até o fim da educação secundária (CNI, 
1993 apud RODRIGUES, 1998, p. 109). 

 

Dessa forma, a CNI propõe a universalização da educação básica para toda a 

população. E, além disso, de acordo com Oliveira, R. (2005b), observou-se nesse documento 

uma certa inquietação em ligar a educação básica à formação profissional. Ele também 

afirmou que, para a Confederação, o estímulo à formação de novas competências pelo 

Sistema “S”33na educação profissional implicaria numa maior possibilidade dos trabalhadores 

entrarem no mercado de trabalho, em profunda mudança (empregabilidade). Nesse sentido, 

                                                 
33 Esse Sistema é formado pelo SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), SENAI, SENAR 
(Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), SENAT (Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte), SESC 
(Serviço Social do Comércio), SESI, SEST (Serviço Social do Transporte), entre outros. 
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uma das maneiras de assegurar uma elevação das competências dos recursos humanos era a 

defesa da acessibilidade à educação básica, imbricando-a à educação profissional. 

Para a CNI à educação impõem-se mudanças. E também modificações são 

indispensáveis à qualificação profissional. Dessa forma, a Confederação afirma no documento 

“Educação básica e formação profissional: uma visão dos empresários”, que para um mercado 

mais competitivo é necessário defender “[...] um sistema educacional que forme um homem 

auto-realizado, com instrução tão completa e geral que o torne capaz de se recambiar nas 

diversas tarefas e qualificações que a nova empresa exigirá” (CNI, 1993 apud RODRIGUES, 

1998, p. 111, grifo do autor).  

Ainda de acordo com o documento em estudo, a nova intimação de um conceito de 

educação e formação profissional proposto pela CNI deve preocupar-se “com a formação da 

cidadania e da produtividade, necessárias para todo esforço de construção de uma sociedade 

democrática e competitiva” (CNI, 1993 apud RODRIGUES, 1998, p. 114, grifos do autor). 

Isso implica em uma formação profissional não dissociada “de uma formação básica”.  

No documento “Rumo ao crescimento” (CNI, 1994) se afirma que, para alcançar a 

meta de uma economia competitiva, é necessário a modificação no sistema educacional. 

Assim destacamos as seguintes proposições: 

• Universalização do ensino fundamental e busca de padrões elevados 
de educação básica formal, objetivando aumentar consideravelmente o 
tempo mínimo de escolaridade da força de trabalho e atingindo 
obrigatoriamente toda a população em idade escolar; 
• Paralela e complementariamente ao sistema básico, o sistema de 
educação técnica profissionalizante, em que o SENAI representa um papel 
estratégico, deveria ser reforçado, servindo como opção vocacional aos 
jovens que completam seu período educacional (CNI, 1994 apud 
OLIVEIRA, R. 2001b, p. 198, grifos do autor). 

 

Notamos primeiramente que a CNI em relação ao documento anterior mudou sua 

opinião, pois agora ela pregou a universalização do ensino fundamental; enquanto que no 

documento de 1993 a Confederação defendia a universalização da educação básica. Segundo 
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Oliveira, R. (2001b), para o empresariado industrial a melhoria da educação básica não 

presumia a universalização do ensino médio. Defendendo a melhoria da qualidade da 

educação, aquele a ligou diretamente à qualificação da força de trabalho, reconfirmando a 

subordinação da instituição escolar aos desejos da transformação industrial.  

E, na outra proposta supracitada, havia por parte dos empresários o seguinte ponto de 

vista: a educação profissional deveria estar desligada da educação básica34. Para Oliveira, a 

utilização dos termos “paralela e complementariamente” indicam que, se a educação básica 

era imprescindível para os trabalhadores assimilarem as atuais tecnologias, seria com o ensino 

profissionalizante que realmente haveria atividades de treinamento com a intenção da 

apropriação dos conhecimentos específicos.  

No documento “Agenda Legislativa da Indústria” (CNI, 2004) a articulação do ensino 

médio com a educação profissional está implícita na opinião da indústria sobre a educação e a 

qualificação profissional: 

A educação e a qualificação de mão-de-obra são instrumentos 
fundamentais para a formação da capacidade competitiva de um país e, por 
conseguinte, do seu setor industrial. A experiência internacional mostra que 
os países que mais têm se destacado em termos de crescimento da 
produtividade, com ganhos de competitividade, são aqueles cujo 
investimento em educação tem sido mais intenso, principalmente no ensino 
básico. 

A qualidade da educação no Brasil é, hoje, um dos mais sérios 
obstáculos ao desenvolvimento e à formação de uma economia eficiente e 
competitiva. Novas tecnologias de produção e de gerência impõem novas 
exigências à formação de recursos humanos, com ênfase no 
fortalecimento do ensino básico e da educação profissional e tecnológica 
(CNI, 2004 apud SESI-DN/SENAI-DN, 2004, p. 9, grifo nosso). 

 

Acreditamos que hoje a CNI retoma o posicionamento do documento intitulado 

“Educação básica e formação profissional: uma visão dos empresários” no referente à 

articulação do ensino médio com a educação profissional. Ao concordar com essa junção, vai 

                                                 
34 Dessa forma, o empresariado industrial antecipou-se a LDBEN 9.394/96, no seu Capítulo III, que versa sobre 
a educação profissional, e o Decreto 2.208/97 que regulamenta os artigos situados nesse mesmo capítulo da lei 
supracitada, sendo aquela Lei e esse Decreto abordado por nós no Capítulo 1, no seu item 1.2. 
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ao encontro das demandas atuais do empresariado industrial e apóia a articulação entre 

aquelas modalidades de ensino como prescrito pelo Decreto nº 5.154/2004. 

Foi só após o governo Collor que o empresariado se sentiu mais convidado e/ou 

pressionado a rever suas maneiras de produção e atuação, no sentido de “adequar-se às 

demandas por maior produtividade, tendo em vista a competitividade global” (FERRETTI, 

1997, p. 243). 

Para o mesmo autor, uma das áreas que sofreu maior impacto direto pela discussão 

que a partir daí se encadeou foi a educacional para a qual se apresentaram muitas mudanças. 

Direcionaram inicialmente atenção para o ensino básico, e neste, o fundamental. Na 

atualidade os interesses se voltam também para o ensino médio - que faz parte também da 

educação básica – a qual passa a ser objeto de modificações.  

Nesse bojo, o SESI e o SENAI por serem executoras de políticas no âmbito 

educacional e da formação profissional, respectivamente, tendo respaldo e seguindo as 

proposições de uma importante fração do empresariado industrial brasileiro, através da CNI35, 

também apresentam modificações nas suas políticas para o acompanhamento da 

competitividade global. 

O SENAI concebeu no desenrolar da sua história uma prática pedagógica que 

favorecia a dicotomia entre a elaboração e o fazer36. Hoje, busca ligar a capacidade de 

reflexão à técnica, não desconsiderando o saber fazer como aspecto importante na educação 

profissional (SENAI. Região Nordeste, 2002b). 

                                                 
35 Sobre as proposições da CNI na área educacional e da formação profissional, sugerimos a leitura de duas 
referências: Rodrigues (1998) e Oliveira, R. (2005b). 
36 Para maiores detalhes sobre o processo histórico da prática pedagógica no SENAI sugerimos duas dissertações 
de mestrado: a) Ferreira (1995) no capítulo 2 - no item intitulado “O marco de cada década” - comenta sobre a 
mudança do modelo pedagógico do SENAI desde a sua criação, no início da década de 40, até a década de 90; b) 
Handfas (2001) fala no seu capítulo II, item 2.2 sobre as mudanças no modelo de ensino no SENAI desde o seu 
início através das Séries Metódicas. 



 

 

68 

O SENAI pressupõe como condição sine qua non da educação profissional uma sólida 

base de atitudes, habilidades e conhecimentos (SENAI. DN. DET, 1997). Ou seja, essa base é 

adquirida através da educação básica. 

Nesse mesmo documento, partindo-se da análise das sutilezas internas e externas, o 

SENAI elaborou premissas e diretrizes operacionais que representaram a base a partir da qual 

possivelmente se modificou a educação para o trabalho e para a cidadania na entidade. 

Encontram-se entre essas diretrizes, outras, inclusive: “Maior e melhor Educação Geral é 

condição básica para garantir melhor Educação para o Trabalho e a Cidadania” (p. 47). 

A partir de 1999, o SENAI-DN confirma a importância estratégica da Aprendizagem 

Industrial e, através do documento “Novos Rumos da Aprendizagem Industrial” – o qual se 

torna seu documento base para as demais publicações – dá uma guinada nos seus pressupostos 

referentes à educação profissional e à educação básica. 

As legislações educacional e trabalhista têm sido para o SENAI as norteadoras da sua 

atuação histórica. Através da LDBEN atual e sua regulamentação se apresentam as 

possibilidades que dão base à grande modificação que a articulação causa à aprendizagem. 

Pontos convergentes entre a educação profissional e a educação básica permitem a articulação 

entre ambas modalidades.  Entre esse pontos o SENAI destaca:  

a preparação para o trabalho e a cidadania, o conceito de aprender a 
aprender, a relação educação-trabalho-competência como elemento 
fundamental da integração curricular, a compreensão dos fundamentos 
científicos e tecnológicos dos processos produtivos, a relação teoria e prática 
e a atualização dos conteúdos formativos (SENAI. DN, 2002b, p. 32). 

 

 Nesse mesmo documento são explicitados os eixos basilares para a acepção das 

diretrizes relativas à concepção técnico-pedagógica da aprendizagem no SENAI: a 

articulação, a integração, a contextualização e a ampliação. 

Ainda nesse documento, o SENAI afirma que a educação profissional deixa de 

privilegiar somente a dimensão técnica, para desenvolver competências profissionais que 
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completam aquelas formadas na educação básica, atendendo a prerrogativas do mundo do 

trabalho. Assim, se materializa a articulação entre educação profissional e educação básica, 

sem que aquela adote um caráter substitutivo ou supletivo a essa. Ou seja, para a entidade, o 

mundo produtivo mantém-se como principal estabelecedor das competências que o aluno 

precisa adquirir nos seus respectivos cursos. 

Os princípios guiadores das diretrizes gerais seguidas pela concepção técnico-

pedagógica da aprendizagem no SENAI são os abarcados no Parecer CNE/CEB nº 16/99, o 

qual decreta as diretrizes nacionais para a educação profissional de nível técnico. Assim,  

a complementaridade entre a educação profissional e a educação básica e o 
respeito aos valores estéticos políticos e éticos, [...], contribuem para o 
desenvolvimento de competências cada vez mais valorizadas no mundo do 
trabalho (SENAI. DN, 2002b, p. 36, grifo no original). 

 

Nesse mesmo documento, a complementaridade supracitada baliza “[...] para a 

conjugação de finalidades, de valores, numa ação planejada e combinada entre a educação 

profissional e a educação básica, entre a aprendizagem e o ensino fundamental e médio” 

(SENAI.DN, 2002b, p. 36, grifo nosso). 

Ainda nesse documento, o SENAI afirma que a articulação entre a educação básica e a 

educação profissional manifesta-se, igualmente, no respeito aos valores éticos, políticos e 

estéticos, orientadores do incremento de capacidades para a vida laborativa. 

Para o SENAI, a educação profissional e a educação básica articulam-se “na 

comunhão de valores que devem presidir nas suas ações e especificidades” (SENAI.DN, 

2002b, p. 36). 

Esse documento ainda coloca que, também na complementaridade entre a educação 

básica e a educação profissional, ambas terão ganhos notórios, uma vez que o educando, ao 

adquirir competências básicas, trará para a segunda modalidade supracitada, a base que o 

SENAI, na realização da sua ação típica, provocará no desenvolvimento de competências 

profissionais demandadas pelo mundo da produção. 
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Em outro documento, o SENAI defende uma perspectiva de educação profissional  

cujo sucesso passa a depender, também, de uma sólida base de Educação 
Geral que reconheça e apóie a formação não apenas de um profissional, mas 
de um cidadão (SENAI. Região Nordeste, 2002a, p. 12, grifo nosso). 

 

Relativo ao enfoque das competências, o SENAI utiliza-o através do seu Projeto 

Estratégico Nacional Competências: Formação e Certificação Profissional. As metodologias 

de competências do SENAI são divulgadas nos documentos: Comitês Técnicos Setoriais; 

Metodologia para a Elaboração de Perfis Profissionais; Desenho Curricular Baseado em 

Competências; e Avaliação e Certificação de Competências (SENAI. DN, 2003). É no 

segundo documento que a entidade explicita a sua posição referente ao enfoque das 

competências.  

Por competência profissional o SENAI entende “[...] a mobilização de conhecimentos, 

habilidades e atitudes profissionais necessários ao desempenho de atividades ou funções 

típicas, segundo padrões de qualidade e produtividade requeridos pela natureza do trabalho” 

(SENAI. DN, 2002a, p. 19). 

Nesse mesmo documento, a competência é apreendida pelo SENAI como uma 

categoria relacional que: 

• envolve a mobilização das capacidades das pessoas para as situações 
reais de trabalho [...]; 
• engloba não só as capacidades técnicas requeridas para o exercício de 
uma atividade concreta, como também um conjunto de comportamentos 
interativos, como tomada de decisões, comunicação com o ambiente, 
organização do trabalho ou outros necessários ao pleno desempenho em um 
campo profissional (p. 19). 

 

O SENAI compreende que as competências profissionais englobam as competências 

básicas, competências específicas e competências de gestão. Para a entidade, as competências 

básicas “são essenciais para o desempenho profissional e envolvem os fundamentos técnicos 

e científicos, de caráter geral e polivalente, em que se baseiam as competências específicas e 

de gestão relativas à qualificação profissional” (SENAI. DN, 2002a, pp.19-20, grifo no 
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original). As competências específicas abarcam capacidades técnicas, as quais permitam agir 

perante “[...] objetos e variáveis que interferem diretamente na criação do produto. Implicam 

o domínio de conteúdos no âmbito do trabalho e de conhecimentos e habilidades pertinentes” 

(SENAI.DN, 2002a p. 20). Já a as competências de gestão constituem-se de capacidades 

metodológicas, sociais e organizativas. 

As primeiras deixam a pessoa apta a responder a situações imprevistas e de novidade 

que se encontram no trabalho relativos a equipamentos, procedimentos, seqüências, serviços e 

produtos, e a descobrir soluções adequadas e a tomar decisões com autonomia. 

As segundas admitem a resposta de procedimentos e relações situadas na organização 

do trabalho e que levam o trabalhador a agregar-se com eficácia, em nível vertical ou 

horizontal, criando um laço cooperativo com outras pessoas de forma construtiva e 

comunicativa. 

E as capacidades organizativas:  

permitem coordenar as diversas atividades de trabalho, participar na 
organização do ambiente e administra racional e conjuntamente os aspectos 
técnicos, sociais e econômicos implicados, bem como utilizar de forma 
adequada e segura os recursos materiais e humanos colocados à disposição 
(SENAI.DN, 2002a, p. 20).  

 

O SENAI entende que as competências profissionais, em síntese, são formadas pelas 

competências básicas, específicas e de gestão referentes a uma qualificação profissional. 

O enfoque das competências adotado pelo SENAI constitui-se, em primeiro lugar 

[...] em uma clara opção para obter perfis profissionais com a participação 
das empresas, sindicatos e representantes do meio educacional, 
considerando demandas atuais e tendências do mercado de trabalho, e 
como uma nova aproximação, centrada no estabelecimento dos resultados do 
trabalho, para além de tarefas e operações (SENAI. DN, 2003, p. 17, grifo 
nosso). 

 

Continua ao situar, em segundo lugar 

[...] como oportunidade de renovar e agregar valor aos programas 
formativos, considerando as orientações da legislação educacional atual 
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no sentido da adequação dos cursos às necessidades de mercado, da 
formação de competências, da flexibilidade e modularização e do 
aproveitamento de estudos e experiências de trabalho (SENAI. DN, 2003, p. 
17, grifo nosso). 

 

Até agora só abordamos o posicionamento do SENAI, pois o SESI até então não 

possuía e não possui documentos individuais como aquela entidade, que versassem sobre as 

temáticas referentes ao ensino médio, à educação profissional e às competências. Não é de 

estranhar tal atitude, pois a especificidade do SESI na área educacional era e ainda é a 

alfabetização de trabalhadores, além também do trabalho com a EJA. 

Em novembro de 2002, o SESI-DN e o SENAI-DN, através de discussões e propostas 

dos DR’s, formularam um documento intitulado “Ensino Médio e Educação Profissional 

Ação Integrada SESI-SENAI: um Projeto de Cidadania do Trabalhador”, o qual propõe 

ensino médio e educação profissional em uma ação articulada entre o SESI-SENAI, sendo 

esta “[...] uma iniciativa para consolidar uma estratégia da ação sistêmica e pró-ativa, com 

base nos seus planejamentos estratégicos” (SESI-DN/SENAI-DN, 2002, p. 4). 

Esse mesmo documento coloca que a proposta de ação integrada SESI-SENAI 

engloba três alternativas de articulação dirigidas para alunos em situações diferenciadas: 

1º)Ensino Médio articulado com Educação Profissional de Nível Técnico 
para público que atenda à condição de aprendiz que não apresente 
distorção idade-série; 
 

2º)Ensino Médio articulado com a Educação Profissional de Nível Técnico 
para público que atenda à condição de aprendiz que apresente distorção 
idade-série; 
 

3º)Ensino Médio na modalidade EJA articulado com Educação Profissional 
de Nível Básico ou Técnico para trabalhadores adultos que necessitem 
de melhoria de escolaridade e de capacitação profissional (p. 10, grifo no 
original). 
 

A articulação SESI-SENAI, segundo esse mesmo documento, conservará os 

fundamentos educacionais dos parceiros, considerando os seguintes aspectos: 

• Foco na cidadania; 
• Relação educação/trabalho; 
• Valores éticos, estéticos e políticos; 
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• Contextualização à interdisciplinaridade; 
• Competências básicas e para a laboralidade; 
• Perfis Profissionais; 
• Autonomia da escola (p. 7, grifo no original). 

 

Para as duas entidades a identidade da educação básica está evidente na LDBEN que 

considera a educação e o trabalho como itens fundamentais da cidadania:  

estabelecer os fundamentos da cidadania por meio de uma sólida formação 
geral, que signifique ao mesmo tempo, especialmente no Ensino Médio, 
criar as condições de preparação para o trabalho, a ser completada na 
Educação Profissional [...] (SESI-DN/SENAI-DN, 2002, p. 5, grifo nosso). 

 

Nesse mesmo documento, as entidades afirmam que o Decreto nº 2.2008/97 e o 

Parecer CEB/CNE nº 16/99 conferem à educação profissional de nível técnico magnitude 

polivalente ou politécnica. Assim, a educação técnica é considerada como “formação de 

competências para a laboridade por áreas profissionais, dotando o cidadão de capacidade 

criativa para fazer frente à fluidez do mundo do trabalho” (SESI-DN/SENAI-DN, 2002, p. 6). 

Percebemos nesses últimos parágrafos a sintonia fina entre o SESI-SENAI com a 

Carta Magna Educacional, com seus respectivos Decretos e Pareceres, bem como com os 

quatro pilares da educação defendidos pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura), segundo Delors (2000) – aprender a conhecer, aprender a 

fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser.  

Para estas entidades, o termo articulação  

empregado no artigo 40 da LDB e no artigo 4º do decreto nº 5.154/04, 
indica mais que complementaridade entre educação básica e educação 
profissional; implica intercomplementaridade. Mantendo-se a identidade 
de ambas propõe uma região comum, uma comunhão de finalidades, uma 
ação planejada e combinada (SESI-DN/SENAI-DN, 2004, p. 17, grifo 
nosso). 

 

A articulação da educação básica com a educação profissional poderá ocorrer nos 

seguintes modos: 
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a) ensino fundamental, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), 
oferecido pelo SESI, incluída a alfabetização, com formação inicial e 
continuada oferecida pelo SENAI; 

b) ensino médio, na modalidade EJA, oferecido pelo SESI, com formação inicial 
e continuada oferecida pelo SENAI; 

c) ensino médio, na modalidade EJA, oferecido pelo SESI, com educação 
profissional técnica de nível médio oferecida pelo SENAI; 

d) ensino médio, oferecido pelo SESI, com formação inicial e continuada 
oferecida pelo SENAI; 

e) ensino médio, oferecido pelo SESI, com educação profissional técnica de 
nível médio oferecida pelo SENAI (SESI-DN/SENAI-DN, 2004, pp. 31-32). 

 
As ações articuladas devem ser implementadas “de maneira contextualizada, gerando 

significado, recorrência e transcendência entre as competências da educação básica e da 

educação profissional” (SESI-DN/SENAI-DN, 2004, p. 32). 

Notamos nos documentos identificados nesse item, tanto do SENAI individualmente, 

quanto do SESI e SENAI em parceria, uma total adesão à articulação entre o ensino médio e a 

educação profissional, bem como ao ensino por competências, fazendo destas balizadoras das 

suas respectivas políticas educativas e qualificacionais, em âmbito nacional e regional. 

O SENAI, ao se posicionar favorável à articulação entre o ensino médio e a educação 

profissional, a propôs através do Projeto EMEP. Nesse Projeto, além da articulação 

supracitada, o enfoque das competências torna-se o eixo estruturador da concepção técnico-

pedagógica da aprendizagem no SENAI.  

Registraremos no próximo item o surgimento, a estrutura, os objetivos e os 

fundamentos pedagógicos do Projeto EMEP no SESI-PE e no SENAI-PE. 

 

2.6 O Projeto EMEP (Ensino Médio e Educação Profissional) 

 

Para se chegar ao que hoje se denomina Projeto EMEP, a CNI, o SENAI-DN, o SESI-

DN, os DR’s do SENAI da Região Nordeste do Brasil e o SENAI-PE vêm desenvolvendo 

propostas e políticas para sua formatação atual. 
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Em 1999, a CNI e o SENAI-DN elaboram o documento “Novos Rumos da 

Aprendizagem Industrial”, que referenda a importância estratégica da Aprendizagem 

Industrial, através de diretrizes nas vertentes: legislação, financiamento e concepção técnico-

pedagógica. 

Em 2000, o SENAI-PE articula a Aprendizagem Industrial com a Habilitação Técnica, 

iniciando-se um movimento de renovação técnica e pedagógica com foco na Aprendizagem 

Industrial. 

Em 2002, os DR’s do SENAI sediados na Região Nordeste do país, cuidadosos à 

contextualização da vida brasileira e aos ajustes que vêm sendo aos poucos inseridos na 

legislação relativos à Aprendizagem, acham por bem implantar as diretrizes delineadas no 

documento “Novos Rumos da Aprendizagem Industrial”, através do “Projeto Estratégico 

Regional NE 0101 – Novo Modelo de Educação Profissional” (SENAI Região Nordeste, 

2002a). Ou seja, o Projeto Estratégico Regional NE 0101 consolida-se como uma ação 

integrada do SENAI-Região Nordeste, a partir da experiência do SENAI-PE, do Projeto 

Novos Rumos da Aprendizagem Industrial e do Projeto Nacional Formação por 

Competências. 

E em 2004 inicia-se o Projeto EMEP, o qual é um Programa em parceria SENAI-

PE/SESI-PE que enfatiza a formação integral de jovens, através da concomitância, 

respectivamente, entre a educação profissional e o ensino médio, para público que atenda à 

condição de aprendiz e não apresente distorção idade-série. 

Em novembro de 2003, de acordo com o artigo intitulado “Educação para a 

cidadania”37, o SENAI-PE e o SESI-PE, apresentaram para as empresas contribuintes do 

Sistema o Projeto EMEP. Nessa apresentação mostrou-se para diversas empresas - tais como 

a Brilux, a Coca-Cola, os Correios, a Embratel, a Santista Têxtil, entre outras -, e também 

                                                 
37 Contida nas referências desse trabalho da seguinte forma: 
EDUCAÇÃO para a cidadania. SENAI Brasil, Sistema CNI, ano 12, n. 68, p. 9, nov./dez. 2003. 
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estimulou-se as mesmas a incentivarem os filhos de seus funcionários a participarem do 

processo seletivo para o mesmo.  

Segundo aquele mesmo artigo, o SENAI-PE e o SESI-PE criaram um projeto-piloto de 

educação integrada para cursos oferecidos gratuitamente de ensino médio e educação 

profissional para estudantes na faixa etária entre 14 e 16 anos.  

Ainda naquele artigo, de acordo com o Superintendente do SESI-PE, Ernane Aguiar, e 

o Diretor Regional do SENAI-PE, Antônio Carlos Maranhão, o Projeto EMEP, “também 

denominado de Projeto de Cidadania do Trabalhador, tem seu foco no conceito de cidadania, 

buscando uma educação que incentive o ser humano a pensar, sentir, agir e, principalmente, a 

transformar o meio social” (p. 9). Esse informativo acrescenta que aquele Projeto também tem 

como intenção preparar a juventude para o primeiro emprego.  

As verbas para implantação desse Projeto, de acordo com SESI-DN/SENAI-DN 

(2002), serão provenientes do compulsório38, sendo gratuita a matrícula aos estudantes. 

 Ao se classificar no processo seletivo conjugado, o candidato poderá se matricular no 

ensino médio, num dos CAT’s39 do SESI-PE e num curso técnico oferecido pelo SENAI. 

Dessa forma, ele permanecerá um período no SENAI e outro no SESI. 

 A tabela abaixo informa as Áreas Profissionais oferecidas pelo SENAI-PE através do 

Projeto EMEP em 200440, as cidades que oferecem tais cursos e suas respectivas vagas:  

                                                 
38 Conferir a nota de rodapé nº 31. 
39 Os CAT’s do SESI-PE que abrigam o Projeto EMEP são os seguintes: CAT Engenheiro Roberto Egydio de 
Azevedo (Ibura-Recife); CAT Presidente Dutra (Casa Amarela-Recife); CAT Dr. Diniz Passos (Centro-Jaboatão 
dos Guararapes); CAT José Ranulfo da Costa Queiroz (Centro-Caruaru); CAT Dr. Antônio Dourado Neto (Cabo 
de Santo Agostinho); CAT Aprigio Velloso da Silveira (Paulista); e no CAT de Petrolina. 
40 Não houve processo seletivo para o Projeto EMEP em 2005 e em 2006. As turmas que ingressaram em 2004 
concluem em 2006. Haverá uma pausa, para a avaliação interna desse Projeto para daí ver qual o rumo que o 
SENAI-PE e o SESI-PE tomarão relativo à articulação do ensino médio com a educação profissional. Segundo 
conversa informal realizada em 5/4/2006 com uma das nossas entrevistadas, Técnica-SESI, encaminha-se para o 
Projeto EMEP em Pernambuco transformar-se em Projeto EBEP (educação básica e educação profissional), 
caminhando em consonância com o documento referencial (SESI-DN/SENAI-DN, 2004). Enquanto estávamos 
conversando estava sendo realizada uma reunião entre os Gestores e Técnicos do SESI-PE em que estava sendo 
discutida a possível viabilização do Projeto EBEP no estado a partir de 2007. 
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Tabela 1 
Oferta de vagas do Projeto EMEP em 2004 por Áreas 

Profissionais e suas respectivas cidades 
Áreas Profissionais Cidades Vagas 

Alimentos Petrolina41 32 
Automobilística Recife42 32 
Eletromecânica Recife43, Petrolina44, 

Caruaru45 e Cabo46 
96 

Eletroeletrônica Petrolina47, Cabo48 e 
Recife49 

256 

Refrigeração Recife50 32 
Têxtil Paulista51 32 

Vestuário Caruaru52, Paulista53 
e Santa Cruz54 

112 

Total - 592 
 

Fonte: elaboração própria a partir dos arquivos em pdf 
intitulados “plano curso alimentos”, “plano curso 
automobilística”, “plano curso eletroeletrônica”, “plano curso 
eletromecânica”, “plano curso refrigeração”, “plano curso 
têxtil”, e “plano curso vestuário” que fazem parte do cd-rom 
denominado “Os novos rumos da Aprendizagem Industrial. 
Ensino Médio e Educação Profissional (ação integrada SESI-
SENAI). Um Projeto de Cidadania do Trabalhador (SENAI-
PE)”. 

 

Para ingresso dos estudantes no ensino médio do SESI-PE e nos cursos de educação 

profissional do SENAI-PE, através do Projeto EMEP, houve um processo de seleção com 

                                                 
41 Nessa cidade, a unidade do SENAI-PE que abriga a Área Profissional de Alimentos é denominada Centro 
Regional de Tecnologia de Alimentos Mário David Andreazza. 
42 Nessa cidade, a unidade do SENAI-PE que abriga a Área Profissional de Automobilística é denominada CFP 
Manoel de Brito. 
43 Nessa cidade, a unidade do SENAI-PE que abriga a Área Profissional de Eletromecânica é denominada CFP 
Manoel de Brito. 
44 Nessa cidade, a unidade do SENAI-PE que abriga a Área Profissional de Eletromecânica é denominada CFP 
Euclydes Figueiredo. 
45 Nessa cidade, a unidade do SENAI-PE que abriga a Área Profissional de Eletromecânica é denominada CFP 
Comendador José Victor de Albuquerque. 
46 Nessa cidade, a unidade do SENAI-PE que abriga a Área Profissional de Eletromecânica é denominada CFP 
Francisco Adrissi Ximenes Aguiar. 
47 Nessa cidade, a unidade do SENAI-PE que abriga a Área Profissional de Eletroeletrônica é denominada CFP 
Euclydes Figueiredo. 
48 Nessa cidade, a unidade do SENAI-PE que abriga a Área Profissional de Eletroeletrônica é denominada CFP 
Francisco Adrissi Ximenes Aguiar. 
49 Nessa cidade, a unidade do SENAI-PE que abriga a Área Profissional de Eletroeletrônica é denominada CFP 
Joseph Turton Júnior. 
50 Nessa cidade, a unidade do SENAI-PE que abriga a Área Profissional de Refrigeração é denominada CFP 
Manoel de Brito. 
51 Nessa cidade, a unidade do SENAI-PE que abriga a Área Profissional de Têxtil é denominada Centro Nacional 
de Tecnologia Têxtil Domicílio Velloso da Silveira. 
52 Nessa cidade, a unidade do SENAI-PE que abriga a Área Profissional de Vestuário é denominada CFP 
Comendador José Victor Albuquerque. 
53 Nessa cidade, a unidade do SENAI-PE que abriga a Área Profissional de Vestuário é denominada Centro 
Regional de Tecnologia Têxtil Domicílio Velloso da Silveira. 
54 Nessa cidade, a unidade do SENAI-PE que abriga a Área Profissional de Vestuário é denominada Escola 
SENAI de Santa Cruz de Capibaribe. 
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testes de Língua Portuguesa, incluída redação, e Matemática, sendo elaborados por uma 

equipe multidisciplinar formada por professores e técnicos de ambas instituições. O SESI-PE 

também promoveu informação profissional para os inscritos, antes das suas respectivas 

inscrições (SESI-PE/SENAI-PE, 2003). 

 O SESI-PE, através do Projeto EMEP, inicia sua experiência no ensino médio com 

alunos de faixa etária regular. Segundo esse mesmo documento, uma escola de tempo integral 

é o que se aspira com este projeto integrador, por se compreender que “passa pela Educação 

Básica e pela Educação Profissional, uma das soluções para a sustentação do processo de 

desenvolvimento da indústria e até mesmo do desenvolvimento nacional” (pp. 6-7).  

O Projeto EMEP está fundamentado, segundo o documento em questão, de acordo 

com a legislação educacional, na LDBEN nº 9394/96 e no Parecer 15/98 CNE/CEB, o qual 

determina as DCN’s (Diretrizes Curriculares Nacionais) para o ensino médio. E no âmbito do 

trabalho, consoante com as mudanças da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), através 

da Lei da Aprendizagem – menor aprendiz (Lei nº 10.097/2000). 

Este Projeto foi aprovado, no âmbito estadual, através das Portarias SEDUC55 

(Secretaria Executiva de Desenvolvimento da Educação) em dezembro de 2003, que 

autorizaram o funcionamento do ensino médio no SESI-PE, nos seus respectivos CAT’s.  

Além dessas, houve também os Pareceres do CEE-PE (Conselho Estadual de 

Educação de Pernambuco) que autorizaram o oferecimento das Habilitações e Qualificações 

Técnicas nas Áreas Profissionais de Alimentos, Automobilística, Eletromecânica, 

Eletroeletrônica, Refrigeração, Têxtil e Vestuário, em 200056; em 200357, que autorizou o 

funcionamento do curso de Educação Profissional - Habilitação Técnico em Vestuário -, 
                                                 
55 Portarias publicadas no Diário Oficial do Estado de Pernambuco no dia 16 de dezembro de 2003. 
56 Dado obtido a partir dos arquivos em pdf intitulados “plano curso alimentos”, “plano curso automobilística”, 
“plano curso eletroeletrônica”, “plano curso eletromecânica”, “plano curso refrigeração”, “plano curso têxtil”, e 
“plano curso vestuário” que fazem parte do cd-rom denominado “Os novos rumos da Aprendizagem Industrial. 
Ensino Médio e Educação Profissional (ação integrada SESI-SENAI). Um Projeto de Cidadania do Trabalhador 
(SENAI-PE)”. 
57 Conferir a nota de rodapé anterior. Esse Parecer está disponível no site: 
http://www.cee.pe.gov.br/index_pareceres.htm (acessado em 25/3/2005). 
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solicitado pelo SENAI de Caruaru; e o de 200458, que aprovou o novo plano de curso de 

Técnico em Alimentos, solicitado pelo SENAI de Petrolina. 

No Projeto EMEP, o currículo é estruturado pelo enfoque das competências, 

articulando-se as competências básicas, integradoras e profissionais. As primeiras formam os 

componentes curriculares ou disciplinas do ensino médio ministrados pelo SESI-PE, com 

carga horária de 300 horas por semestre, em seis semestres59.  

As segundas compõem as disciplinas articuladoras entre o ensino médio e a educação 

profissional, oferecidas pelo SESI-PE, com carga horária de 100 horas por semestre, durante 

os seis semestres. De acordo com o SESI-PE/SENAI-PE (2003), essas disciplinas se tornam o 

núcleo dessa proposta de integração. 

E as últimas constituem os componentes curriculares da educação profissional, 

ofertados pelo SENAI-PE, com carga horária de 1.200 horas para uma saída intermediária 

com a aquisição de uma habilitação profissional; e, 1.400 horas para a obtenção da 

qualificação profissional de nível técnico, somado ao Estágio Supervisionado, com carga 

horária de 400 horas, sendo a organização curricular das áreas profissionais 60composta de um 

Módulo Básico, um Módulo Específico, e um Módulo Complementar. No término do curso o 

aluno sai com o diploma do ensino médio e o diploma de técnico. 

Os princípios que norteiam o SESI-PE e o SENAI-PE no Projeto EMEP são: 

• Educação e trabalho, entendidos como direitos inalienáveis da pessoa 
humana e, desse modo, componentes fundamentais de cidadania. 
• Articulação e complementaridade entre Educação Básica e Educação 
Profissional, através de currículos integrados desenvolvidos pelo SENAI e 
pelo SESI, preservando-se as especificidades de ambos os níveis de 
educação e dos papéis institucionais. 
• A complementaridade e a articulação desejadas se expressam, nos 
currículos, pelas competências integradoras como elos capazes de 
potencializar a relação entre Educação e Trabalho. 
• Assunção de valores éticos, políticos e estéticos, como referência para 
o desempenho das equipes escolares no processo educacional. 

                                                 
58 Esse Parecer também está disponível no site citado na nota anterior. 
59 Conferir o Anexo A dessa dissertação. 
60 Conferir na Tabela 1 dessa dissertação as Áreas Profissionais ofertadas pelo SENAI-PE através do Projeto 
EMEP. 
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• Consciência de responsabilidade social, transparência nos resultados, 
busca de sustentabilidade e visibilidade social. 
• Ação educacional orientada pelos princípios da interdisciplinaridade 
contextualização e transversalidade, no desenvolvimento de um currículo 
inovador. 
• Garantia de permanência e continuidade de estudos, bem como de 
aproveitamento de estudos e experiências. 
• Valorização e respeito às diferenças e à diversidade cultural, étnica, 
política e social. 
• Consideração ao perfil e às aspirações da clientela a ser atendida: 
jovens na faixa etária de 14 a 18 anos. 
• Desenvolvimento e aprendizado permanentes por parte das equipes 
escolares como estratégias fundamentais para uma oferta educacional de 
qualidade. 
• Avaliação como função potencializadora e reguladora do processo de 
melhoria contínua, através da observação, monitoramento, retroalimentação 
e replanejamento do trabalho conjunto SENAI/SESI-Pernambuco, com 
reflexos diretos sobre a qualidade educacional e pedagógica (SESI-
PE/SENAI-PE, 2003, pp. 11-12, grifo no original). 

  

Esse mesmo documento relata que, em sua dimensão pedagógica, a metodologia do 

Projeto EMEP é constituída através do imbricamento entre docente-educando, educando-

educando e educando-grupo. 

A prática se estabelece, de acordo com esse mesmo documento, “num processo 

contínuo e global de ação-reflexão-ação, sendo a avaliação parte deste contínuo” (p 13). E 

outra prática sistemática “é a auto-avaliação, com critérios previamente combinados e 

continuamente analisados” (p 13). 

A Equipe Gestora dos CAT’s do SESI-PE em cada unidade, que também é 

responsável pelo ensino médio do Projeto EMEP, é composta pelos seguintes cargos61: 

• um Gerente ou Chefe do CAT; 

• um Assistente Técnico-Administrativo; 

• um Assistente Técnico-Pedagógico; 

• uma Assistente Social; 

• um Auxiliar Administrativo; 

                                                 
61 Composição descrita no Regimento Escolar do SESI e por conversa informal no dia 22/3/2005 com uma das 
Pedagogas do SESI-PE que elaborou o Projeto EMEP. 
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• dez Docentes.  

A Equipe Gestora dos CFP’s do SENAI-PE em cada unidade que também são 

responsáveis pela educação profissional do Projeto EMEP é composta pelos seguintes 

cargos62: 

• um Diretor; 

• um Secretário Escolar; 

• um Analista de Educação Profissional ou Coordenador Pedagógico; 

• Pessoal Administrativo; 

• Pessoal Técnico; 

• Equipe de docentes. 

Os recursos didáticos a serem utilizados no Projeto EMEP “compõem, também, esse 

amplo espaço metodológico, na condição de facilitadores e estimuladores do ensino e da 

aprendizagem” (SESI-PE/SENAI-PE, 2003, p. 14). 

No Projeto EMEP, de acordo com o documento acima, os ambientes de aprendizagem 

serão estruturados “de modo a possibilitar o desenvolvimento das competências pretendidas. 

Portanto, atenção será dedicada à organização desses ambientes, suprindo-os com os 

equipamentos e recursos necessários” (pp. 14-15). 

A avaliação da aprendizagem no SESI-PE e no SENAI-PE, através desse Projeto, será 

concebida 

como diagnóstica e formativa, constituindo-se em elemento orientador para 
o sucesso dos alunos e da prática pedagógica dos docentes. 
Tem caráter permanente, permeando todo o processo de construção das 
competências e habilidades previstas, não se restringindo a momentos 
formais de avaliação. [...] 
Será, [...], contínua, cumulativa e sistemática, [...] (SESI-PE/SENAI-PE, 
2003, p. 15, grifos nossos). 

 

                                                 
62 Composição descrita por conversa informal no dia 23/3/2005 com uma das Pedagogas do SENAI-PE que 
elaborou o Projeto EMEP. 
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Os desempenhos dos educandos serão registrados e observados baseados em três 

categorias, as quais indicam a situação de aprendizagem atingida pelos mesmos: 

a) Desempenho Atingido – DA – quando o aluno demonstra um 
rendimento satisfatório, considerando as competências e habilidades 
desejadas; 
b) Desempenho em Transição – DT, quando o aluno atingir parcialmente 
os objetivos de aprendizagem que traduzem as competências em processo de 
construção. 
c) Desempenho não Atingido – DNA – quando o aluno não apresenta 
respostas adequadas aos objetivos educacionais pretendidos, não 
evidenciando, conseqüentemente, o domínio das competências e habilidades 
no nível pretendido (SESI-PE/SENAI-PE, 2003, p. 16, grifos no original). 

 

É dito aos educandos que se encontram com desempenho em transição ou com 

desempenho não atingido que “serão oferecidas diversificadas oportunidades de recuperação, 

bem como merecerão, por parte de docentes e da equipe escolar, toda atenção e apoio no 

sentido do alcance dos objetivos e das competências necessárias” (p. 16). 

O mesmo documento assevera que o SENAI e o SESI atuarão de forma conjunta no 

desenvolvimento, acompanhamento, avaliação e planejamento dos componentes curriculares 

articuladores, constituintes da parte diversificada do ensino médio. 

Verificamos que no Projeto EMEP63 a parte diversificada, cujas disciplinas fazem 

parte das competências integradoras, possui três áreas do conhecimento denominadas: 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; e, Ciências 

Humanas e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias. 

As disciplinas que compõem na parte diversificada a primeira área do conhecimento 

são: Língua Estrangeira Moderna e Fundamentos da Informática. Aquelas que formam a 

segunda área do conhecimento são: Projeto de Trabalho; Gestão de Qualidade; e Gestão da 

Produção. E finalmente a constituidora da terceira área é Direito, Segurança e Saúde do 

Trabalhador. 

                                                 
63 Conferir o Anexo B dessa dissertação. 
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As disciplinas que englobam as competências básicas possuem três áreas do 

conhecimento. As duas primeiras possuem o mesmo nome da parte diversificada do Projeto e 

a terceira área é denominada Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias64.  

As disciplinas que compõem a primeira área do conhecimento são: Língua Portuguesa; 

Educação Física; e, Arte. Aquelas que formam a segunda área do conhecimento são: História; 

Filosofia; Sociologia; e, Geografia. E finalmente as que constituem a terceira área são: 

Matemática; Biologia; Química; e, Física. 

E, nas Áreas Profissionais, as disciplinas que fazem parte das competências 

profissionais são específicas para cada área65; contudo os componentes curriculares 

articuladores são iguais para todas. 

A organização curricular das Áreas Profissionais oferecidas pelo SENAI-PE, através 

desse Projeto, é composta de um módulo básico, sem terminalidade, um módulo específico66, 

que qualifica e permite o exercício profissional com certificado de qualificação profissional, e 

um módulo complementar, que representa a culminância do processo formativo, com 

certificação de técnico, permitindo ampliação e enriquecimento de conhecimentos, 

habilidades e atitudes. 

Relativo à formação de turmas no Projeto EMEP, no ensino médio, as turmas serão 

formadas, preferencialmente, por 32 estudantes e, nos cursos de educação profissional, por 16. 

                                                 
64 Conferir nota de rodapé anterior. 
65 As Áreas Profissionais que o Projeto EMEP dá conta, através do SENAI-PE, estão contidas na Tabela 1 dessa 
pesquisa. Colocamos nos Anexos C e D, respectivamente, as matrizes curriculares dos cursos de Eletromecânica 
e de Refrigeração, os quais são as Áreas Profissionais oferecidas pelas instituições escolhidas por nós de acordo 
com os critérios estabelecidos na nossa metodologia. 
66 As saídas intermediárias possíveis quando os estudantes terminam os Módulos Específicos nas respectivas 
Áreas Profissionais são as seguintes: Alimentos (Operador de Inspeção de Qualidade – Módulo Específico I – e 
Supervisor de Produção – Módulo Específico II); Automobilística (Mecânico de Automóveis – Módulo 
Específico I); Eletromecânica (Mecânico de Manutenção de Máquinas em Geral - Módulo Específico); 
Eletroeletrônica (Eletricista de Manutenção Predial – Módulo Específico I – e Eletricista de Manutenção 
Industrial – Módulo Específico II); Refrigeração (Mecânico de Refrigeração – Específico I); Têxtil (Encarregado 
de produção – Módulo Específico I); e, Vestuário (Operador para máquinas de costura de peças do vestuário – 
Módulo Específico I – e Encarregado de produção – Módulo Específico II). Conferir a nota de rodapé nº 56 que 
informa onde esses dados foram obtidos. 
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No Projeto EMEP, o educando que desistir do ensino médio “estará, automaticamente, 

desistindo do curso de Educação Profissional, tendo em vista que se adota, neste modelo de 

integração, a modalidade concomitante: Ensino Médio/Educação Profissional, [...]” 

(SESI-PE/SENAI-PE, 2003, p. 21, grifo nosso). 

Com relação aos certificados e diplomas, esse mesmo documento coloca que serão 

certificados os estudantes “que atendam aos critérios para aprovação definidos pelo SESI no 

Ensino Médio e pelo SENAI, nas Qualificações Profissionais Intermediárias67” (p. 21). E 

serão diplomados “os que concluírem o Ensino Médio, a Habilitação Profissional e o estágio 

supervisionado” (p. 21). 

Em suma, o Projeto EMEP em Pernambuco nasceu através de proposições/políticas 

efetuadas pela CNI, SENAI-DN, SESI-DN, SENAI-Região Nordeste, SENAI-PE e SESI-PE. 

Sua estrutura curricular - vinda dessas discussões e implementações – é formada por 

um modelo integrado, através da concomitância entre o ensino médio, oferecido pelo SESI-

PE, e a educação profissional, oferecida pelo SENAI-PE, para jovens na faixa etária regular 

de ensino. Nessa entidade, os módulos são divididos em básico, específico e complementar, 

proporcionando saídas intermediárias para os alunos conquistarem qualificação profissional 

técnica ou habilitação profissional técnica para a conclusão das duas modalidades, mais o 

estágio supervisionado. 

 Seus fundamentos pedagógicos são balizados pela pedagogia das competências, em 

que as competências básicas e articuladoras são oferecidas pelo SESI-PE e as competências 

profissionais são ofertadas pelo SENAI-PE.  

Nos próximos capítulos analisaremos a opinião dos gestores, técnicas e docentes que 

participam do Projeto EMEP, através das Áreas Profissionais de Eletromecânica e 

Refrigeração - ministrados por um dos CFP’s do SENAI-PE - e suas respectivas modalidades 

                                                 
67 Conferir a nota de rodapé anterior. 
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de ensino médio - oferecidas por um dos CAT’s do SESI-PE -, concernentes à articulação da 

sua educação profissional com o seu ensino médio e à estruturação dos seus currículos pelo 

enfoque das competências. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
CAPÍTULO 3. GESTORES, TÉCNICAS E DOCENTES DO PROJETO EMEP 
Suas opiniões sobre a articulação do seu ensino médio com a sua educação profissional  
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3.1 A articulação do ensino médio no SESI-PE com a educação profissional no SENAI-

PE 

 

3.1.1 A articulação do ensino médio com a educação profissional 

 

A captação do pensado, proposto e implementado pelo SENAI e SESI, no âmbito da 

educação profissional técnica de nível médio e do ensino médio, através do Projeto EMEP, 

gerou-se nessa pesquisa a partir da identificação do conteúdo presente em seus documentos e 

das falas dos sujeitos entrevistados. 

Uma questão apresentada aos nossos entrevistados dizia respeito ao que eles achavam 

sobre a articulação do ensino médio com a educação profissional. Sete sujeitos responderam 

satisfatoriamente nossa questão. Desses, todos concordaram com essa articulação, porém três 

colocaram ressalvas a ela. 

Os quatro entrevistados que concordaram com a articulação sem fazer ressalvas deram 

respostas diferenciadas, embora todas se reportem à importância da formação para o mercado 

de trabalho. Há duas respostas que fazem referência à importância da articulação na formação 

do indivíduo. 

É uma educação de inclusão, em que o jovem realmente ele é inserido no 
mercado, ele pode ter oportunidade de trabalho, porque no nosso país nós 
vimos a dissociação ensino regular-ensino profissionalizante [...].  
Então, eu vejo muito positivo [...] (Técnica - SENAI). 

 
Eu acho muito enriquecedor porque dá oportunidade do adolescente ele ter 
mais um nível de escolaridade onde ele já pode atuar no mercado de 
trabalho (Diretora - SESI). 

 

Outro sujeito respondeu que a formação profissional faz com que o discente agregue 

mais valor uma vez concluído o período da educação básica.  

[...] traz uma contribuição primordial para agregar valor na competência 
do aluno quando ele termina o seu ensino médio. Ele auto se contempla com 
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a formação profissional, onde o mercado de trabalho vai absorvê-lo com 
mais facilidade (Docente 1 - SENAI). 

 

E para o Docente 1-SESI sua resposta se circunscreve à profissionalização: “Vai 

garantir ao aluno a oportunidade de uma profissão [...]”. 

Provavelmente, o posicionamento desses entrevistados ao concordarem com a 

articulação, tendo como mira principal a formação de jovens para o mercado de trabalho, está 

ligado ao que, historicamente, vem sendo reservado, segundo Cury (1998), ao ensino médio 

como uma das funções principais: a profissionalização. Como também, possivelmente, suas 

falas foram influenciadas pelo papel histórico que teve a educação profissional nacional na 

formação exclusiva de jovens e adultos para o mercado de trabalho. 

Provavelmente, outro fator que influenciou suas respostas foi a ausência de concepção 

política sobre a categoria politecnia. Acreditamos que, nessa articulação, a formação de 

jovens para o mercado de trabalho não deve ser um fim, mas um entre os diversos objetivos 

possíveis.  

Não podemos desprezar a afirmação de Ciavatta (2005, pp. 98-99) de que a educação 

dos adolescentes e dos adultos não pode ser minimizada às demandas do mercado de trabalho, 

mas que também este âmbito não possa ser menosprezado. 

[...] se a educação de jovens e adultos não pode ser reduzida às necessidades 
estritas do mercado de trabalho, ela não pode ser alheia às suas necessidades 
de sobrevivência e às exigências da produção econômica, como campo de 
onde os sujeitos sociais retiram os meios de vida. 

 

Contudo, a integração entre o ensino médio e a educação profissional deve 

proporcionar ao jovem sua omnilateralidade, ou seja, a sua integralidade como possibilidade 

de concretização das diversas dimensões humanas, tal como destacaram diversos autores, 

entre eles Frigotto (1991, 2005), Frigotto e Ciavatta (2004), Frigotto, Ciavatta e Ramos 

(2005), Gramsci (1985), Kuenzer (1989), ao defenderem o advento da escola unitária ou 

politécnica. Além disso, concordamos - o que nos parece unânime na perspectiva dos 
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pesquisadores da área de trabalho e educação - que a consecução dessa proposta acontecerá 

com a supressão do modo de produção capitalista (FRIGOTTO, 2005; OLIVEIRA, R., 

2005a). 

Retornando as opiniões dos entrevistados, três sujeitos concordam com essa 

articulação, mas com restrições. O Docente 2-SESI ressalvou que a integração deva ocorrer na 

medida certa, sem forçar muito o educando e se preocupando com suas necessidades na fase 

da adolescência em que ele se encontra. Essa restrição colocada por esse entrevistado procede 

porque sabemos que o ensino médio em si já é uma modalidade que requer uma dedicação do 

educando pelo quantitativo de disciplinas e assuntos abordados. Imagine uma educação 

integrada que aborde, além daquelas disciplinas, as de cunho profissional. Se não houver um 

equilíbrio e uma boa organização curricular, podem ocorrer problemas na aprendizagem 

desses discentes. 

E a Docente 5-SESI recomendou que nessa articulação exista um forte 

comprometimento do alunado com o curso e que ela proporcione condições essenciais para 

uma dedicação e aprendizagem do estudante. Concordamos com sua ressalva, pois uma 

educação que não possua comprometimento do alunado torna-se deficiente, além de que a 

articulação deve oferecer todo arsenal para a consecução e a aprendizagem do alunado, 

incluindo laboratórios, salas equipadas, bibliotecas etc. 

O que influenciou suas respostas não sabemos. Acreditamos que houve um avanço se 

comparado com aquele primeiro grupo, apesar deles também não possuírem uma concepção 

política ligada à categoria politecnia. 

Concordamos que é importante levar em conta, em qualquer modalidade da educação 

as necessidades dos jovens, mencionadas pelo Docente 2-SESI e pela autora citada abaixo, 

bem como o comprometimento dos alunos. Concordamos também com que as unidades 

escolares que promovem a articulação, proporcionem as condições físicas e materiais para a 
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consecução da articulação, tal como colocado pela Docente 5-SESI e defendido por Ciavatta 

(2005, p. 100) em que: 

As experiências de formação integrada não se fazem no isolamento 
institucional. Observamos, nessas experiências, que a escola deve levar em 
conta a visão: 1) que os alunos têm de si mesmos, 2) das possibilidades de 
inserção social e laboral que o mundo externo lhes oferece e 3) das 
modalidades formativas oferecidas pela escola. O que exige um processo de 
diálogo e de conscientização dos alunos e de suas famílias sobre as próprias 
expectativas e sua possível realização. 
 A escola não pode estar alheia às necessidades materiais para levar 
adiante um processo educacional completo, efetivo. [...]; segundo, a 
existência de instalações que ofereçam laboratórios, biblioteca, ateliês, 
espaços de lazer, oficinas onde aprender a teoria e a prática das disciplinas e 
dos projetos em curso. 

  

  

3.1.2 A articulação no Projeto EMEP 

 

Uma outra pergunta dirigida aos entrevistados foi sobre suas opiniões referente à 

articulação do ensino médio no SESI-PE com a educação profissional no SENAI-PE, através 

do Projeto EMEP.  

Somente um sujeito não respondeu a contento nossa pergunta. Metade dos que 

responderam - seis entrevistados - disseram que não houve articulação através desse Projeto. 

Vejamos três falas para ilustrar: 

 
[...], na minha opinião o problema básico [...] é a integração. Então o que 
não houve, o que não está havendo é mais integração entre professores do 
SENAI e do SESI (Docente 2 - SENAI). 

 
Eu acho que tem que haver mais entrosamento dos professores do SENAI 
com os professores do SESI o que não existe (Docente 4 - SESI). 
 
Faltou articulação. De todos os atores envolvidos. Faltou uma maior 
integração mesmo (Docente 5 - SESI). 
 
 

 Entre aqueles seis sujeitos entrevistados, um deles ressaltou a ausência de intercâmbio 

entre os docentes que lecionam naquelas modalidades de ensino.  
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[...], a falta de interação entre os professores que ensinam no ensino 
médio ou de quem dá um curso profissional. Se houvesse uma interação 
melhor entre os dois [SENAI-PE e SESI-PE], uma comunicação melhor, e 
isso não houve. Não houve essa reunião de professores, “O quê que você 
está dando? O quê que você precisa?” (Docente 3 - SENAI). 

 

Essas falas, provavelmente, refletem um mau funcionamento do Projeto EMEP, no 

sentido de que não houve articulação entre o ensino médio do CAT (Centro de Atividades) do 

SESI-PE com a educação profissional do CFP (Centro de Formação Profissional) do SENAI-

PE. Ou seja, houve desarmonia nessa articulação. Essa dissensão, segundo os depoimentos 

supracitados, foi fruto de uma desarticulação, de uma desintegração entre os professores, 

técnicas e gestores das duas entidades.  

 Essas falas caminham em sentido contrário ao que aparece em SESI-PE/SENAI-PE 

(2003), como um dos princípios orientadores do Projeto EMEP, que é a complementaridade e 

a articulação entre a educação profissional e a educação básica. 

As prováveis causas da desarticulação entre o ensino médio e a educação profissional 

dessas unidades, no nosso entendimento, podem ser, primeiramente, um reflexo da histórica 

dualidade da educação brasileira que ecoa na desintegração entre essas modalidades de 

ensino, rebatendo na valorização, na formação e no exercício dos profissionais de educação 

profissional.   

Ainda nessa mesma perspectiva, reportamo-nos ao Seminário Nacional de Educação 

Profissional, realizado em 2003, intitulado “Educação Profissional ‘concepções, experiências, 

problemas e propostas’”, em que vale a pena destacar a asserção feita pela Coordenadora do 

GT (grupo de trabalho) 11 - Formação dos Profissionais da Educação Profissional - Heloísa 

Santos, em relação aos problemas que afligem os profissionais da educação profissional e que, 

de alguma forma, reverberou no mau funcionamento da articulação no âmbito do Projeto 

EMEP.  
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Ou seja, suspeitamos que as mesmas dificuldades ocorridas na articulação entre 

aquelas modalidades de ensino na educação brasileira também acontecem nas instituições 

pesquisadas, já que elas também fazem parte do locus educacional nacional.  

 A formação, o exercício e a valorização dos profissionais da educação 
profissional sofrem os reflexos da discriminação que marca a educação 
profissional, historicamente, no Brasil. A dualidade estrutural da educação 
brasileira reproduziu as posições dos diferentes segmentos sociais na divisão 
social do trabalho atribuindo a alguns a possibilidade de exercer o pensar e o 
conceber, entendidos como reservados às atividades intelectuais e o fazer, o 
executar à grande maioria dos trabalhadores voltados para as atividades 
chamadas manuais. Se há problemas e preconceitos advindos desta 
realidade que atingem os profissionais da educação básica, são 
alarmantes as repercussões na formação, exercício e valorização dos 
profissionais da educação profissional. Eles são alvo ainda mais frágil da 
segmentação e das hierarquias do saber. Sofrem, portanto, uma dupla 
discriminação: como formadores e como formandos, eles mesmos da 
educação profissional (BRASIL.MEC.SEMTEC, 2003, p. 157, grifo 
nosso). 

  

Em segundo lugar, a desarticulação das entidades pesquisadas, provavelmente, 

aconteceu pelos seus respectivos docentes não terem tido formação para a articulação entre 

aquelas modalidades de ensino. Nosso ponto de vista se aproxima da afirmação feita pela 

Coordenadora do GT 12 – Proposta de Licenciaturas Especiais para a Educação Profissional – 

Maria Rita, no mesmo Seminário supracitado. Segundo ela, a formação docente do ensino 

técnico brasileiro tem como características a manifestação da dualidade estrutural, o ser 

fragmentada, não possuir integralidade, ter uma forma especial, emergencial e sem marco 

regulatório.  

A – A formação de professores para o ensino técnico no País vem se 
desenvolvendo de forma especial. Isso estaria indicando menos a identidade 
particular do ensino técnico, valorizada e assumida como importante de ser 
considerada nas políticas e práticas relativas à formação de docentes, do que 
ao fato de essa formação não se revestir de regularidade e unidade em 
relação às políticas gerais de formação do professor para o ensino médio no 
País. Manifesta, também, de forma transparente, a realidade da dualidade 
estrutural, própria desse nível de ensino (acadêmico/profissionalizante) e a 
desvalorização do ensino profissionalizante [...]. 

B – A formação em pauta é marcada por fragmentação, caráter 
imediatista e emergencial, falta de enraizamento de propostas na prática das 
agências formadoras, reducionismos na concepção de formação docente, 
desinteresse da produção científico-acadêmica da área 
(BRASIL.MEC.SEMTEC, 2003, p. 166, grifo no original). 
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Parece que essa afirmação de Maria Rita relativa aos problemas que atormentam a 

formação dos docentes do ensino técnico brasileiro, pela ausência de articulação, ou melhor, 

falta de unidade ou integração com o ensino médio, os quais para nós se repetem na formação 

dos professores do ensino médio, de alguma forma, influenciou no mau funcionamento da 

articulação na experiência em análise.  

Ressaltamos que não queremos responsabilizar de forma única e exclusiva os 

professores por desconhecerem a categoria politecnia como sendo o fator preponderante pela 

desarticulação desse Projeto. Só estamos trazendo para a discussão que, de certa forma, o 

desconhecimento do caráter politécnico, na formação dos docentes das entidades pesquisadas, 

pode ter contribuído para o não sucesso da articulação.  

Percebemos que a realidade dos professores do Projeto EMEP está em consonância 

com a realidade dos demais docentes na educação brasileira, pois levando em conta o 

Seminário supracitado, Sonia Rummert que foi relatora do GT 9 - Concepções Pedagógicas 

em Educação Profissional - identificou como um dos problemas que, “a maior parte dos 

professores [...] desconhece o que seja a educação tecnológica” (BRASIL.MEC.SEMTEC, 

2003, p. 146). 

Em terceiro lugar, a desarticulação, provavelmente, ocorreu pelas instituições 

pesquisadas, historicamente, possuírem suas especificidades educacionais – EJA no CAT do 

SESI-PE e educação profissional básica no CFP do SENAI-PE até 2000 –, mesmo sendo 

ambas atreladas à FIEPE e à CNI.  

Como esperar uma articulação exitosa nessas entidades, através desse Projeto, se as 

mesmas não possuíam experiências intra-institucionais consolidadas, respectivamente, 

naquelas modalidades, muito menos delas articuladas?  

E por último, essa desarticulação, provavelmente, também se deu pela inexistência de 

projetos integrados bem-sucedidos localmente, tanto nas instituições regulares de ensino, 
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como nas instituições ligadas ao Sistema “S”. Achamos relevante discutir as experiências 

concretas na articulação entre o ensino médio e a educação profissional, mas o que nós 

conhecemos como experiências de escola politécnica?  

Ressaltamos as dificuldades da construção de uma escola unitária, pelo fato de que 

esse modelo escolar se coloca contrário à lógica do capital e encontra limites estruturais para 

seu estabelecimento. Colocamos a asserção de Kuenzer (1989, p. 28, grifo no original) na 

qual ela chama atenção para a efetivação da politecnia: 

[...], é preciso ter claro que, se por um lado é preciso avançar, por 
outro a politecnia, enquanto expressão de um princípio educativo que 
expressa uma postura política relativa à formação de um novo homem em 
uma nova sociedade, não é uma nova panacéia que possa ser aplicada sem a 
consideração das condições concretas do desenvolvimento brasileiro. 

E, mais do que isto, é preciso ter claro que não é possível superar a 
ruptura entre trabalho intelectual e instrumental, através da politecnia, dentro 
da escola, uma vez que a sociedade continua perpassada pela divisão social e 
técnica do trabalho, de modo a assegurar a hegemonia do capital. 

 

Também pensamos ser relevante trazermos dois desafios postos por Frigotto (2005, 

pp. 77-78, grifos nossos) para a materialização de uma concepção educativa politécnica, que é 

a modificação no cerne da instituição escolar e das condições concretas e subjetivas.  

[...] [um desafio] é a mudança no interior da organização escolar, 
que envolve formação dos educadores, suas condições de trabalho, seu 
efetivo engajamento e mudanças na concepção curricular e prática 
pedagógica. Se os educadores não constroem, eles mesmos, a concepção e a 
prática educativa e de visão política das relações sociais aqui assinaladas, 
qualquer proposta perde sua viabilidade. 

[...] [outro desafio] envolve a sociedade civil e política. Trata-se de 
criar as condições objetivas e subjetivas para viabilizar em termos 
econômicos e políticos este projeto. [...]. Para muitos, [...], trata-se de ir 
construindo a utopia (outro lugar) de ir além da sociedade regida pelo 
capital. Vale dizer, construir sociedades efetivamente socialistas. 

 

Retornando às análises das entrevistas, outro sujeito coloca que a acepção de 

articulação do Projeto EMEP é excelente; contudo, tanto o seu CFP do SENAI-PE, como o 

CAT do SESI-PE, não estavam preparados, sendo a articulação fruto de um decreto e não de 

uma concepção, faltando ajustamento com as equipes gestoras e pedagógicas das instituições. 
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A concepção de modelo é perfeita. A idéia como eu falei da escola de tempo 
integral é perfeita, mas as nossas duas instituições não estão afinadas. Nós 
nos juntamos através de um projeto e por decreto. Nós não nos juntamos 
por concepção. Então na verdade isso é osmótico, ou seja, se decidiu que 
nós nos juntaríamos e faríamos a escola de tempo integral, mas nós não 
entendemos isso com muita perfeição. As duas casas não entenderam isso. 
Uma entendeu como imposição; e, a outra entendeu como, em alguns 
momentos, como uma transferência de obrigações.  
 
[...]. Faltou negociar com quem faz: com os professores, com os gestores, 
com os pedagogos de ambas as casas. Então depois de decretado fundiu, aí 
agora vamos aprender e ver como fazer (Diretor - SENAI). 
 
 

Como esse entrevistado disse que a articulação das duas instituições se deu por 

decreto, e não por concepção, e depois de decretado houve a fusão, sendo que essa junção não 

foi desenhada, nem sentida como própria dos membros da comunidade educacional, parece 

que há aproximação com a afirmação abaixo de Sacristán. Tanto que, a elaboração do 

documento norteador do Projeto EMEP - SESI-PE/SENAI-PE (2003) - foi realizada, 

majoritariamente, pelas técnicas educacionais, pedagogas e gestoras do SENAI-PE e do SESI-

PE, contando com a colaboração de forma minoritária, dos docentes de ambas instituições, 

excluindo na sua construção discentes, demais funcionários e pais.  

Toda uma corrente de pesquisa e de experiências demonstra que as 
escolas melhoram a qualidade do ensino se têm um projeto desenhado e 
sentido como próprio por todos os membros da comunidade educacional, se 
coordenam o desenvolvimento do currículo e a ação dos professores, [...] 
(SACRISTÁN, 1996, p. 71). 

 

A Docente 6-SESI também comungou com a idéia de que não houve articulação. Ela 

afirmou que, para o êxito desse Projeto, precisaria existir uma influência mútua através de 

algumas atividades integrativas tais como reuniões, planejamentos, que até o momento da 

nossa entrevista não haviam acontecido, só nos documentos norteadores. 

[...] a gente tem ainda muito que aprimorar, porque para que esse Projeto, 
realmente, ou outros projetos desse tipo venham a dar certo, eu acredito 
que tenha que haver uma interação maior, de planejamento, de reuniões, 
tanto de uma instituição quanto da outra, que até agora isso acontece no 
papel, mas na prática não. 
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Essas atividades de integração colocadas no seu depoimento se aproximam do que é 

defendido por Ciavatta (2005, p. 100, grifo no original) como um dos pressupostos para a 

realização da formação integrada e humanizadora: “c) A adesão de gestores e de professores 

responsáveis pela formação geral e pela formação específica. [...]. É preciso que se discuta e 

se procure elaborar, coletivamente, as estratégias acadêmico-científicas de integração”. 

O mau funcionamento da articulação, segundo a Docente 6-SESI, acontece na 

dicotomia que se dá entre o que é colocado no papel - para nós serve como exemplo a 

proposta pedagógica do Projeto EMEP - e na execução desse Projeto. Vejamos o que está 

explicitado nesse documento, ou seja, “no papel”: “Orientar as equipes do SESI e do SENAI 

no desenvolvimento das ações pedagógicas e educacionais conjuntas” (SESI-PE/SENAI-PE, 

2003, p. 8). 

Três sujeitos relataram que, no início do Projeto EMEP, a integração foi difícil. 

Desses, as falas de dois entrevistados se complementam. Para uma, com o andamento desse 

Projeto, essa articulação foi acontecendo, principalmente com a assimilação do ensino médio, 

para sua entidade, que não trabalhava com essa modalidade; e para o outro, começou a 

melhorar com a apropriação do cotidiano da articulação. Observemos suas falas abaixo: 

Tanto para a instituição SESI como para a instituição SENAI foi um 
pouco difícil no primeiro momento para a gente arrumar a casa, que cada 
uma sabia fazer a sua fatia, a sua parte no Projeto; mas o primeiro ano foi 
um pouco difícil, foi um ano de ajuste, principalmente para o SESI que a 
gente estava entrando num novo serviço. Mas que agora já foi ajustado e 
que está tendo um bem muito grande tanto para o SESI quanto para SENAI, 
e principalmente para o aluno (Diretora - SESI). 
 

Essa questão nova e enquanto que depois que a gente foi pegando o ritmo, 
cada vez mais, [...], os professores começaram a pegar o ritmo dessa nova 
turma, desses jovens que vêm com várias demandas trazendo para gente, aí 
eu acho que a coisa começou a andar melhor (Docente 2 - SESI). 

 

Pelas falas desses dois sujeitos, “o novo” foi o elemento que dificultou a articulação 

nessas instituições, através do Projeto EMEP. Para nos ajudar, buscamos a afirmação feita por 

Freire (1996, p. 39), quando disse que ensinar exige a aceitação do novo, mas não sendo 
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assimilado ou posto de lado pela novidade: “[...], a aceitação do novo que não pode ser 

negado ou acolhido só porque é novo, assim como critério de recusa ao velho não é apenas o 

cronológico”. 

Acreditamos que, por ser um projeto-piloto e inovador, sabendo que toda inovação 

precisa de um tempo, de médio à longo prazo, para surtir efeito sua boa implementação, o 

Projeto EMEP teve também, “o novo”, como um dos dificultadores para execução da 

integração. 

Em perspectiva oposta, os depoimentos de dois outros entrevistados se complementam 

no concernente a essa articulação. O Docente 1-SENAI afirmou que, mesmo o Projeto 

estando em fase experimental, ele está sendo realizado com sucesso: “a experiência está 

sendo bem sucedida”. E para o outro, houve uma junção de aptidões com esse Projeto, através 

da formação profissional realizada pelo SENAI, além do apoio do SESI para aquela formação, 

através do ensino médio. 

Ah! Bastante interessante porque o que se fez aí, SESI-SENAI, houve uma 
articulação de competências [...] 

Então foi uma parceria que motivou, [...] - o reconhecimento de 
competências. A competência do SENAI - formar o profissional - e a 
competência do SESI - de contribuir com essa formação na área de 
educação básica, ensino médio (Docente 3 - SESI). 

 

 
Para outra entrevistada, com o Projeto EMEP, o SESI e o SENAI se ligaram mais e 

cada instituição conheceu o funcionamento da outra entidade, como também, para o SESI, a 

visão ficou mais abarcante com a implantação do ensino médio regular.  

Essa articulação, na minha opinião, ela fez com que as duas 
instituições tivessem uma maior visibilidade.  

[...], com essa junção eu acho que as duas entidades se uniram mais, 
a gente tem outra visão, a gente teve a oportunidade de conhecer um 
pouquinho o trabalho que o SENAI faz. O SENAI vice-versa, [...] (Técnica – 
SESI). 

 
O primeiro trecho desse depoimento está em consonância com o documento norteador 

do Projeto EMEP, porque uma maior visibilidade do SESI-PE e do SENAI-PE esse Projeto 
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poderá proporcionar às entidades: “Afinar percepções, comungar valores, fortalecer 

identidades numa dimensão agora mais corporativa, [...], contribuindo para ratificar o 

conceito construído com seriedade pelas duas instituições, dando-lhes maior visibilidade 

social” (SESI-PE/SENAI-PE, 2003, p. 6). 

Ainda analisando o conteúdo da fala da Técnica-SESI, realmente esse CAT do SESI-

PE trabalhava somente com a EJA, e com a vinda do Projeto EMEP, em 2004, ele também 

começou a trabalhar com o ensino médio. De certa forma, para ela, após a implantação dessa 

modalidade de ensino, a visão ficou mais abrangente porque uma outra modalidade foi 

agregada a essa instituição. Além disso, mais minucioso ficou o trabalho, porque a segunda, 

em relação à primeira, possui suas especificidades e nuances. Concordamos com essa opinião, 

e vemos ligação com a afirmação de Kuenzer (2000, p. 9, grifo no original) sobre o ensino 

médio brasileiro possuir organização, acepção e estruturação própria pelo seu intermédio 

entre o ensino fundamental e a educação profissional. 

 O ensino médio no Brasil tem-se constituído ao longo da história da 
educação brasileira como o nível de mais difícil enfrentamento, em termos 
de sua concepção, estrutura e formas de organização, em decorrência de sua 
própria natureza de mediação entre a educação fundamental e a formação 
profissional stricto sensu.  

 

Entre aqueles três sujeitos que disseram ter dificuldade no início do Projeto EMEP 

com a articulação, está a Técnica-SENAI. Ela acrescentou que, mesmo com esse problema no 

começo do Projeto, com a implantação dessa integração surgiu a oportunidade de melhorar a 

qualidade do ensino, já que muitos alunos que ingressam no SENAI-PE são oriundos das 

classes desfavorecidas e estes freqüentaram a escola pública que apresenta um ensino não 

satisfatório. Daí, com o oferecimento do ensino médio pelo SESI-PE, com a educação 

profissional pelo SENAI-PE, essa lacuna diminui: “[...] surgiu essa oportunidade de se 

elaborar um Projeto integrado, integrando SESI e SENAI, para melhorar a qualidade do 

ensino”.  
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Nesse depoimento, de alguma forma, há emparelhamento com as descobertas de 

Cordeiro (2004) e Gouveia (2005), por chamarem a atenção, respectivamente, para a 

desarticulação - tanto os CEFET’s (Centros Federais de Educação Tecnológica) como as 

escolas agrotécnicas, ambas em Pernambuco - que levou à queda da qualidade do ensino 

nessas instituições.  

Aquela fala também está em conformidade com SESI-PE/SENAI-PE (2003), como 

um dos princípios norteadores do Projeto EMEP, pois o aprendizado e desenvolvimento 

constante pelas equipes escolares como tática essencial para o oferecimento de uma educação 

de qualidade, está em voga nesse Projeto.  

Contudo, é importante questionarmos o que é uma educação de qualidade no âmbito 

desse Projeto? Pelos seus documentos norteadores, essa questão não pode ser respondida, pois 

o SESI-PE e o SENAI-PE não a explicitam. Ou seja, esse Projeto não diz, categoricamente, 

nos seus documentos basilares, o que é uma educação de qualidade. 

Além disso, ao contrário da opinião explicitada pela Técnica-SENAI, conferir à escola 

pública a “culpa” ou a responsabilização pelas carências no ensino é minimizar esse fato. 

Apoiamo-nos em Beisiegel, pois a questão é mais abrangente: 

[...], sua discussão envolve, entre outros fatores, a qualidade de vida das 
classes populares, a mudança do perfil do magistério do ensino público, as 
condições de formação e trabalho do professor, a mudança da própria escola 
pública e a persistência da ação coletiva ao modelo da escola tradicional no 
ensino fundamental e no ensino médio (BEISIEGEL, 2002, p. 43). 

  

A escola pública está inserida no âmbito das políticas educacionais. Se estas estão 

fragilizadas, isoladas - não se imbricando com outras políticas -, com escassez de recursos, 

fatalmente, seus reflexos serão sentidos naquela. Além disso, as condições estruturais da 

população, a modificação do modelo do magistério no ensino público, as condições de 

trabalho e de formação docente - com base numa formação politécnica - e a modificação da 
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própria escola pública, entre outros, fazem parte das discussões desse próprio locus. Melhor 

dizendo, não dá para debater sobre esse ambiente sem levar em conta esses outros fatores. 

Além disso, uma gama de experiências e pesquisas comprova que as instituições 

escolares melhoram a qualidade do ensino, quando 

[...], se realizam práticas de auto-avaliação e de revisão constantes, se têm 
uma vida cultural para além do desenvolvimento das matérias escolares, se 
propõem e facilitam o desenvolvimento profissional dos professores e se se 
envolvem em sua dinâmica forças sociais e culturais externas, criando um 
clima de inovação continuada (SACRISTÁN, 1996, p. 71). 
 

Concordamos com esse autor, pois a melhoria da qualidade de ensino, nas instituições 

escolares, está ligada a avaliações constantes do seu projeto pedagógico, quando proporciona 

aos membros da instituição escolar uma vida cultural - abordando suas necessidades e paixões 

- que transpõe às disciplinas escolares, como também a participação de toda equipe 

pedagógica, juntamente com os funcionários, discentes e pais no cotidiano escolar. 

 

3.1.3 A articulação nas competências  

 

Uma questão que fizemos somente aos gestores e às técnicas foi se eles acreditavam 

que as disciplinas se articulavam nesse Projeto, através das competências básicas, 

integradoras e profissionais. 

 Para a Diretora-SESI, as disciplinas têm essa conexão, porque nesse Projeto os alunos 

estudam os conteúdos de disciplinas existentes só no EMEP, através das competências 

integradoras, sendo o elo entre o ensino médio e a educação profissional. 

Eu acho que elas têm essa relação. Elas são interligadas porque quando o 
aluno nosso chega e ele começa a dar umas disciplinas que são do currículo 
que estão favorecendo ao Projeto, que estão na matriz, onde ele se tivesse 
no ensino médio que fosse desvinculado com o SENAI - como era a proposta 
do SENAI antigamente -, ele não podia fazer essa relação, mas o Projeto ele 
foi criado justamente para que o aluno ele fosse mais lapidado, chegasse 
mais a realidade do resultado positivo, que ele fosse preparado mais técnico 
na sua base educacional, na sua base, no básico das disciplinas, como com 
as disciplinas profissionalizantes, que são as técnicas, as disciplinas que 
eles têm lá relacionadas ao curso técnico. 
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Eu acho que elas são interligadas nesse momento. [...]. O 
planejamento ele é feito interligado. Acho que aí acontece essa relação 
(Diretora - SESI). 

 
 No entanto, em um depoimento anterior, essa entrevistada disse que a articulação das 

disciplinas só existia nos componentes curriculares de Matemática, Física, Química e 

Biologia. 

É só para dar um suporte, que os professores no caso nosso curso aqui é 
Eletromecânica e Refrigeração. 

Então, os conteúdos de Matemática, Física, Química e Biologia eles 
são conteúdos que além do conteúdo padrão [...] 

[...] eles têm assuntos que dão suporte ao aluno para as disciplinas 
que são desenvolvidas no SENAI. 

E é um planejamento. Ele é elaborado no início de cada ano, 
integrado com o professor do SENAI, os professores da área de 
Matemática, de Física, de Química e de Biologia, eles têm um momento 
que se reúnem e fazem todo aquele conteúdo que vai ser desenvolvido 
durante o ano [...] 

[...] porque é necessário ele ter essa integração. 
SESI e SENAI. 
Somente nessas áreas (Diretora - SESI). 

 
Percebemos através desse depoimento que as disciplinas desse Projeto, através das 

competências básicas, integradoras e profissionais se articulam somente entre aquelas que 

fazem parte da área de conhecimento Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias 

com as competências profissionais. Nessa perspectiva, como fica a articulação das outras 

áreas do conhecimento que compõem as competências básicas com as outras competências?  

A Diretora-SESI também afirmou que o planejamento é elaborado no início de cada 

ano e os professores de sua unidade se integram com os docentes do SENAI e, em um 

momento, eles organizam todo o conteúdo que vai ser desenvolvido durante o ano. Surge-nos 

uma outra pergunta: será que podemos chamar de articulação um único momento, uma única 

reunião entre os docentes do SESI-PE e do SENAI-PE para o planejamento daquelas 

competências?  

Em contraposição à integração em um único momento, concordamos com Ciavatta 

(2005) ao afirmar que é necessário a concordância de gestores e docentes responsáveis pela 

formação específica e geral, como um dos pressupostos da formação integrada e 
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humanizadora, sendo condição sine qua non a discussão e a elaboração, de forma coletiva, das 

táticas acadêmico-científicas de integração. 

Acreditamos que não houve articulação entre essas competências, pois de forma 

endógena as disciplinas que as compõem podem até se articular - ao corroborar pelo que será 

exposto ainda nesse capítulo, afirmado pela maioria dos nossos entrevistados que, 

intrinsecamente, nas entidades pesquisadas, existe um bom entrosamento entre seus 

professores, mas com a outra instituição não -, porém de forma exógena não. 

Para o Diretor-SENAI, apesar de acreditar que as disciplinas através daquelas 

competências se articulam corretamente, as duas instituições não se arrumaram para iniciarem 

bem afinadas. “Se articulam perfeitamente. O que houve de perda é que nós não conseguimos 

estar prontos para começar, perfeitamente sintonizado”. 

Provavelmente, essa falta de acordo mútuo entre as equipes pedagógicas das unidades 

pesquisadas, segundo a fala do sujeito acima, pode ter sido a falta de articulação entre essas 

equipes. Dá para haver articulação entre essas competências sem a integração de suas equipes 

pedagógicas? Será que o Projeto EMEP nessas instituições não segue um caminho 

contraproducente ao que foi colocado anteriormente por Ciavatta? 

A Técnica-SENAI também concorda que as disciplinas através de suas competências 

se articulam nesse Projeto, apesar do problema inicial de se desvincular de um modelo de 

ensino e incutir um novo. “Estão, hoje mais do que nunca. No início, eu falei: foi difícil, você 

desprender-se de uma cultura e assimilar uma outra”. 

Concordamos com a fala do sujeito acima, pois o novo - a pedagogia das 

competências - é um conceito atual na realidade educacional brasileira e a maioria dos 

professores não se formou nessa perspectiva. Daí a dificuldade da efetivação dela no início do 

Projeto EMEP. Mas, possivelmente, a formação em serviço nesse CFP do SENAI-PE pode ter 

ajudado na assimilação dessa categoria pelos seus respectivos docentes. 
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Outro entrevistado acredita que as disciplinas do Projeto EMEP, através daquelas 

competências, se articulam. Vejamos: 

Sim, acredito. Até porque quando houve as reuniões com os 
Coordenadores do SENAI, com os Coordenadores do SESI, os Técnicos do 
SENAI, os Técnicos de Educação do SESI, teve-se um estudo muito 
detalhado, de quais disciplinas iriam se integrar no ensino 
profissionalizante e que nós tivemos também a ajuda de Nilza, que trabalha 
na Secretaria de Educação, que foi ela quem articulou com as duas 
instituições essas reuniões, para colocar na grade curricular quais eram as 
disciplinas que se aproximavam, que estavam inseridas para essa 
articulação entre o ensino médio e o profissionalizante (Técnica - SESI). 

 
Ela falou que houve um estudo detalhado de quais as disciplinas que iriam formar as 

competências básicas, articuladoras e profissionais nesse Projeto. Nesse cerne, mesmo depois 

desse estudo, será que essas competências se articulam sem a integração entre os docentes das 

duas instituições?  

Apoiados em Frigotto (2005) e Kuenzer (1989) já discutimos nesse capítulo a 

dificuldade posta pelos autores para implementação da integração. Para nós, o Projeto EMEP 

não fugiu dessa realidade. Nesse cerne, a articulação daquelas competências também sofreu 

esse problema. O quanto é difícil pensar na articulação curricular sem uma integração das 

entidades. 

 

3.1.4 A prática pedagógica através das disciplinas 

 

Sobre a prática pedagógica, perguntamos exclusivamente para os docentes se eles 

achavam que na (s) sua (s) disciplina (s), através do Projeto EMEP, existiu a articulação do 

ensino médio com a educação profissional e pedimos para eles explicarem.  

Cinco disseram que, nas suas respectivas disciplinas, existe a articulação. Ilustraremos 

a seguir com as falas de dois sujeitos: 

Existe. Dizer que não existe isso não é verdade. Existe porque um 
profissional técnico ele precisa das disciplinas básicas para ser um 
profissional (Docente 2 - SENAI). 
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Sim. [...], essa articulação apareceu a partir do momento que eu consegui 
adaptar a matéria ao conteúdo também vivenciado por eles no ensino 
profissionalizante (Docente 3 - SESI). 

 

Notamos similitude a um dos princípios norteadores do Projeto EMEP, que é a 

complementaridade e articulação entre as educações básica e profissional (SESI-PE/SENAI-

PE, 2003). 

A presença de dois sujeitos que estão entre aqueles cinco que responderam que há 

articulação não nos parece estranha, pois lecionaram aquelas disciplinas que fazem parte dos 

componentes curriculares articuladores, os quais compõem a parte diversificada da matriz 

curricular desse Projeto68, através das competências integradoras69. 

[...], eu acho que a minha matéria ela faz um pouco a ponte. Eu acho que 
ela está aí exatamente para fazer a ponte do ensino médio com a educação 
profissional, [...], porque eu vou pegar um pouco, eu estou no ensino médio, 
uma cadeira que a gente não vê, como eu estava dizendo, numa grade 
curricular de ensino médio, Gestão de Pessoas70, Desenvolvimento em 
Equipe71. Isso é muito mais voltada para a educação profissional (Docente 2 
- SESI). 
 
Tanto na disciplina de Biologia, quanto na disciplina de Direito e 
Segurança do Trabalho, há uma articulação com a questão da 
aprendizagem profissional [...]. 
 

A gente pode trabalhar dentro de Biologia a importância de estudar a 
vida de um modo geral. E dentro de Direito e Segurança do Trabalho há a 
questão da inserção do mercado de trabalho. Eles entrarem no mercado de 
trabalho conhecendo, pelo menos os direitos, conhecendo todo o histórico 
da importância das Leis Trabalhistas, de todos os conteúdos que foram 
desenvolvidos com Direito e Segurança do Trabalho (Docente 5 – SESI). 

 

Vemos também aqui aproximação ao conteúdo da proposta pedagógica emepeana: 

“[...] componentes curriculares articuladores [...] constituem a parte diversificada do 

Ensino Médio. Trata-se do espaço onde a formação geral e a formação profissionalizante se 

encontram, [...]” (SESI-PE/SENAI-PE, 2003, p. 19, grifos no original). 

                                                 
68 Ver o Anexo A dessa dissertação.  
69 Conferir o Anexo B dessa pesquisa. 
70 Esse eixo temático faz parte da disciplina Projeto de Trabalho. Conferir o Anexo B dessa dissertação. 
71 Conferir a nota de rodapé anterior. 
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Contudo, é importante lembrar que, concordamos com Ramos (2005, p. 122, grifo 

nosso), a justaposição de disciplinas entre o ensino médio e a educação profissional não é a 

mesma coisa que integração. 

[...] a sobreposição de disciplinas consideradas de formação geral 
e de formação específica ao longo de um curso não é o mesmo que 
integração, [...]. A integração exige que a relação entre conhecimentos 
gerais e específicos seja construída continuamente ao longo da formação, 
sob os eixos do trabalho, da ciência e da cultura. 

 

Acreditamos que, o Docente 2-SESI e a Docente 5-SESI, os quais no Projeto EMEP 

lecionaram os componentes curriculares articuladores, apesar dos seus inestimáveis esforços, 

também não promoveram a articulação, porque as suas ações tiveram influência apenas 

pontual, sem um entrosamento, um acompanhamento, uma avaliação, um diálogo, reuniões e 

planejamentos conjuntos com os professores do SENAI-PE. Parece que essa articulação não 

houve na prática, só no documento emepeano. 

Para o Docente 1-SENAI existe a articulação nas suas disciplinas – Desenho Técnico, 

Metrologia e Instalações Industriais – quando trabalha os conteúdos transversais: “Existe 

dentro do planejamento de ensino, existe essa flexibilidade quando nós tratamos das questões 

transversais”. 

Aqui percebemos similaridade ao que é colocado como um dos princípios guiadores 

do Projeto, segundo SESI-PE/SENAI-PE (2003), que é ação educacional norteada pelos 

princípios da transversalidade, interdisciplinaridade e contextualização, no desenvolvimento 

de um currículo novo. 

Na resposta de outra entrevistada encontramos um condicionante e uma dubiedade na 

sua afirmação. Vejamos: 

Que existe, existe, só que eu não tive nenhuma reunião com os 
professores para que eles me dissessem como eu poderia trabalhar, por 
exemplo, textos voltados para a Área de Refrigeração, de Mecânica. Então, 
eu não pude fazer nada. [...] 
 



 

 

106 

Na disciplina de Arte também não houve articulação (Docente 4 - 
SESI). 

 

Se essa entrevistada disse, em seguida, que na disciplina que ela lecionou no Projeto 

EMEP - Arte - “também não houve articulação”, é porque na outra disciplina - Língua 

Portuguesa, que ela ensinou no primeiro ano do Projeto - não aconteceu a articulação. 

Para o Docente 3-SENAI, nas suas disciplinas não houve articulação entre o ensino 

médio e a educação profissional - “Não houve essa ligação, essa articulação que deveria 

realmente existir”. 

Supostamente, esses dois depoimentos acima refletem também uma realidade histórica 

de desarticulação na prática pedagógica dos professores, nas suas respectivas disciplinas. 

Possivelmente, essa influência histórica da educação brasileira também perpassa a 

materialidade na disjunção entre as modalidades de ensino, através das disciplinas, no Projeto 

EMEP. 

Concordamos com a asserção de Kuenzer (2002c, p. 81, grifo nosso) de que a 

fragmentação do trabalho pedagógico só será vencida se acabar o paradoxo entre a 

apropriação dos meios de produção e a classe trabalhadora: 

 [...], a reconstituição da fragmentação do trabalho pedagógico, seja 
através [...], da tentativa de articular teoria e prática, ou através da intenção 
de conferir a unidade ao trabalho pedagógico [...], embora seja uma 
aproximação positiva, não supera a fragmentação inerente à função da escola 
no capitalismo, uma vez que se constitui em mecanismo interno às práticas 
educativas, e, portanto, insuficiente para transformar o modo de produção 
capitalista, este sim, origem da divisão. A superação, portanto, da 
fragmentação no trabalho pedagógico só será possível se vencida a 
contradição entre a propriedade dos meios de produção e a força de 
trabalho. 

 

Percebemos nas falas da maioria dos docentes que, nas suas respectivas disciplinas, 

existe a articulação. Notamos um grande esforço individual desses professores em 

desenvolverem a integração. Contudo, acreditamos que eles pensam que a estão realizando, 
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sem de fato acontecer. E não nos furtamos de destacar o quanto é difícil materializar a 

articulação. 

Será que a integração, através das disciplinas, pode acontecer de forma isolada, 

pontual e individual? Enquanto houver a divisão entre capital e trabalho existe a probabilidade 

de haver práticas pedagógicas autônomas? Para nos ajudar a responder essas questões é 

interessante nos reportamos à asserção abaixo: 

[...], enquanto não for historicamente superada a divisão entre capital e 
trabalho - [...] -, não há possibilidade de existência de práticas pedagógicas 
autônomas; apenas contraditórias, cuja direção depende das opções políticas 
da escola e dos profissionais da educação no processo de materialização do 
projeto político-pedagógico. Este, por sua vez, expressa os consensos e 
práticas possíveis em um espaço escolar ou não escolar atravessado por 
relações de poder, concepções teóricas, ideológicas e políticas, para não falar 
dos diferentes percursos de formação profissional. [...] nos espaços 
educativos capitalistas, a unitariedade do trabalho pedagógico, de modo 
geral, e do trabalho dos pedagogos e professores, em particular, também não 
é historicamente possível. Mas isto significa que não se possa avançar? 
 É possível avançar, mas deve-se considerar que a superação destes 
limites só é possível através da categoria contradição, que permite 
compreender que o capitalismo traz inscrito em si, ao mesmo tempo, a 
semente do seu desenvolvimento e de sua destruição (KUENZER, 2002c, 
pp. 90-91, grifos no original). 

 

Supomos que a unitariedade do trabalho pedagógico e do trabalho dos docentes, 

também no Projeto EMEP, sofre dessa herança fragmentária da história da educação brasileira 

concernente a uma falta de articulação entre o ensino médio e a educação profissional. 

Além disso, provavelmente, o Projeto EMEP também sofre das relações de poder 

embutidas nas confecções verticalizadas dos seus documentos norteadores em que os gestores 

e técnicas educacionais do SESI e do SENAI influenciaram muito mais nestes se comparados 

aos seus respectivos docentes. Também, possivelmente, nesse Projeto, a unitariedade do 

trabalho pedagógico se esfacela numa “articulação” capenga, localizada e fragmentada, pois 

não foi fruto de um trabalho coletivo entre os gestores, técnicas e docentes das instituições 

pesquisadas, não havendo um intercâmbio e um entrosamento entre os sujeitos dessas 

entidades. 
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Trazemos à tona que um dos pressupostos para a formação integrada e humanizadora 

deve ser “uma ação coletiva, já que o movimento de integração é, necessariamente, social 

e supõe mais de um participante. Implica buscar professores abertos à inovação, disciplinas 

e temas mais adequados à integração” (CIAVATTA, 2005, p. 101, grifo nosso). 

Será que nas entidades pesquisadas, houve uma ação coletiva entre seus gestores, 

técnicas e docentes para a materialização da articulação nas disciplinas desses professores? 

Acreditamos que não. 

 

3.1.5 Os documentos norteadores do Projeto EMEP e sua materialização 

 

Uma outra questão direcionada apenas para as técnicas foi se elas acreditavam que o 

Plano de Curso e/ou a Proposta Pedagógica do Projeto EMEP refletia a articulação do ensino 

médio no SESI-PE com a educação profissional no SENAI-PE e de que forma. Ambas 

responderam positivamente. 

Sim, através da proposta curricular onde o SESI assumiu as bases 
de ensino médio mais as unidades curriculares integradoras e o SENAI as 
bases técnicas e tecnológicas (Técnica - SENAI). 
 

Ele reflete sim nessa articulação do ensino médio. O Plano de Curso 
do Projeto EMEP ele é diferenciado de uma escola regular que a gente 
chama assim, normal (risos). [...]. Por exemplo, na grade curricular de um 
ensino básico, sem existir esta articulação, não existem determinadas 
disciplinas: Gestão de Pessoas, uma delas; Empreendedorismo; 
Desenvolvimento em Equipe; e agora, DSST - Direito, Saúde e Segurança 
do Trabalho. 
 Então, existe um diferencial aí com relação a esse Plano de Curso que 
nós não visualizamos, na mesma modalidade de ensino, mas que não tinha 
essa articulação. 

[...] ele reflete como uma forma de engrandecimento, de 
aprimoramento, de estudo, de conhecimento (Técnica - SESI). 

 
Vemos que há ligação com a proposta pedagógica integrada do Projeto EMEP, pois 

ela serve como guia para a articulação, de acordo com o seu conteúdo: “orientar as ações 

estruturadoras requeridas pelo Projeto de Integração Curricular entre Ensino Médio e 

Educação Profissional, no âmbito do SESI e do SENAI de Pernambuco” (SESI-PE/SENAI-
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PE, 2003, p. 6). É importante registrar que, ambas técnicas participaram da elaboração desse 

documento, o que, possivelmente, pode ter influenciado nas suas respectivas falas. 

Também há imbricação com os depoimentos acima, quando SESI-PE/SENAI-PE 

(2003) coloca que um dos objetivos desse Projeto é o encaminhamento das equipes do SENAI 

e do SESI no desenvolvimento das ações educativas e pedagógicas em conjunto. 

Uma outra pergunta que fizemos para os gestores e técnicas foi como se dava a 

concretização do Projeto EMEP, e, para os docentes, como acontecia a materialização desse 

Projeto através das disciplinas ministradas por eles.   

A Diretora-SESI respondeu que a concretização do Projeto EMEP, na sua instituição, 

dava-se no processo de ensino-aprendizagem em sala de aula, através dos componentes 

curriculares, com o desenvolvimento das habilidades e competências durante o ano. 

Ele é desenvolvido dentro de sala de aula, dentro das disciplinas.  
[...] ele acontece durante todo o ano letivo com o desenvolvimento 

das habilidades e competências do ensino básico. 
[...] ele [o educando] passa quatro horas no SENAI [pela manhã], 

ou na empresa - quando já estão no estágio. 
[...] e pela tarde ele vem para o SESI [...] 
[...] vem para sala de aula e desenvolve todas as atividades da 

educação básica (Diretora - SESI). 
 

 
 A diretriz pedagógica proposta pelo SESI, que também engloba o Projeto EMEP, de 

acordo com SESI (s.d.), possui semelhança com o depoimento acima, porque mostra como 

acontece, com êxito e de forma eficaz, a formação dos seus discentes, no processo de ensino-

aprendizagem, através dos significados e sentidos empregados pelas inúmeras vozes - equipe 

diretiva, pedagógica, alunos e pais - nos ambientes escolares. Para nós, implicitamente, a sala 

de aula se inclui entre um desses lugares. 

 No cerne também de aproximação com a fala da Diretora-SESI, como exposto em 

SESI (s.d.), notamos que concernente ao cumprimento das finalidades do ensino médio, na 

atual LDB, esse documento destaca que o SESI elaborará sua proposta curricular - também no 

Projeto EMEP -, de modo que, seus conteúdos curriculares não sejam fins em si mesmos, mas 
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meios fundamentais para criar competências sociais ou cognitivas, dando primazia a elas 

sobre as informações. 

Complementando a fala da entrevistada acima, a Técnica-SESI relatou que essa 

consolidação ocorria através das atividades desenvolvidas pelos docentes com seus discentes 

em sala de aula ou fora dela, bem como pela interação existente entre os professores das 

entidades pesquisadas.  

A construção desse Projeto se dá através da prática que os alunos 
têm em sala de aula, com os professores e esse intercâmbio que eles fazem 
entre o SESI e o SENAI. [...] 

As atividades em sala de aula elas se desenvolvem dentro de um 
processo da escola básica normal. O exercício em sala de aula, atividades 
extra-classe (Técnica - SESI). 

 

Emparelhamento existe com o que está posto como um dos objetivos do Projeto 

EMEP, de acordo com SESI-PE/SENAI-PE (2003), já que há orientação para as equipes do 

SENAI e do SESI para que desenvolvam atuações em conjunto, tanto no âmbito educacional, 

como no pedagógico. 

Outro sujeito disse que a concretização do Projeto EMEP acontecia através do 

currículo por competências, na sua instituição e através das competências integradoras no 

SESI-PE. 

Nos currículos de nível médio do ensino regular, existe uma 
proporção de 25% que é dado às disciplinas que são integradoras. Então 
isso se dá notadamente na escola. Nós aproveitamos integralmente esses 
25% para fazer essa ponte daquilo que é básico para o desenvolvimento de 
competências, que antes nós não tratávamos, ou se tratávamos, tratávamos 
de acordo com as competências instaladas em cada docente (Diretor - 
SENAI). 

 

Esse depoimento retrata a informação contida no documento norteador do Projeto 

EMEP, que coloca como um dos seus princípios guiadores a articulação e complementaridade 

aspiradas, exprimindo-se nos currículos através das competências integradoras.  
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Para outra entrevistada a materialização ocorria através da carga horária integral do 

curso, com o discente estudando no primeiro ano do curso pela manhã na instituição do 

SENAI, e pela tarde na entidade sesiana; no segundo ano, na educação profissional ele passa 

uma semana no SENAI e a outra na indústria, e no turno vespertino permanece no SESI, que 

dará a base do ensino médio. Além disso, a formação profissional trabalha através da 

metodologia de projetos. 

A partir do tempo integral de escolaridade - onde os dois primeiros 
módulos estão manhã no SENAI, tarde no SESI; nos módulos específicos o 
aluno passa a conviver com o sistema dual, com relação ao ensino 
profissionalizante, ao SENAI, onde ele está uma semana no SENAI, uma 
semana na empresa e à tarde no SESI – isso nós chamamos 
complementação da aprendizagem. 

 [...] nós trabalhamos a metodologia de projetos, de criação, [...] 
(Técnica - SENAI). 

 

Esse depoimento possui conteúdo aproximado ao documento abaixo, pois a 

metodologia de projetos citada pela entrevistada equivale à pedagogia de projetos atrelada à 

formação por competências “sugerida” pelo SENAI, considerando as demandas do mercado 

de trabalho industrial: 

No leque de possibilidades curriculares e metodológicas, a Pedagogia de 
Projetos e a de Resolução de Problemas se mostram adequadas para a 
formação por competências. Possibilitam o aluno construir um perfil 
profissional de acordo com as necessidades e problemáticas reais que 
apresentam no mundo do trabalho e na vida em sociedade (SENAI. Região 
Nordeste, 2002b, p. 11). 

 

É interessante o olhar crítico que Ramos (2001) coloca sobre o enfoque das 

competências ao dizer que ele tem seus fundamentos ético-políticos e filosóficos dicotômicos 

em relação à formação humana. Sua ideologia intenta conferir como legítimos os atuais 

padrões de acumulação do capital e de relações sociais, afastando os processo educativos dos 

horizontes de uma concepção crítica do mundo. Como também Ramos (2005) afirma que a 

pedagogia das competências provoca a desintegração curricular. 
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Os pressupostos na organização do currículo de ensino médio integrado ao ensino 

técnico são, dentre outros: a formação humana como fusão da formação para o trabalho e da 

formação básica; uma pedagogia focada na construção conjugada de conhecimentos gerais e 

específicos, no sentido que os primeiros balizem os segundos e esses ratifiquem o caráter 

produtivo concreto dos primeiros (RAMOS, 2005). 

Pelas falas dos gestores e das técnicas, a concretização do Projeto EMEP aconteceu 

mais pela efetivação do currículo por competências nas instituições. No entanto, ao 

concordarmos com Ramos, acreditamos que não houve integração nesse Projeto, pois além da 

autora não citar a pedagogia das competências como pressuposto da articulação, ela também 

afirma que a mesma causa desintegração curricular. 

Retornando aos depoimentos nessa questão, sendo que agora abordando os dos 

docentes, seis responderam a contento nossa pergunta. Desses, três falaram que a 

concretização do Projeto EMEP, através das suas disciplinas, dava-se através da formação 

profissional do discente. 

E a concretização é exatamente essa: a gente chegar ao denominador 
comum que é para o aluno ser um profissional do curso que ele está fazendo 
(Docente 2 - SENAI). 
 
Eu acho que a gente já vai trabalhando o aluno para ele se formar também 
um profissional (Docente 2 - SESI). 
 
Essa concretização da minha matéria é justamente, no sentido de formá-lo e 
mostrar que a língua portuguesa ela vai ter sempre utilidade na condição de 
profissional daquele aluno (Docente 3 - SESI).   
 

 
Essas falas estão afinadas com uma das intenções do Projeto EMEP que é aprontar os 

jovens para o primeiro emprego e, conseqüentemente, formá-los técnicos para suas 

respectivas atuações profissionais no mercado de trabalho. 

Para a Docente 4-SESI a concretização do Projeto, através de sua disciplina - Língua 

Portuguesa no primeiro ano do Projeto -, acontecia com a entrega de textos aos alunos, com a 
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sua interpretação, sendo mais voltados para a área dos respectivos cursos - Eletromecânica e 

Refrigeração - oferecidos nas instituições pesquisadas.  

No segundo ano do EMEP, ela deixou essa disciplina e assumiu a de Arte, em que 

também aproveitou a parte técnica dessas Áreas Profissionais e estimulava seus educandos a 

enxergarem seus respectivos trabalhos não de uma forma mecanicista, mas como uma arte. 

O conteúdo desse depoimento se aproxima ao que é colocado em SESI (s.d.) como 

uma das áreas de conhecimento - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias -, das quais as 

disciplinas de Língua Portuguesa e Arte fazem parte. Ambas têm como intenção a construção 

de competências e habilidades que permitam ao aluno, entre outras coisas: 

a) Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens 
como meios de organização cognitiva da realidade pela constituição de 
significados, expressão, comunicação e informação [...]; 
c)  Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens, 
relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, 
organização, estrutura das manifestações, de acordo com as condições de 
produção e recepção [...]; 
g)  Entender produções artísticas, individuais e/ou coletivas, nas 
linguagens da arte (música, artes visuais, dança, teatro, artes áudio-visuais), 
para a compreensão dos diferentes processos produtivos, com seus diferentes 
instrumentos de ordem material e ideal, como manifestações sócio-culturais 
e históricas [...]. 

 

Para a Docente 5-SESI, em sua disciplina de Biologia, a materialização do Projeto 

aconteceu em todo o processo de ensino-aprendizagem em cima das competências/habilidades 

daquele componente curricular, utilizando os meios mais variados para que acontecesse a 

aprendizagem dos discentes, tais como: “estimulá-los à leitura, interpretações, trabalhos de 

pesquisa em grupo, entre outros”.   

Cogitamos semelhança ao que é colocado em SESI (s.d.) como uma das áreas de 

conhecimento - Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias -, da qual a disciplina 

de Biologia faz parte, tendo como objetivo a constituição de competências e habilidades que 

permitam ao educando, entre outros: “c) ildentificar [sic] variáveis relevantes e selecionar os 
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procedimentos necessários para a produção, análise e interpretação de resultados de processos 

ou experimentos científicos e tecnológicos”. 

Seu depoimento está também em congruência com outro trecho do SESI (s.d.), em que 

as competências que os alunos têm que desenvolver na disciplina de Biologia, dentre outras 

são:  

d) entender os princípios das tecnologias associadas ao conhecimento do 
indivíduo, da sociedade e da cultura entre os quais as de planejamento, 
organização gestão, trabalho coletivo e associá-las aos problemas que se 
propõem resolver; 
e) apropriar-se de conhecimentos de Biologia para compreender o 
mundo natural e para interpretar, avaliar e planejar intervenções científico-
tecnológicos numa perspectiva multidisciplinar [...]; 

 

E para desenvolver as competências objetivadas em outra disciplina que lecionou 

nesse Projeto - DSST (Direito, Segurança e Saúde do Trabalhador) - a Docente 5-SESI 

contextualizava os conteúdos para que o alunado assimilasse melhor, sempre se reportando ao 

dia-a-dia deles, trabalhando com debates, escutando suas opiniões e recebendo suas sugestões.  

Aqui há consonância ao que é colocado, em SESI (s.d.), relativo à observação da 

contextualização nas instituições escolares sesianas, tendo presente que: 

� na situação de ensino aprendizagem, o conhecimento é transposto da 
situação em que foi criado, inventado ou produzido, e por causa desta 
transposição didática deve ser relacionado com a prática ou a experiência do 
aluno a fim de adquirir significado; 
� a relação entre teoria e prática requer a concretização dos conteúdos 
curriculares em situações mais próximas e familiares do aluno, [...]; 
� a aplicação de conhecimentos constituídos na escola às situações da 
vida cotidiana e da experiência espontânea permite seu entendimento, crítica 
e revisão. 

 

Além disso, seu depoimento está imbricado a um dos princípios norteadores do 

Projeto EMEP que vem a ser a contextualização no desenvolvimento do seu currículo. 

Concordamos com a Docente 5-SESI quando ela diz que a contextualização dos 

conteúdos para os alunos, bem como saber escutá-los, é condição necessária para uma boa 

prática pedagógica. Nesse sentido, essa entrevistada comunga com o pensamento freireano, 
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pois para esse autor, um dos saberes necessários à prática educativa, é que ensinar demanda 

respeito ao saberes dos discentes. Por isso 

[...] pensar certo coloca ao professor ou, mais amplamente, à escola, o dever 
de não só respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo os das 
classes populares, chegam a ela – saberes socialmente construídos na prática 
comunitária – mas também, [...], discutir com os alunos a razão de ser de 
alguns desses saberes em relação com o ensino dos conteúdos (FREIRE, 
1996, p. 33). 

 

E para a Docente 6-SESI, o plano de aula da sua disciplina de História era igual ao de 

qualquer ensino regular, não havendo o casamento do ensino médio com educação 

profissional. Acreditamos que a disciplina de História, em quase totalidade do ensino médio 

brasileiro, não faz a ponte com o ensino profissionalizante. 

Dos seis docentes que responderam satisfatoriamente nossa pergunta, três 

responderam que a concretização do Projeto EMEP, através das suas disciplinas, deu-se 

através da formação profissional dos educandos. A influência das suas respostas, 

provavelmente aconteceu por ser, de forma histórica, uma das funções clássicas do ensino 

médio, bem como da educação profissional, a função profissionalizante. Além de ser também 

uma das intenções desse Projeto a preparação dos jovens para o mercado de trabalho.  

Acreditamos que esses três docentes, ao enfocarem que a materialização do Projeto 

EMEP aconteceu através da formação profissional dos alunos, estão em conformidade com as 

proposições do SENAI, do SESI e da CNI, que é a da formação de mão-de-obra para a 

indústria; porém acreditamos que minimizam a formação dos seus educandos, estando em 

sentido contrário ao pressuposto que defendemos que é a formação politécnica, a qual 

proporciona uma formação nas diversas dimensões humanas. 

 Entendemos que essa materialização, ao analisar as opiniões dos três entrevistados 

acima, aconteceu de forma capenga e fragmentada. Diferente das suas apreciações, 

compartilhamos com a proposição de Ciavatta (2005) de que é condição sine qua non para a 
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efetivação de uma formação integrada e humanizadora a condescendência coletiva nas 

discussões e na elaboração das táticas acadêmicas e científicas da articulação. 

Acreditamos que a concretização de um Projeto que se auto-intitula integração 

curricular, como é o caso do EMEP, não pode se resumir à formação profissional dos 

discentes, como também pela realização de atividades sem a troca de experiências entre os 

docentes das entidades pesquisadas. Dessa forma, minimiza-se a proposta de uma educação 

integrada. 

O caráter básico do ensino médio não pode se perdido de vista, juntamente com sua 

formação sócio-histórica e científico-tecnológica, sendo contemplados também conteúdos do 

mundo produtivo, na articulação com a educação profissional. Nessa perspectiva, 

concordamos com a afirmação feita por Kuenzer (2002b, pp. 37-38), que nos faz refletir sobre 

as diversificadas opiniões dos seis entrevistados acima: 

Não há que fazer concessão ao caráter básico do Ensino Médio, 
supondo ser possível sua substituição pela educação profissional 
independente de escolaridade. Contudo, já no Ensino Médio, a formação 
científico-tecnológica e sócio-histórica deverá ser contemplada, na parte 
diversificada, por conteúdos do mundo do trabalho, sem que se configurem 
os cursos profissionalizantes típicos do taylorismo-fordismo. 

Certamente, o tratamento teórico-metodológico adequado dos 
conteúdos das áreas de linguagens, ciências da natureza e matemática e 
ciências humanas e sociais, todas contempladas com o estudo das formas 
tecnológicas, já fornecerá o necessário suporte à participação na vida social e 
produtiva; o trabalho perpassa a todas elas, [...].  

Contudo, esse tratamento não será suficiente para certas clientelas, 
para as quais o Ensino Médio é mediação necessária para o mundo do 
trabalho, e, nestes casos, condições de sobrevivência. Para atender às 
necessidades desses alunos, a parte diversificada, em articulação com cursos 
profissionais públicos, [...], será o espaço adequado. Não fazê-lo, significará 
estimular os jovens que precisam trabalhar ao abandono do Ensino Médio, 
ou mesmo à sua substituição por cursos profissionais, abrindo mão do direito 
à escolaridade e à continuidade dos estudos.  
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3.1.6 As relações entre os pares 

 

Fizemos para os gestores uma outra pergunta, referente também ao bloco sobre a 

prática pedagógica, sobre como tinham sido suas relações com os docentes e as técnicas, 

através do Projeto EMEP, de forma a garantir a articulação do ensino médio com a educação 

profissional. Para as técnicas, como tinham sido suas relações com os docentes e com as 

outras técnicas, através desse Projeto, de forma a garantir essa integração. E para os docentes, 

como tinham sido as suas relações com os professores de outras disciplinas, através desse 

Projeto, de forma a garantir essa articulação. 

O gestor do SENAI-PE respondeu que do ponto de vista interno do SENAI, a relação 

dele com sua equipe pedagógica no Projeto foi boa. No entanto, ele confirmou nessa questão 

o que já havia respondido sobre a articulação, nesse Projeto, ou seja, por ela ter se efetivado 

de cima para baixo sem compreensão dos pares, não houve integração entre a equipe 

pedagógica da sua entidade com a do CAT do SESI-PE, falando até que estavam separados. 

Pelo seu depoimento não há uma articulação do Projeto EMEP, pois internamente sua equipe 

pedagógica se relaciona bem; mas, a integração com os gestores, técnicas e docentes do SESI-

PE não aconteceu.  

[...], do ponto de vista interno do SENAI, perfeito. [...], mas essa integração 
do SESI-SENAI como ela não se efetivou por entendimento, ela se 
efetivou por decreto, essa relação não é muito fácil. Por exemplo, convido o 
SESI para os encontros com pais e educadores da escola, raramente eles 
vêm. O SESI nos convida para encontros pedagógicos com pais, raramente 
nossos técnicos querem ir. Então a gente está meio que dissociado (Diretor - 
SENAI). 

 

É bom retomarmos a asserção de Ciavatta (2005) para a qual está incluído como um 

dos pressupostos para a concretização da formação integrada e humanizadora o apoio de 

gestores e docentes responsáveis pelas formações específica e geral, sendo necessário que se 

debata e se procure construir, de forma coletiva, as táticas acadêmico-científicas de 
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integração. Nessa perspectiva, analisamos que existe uma dissociação, como bem falou o 

entrevistado acima, bem como não aconteceu uma real integração nas unidades pesquisadas. 

Ao contrário da resposta do Diretor-SENAI, a Administradora Escolar do SESI-PE 

falou que houve uma permuta enorme de conhecimentos, com muitos encontros na criação 

desse Projeto, assim como muita avaliação nesse processo. E no primeiro ano do Projeto, no 

fim de cada unidade, reunia sua equipe pedagógica para avaliá-lo. 

 [...] é uma troca de experiência muito grande. A nossa relação é muito de 
buscar crescimento, avaliar. A gente está avaliando muito, o primeiro ano 
nós avaliamos muito, nos reunimos muito para ver todo o Projeto, como é 
que ele foi construído. Reunimo-nos na construção, na elaboração desse 
Projeto.  

E durante o primeiro ano, sempre no final de cada unidade, a gente 
reunia nossa equipe do SESI para avaliar. Então, cada dificuldade foi uma 
aprendizagem para gente (Diretora - SESI). 

 

Como é que para o Diretor-SENAI houve dissociação no Projeto EMEP, entre sua 

equipe pedagógica e a do SESI-PE, enquanto que, para a Diretora-SESI, ocorreu uma troca de 

experiência muito grande entre sua equipe pedagógica e a do SENAI-PE? Será que ocorreu 

nesse Projeto um relacionamento integrado entre as equipes pedagógicas das duas 

instituições, mesmo com as respostas diferenciadas apontadas por esses dois gestores? Para se 

ter concretizado um contato articulado entre essas equipes não deveria haver depoimentos 

convergentes falando bem dessa articulação entre esses pares? 

Na mesma perspectiva da fala da Diretora-SESI, a Técnica-SENAI respondeu que a 

relação era de interação entre o SENAI e o SESI, além de que ocorriam reuniões semestrais 

entre as duas instituições, e o intercâmbio entre os docentes e técnicas de ambas entidades era 

constante. 

Interagindo, [...]. Sempre nós fazemos reuniões integradas - entre o 
SESI e o SENAI -, reuniões pedagógicas, reuniões com os pais, reuniões 
com técnicos, professores, nós estamos interagindo permanentemente, 
porque esse processo a gente não pode trabalhar de forma isolada, tem que 
ser integrado mesmo todas as ações. 
 

[As reuniões entre o SESI-PE e o SENAI-PE] Elas são semestrais e 
essa interação entre os técnicos e os docentes elas são permanentes, porque 
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sempre eles estão ligando, mandando “e-mail” para gente, algumas dúvidas 
os professores vêm aqui no SENAI, os professores daqui vão ao SESI, 
porque essa é uma prática que se faz necessária (Técnica - SENAI). 

 

Pelo depoimento acima, por serem as reuniões semestrais entre as equipes pedagógicas 

do SENAI-PE com o SESI-PE, no Projeto EMEP, será que não está muito aquém do que 

realmente se faz necessário para um Projeto que se intitula de integração? 

Aqui também pode nos ajudar Ciavatta (2005, p. 100, grifo nosso): “É preciso que se 

discuta e se procure elaborar, coletivamente, as estratégias acadêmico-científicas de 

integração”. Parece que essa discussão para a integração, proposta pela autora, vai além das 

reuniões semestrais ocorridas entre as equipes pedagógicas do SENAI-PE e do SESI-PE, 

nesse Projeto. 

Para a Técnica-SESI os encontros aconteceram com mais freqüência e a imbricação 

entre as supervisoras se intensificou, aliado à análise criteriosa desse Projeto. 

 [...] a responsabilidade aumentou muito mais [...], as reuniões são mais 
freqüentes, até para gente ajustar pontos que não estejam tão bons assim.  

O trabalho entre as supervisoras ele diferenciou também porque aí 
nós começamos a nos articular também, as reuniões para estudar esse novo 
Projeto, essa articulação, como é que se deveria trabalhar. Como era que 
deveria ser o nosso plano de ação, como é que nós deveríamos atuar. Então 
houve um estudo mais profundo, depois do EMEP (Técnica - SESI). 

 

Quando essa entrevistada citou as maiores freqüências nas reuniões e o 

aprofundamento na articulação entre as supervisoras, ela se deteve nos CAT’s do SESI-PE 

não se reportando à integração com o CFP do SENAI-PE. Aí também pode ser um indício de 

uma não articulação; ou seja, ela comentou somente um bom entrosamento entre a equipe 

pedagógica da sua instituição. E a articulação com a equipe da outra entidade? 

Ainda sobre essa mesma pergunta, só que agora percebendo a ótica dos professores, 

para sabermos como tinham sido suas relações entre seus pares das outras disciplinas de 

forma a garantir a articulação, dois não responderam à contento nosso questionamento.  
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Entre os que nos responderam satisfatoriamente, o Docente 1-SENAI falou que a 

relação dele com os demais professores do Projeto EMEP foi amistosa, mas lamenta não ter 

tido mais reuniões para demarcar outras finalidades, havendo dois encontros em 2005, até o 

momento da nossa entrevista72 - ressaltando que esse Projeto é um projeto-piloto. “Relação 

amigável. Infelizmente nós precisávamos de mais encontros para traçar novas metas. Este é 

um modelo em experimento, um modelo de laboratório. Então até o momento tivemos dois 

encontros neste ano de 2005”. 

Por ter ocorrido somente dois encontros, até o momento da nossa entrevista, entre os 

docentes desse Projeto, segundo esse depoimento, será que não está muito aquém do que 

realmente se faz necessário para um projeto de articulação? Ele mesmo respondeu que seriam 

necessários mais encontros, contudo fez uma ressalva importante, pois é um Projeto que está 

em experimento, estando de acordo com o artigo intitulado “Educação para a cidadania”73, o 

qual diz que o SENAI-PE e o SESI-PE lançaram um projeto-piloto de educação integrada – o 

Projeto EMEP. 

A consideração feita pelo Docente 1-SENAI de que esse Projeto “é um modelo em 

experimento” é uma afirmação importante, pois as duas turmas das entidades pesquisadas - 

Eletromecânica e Refrigeração - começaram seus respectivos cursos em 2004 e vão concluí-

los em 2006. É um Projeto que ainda está em andamento, em processo. O corpo pedagógico 

dessas instituições, provavelmente ainda vai avaliá-lo para ver o que precisa melhorar. 

Nossa concordância com a explicação desse entrevistado está apoiada na asserção de 

Ciavatta (2005, p. 102), pois “Deslindar a realidade do possível na formação integrada supõe 

o desafio da experimentação, da avaliação e da pesquisa de acompanhamento dos sucessos e 

dos limites de cada experiência”. 

                                                 
72 A entrevista com esse sujeito aconteceu no dia 20/10/2005, faltando um pouco mais de um mês para o final do 
semestre letivo naquela instituição. 
73 Contida nas referências desse trabalho da seguinte forma: 
EDUCAÇÃO para a cidadania. SENAI Brasil, Sistema CNI, ano 12, n. 68, p. 9, nov./dez. 2003. 
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O Docente 2-SENAI disse que nessa relação SESI-SENAI as instituições estavam 

dicotomizadas, carecendo de uma base sobre como efetivar a articulação: “[...] o que é que a 

gente conclui: que o SESI ele se acoplou, houve essa integração SESI-SENAI, mas andavam 

assim distantes, separados, faltando aquele embasamento”. Ou seja, pela sua fala 

entendemos que não houve integração entre o corpo docente dessas instituições. 

Existe semelhança entre esse depoimento, no referente à ausência de articulação entre 

a equipe docente das entidades pesquisadas, e o questionamento e a afirmação colocados por 

Ramon de Oliveira sobre a prática de discriminação entre a educação profissional e a 

formação geral sendo avigorada pela última reforma da educação profissional brasileira no 

governo de Fernando Henrique.  

Ou seja, a dificuldade de articulação nas relações entre os professores das instituições 

pesquisadas também se apresentou entre aquelas modalidades de ensino no governo de 

Fernando Henrique (e permanece no governo Lula). Superar a separação entre ambas, ao não 

tratá-las de forma estanque, mas de uma forma integrada, trará melhorias nos relacionamentos 

entre seus pares. 

Porque [sic] ainda a escola não conseguiu estabelecer um movimento de 
reestruturação interna que permita uma ampliação do debate no seu interior, 
visando constituir uma identidade interna na qual sejam esvaziadas as 
práticas de discriminação nas quais uma [área técnica] ou outra área [de 
formação geral] ainda é vítima ou algoz? Para mim superar esta dicotomia 
que ainda permanece e foi reforçada com a última reforma implementada 
pelo governo Fernando Henrique é um dos primeiros passos para se dirimir 
esta dúvidas [sic]  no âmbito da educação profissional brasileira 
(OLIVEIRA, R., 2004, p. 12). 

 

Para quatro entrevistados, sendo um docente do SENAI-PE e três do SESI-PE, não 

aconteceu articulação nas relações entre os professores dessas entidades, mas entre os pares 

da própria unidade em que lecionam aconteceu. Ilustraremos com o depoimento a seguir. 

A articulação é feita da melhor forma possível. Entre os 
professores, aqui no SESI, existe uma interação muito forte, [...], a gente 
trabalha com projetos, está sempre desenvolvendo projeto. [...] 
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E eu percebo também que os outros professores, quando 
desenvolvem outros projetos, têm trabalhado de maneira articulada.  

 
A articulação com os docentes do SENAI eu não tenho muita coisa 

a falar porque como professora de Biologia e Direito e Segurança do 
Trabalho, não houve nenhuma articulação da minha parte com os 
professores lá (Docente 5 - SESI). 

 

Sobre o distanciamento nas práticas escolares dos professores da formação geral com 

os da área técnica percebemos similaridade nas relações dos docentes das entidades 

pesquisadas com o questionamento proposto por Ramon de Oliveira sobre a realidade dos 

relacionamentos entre aqueles pares, no contexto do ensino médio e da educação profissional 

brasileira, de um modo geral. Parece que as instituições pesquisadas que desenvolvem o 

Projeto EMEP não fogem da realidade que acontece na educação brasileira, em que há uma 

grande distância entre os professores da educação profissional e os do ensino médio. Ou seja, 

existe um fosso nas práticas escolares entre eles nessas modalidades de ensino. Isto gera uma 

ausência de integração entre as modalidades, mesmo com o estabelecimento do Decreto nº 

5.154/04 que permite a articulação entre ambas. 

Uma das questões que merecem ser pensadas é porque [sic] os 
professores da educação profissional, tanto os das áreas técnicas quanto 
aqueles das áreas de formação geral, os quais deveriam estar envolvidos em 
um único projeto político-pedagógico de formar novos profissionais, 
mantêm entre si um distanciamento tão grande nas suas práticas escolares? 
(OLIVEIRA, R., 2004, p. 12). 

 

Não escapou dessa realidade a Docente 5-SESI que mesmo lecionando na disciplina 

de Direito, Saúde e Segurança do Trabalhador - que é um dos componentes curriculares 

articuladores, pois representam o cerne da proposta de articulação - não se relacionou com os 

professores do CFP do SENAI-PE de forma a garantir a integração. 

Outro sujeito respondeu que teve alguns encontros com os outros docentes das duas 

instituições, mas relatou um contratempo, que por trabalhar em três CAT’s do SESI-PE, 
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quando havia uma reunião, ele não podia participar, já que estava lecionando em outra 

unidade.  

Agora com os docentes, eu tive encontro, uma reunião já em nível de 
SESI-SENAI, a gente teve alguns, [...], mas existe um pouco de dificuldade 
porque, o que acontece comigo também é o seguinte: como eu estou em três 
Centros, quando se tem esse encontro, geralmente eu estou dando aula em 
outro Centro (Docente 2 - SESI). 

 

Não escapa desse depoimento a realidade da grande maioria dos docentes da educação 

brasileira, que é a sobrecarga da jornada de trabalho. Percebemos que ela também se 

estabelece nessa instituição sesiana, além de trazer um prejuízo para a relação entre os 

professores no Projeto EMEP, de forma a garantir a articulação. Esse fato imperativo do 

docente se dividir, pelo seu achatamento salarial, entre vários espaços escolares foi abordado 

por Kuenzer e serve para subsidiar nossa análise: 

 [...] à necessidade de se dividir entre diversos espaços, para assegurar 
condições de sobrevivência, configurando-se um modelo de professor 
tarefeiro, “bóia-fria”, que não chega a desenvolver sentido de pertinência a 
nenhum dos espaços em que trabalha, e em decorrência, relação de 
compromisso; [...] (KUENZER, 2002a, pp. 318-319). 

 

O Docente 2-SESI é, como a Docente 5-SESI, professor dos componentes curriculares 

articuladores, estando sua resposta em consonância com a fala dela, pois para ambos, não 

houve relação deles com os professores do CFP do SENAI-PE de forma a garantir a 

integração. Pelas suas falas, não existiu relação integrativa entre os professores das duas 

instituições, não havendo organicidade entre eles, mesmo nas disciplinas articuladoras 

lecionadas por aqueles sujeitos.  

E onde está essa articulação que deveria ser respaldada em uma relação interativa entre 

os docentes do SESI-PE com os do SENAI-PE no Projeto EMEP? Analisamos que a 

desarticulação foi dominante pelos depoimentos colhidos, ao existir só um bom entrosamento 

internamente entre os professores das respectivas instituições, bem como não houve uma 

relação dialógica entre os docentes de ambas. 
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3.2 A repercussão pedagógica 

 

Somente aos gestores e às técnicas perguntamos qual a repercussão pedagógica desse 

Projeto nas suas respectivas instituições. Só as duas entrevistadas do SESI responderam de 

forma aceitável. As respostas delas se complementam, pois, para uma, a repercussão 

pedagógica na sua entidade foi o acompanhamento diferenciado aos educandos com a 

participação familiar de uma forma mais efetiva - algo inexistente com a EJA. 

Foi um pouco inovadora na parte pedagógica também. Até porque o 
acompanhamento é diferente. 

[...] é um acompanhamento pedagógico mais intenso. É um 
acompanhamento pedagógico onde a gente trabalha mais perto da família.  

Com Menores Aprendizes, como a gente trabalha com jovens e 
adultos, trabalhávamos com adultos onde a família ela não procura a escola 
quando se trata da EJA [...] 

[...], mas como se trata de Menor Aprendiz então a gente teve essa 
mudança pedagógica de ter a família dentro da escola (Diretora - SESI). 

 

Acreditamos que a presença familiar na instituição escolar, principalmente na fase da 

adolescência - em que várias mudanças acontecem com o jovem, como as físicas, 

psicológicas, entre outras -, é essencial para o bom desenvolvimento tanto do educando, 

quanto do cotidiano escolar. 

Percebemos uma aproximação entre a fala da Diretora-SESI e a afirmação de Ciavatta 

(2005), já que para essa pesquisadora, uma das implicações para o cumprimento de uma 

formação humanizadora e integradora é a articulação da instituição com os familiares e os 

discentes, pois a formação integrada não acontece no afastamento institucional. 

Para a outra entrevistada, com a implantação dessa articulação, houve amadurecimento 

pedagógico da equipe escolar da instituição sesiana. Também existiu uma forma pedagógica 

dessemelhante, pois a EJA possui uma especificidade pedagógica diferente da articulação.  

No SESI a repercussão foi boa porque ajudou no crescimento 
tanto dos docentes, quanto das supervisoras pedagógicas, dos diretores 
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pedagógicos, que fazem parte da instituição. Fez com que nós tivéssemos 
até uma outra postura. Uma forma diferenciada de trabalho que antes, 
apesar de trabalharmos com a escola básica, nós trabalhávamos com uma 
modalidade de ensino, educação de jovens e adultos, a EJA, e aí nós 
sabemos também que existe um trabalho específico para essa modalidade.  

[...]. Então, pedagogicamente, fez com que a gente crescesse 
(Técnica - SESI). 

 

No trecho da sua fala que versa sobre o crescimento do corpo pedagógico dessa 

instituição, como repercussão pedagógica do Projeto EMEP, percebemos semelhança com a 

sua proposta pedagógica. Vejamos o que esse documento coloca sobre como o Projeto poderá 

apresentar ao SESI-PE e ao SENAI-PE a instigação do crescimento: “No plano individual, 

essa combinação resulta em poderosa ferramenta estimuladora do crescimento e 

realização das pessoas” (SESI-PE/SENAI-PE, 2003, p. 7, grifo nosso). 

 

3.3 Mudança de concepção, manutenção ou ampliação das atividades? 

 

Uma questão apresentada aos entrevistados foi se eles achavam que houve 

modificação na concepção de formação do SENAI-PE (SESI-PE) e, se aconteceu, ao que eles 

atribuiriam a mudança.  

No SENAI-PE, dos cinco entrevistados, três disseram que houve mudanças. Desses, 

dois sujeitos (Docente 1-SENAI e Técnica-SENAI) falaram que o Projeto EMEP foi a 

modificação.  

O Diretor-SENAI disse que houve uma modificação radical na concepção de formação 

do SENAI-PE como resposta às mudanças que o mundo está exigindo. Notamos aproximação 

com o que está posto em um documento norteador sobre a educação profissional no SENAI. 

Segundo tal documento, a educação profissional deve ser remodelada de acordo com as 

modificações do trabalho industrial, fruto das mudanças estruturais - entre elas, a globalização 
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da economia na década passada - que aconteceram nas principais economias mundiais, com 

rebatimento na economia do Brasil. 

De modo geral, as transformações sócio-econômicas ocorridas 
nas economias centrais nas duas últimas décadas, e seus reflexos na 
economia interna brasileira, demarcaram uma mudança radical de 
postura da instituição. Se na sua origem o SENAI cumpriu um papel 
reativo em relação ao processo de industrialização e desenvolvimento do 
país, a partir dos anos 90 passa a assumir um papel pró-ativo, antecipando-se 
às mudanças de ordem social e econômica. 

A certeza de que o processo de modernização industrial do Brasil é 
irreversível fez com que o SENAI direcionasse suas ações no sentido de 
elevar o nível de competitividade das empresas brasileiras, buscando torná-
las mais aptas ao enfrentamento dos entraves decorrentes da abertura e da 
globalização da economia, realidade objetiva no início dos anos 90. [...] 

É com esse espírito que o SENAI dá início às reflexões em torno 
da revisão de seu modelo de formação profissional, define novos 
parâmetros para a capacitação de recursos humanos, [...] e se prepara para 
observar permanentemente as transformações do trabalho industrial 
(SENAI.DN.DET, 1997, pp. 19-20, grifos nossos). 

  

O que nossos entrevistados do SENAI-PE apontam como mudança de concepção, no 

nosso entendimento não ocorreu. A finalidade dessa instituição permaneceu, que é a formação 

profissional, bem como a manutenção do seu carro-chefe que é a preparação de mão-de-obra 

para o mercado de trabalho industrial, através da oferta de cursos nas modalidades de 

aprendizagem industrial, qualificação profissional e cursos técnicos, embora tenha havido a 

inclusão de novas ações como a atuação nas Áreas de Consultoria, Informações Tecnológicas 

e Serviços Laboratoriais.  

Ainda no que concerne a esta questão, no SESI-PE só um sujeito não respondeu nossa 

pergunta. Todos os demais disseram que houve modificação na concepção de formação dessa 

entidade, e desses, seis sujeitos responderam que a mudança foi a implantação do Projeto 

EMEP, por introduzir nesse CAT o ensino médio regular, a partir de 2004, uma vez que antes 

o carro-chefe dessa instituição era a EJA, em articulação com a formação técnica no SENAI-

PE. Vamos conferir duas falas: 

 [...], com a vinda do ensino médio articulado com a educação profissional 
junto com o SENAI, eu acredito que houve mudança em nível da nossa 
instituição, do SESI (Docente 2 – SESI). 
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Houve mudança na concepção de formação do SESI quando foi 
implementado o ensino médio regular. Quando foi feita a articulação com o 
SENAI nessa proposta possibilitando a alunos e jovens, entre catorze e 
dezesseis anos, a formação continuada, como o ensino médio 
profissionalizante, uma vez que o SESI tem como referência trabalhar com a 
educação de jovens e adultos (EJA) [...] (Docente 5 – SESI). 

 

A concepção de formação do SESI se modificou para nossos entrevistados, pois essa 

instituição primou (e ainda prima) pela EJA. Contudo, ao iniciar suas atividades no ensino 

médio, ampliando suas modalidades de formação, a entidade pretende assegurar a 

concretização de um novo plano. Nessa perspectiva estratégica, há similaridade com a 

proposta pedagógica do Projeto EMEP, para poder contribuir com satisfação das novas 

demandas do mundo do trabalho que, entre outras coisas, tem como exigência a existência de 

uma educação básica de melhor qualidade. 

A proposta Ensino Médio e Educação Profissional - Ação 
articulada SESI - SENAI é uma iniciativa para consolidar uma estratégia 
de ação sistêmica e pró-ativa, com base nos seus planejamentos estratégicos. 
[...] 

A oferta articulada do Ensino Médio e da Educação Profissional que 
ora se apresenta é mais um passo no trabalho conjunto desenvolvido pelo 
SESI e pelo SENAI, como resposta das entidades à sociedade que demanda 
por uma educação de qualidade, [...] (SESI-DN/SENAI-DN, 2002, p. 4, grifo 
no original). 

 

Dois outros docentes complementaram as respostas dos sujeitos supracitados. O 

Docente 3-SESI disse que houve uma modificação relativa ao nível de linguagem, uma 

reestruturação curricular no trabalho pedagógico com o educando do Projeto EMEP. Essa 

modificação ocorreu, no nosso entendimento, porque a estrutura curricular, a prática 

pedagógica e a linguagem empregada com o discente do ensino médio são completamente 

diferentes daquelas com que o aluno da EJA convive. Cada modalidade de ensino possui sua 

especificidade nesse trato. 
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A Docente 6-SESI disse que houve modificação quando o SESI se abriu 

primeiramente para a comunidade, com a expansão de novos projetos e de novas concepções, 

com o Projeto EMEP fazendo parte desse processo. 

Os outros dois docentes disseram que houve modificação na concepção de formação 

do SESI-PE da seguinte forma: o Docente 1-SESI respondeu que houve mudança pela 

necessidade de garantir uma educação de qualidade, sendo que não especificou qual mudança 

ocorreu; a Docente 4-SESI apontou mudança na avaliação e nos métodos. 

Surge um questionamento com relação aos conteúdos dessas falas dos sujeitos do 

SESI-PE: será que com a introdução do ensino médio articulado à educação profissional 

poderemos afirmar que houve uma mudança de concepção? Não seria melhor dizer que ao 

invés dessa modificação ocorreu uma ampliação de atividades naquela entidade?  

Explicando melhor. Inserir a primeira modalidade de ensino junto à segunda pode não 

representar uma modificação de concepção de formação geral ou profissional, somente uma 

justaposição de modalidades. Lembramos que perguntamos sobre a concepção, mas será que 

eles entenderam bem a pergunta? 

Para nós, a mudança de concepção não deve acontecer somente com a assimilação e a 

concretização da formação politécnica; contudo uma modificação real de acepção passa pela 

assimilação política e a concretização da categoria politecnia, já que 

a concepção de ensino e formação politécnica é, antes de tudo, uma crítica 
radical ao projeto excludente, elitista, diferenciador do ensino e da formação, 
desenvolvido na sociedade capitalista. Essa crítica, em boa medida efetivada, 
precisa ser aprofundada e transformada em “senso comum”. O centro desta 
crítica, mais que nunca, deve ser a desmistificação da relação entre ensino, 
formação e o fetiche do trabalho (FRIGOTTO, 1991, p. 270). 

  

Concordando com a perspectiva desse autor, acreditamos que houve a manutenção de 

concepção do SESI-PE, mesmo com a ampliação das atividades, através da inserção do ensino 

médio regular, até porque pela instituição subordinar-se à FIEPE e ao SESI-DN, e essas duas 
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entidades seguirem as proposições da CNI, aquela instituição colabora para a satisfação das 

novas exigências do mundo do trabalho74. 

 

3.4 A ótica dos gestores sobre a infra-estrutura e a gestão 

  

Perguntamos somente aos gestores se foi feito algo, ao nível de infra-estrutura, nas 

suas respectivas instituições, para a concretização do Projeto EMEP. Os dois disseram que 

houve. Vejamos: 

Foi [...]. Além da mudança física, estrutural e tecnológica que a 
gente enfrentou posso te garantir que essa escola tem hoje a infra-estrutura 
que as nossas universidades não têm (Diretor - SENAI). 
 

Teve [...]. 
Para conseguirmos entrar nessa parceria nós tínhamos que estar 

preparados com a estrutura do prédio. Então passamos por uma reforma, a 
construção de um laboratório [Laboratório de Ciências Naturais] que nós 
não tínhamos, nós não tínhamos a biblioteca. [...] 

Passamos a ter também a parte na área de Educação Física porque 
no nosso currículo, na nossa matriz curricular da EJA não contempla, então 
tivemos de fazer algumas melhoras na quadra [...].  

E na parte de recursos materiais, adquirimos mais televisores, dvd, 
mais material didático (Diretora - SESI). 

 
 

Notamos pelos depoimentos desses gestores que as suas respectivas instituições 

sofreram mudanças infra-estruturais para a concretização do Projeto EMEP. Nesse sentido, 

andaram em consonância e superaram o documento norteador desse Projeto, pois 

materializaram as mudanças. 

As falas desses entrevistados estão em conformidade com o que defendem Ciavatta 

(2005) e Kuenzer (2002b), como um dos pressupostos para a realização da formação 

                                                 
74 Essas novas exigências serão mostradas, de forma mais explícita, quando abordarmos no próximo capítulo, 
quais as competências que os docentes desenvolvem nos seus alunos no Projeto EMEP, sendo elas atreladas ao 
mercado de trabalho e este o locus principal para a preparação dos seus alunos nesse Projeto, também apontado 
pela maioria dos nossos entrevistados. 



 

 

130 

integradora e humanizadora: torna-se imprescindível a escola ter ateliês, bibliotecas, 

equipamentos, espaços de lazer, laboratórios, oficinas e espaços físicos apropriados. 

Uma outra pergunta que fizemos foi se houve modificação (ões) na gestão desta 

instituição com o Projeto EMEP, e, se houve, qual (ais) modificação (ões) aconteceu (ram). 

As respostas foram diferentes. Um dos entrevistados disse que aconteceram muitas mudanças 

na gestão - não especificando-as -, e que se deve, inicialmente, entender a formação integral 

para depois administrar. 

 [...]. Houve várias modificações no processo de gestão. [...]. No 
momento que [...], essas duas instituições começam a discutir a formação 
integral, muda. E muda o processo de gestão. Porque primeiro a gestão tem 
que entender a formação global, para depois gerir (Diretor - SENAI). 

 

Alinhado com SESI-PE/SENAI-PE (2003), seu depoimento foca parâmetros 

orientadores para a gestão comum, no referente à formação integral, da mesma forma que no 

documento está explicitado como um dos objetivos do Projeto EMEP, na parceria 

SESI/SENAI. 

A fala do Diretor-SENAI também é substancialmente próxima ao que é defendido por 

Ciavatta (2005) sobre uma das implicações para a concretização de uma formação 

humanizadora e politécnica que vem a ser a anuência dos gestores e docentes pela formação 

integral. 

Diferentemente da resposta do Diretor-SENAI, a Diretora-SESI disse que não 

aconteceram mudanças gestacionais na sua instituição com o Projeto EMEP. 

Se o Projeto EMEP prega a integração, como é possível uma instituição ter sofrido 

várias modificações na sua gerência, enquanto a outra não sofreu nenhuma?   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO 4. GESTORES, TÉCNICAS E DOCENTES DO PROJETO EMEP 
Suas opiniões sobre a estruturação do seu currículo por competências 
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4.1 O ensino por competências 

 

No quarto bloco das nossas entrevistas, concernente ao ensino por competências, uma 

primeira questão apresentada a todos os sujeitos referia-se à opinião deles acerca da 

organização dos currículos pelo enfoque das competências. Dos treze entrevistados, dois 

sujeitos não responderam a contento. As respostas referiam-se a questões de variadas ordens, 

embora em vários casos, muito articuladas. 

 Vamos colocar um apanhado do conteúdo das respostas daqueles sujeitos que 

concordaram com a organização do currículo por esse enfoque. A Técnica-SESI concorda por 

proporcionar uma visão mais ampla, ver o todo, não ficando direcionado somente a 

conteúdos, globalizando a questão do conhecimento. Notamos aproximação ao que Ramos 

(2005) mencionou sobre o que os defensores da pedagogia das competências afirmam: ela é 

mais direcionada à aprendizagem, ampliando a construção significativa do conhecimento. 

Sabemos que essa autora é crítica dessa pedagogia; no entanto, ela só colocou como 

defendem-na - assim como a Técnica-SESI - também naquela significação. Ledo engano dos 

seus defensores; em oposição, concordamos com Ramos (2005), pois, na verdade, aquela 

pedagogia promove a desintegração curricular. 

O Docente 3-SENAI está em anuência com esse enfoque pelo mesmo oferecer aos 

discentes uma maior facilidade e embasamento quando chegarem na formação profissional. 

Acreditamos que está implícito aí uma aproximação, na qual essa pedagogia, que foca o 

saber-fazer, converge para as atividades profissionais que os alunos desenvolvem ou 

desenvolverão no mercado de trabalho industrial.  

Também ligada a essa análise, sendo que agora de forma explícita, a Docente 4-SESI 

concorda com essa estruturação pela mesma proporcionar ao aluno o aprender a fazer. 

Acreditamos que esse tipo de aprendizado mostra a essência do enfoque das competências, 
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como afirmado por Manfredi (1998) que coloca como implicação para a mobilização de 

competências criadas ou apanhadas por meio de aprendizagem, tanto em situações laborais, 

como fora destas, congregando, dentre outros o “saber-fazer”, que abarca dimensões técnicas, 

práticas e científicas, adquirido em treinamento ou cursos e/ou pela experiência profissional. 

A concordância da Docente 5-SESI ocorre por esse ensino permitir ao professor o 

desenvolvimento das habilidades do aluno, do jeito dele, esperando seu ritmo, sem pressioná-

lo. Essas habilidades estão, historicamente, amarradas à noção de competências, como 

colocou a autora supracitada, sendo constructos legados das ciências humanas. 

Não podemos deixar de fazer referência à afirmação com a qual concordamos de 

Meghnagi sobre o saber subjugado à competência, que de forma pouco provável, pode ser 

recambiado ao âmbito do ensino formal: 

O saber subsumido na competência dificilmente pode ser reconduzido a 
categorias de tipo acadêmico e escolar. Os estudos sobre a aquisição do 
saber têm mostrado como estão sempre em ação dinâmicas de elaboração da 
informação; têm permitido distinguir e precisar fases diversas e as inter-
relações existentes entre os processos de transformação, redução, 
armazenamento e recuperação de saber; têm definido o papel das atividades 
cognitivas complexas, tais como compreender, rememorar, raciocinar, 
resolver problemas; têm descrito formas e possibilidades operacionais 
finalizadas para a potencialização e o aperfeiçoamento de tais atividades. [...] 
 
A aquisição do conhecimento não é resultado de um processo 
cumulativo e mecânico, em que os conteúdos transmitidos são acolhidos 
de maneira idiossincrática pelo sujeito que aprende. Mas, sim, 
resultante, [...], de percursos complexos de se compreender, dentre os 
quais é necessário considerar os contextos de vida e de trabalho, em que 
locus de experiência e de saber são estruturados, absorvidos e 
elaborados (MEGHNAGI, 1998, pp. 73-74, grifos nossos). 

  

O saber subjugado à competência e reconduzido à instituição escolar é um grande erro. 

Primeiro por aquela categoria estar atrelada às demandas do setor produtivo e uma formação 

nesse moldes minimiza a perspectiva de uma formação omnilateral, com exceção da matriz 

crítico-emancipatória das competências defendida por Deluiz (2001) como também por 

Markert (2002). 
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Em segundo lugar, concordando com Meghnagi, a competência individualiza a 

formação. Será que nossos entrevistados deram-se conta disso? Alinhando-se à perspectiva 

desse autor, essa categoria anda em dissonância com uma prática pedagógica participativa - 

que dá voz e liberdade para os alunos, docentes, técnicos e gestores - sendo estes abarcados 

por ações articuladas entre os pares. 

Outro sujeito respondeu que não podia ser de outra forma, pois na estruturação das 

competências elas são propensas às mudanças e adaptadas a essas modificações. 

Interpretamos que essas modificações são as que ocorrem no mercado de trabalho por conta 

da globalização e da reestruturação produtiva que demandam conhecimentos práticos, 

atitudinais e psicológicos.  

Acredito que não há mais espaço para ser diferente. Por quê? Porque no 
momento em que tu consegues estruturar ou desenvolver competências 
elas são completamente mutáveis e adaptáveis. Elas não são práticas que 
tu aprendeste, mas conhecimento de cunho psico-pedagógico, psicossocial 
que trazem conhecimentos motores ou não, mas que eles estão muito 
introjetados, que eles podem se adaptar como um camaleão dependendo da 
paisagem (Diretor - SENAI). 

 

 Manfredi (1998), ao comentar sobre o modelo de competência, faz referência ao 

depoimento desse sujeito, por aliar à perspectiva meramente técnico-operacional dimensões 

de ordens psicossocial, cultural e subjetiva. 

Mais dois entrevistados concordam com a organização do currículo pelo enfoque das 

competências e suas falas se complementam. Para um, ela auxilia o professor na sala de aula, 

sendo um fator facilitador da aprendizagem por informar a procedência do discente. Para o 

outro, ela é interessante porque “radiografa” o educando. Vejamos: 

Ajuda o docente se articular dentro de sala de aula, porque ele tem 
a informação da origem do aluno, e isto facilita.  

É um facilitador para a aprendizagem (Docente 1 - SENAI). 
 

Eu acho interessante porque as competências dão um embasamento 
geral de quem é o aluno (Docente 2 - SENAI). 
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 Será realmente que a informação da origem do discente, sua “radiografia” só se dá 

através desse enfoque? Acreditamos que a pedagogia freireana é mais adequada nesse aspecto 

porque ela leva em conta a origem do educando, suas necessidades e linguagens.  

Para outra entrevistada, o que mais lhe chamou atenção foi a flexibilidade que o 

currículo por competências proporciona ao discente. 

O que mais me chamou atenção nos currículos elaborados por 
competências é a flexibilidade dos currículos, onde o aluno tem as saídas 
intermediárias dentro do percurso formativo, onde você pode trabalhar o 
aproveitamento de estudos, onde você trabalha o conhecimento, as 
atitudes, o saber agir, isso tem que estar articulado, isso não pode estar 
dissociado (Técnica – SENAI). 

 

Discordamos da fala da Técnica-SENAI pelas indicações das atitudes, do 

conhecimento e do saber agir, naquele enfoque, generalizando-o e abstraindo-o, não criando 

significados mais concretos e explícitos, desconsiderando as formas como serão 

implementados. 

Concordamos assim com a afirmação de Deluiz para o esclarecimento sobre a 

organização do currículo por competências 

[...] a organização do currículo [por competências] são, no 
entanto, vagas, abstratas e desprovidas de um significado mais explícito 
e concreto se não forem consideradas as formas como serão 
implementadas e suas vinculações às matrizes teórico-conceituais [a 
matriz condutivista ou behaviorista; a funcionalista; a construtivista; e, a 
crítico-emancipatória] (DELUIZ, 2001, p. 19, grifo nosso). 

 

Parece também que aquela entrevistada não percebe que o conceito de competência, 

como bem colocado por Frigotto (1996), subsume-se à lógica limitada da produção, numa 

perspectiva unidimensional e produtivista. 

A Técnica-SESI continuou sua fala dizendo que: “Agora se você tem um conceito 

competências, isso é questionável; agora a metodologia para a competência isso veio 

facilitar [...]”. 
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É coerente alguém questionar um conceito e concordar com a metodologia desse 

conceito, ou seja, sua prática? Será que é prudente desarticular a teoria da prática? Para nos 

ajudar buscamos guarida na segunda tese sobre Feuerbach: 

A questão de atribuir ao pensamento humano uma verdade objetiva 
não é uma questão teórica, mais sim uma questão prática. É na práxis que o 
homem precisa provar a verdade, isto é, a realidade e a força, a terrenalidade 
do seu pensamento. A discussão sobre a realidade ou a irrealidade do 
pensamento – isolado da práxis – é puramente escolástica (MARX e 
ENGELS, 1989, p. 94, grifo no original). 

 

 Para o Docente 3-SESI, o ensino por competências trouxe o benefício de trabalhar o 

educando por competências específicas, achando positivo a estruturação do currículo por esse 

enfoque, desde que o professor tenha a sensibilidade de analisar os vários aspectos do perfil 

do seu discente. É sabido da nossa discordância com esse ensino, porém, a condição colocada 

por esse entrevistado é interessante, pois a delicadeza que o docente deve ter para considerar 

os diversos olhares sobre o perfil do seu aluno é condição necessária a uma prática educativa 

autônoma. 

Podemos inferir que dos onze sujeitos, os quais responderam satisfatoriamente essa 

questão, a grande maioria concorda com organização dos currículos pelo enfoque das 

competências; e, apenas um, com condicionalidade.  

De forma provável, a anuência da grande maioria dos entrevistados pode ligar-se aos 

seus trabalhos pedagógicos estarem sendo desenvolvidos nas entidades do SESI-PE e do 

SENAI-PE, assimilando as finalidades dessas instituições, que, principalmente, formam 

jovens para o mercado de trabalho, sendo aquela categoria atrelada a esse âmbito. Apoiamo-

nos na afirmação do autor a seguir “A prática pedagógica se explica pelas determinações e 

pela adaptação a uma estrutura organizativa [...]” (SACRISTÁN, 1996, p. 70). 

Possivelmente, também podemos acrescentar que nossos entrevistados concordam 

com o currículo por competências, por ser uma nova “onda” pedagógica; ou seja, a categoria 
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competência aplicada no âmbito pedagógico, como apontado por Markert (2002), se tornou 

uma nova moda pedagógica. 

Uma outra questão que fizemos aos nossos entrevistados foi qual a opinião deles sobre 

o ensino por competências, através do currículo do Projeto EMEP. O Diretor-SENAI 

respondeu que veio primeiramente como um grande abalo. Acreditamos que sua resposta 

ocorreu por esse ensino ter aparecido de forma repentina e impositiva, porque a instituição 

não trabalhava com as competências e, de uma hora para outra, assimilá-la e promovê-la pode 

ter sido conflituoso. Essa proposta advinda dos estudos dos técnicos da entidade, tanto do seu 

DN (Departamento Nacional) como da Região Nordeste, tomou o espaço do saber-fazer e das 

Séries Metódicas que, historicamente, perseguiram-na. “[...] isso veio como um grande 

choque para a gente aprender esse processo”.  

A implantação do currículo por competências, através do Projeto EMEP, não deixou 

de ser uma reforma para o SENAI. Aqui vemos similaridade com o que Sacristán (1996) 

coloca sobre as reformas, ao dizer que elas são choques traumáticos e recorrentes 

direcionados aos usos e práticas ajustados no sistema educacional.  

Prosseguindo no desenvolvimento da sua idéia, o Diretor-SENAI disse que a 

instituição se preocupa com a formação para algo moderno, focando as necessidades do setor 

industrial. “E depois, como uma coisa que patenteia a nossa preocupação com essa formação 

para o novo”.   

 Percebemos uma certa congruência com um dos documentos do SENAI concernente 

ao novo modelo de educação profissional proposto e executado pela entidade, que tem como 

base a competência, com um novo foco para aquela modalidade de ensino. 

 Os métodos, técnicas e recursos pedagógicos adotados pelo SENAI, 
entre os quais incluem-se as Séries Metódicas Ocupacionais, configuram ao 
longo do tempo, uma Pedagogia que exerceu e exerce importante papel na 
preparação do trabalhador brasileiro, em especial para o setor da indústria.  

O momento atual se caracteriza pela adoção de um posicionamento 
quanto às bases que podem nortear o processo educacional, em vista das 
necessidades postas pelo setor produtivo e pela sociedade. Essas bases têm 
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em comum o enfoque das competências que está presente em projetos 
nacionais e regionais voltados para a vertente Educação. 

A proposta curricular e metodológica [...] [da educação 
profissional do SENAI] tem como eixo a formação por competência por 
se entender que esta constitui uma alternativa satisfatória para o 
redirecionamento da formação (SENAI. Região Nordeste, 2002b, p. 11, 
grifo nosso). 

  

 A outra entrevistada acha bastante positivo o ensino por competências através do 

currículo do Projeto EMEP. Entendemos que, para ela, esse ensino avalia o exercício do 

educando, bem como sua postura no desenvolvimento da sua cidadania. 

Eu acho muito positivo porque ele com o Projeto a gente também 
avalia a prática do aluno. Nós que estamos responsáveis pela educação 
básica o avaliamos por competência também, a postura dele na formação do 
seu crescimento como cidadão (Diretora – SESI). 
  

Há convergência com a proposta pedagógica desse Projeto, em que um de seus 

objetivos é a otimização dos resultados na formação do cidadão-trabalhador (SESI-

PE/SENAI-PE, 2003). Mas será que a formação desses alunos não seria a de cidadãos 

produtivos?  

Apoiando-nos em Ferretti para ratificar que a educação não deve se atrelar às 

demandas produtivas, pois assim se apropria de uma perspectiva instrumental, ao passo que, 

mesmo que ela supere essa instrumentalidade e concentre-se na cidadania, essa categoria 

apoiada naquela perspectiva se transforma em “cidadania produtiva”. 

Tendo a concordar, [...], com os pontos de vista de Ibarolla, de que, em 
primeiro lugar, é errôneo entender que a educação deva adaptar-se às 
demandas da produção, fornecendo-lhe os recursos humanos de que 
necessita [...]. Uma educação que se coloque nessa perspectiva assume 
um forte caráter instrumental, ainda que se justifique, para além da 
instrumentalidade, pela cidadania. 
 No primeiro caso, entendo, o perigo consiste na possibilidade, não 
desprezível, de que o conteúdo da educação geral seja convenientemente 
“adequado” às necessidades futuras da formação técnico-profissional e esta, 
circunscrita às necessidades imediatas da produção. É esta preocupação que 
levou Deluiz a apontar como um dos possíveis riscos do modelo de 
competências “a visão adequacionista da formação”.  
[...]. Esse modelo é, sem dúvida, perfeitamente adequado ao processo de 
reestruturação produtiva. Será adequado ao trabalhador como tal e 
como cidadão? (FERRETTI, 1997, pp. 264-265, grifos nossos). 
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 A Diretora-SESI também disse que concorda porque o docente avalia seu aluno de 

uma forma mais abrangente do que no ensino tradicional. “O professor avalia-o de uma forma 

mais ampla”. 

Notamos uma certa congruência com a proposta pedagógica do Projeto EMEP no 

concernente à avaliação, porque uma avaliação mais ampla do seu discente está contemplada 

na requisição de uma função avaliadora como reguladora e potencializadora do processo de 

melhora sucessiva, através do monitoramento, observação, replanejamento e retroalimentação 

do trabalho, havendo rebatimentos sobre a qualidade pedagógica e educacional. 

A outra entrevistada declarou que o ensino por competências, através do currículo do 

Projeto EMEP, tem a mesma ênfase do que foi afirmado por ela na questão sobre a 

estruturação dos currículos pelo enfoque das competências sem ser no âmbito do Projeto; ou 

seja, esse também flexibiliza a formação do aluno, sendo avigorada pela parceria com o SESI. 

Eu acredito que ela tem a mesma ênfase da questão anterior: é 
essa flexibilização e a metodologia é a mesma, e reforçou ainda mais 
quando nós tivemos oportunidade de trabalhar junto com o SESI o ensino 
médio, também com ênfase na metodologia por competência, [...] (Técnica 
- SENAI). 

 
Percebemos uma proximidade com o que está colocado nos documentos abaixo, sobre 

a flexibilidade do currículo como base para a aprendizagem industrial, que foram basilares 

para a elaboração do Projeto EMEP. 

As diretrizes específicas a seguir apresentadas indicam o tom, a intensidade 
e a direção do SENAI nos rumos da nova aprendizagem. [...] 
 A flexibilidade, interdisciplinaridade e contextualização curricular 
fundamentam todos os procedimentos pedagógicos das ações educacionais 
de aprendizagem (SENAI. DN, 2002b, pp. 38-39, grifo nosso). 

 
O currículo que assumia caráter reprodutivista e definitivo passa a ser 
participativo e flexível. Sua principal estratégia é a geração de 
competências, entendidas como a mobilização de conhecimentos, 
habilidades, atitudes e valores, a partir dos quais o profissional poderá 
posicionar-se de forma consciente diante das situações profissionais e de 
vida (SENAI. Região Nordeste, 2002b, p. 12, grifos nossos). 
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Além desses documentos, percebemos ligação com outro documento norteador da 

parceria SESI-SENAI para a articulação da educação básica com a educação profissional, 

porque a flexibilidade aparece como um dos símbolos dessa parceria: “Uma das 

características desse novo paradigma curricular será a flexibilidade, prerrogativa 

irrenunciável do espaço da autonomia da escola” (SESI-DN/SENAI-DN, 2002, p. 11, grifo 

nosso). 

Ainda analisando a fala da Técnica-SENAI, notamos correspondência com uma das 

indicações gerais, segundo Deluiz (2001), propostas para a organização dos currículos no 

modelo das competências, já que como disse a autora, para seus defensores o desenho da 

estrutura desse modelo é geralmente flexível. 

Retornando ao conteúdo dos depoimentos ainda nessa questão, a Técnica-SESI disse 

que já trabalhavam com o currículo por competências no seu CAT do SESI-PE, ficando mais 

fácil para os professores e a equipe pedagógica.  

Essa entrevistada antecipa a colocação feita por dois docentes dessa instituição no 

concernente ao desenvolvimento de habilidades e competências com seus alunos do ensino 

médio, sendo a continuidade de um trabalho já desenvolvido pela entidade com os discentes 

da EJA. Como boa parte dos professores dessa instituição que fazem parte do Projeto EMEP 

lecionavam ou ainda lecionam naquela modalidade de ensino, provavelmente o 

desenvolvimento daquele trabalho facilitou a prática pedagógica nesse Projeto. 

 Para um dos nossos entrevistados, entre os gestores e técnicas do Projeto EMEP, o 

ensino por competências desenvolvido no mesmo conflituou-se com o saber-fazer, que era e 

ainda é marca na educação profissional do SENAI, e depois disse que a entidade se preocupa 

com a formação para o moderno que aquele ensino engloba. 

E para os outros três entrevistados houve concordância. Para uma, porque o ensino por 

competências avalia o exercício do discente, bem como seu desenvolvimento para a 
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cidadania. Além de que nesse ensino o docente avalia seu aluno de uma forma mais completa 

do que no ensino tradicional. Para outra, sua adesão por esse ensino no Projeto aconteceu por 

ele flexibilizar a formação do educando, sendo isto reforçado pela parceria com o SESI 

através do ensino médio. A terceira, por fim, concorda com aquele ensino porque na sua 

entidade já trabalhavam com o mesmo antes do Projeto EMEP, o que facilitou a execução das 

funções para os docentes e a equipe pedagógica. 

 Provavelmente, a anuência dos entrevistados que fazem do CFP do SENAI-PE pelo 

ensino por competências no Projeto pode estar ligada aos documentos mais recentes do 

SENAI-DN e do SENAI-Região Nordeste recomendarem a estruturação dos seus currículos 

da educação profissional com base nas competências, sendo balizadas pelas demandas do 

empresariado industrial. 

 Do lado do CAT do SESI-PE, a concordância dos seus sujeitos pode estar atrelada 

também, possivelmente, à influência dos documentos mais recentes do SESI-DN, em parceria 

com o SENAI-DN, que indicam também a estruturação dos seus currículos baseados nas 

competências. Além disso, aquela instituição sesiana já trabalhava na EJA antes da 

implantação do Projeto EMEP, com habilidades e competências, o que pode ter facilitado a 

assimilação desse ensino também pela sua equipe pedagógica, pois boa parte dela que 

trabalhou ou ainda trabalha com aquela modalidade também desenvolve atividades 

pedagógicas nesse Projeto. 

De volta aos depoimentos, entre os docentes, explicitamente, cinco concordam com o 

ensino por competências, através do currículo do Projeto EMEP. Ilustraremos abaixo com 

uma das falas: 

Eu concordo. 
O ensino por competências do Projeto EMEP é interessante, porque 

a gente vai realmente fazer com que o aluno aprenda, ele vai fazer o aluno 
aprender a fazer, respeitando o ritmo dele, [...] (Docente 5 - SESI). 
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 Essa fala indica que com esse ensino a aprendizagem do discente vai acontecer, 

fazendo com que ele aprenda a fazer, acatando seu ritmo naquele processo. Na perspectiva do 

aprender a fazer, há uma aproximação ao que é colocado em um dos documentos referenciais 

para a ação integrada SESI-SENAI na oferta do ensino médio e da educação profissional. 

A nova concepção do Ensino Médio, fazendo parte da Educação Básica 
como um todo contínuo, confere-lhe clara identidade de etapa de 
consolidação da formação geral pelo domínio dos conhecimentos básicos (o 
aprender a conhecer), que constituem as bases de preparação para o 
trabalho (aprender a fazer) [...] (SESI-DN/SENAI-DN, 2002, p. 5, grifo 
nosso). 

 

Contudo, concordamos com a afirmação de que as categorias balizadoras do enfoque 

das competências deveriam evitar seu ajustamento unicamente às necessidades do trabalho 

produtivo (MARKERT, 2002). Nesse cerne, o “aprender a fazer” tem a predominância. E as 

demais capacidades humanas, onde iremos buscar naquele enfoque? Acreditamos que a 

categoria que pode proporcionar uma formação humana abrangente é a politecnia. 

Ainda relativo às falas daqueles cinco docentes, ilustraremos com mais uma: 

“Concordo plenamente. A gente age de acordo com a necessidade do mercado. [...], a gente 

age de acordo - [...] - com a indústria [...]” (Docente 2 - SENAI). 

Esse depoimento indica que a concordância desse ensino se dá através das demandas 

do setor produtivo, mais especificamente, do âmbito industrial e para a consolidação da 

formação de um cidadão. Vemos similaridade com um dos documentos basilares do Projeto 

EMEP, em que as bases que podem orientar o processo educativo têm em comum o enfoque 

das competências, visando às demandas colocadas pelo setor produtivo (SENAI. Região 

Nordeste, 2002b). Percebemos também similitude com SENAI.DN (2003), o qual aborda que 

o enfoque de competências, no SENAI, considera demandas dos dia de hoje e tendências do 

mercado de trabalho. 

O Docente 2-SENAI continua ao dizer que sua aprovação por esse ensino também se 

dá, basicamente, para a consolidação da formação de um aluno cidadão: “[...] e primeiramente 
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ser um cidadão”. Presenciamos analogia com um dos objetivos do Projeto EMEP que é 

otimizar as implicações de formação do cidadão-trabalhador. 

No entanto, cabe dirigir ao entrevistado acima o mesmo questionamento feito à 

Diretora-SESI: será que a formação desses alunos não seria a de cidadãos produtivos?  

Provavelmente, também a fala do Docente 2-SENAI sofre influência do SENAI, ser 

historicamente, uma entidade de formação profissional vinculada aos preceitos dos 

empresários industriais.  E, de modo possível, atualmente, pela influência dos documentos 

mais recentes do SENAI-DN e do SENAI-Região Nordeste recomendarem a estruturação dos 

seus currículos da educação profissional baseados nas competências, estando elas atreladas às 

demandas do empresariado industrial. 

Além disso, possivelmente, esse sujeito também pode ter sido influenciado pela marca 

desse Projeto, que visa preparar o jovem Menor Aprendiz, ou seja, formar o adolescente para 

o mercado de trabalho. Será provável pensar de forma diferente dessas fortes influências 

históricas, das demandas e dos objetivos atuais? 

Do ponto de vista da organização do trabalho pedagógico, acreditamos que a formação 

pela politecnia, possivelmente, poderia levar à reflexão sobre o quadro acima e uma tentativa 

de mudança desse modelo vigente. Assim, concordamos com Kuenzer, na ótica da 

organização daquele trabalho 

[...], uma nova qualidade na formação dos profissionais em educação 
(pedagogos e professores), com uma sólida base comum que leve em 
consideração as relações entre a sociedade e educação, entre as formas de 
organização e gestão do trabalho pedagógico, as políticas, os fundamentos e 
as práticas educativas, conduzindo-os ao “domínio intelectual da técnica” 
(KUENZER, 2002c, pp. 89-90). 
 

Será que os nossos entrevistados foram formados na perspectiva apontada pela autora 

acima, para não concordarem com a formação exclusiva para o mercado de trabalho e com o 

currículo estruturado por competências? E será que eles foram formados para trabalharem 
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com o currículo estruturado por competências? Parece que para a tentativa de mudança dessa 

perspectiva tem que haver uma modificação também na concepção política desses sujeitos. 

Possivelmente, a solicitação - que acaba sendo uma imposição - dos documentos 

norteadores do SESI e do SENAI para a materialização desse currículo, nos seus respectivos 

cursos, influenciam sobremaneira e para minorar os efeitos da rejeição ou resistência do 

currículo por competências para os docentes, a formação em serviço para eles está sendo 

efetivada75. 

Retornando aos depoimentos, o Docente 1-SENAI disse que esse ensino por 

competências, nesse Projeto, está em experimento, enxergando nos discentes um 

desenvolvimento na parte intelectual, da escrita e de projetos. Nesse sentido, ele está indo em 

um bom caminho. 

Realmente, também esse ensino está em experimento no Projeto EMEP, pois a sua 

implementação nessa unidade do SENAI-PE aconteceu praticamente de forma concomitante 

ao Projeto. 

 Para outros dois entrevistados, não seria dessemelhante ao que já trabalhavam no 

SESI-PE com a EJA. 

Não seria tão diferente do que a gente já trabalha na educação de 
jovens e adultos [...] (Docente 3 - SESI). 

 
[...], a gente já trabalhava por competência, tanto na EJA [...]. 

[...] como no EMEP, só que a gente não denominava de 
competência, mas a gente já fazia isso (Docente 6 - SESI). 

 
Essas falas refletem o que já foi colocado anteriormente. O desenvolvimento de 

habilidades e competências, com os discentes do ensino médio, nessa unidade do SESI-PE, 

foi o resultado da continuidade de um trabalho já desenvolvido pela instituição com os 

estudantes da EJA. Como boa parte dos docentes dessa instituição que fazem parte do Projeto 

                                                 
75 Esse dado foi extraído através de uma conversa informal no dia 8/11/2005 com uma das Pedagogas do SESI-
PE que elaborou o Projeto EMEP. 
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EMEP ensinavam ou ensinam naquela modalidade, provavelmente, o desenvolvimento 

daquele trabalho facilitou a prática pedagógica nesse Projeto. 

A Docente 6-SESI manifesta o mesmo ponto de vista do Docente 2-SENAI ao dizer 

que concorda com esse ensino focando-o para o mercado de trabalho: “Eu concordo com o 

ensino por competências e acredito, tanto é que eu faço isso com eles, que exatamente 

direcionando para o mundo do trabalho [...]”.  

Existe semelhança com o que já foi já visto no item 2.5 desse trabalho - relativo à 

articulação entre o SENAI e o SESI - onde ambas instituições, segundo SESI-DN/SENAI-DN 

(2002), o qual é um dos documentos basilares para o Projeto EMEP, consideram como dois de 

seus fundamentos: a relação entre educação e trabalho e as competências básicas e para o 

trabalho. 

 Discordando das falas desses dois sujeitos acima, acreditamos que o ensino por 

competências não deve ser direcionado de forma principal para o mercado de trabalho. Esse 

âmbito pode até permear aquele ensino, mas não ser o seu foco essencial. Nessa perspectiva, 

concordamos com Deluiz e com Markert, que defendem e acreditam em uma matriz crítico-

emancipatória das competências e na categoria politecnia. 

 A matriz crítico-emancipatória ainda está em construção. Tem seus 
fundamentos no pensamento crítico-dialético, e pretende não só 
ressignificar a noção de competência, atribuindo-lhe um sentido que 
atenda aos interesses dos trabalhadores, mas apontar princípios 
orientadores para a investigação dos processos de trabalho, para a 
organização do currículo e para uma proposta de educação profissional 
[em articulação com o ensino médio] ampliada. 

[...]. Pretende desenvolver uma formação integral e ampliada, 
articulando sua dimensão profissional com a dimensão sócio-política 
(DELUIZ, 2001, pp. 22-23, grifos nossos). 

 
As categorias norteadoras de um conceito de competência 

deveriam evitar que os conceitos pedagógicos aplicados se tornem uma 
nova moda pedagógica, ou ajustem somente as capacidades laborais e 
interações intersubjetivas dos homens à nova ideologia do capital 
“progressista”, mas, ao contrário, contribuam para um entendimento de 
um conceito de “politecnia”, de formação integral do homem, em 
referência às contribuições de Marx e Habermas. Entendemos, assim, um 
conceito crítico-emancipatório de competência através do seu “poder 
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estruturante” para a “transformação” da realidade social (MARKERT, 2002, 
p. 206, grifo nosso). 

 

Voltando ao depoimento da Docente 6-SESI, mesmo afirmando que o ensino por 

competências, através do Projeto EMEP, tornou-se mais prático para os docentes, sua 

implantação “[...] chegou meio que de pára-quedas”. Ou seja, chegou de surpresa. 

Já o Docente 3-SENAI concorda com o ensino por competências nas regulamentações 

educacionais, mas, para ele, na sua rotina pedagógica não está sendo implementado: “Com 

esse ensino [por competências], nas próprias leis eu concordo, agora que não houve isso na 

prática, na convivência, isso aí não aconteceu”. 

Essa fala parece nos mostrar que, mesmo nesse CFP do SENAI-PE permeado pelo 

enfoque das competências, no Projeto EMEP, tanto nos seus documentos norteadores, quanto 

na prática da sua equipe pedagógica, não há homogeneidade, existindo membros dessa equipe 

que ainda não praticam essa categoria na sua prática pedagógica. 

 A Docente 4-SESI disse que no início foi difícil, já que os seus alunos queriam que os 

conteúdos fossem mais voltados para o vestibular, da forma tradicional. Nessa perspectiva, ela 

teve dificuldades, pois entendia o trabalho por competências diferente do ensino tradicional. 

Por conta disso, no outro ano, ela deixou a disciplina de Língua Portuguesa e ficou com a de 

Arte. Para ela, é incompatível lecionar para o vestibular através desse ensino por 

competências, já que sua preparação é para a vida. 

[...], foi difícil no início porque eles queriam que nós nos dedicássemos mais 
a questões de vestibular e preparar para o vestibular não tem nada a ver 
com competência. Então, no EMEP, foi um pouco difícil, principalmente 
para mim o ano passado, tanto que eu saí de Língua Portuguesa e fiquei 
com Artes, porque realmente eu tive dificuldade porque eles queriam o 
ensino tradicional e a competência não é, trabalhar com competência não 
é o ensino tradicional, é uma nova modalidade de ensino. E eles ficaram 
cobrando e eu “Não é assim, não é por aí, não é dessa maneira que tem 
que ser”. E houve problemas comigo na sala por conta disso aí, por causa 
dessas competências, [...]. E a competência é isso: é você preparar o aluno 
para a vida e não para vestibular (Docente 4 - SESI). 
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 Há corroboração com a LDBEN, na qual esse Projeto está fundamentado, do ponto de 

vista da legislação educacional, em que a finalidade da educação é preparar o educando para a 

vida.  

Contudo, concordamos com Ramos (2004), em que esse preparo do jovem para a 

“vida” é prepará-lo para o desenvolvimento de competências flexíveis e genéricas, para que 

possa se adequar, de modo fácil, às incertezas do mundo atual. Ao contrário, defendemos uma 

formação politécnica para a juventude baseada numa proposta crítico-emancipatória das 

competências. 

Acreditamos ser de suma importância a afirmação feita por Kuenzer referente à 

pedagogia das competências: 

[a pedagogia das competências] [...] demanda estudos 
aprofundados para que se elucidem seus propósitos e seus mecanismos 
enquanto nova pedagogia a serviço do capital. 

E em decorrência, que se aprofunde o diálogo com a pedagogia 
socialista para que se dirimam os equívocos de interpretação que têm 
levado muitos professores, pedagogos e pesquisadores a confundirem 
esta nova expressão da pedagogia capitalista com a pedagogia 
emancipatória. Esta vem sendo produzida ao longo da história nos espaços 
das contradições, mas que só existe como possibilidade, a se objetivar em 
outro modo de produção, em que se estabeleçam as condições de igualdade, 
unitariedade e justiça social (KUENZER, 2002c, pp. 93-94, grifo nosso). 

 

Será que nossos entrevistados também não foram ludibriados por acreditarem que a 

pedagogia das competências, no modelo emepeano, tivesse um viés crítico e emancipatório? 

A opinião da maioria dos entrevistados sobre o currículo por competências é de 

concordância, apesar de alguns colocarem algumas restrições não a esse currículo, mas a sua 

implantação dizendo que “[...] isso [o currículo por competências] veio como um grande 

choque para a gente aprender esse processo”, ou outra que afirmou nessa mesma perspectiva 

“[...] quando isso foi implantado [o currículo por competências] chegou meio que de pára-

quedas”, e outro sujeito que disse “[...], nas próprias leis eu concordo, agora que não houve 

isso na prática, [...]”. 
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Uma outra pergunta realizada somente para os gestores e as técnicas foi para os 

primeiros, como o professorado e as técnicas, têm assimilado o ensino por competências; e 

para as segundas, como os docentes têm assimilado esse ensino. 

 Uma entrevistada disse que é uma questão de modificação cultural, a qual uma 

anterior estava enraizada, mas com a implementação do ensino por competências a influência 

mútua hoje está bem melhor. 

[...], no início é uma questão de mudança de cultura. No início, aquela 
cultura anterior estava arraigada, então à proporção que isso foi sendo 
operacionalizado, eles foram também capacitados, hoje nós estamos 
interagindo bem melhor. Eles estão introjetando uma nova cultura que isso 
demanda um tempo, mas hoje os resultados que nós estamos obtendo na 
formação isso é uma evidência de que está havendo uma compreensão e 
além da compreensão eles estão transferindo para prática (Técnica - 
SENAI). 

 

Para nós, essa fala reflete uma mudança de cultura real, pois a prática pedagógica dos 

docentes do SENAI para a formação dos seus respectivos alunos estava baseada, com já 

vimos, nas Séries Metódicas, que focavam no aprender fazendo, e com a vinda do currículo 

por competências na educação profissional, além do aprender a fazer, o professorado também 

tem que mobilizar emoções e conhecimentos com seus discentes. 

Provavelmente, esse professorado não teve em sua formação o estudo da categoria 

competência. O que vem minorar essa lacuna é a formação em serviço, sobre esse enfoque, 

nas instituições pesquisadas. 

Parece que essa realidade dos docentes dessas entidades esbarra no caso educacional 

brasileiro, levando em conta novamente o Seminário Nacional de Educação Profissional, 

relativo a um dos problemas identificados pela relatora do GT 9 – Concepções Pedagógicas 

em Educação Profissional – Sonia Rummert, “a maior parte dos professores não domina os 

conhecimentos necessários ao desenvolvimento do trabalho centrado nas competências, [...]” 

(BRASIL.MEC.SEMTEC, 2003, p. 146). 
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O Diretor-SENAI, sendo mais incisivo do que a Técnica-SENAI, disse que as técnicas 

e os docentes com maior titulação no seu CFP não tiveram dificuldades de assimilarem o 

ensino por competências; no entanto, para aqueles que são professores do SENAI-PE há 

muitos anos, com formação de nível médio, introjetarem esse ensino não está sendo simples. 

Esse é um segundo [risos] problema. Por exemplo, os nossos 
pedagogos, os nossos educadores de nível técnico com formação superior, 
com especialização, tal, entenderam isso muito rapidamente. Agora você 
querer que professores que sempre foram docentes do SENAI, com ensino 
de segundo grau, onde o fazer era a ferramenta, entender competências, 
[...], não está sendo um processo fácil (Diretor - SENAI). 

 

Deve ser muito difícil incutir algo novo, como é o ensino por competências, para 

docentes que se formaram no tecnicismo pedagógico e utilizaram, historicamente, as Séries 

Metódicas na prática pedagógica do SENAI, e de uma hora para outra, esquecerem-nas e 

utilizarem o ensino baseado nas competências. 

Para outra entrevistada, apesar do SESI já trabalhar e ter se identificado com o ensino 

por competências, há dificuldades. 

[...], apesar do SESI já ter assim uma história, já ter iniciado, e se 
identificar com esse ensino por competência, existem as dificuldades. [...] 

Não houve resistência, até porque houve um aprimoramento, mas 
resistência não. Até porque eles já trabalhavam antes desse Projeto [...] já 
trabalhavam por competências e habilidades (Técnica - SESI). 

 

 Para os sujeito acima, de alguma forma, houve dificuldade na assimilação dos 

docentes no ensino por competências através do Projeto EMEP, principalmente, entre os 

professores que já estão a mais tempo na instituição em que o fazer está arraigado na sua 

prática pedagógica, e também por ser uma mudança de cultura. Reportando a colocação de 

Sacristán às entidades pesquisadas, seus docentes, hipoteticamente, renovados com o ensino 

por competências podem ou não implementá-lo. Segundo nossos entrevistados, os mais 

antigos, com maiores resistências.  

É a escola a que estabelece o ambiente geral de aprendizagem para os 
alunos, a que imprime um determinado viés ao desenvolvimento do 
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currículo, é na escola onde se estabelece a coordenação ou individualismo 
nas atuações profissionais; é aí onde se estruturam as condições de 
trabalho dos professores e onde será ou não possível que docentes 
hipoteticamente renovados possam ou não expressar suas novas 
competências profissionais (SACRISTÁN, 1996, pp. 69-70, grifo nosso). 

 
 

Uma outra questão que fizemos aos gestores foi qual (is) o (s) maior (es) desafio (s) 

que você tem (têm) enfrentado com o professorado e com as técnicas na administração do 

ensino por competência, através do currículo do Projeto EMEP; às técnicas, qual (is) o (s) 

maior (es) desafio (s) que você tem (têm) enfrentado com o professorado no desenvolvimento 

da metodologia utilizada nesse ensino; e aos docentes, qual (is) o (s) maior (es) desafio (s) que 

você tem (têm) enfrentado na aplicação da metodologia utilizada nesse ensino. Dois 

entrevistados não responderam satisfatoriamente nossa pergunta. As respostas referiam-se a 

questões de diversas ordens, embora muitas vezes articuladas. 

Para a Diretora-SESI, o maior desafio que ela enfrentou foi o de trabalhar as 

disciplinas articuladoras, por serem elas novas para os docentes da sua unidade. Faz sentido 

esse desafio, pois boa parte das disciplinas componentes das competências articuladoras76 não 

se encontra no ensino médio regular ou na EJA, onde a totalidade dos docentes trabalha. Além 

disso, será que os professores que lecionam essas disciplinas tiveram formação para o 

desenvolvimento pedagógico nas mesmas ou pelo menos formação em serviço sobre as 

mesmas? 

Para o Docente 2-SESI, seu maior desafio foi conseguir mostrar que é culturalmente 

errôneo não se pensar no desenvolvimento de competências. Provavelmente, esse sujeito 

assimilou o ensino por competências, introjetando-o por ter lecionado disciplinas que fazem 

parte das competências integradoras. Será realmente errado não pensar no desenvolvimento 

                                                 
76 As disciplinas que compõem as competências articuladoras no SESI-PE são: Língua Estrangeira Moderna; 
Fundamentos de Informática; Projeto de Trabalho; Gestão de Qualidade; Gestão da Produção; e, Direito, 
Segurança e Saúde do Trabalhador. 
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de competências? Não seria mais producente dizer que a materialização do enfoque das 

competências no ambiente escolar depende da finalidade da instituição? 

Outros quatro entrevistados tiveram respostas semelhantes. O Docente 2-SENAI e o 

Diretor-SENAI responderam que o maior desafio foi essa integração entre o ensino médio e a 

educação profissional. Para a Técnica-SESI, o maior desafio foi a implementação desse 

Projeto; e para o Docente 1-SESI, a educação diferente da educação regular.  

Pelas colocações desses quatro sujeitos, o desafio da articulação entre aquelas 

modalidades de ensino rebateu no ensino por competências. Ora, como esperar uma boa 

aplicabilidade da metodologia desse ensino se a integração não está funcionando bem? E será 

que a pedagogia das competências promove a integração curricular? 

Concordamos com a afirmação de Ramos (2005, p. 107) sobre a pedagogia das 

competências: 

[...], é preciso compreender os novos limites trazidos pela pedagogia das 
competências, motivo pelo qual defenderemos também a necessidade de 
superá-la e de se redefinir a relação entre conteúdo e método na integração 
de conhecimentos considerados gerais e específicos. 

 

Para nós, é pertinente o conteúdo das falas daqueles quatro entrevistados, pois a 

dificuldade na articulação reverbera na pedagogia das competências, já que aquela precede 

essa. Além disso, como colocou Ramos, é necessário superar aquela pedagogia porque ela 

promove a desintegração curricular. 

A Docente 4-SESI e a Docente 6-SESI relataram que o maior desafio enfrentado por 

elas foi a resistência e o não entendimento dessa nova metodologia por parte dos alunos. 

Vejamos o depoimento de uma delas: 

Os desafios são muitos, mas depois que a gente começou a trabalhar 
realmente por competência eles ainda relutam muito [...].  

Os desafios por competência eu tive no início. 
[...]. Esse ano eu não tive nenhum problema em aplicar as minhas 

competências. Agora o ano passado [em 2004] quando eu dava Língua 
Portuguesa, eu tive (Docente 4 - SESI). 
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A aversão aconteceu, como já relatado no capítulo anterior pela Docente 4-SESI, por 

alguns dos seus discentes vislumbrarem uma formação que os preparassem para o vestibular. 

Como a metodologia do ensino por competências, segundo ela, é divergente da formação para 

o vestibular, daí a oposição de alguns alunos. 

Percebemos que os desafios enfrentados pelos nossos entrevistados sobre o ensino por 

competências estão em conformidade, trazendo à tona mais uma vez o Seminário Nacional de 

Educação Profissional, com um dos problemas identificados pela relatora do GT 9 – 

Concepções Pedagógicas em Educação Profissional – Sonia Rummert. Segundo ela, as 

instituições escolares, através do seu corpo pedagógico e de seus discentes, em geral, e os 

docentes, em particular, não aprenderam, até hoje, de forma efetiva, o que sejam habilidades e 

competências (BRASIL.MEC.SEMTEC, 2003). 

Provavelmente, a aceitação do currículo por competências, através desse Projeto, pela 

equipe pedagógica das duas instituições, pode ter acontecido por serem elas entidades ligadas 

ao mercado de trabalho, principalmente o SENAI, o que pode ter influenciado na prática 

pedagógica e administrativa desses sujeitos. Até porque também a formação em serviço deles 

está contemplando o estudo desse enfoque. 

 

4.1.1 As competências desenvolvidas com os discentes e as interferências dos docentes 

 

Ainda como complemento a questão dirigida aos docentes sobre suas opiniões 

relativas ao ensino por competências no Projeto EMEP, perguntamos qual (is) a (s) 

competência (s) que eles buscavam desenvolver nos seus discentes. Por quê? 

 As competências listadas por esses entrevistados foram as seguintes: a autoconfiança; 

a criatividade; a organização; o conhecimento e o desenvolvimento; a codificação; a 

decodificação; a ética; o pensar; o aprender a aprender; o ser crítico; o ser reflexivo; o ser 
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participativo; o relacionar-se com o outro; o respeito; a motivação; a liderança; o 

reconhecimento do seu espaço e do espaço do outro; a necessidade de comunicação; aquelas 

que tornem o discente capaz de fazer uma leitura de mundo; o aprender a fazer; a 

interpretação textual; o saber distinguir o que é arte, o que é uma obra de arte; saber falar; ler 

bem; o aprender a conviver com outros; o trabalhar em equipe e a conscientização. 

 Boa parte dessas competências tem semelhança com um dos documentos balizadores 

do Projeto EMEP, sendo o compromisso da educação profissional no SENAI: 

 [...], a competência não se limita ao conhecer/fazer, vai mais além 
porque envolve o agir numa determinada situação. Tal agir supõe a 
capacidade de realizar, de abstrair, de emitir respostas criativas frente a 
situações inusitadas, de se comunicar eficazmente, de trabalhar de 
forma cooperativa, em equipe. 
 Esse complexo conjunto de exigências traz implicações para a 
Educação Profissional que se compromete com uma formação voltada 
para essas competências [...] (SENAI. Região Nordeste, 2002b, p. 11, grifo 
nosso). 

 

Vemos consonância com a proposta pedagógica e o projeto político-pedagógico do 

Projeto EMEP. Sua proposta curricular conterá competências básicas, conteúdos e formas de 

tratamento dos conteúdos, previstas pelas intenções do ensino médio postas pela lei: 

• Desenvolvimento da capacidade de aprender e continuar aprendendo, 
da autonomia intelectual e do pensamento crítico, de modo a ser capaz de 
prosseguir os estudos e de adaptar-se com flexibilidade a novas condições de 
ocupação e aperfeiçoamento (SESI, s.d., s.p.). 

 

Nesse mesmo documento, o teor do conteúdo das suas falas também possui analogia 

com a área do conhecimento do ensino médio - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias -, 

com o propósito da criação de competências e habilidades que permitam ao aluno: 

c) Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens, 
relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, 
organização, estrutura das manifestações, de acordo com as condições de 
produção e recepção [...]; 
g) Entender produções artísticas, individuais e/ou coletivas, nas linguagens 
da arte (música, artes visuais, dança, teatro, artes áudio-visuais), para a 
compreensão dos diferentes processos produtivos, com seus diferentes 
instrumentos de ordem material e ideal, como manifestações sócio-culturais 
e históricas; [...]. 
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Notamos ainda uma relação com a área do conhecimento do ensino médio - Ciências 

da Natureza, Matemática e suas Tecnologias -, com a finalidade de constituição de 

competências e habilidades que permitam ao educando: “c) ildentificar [sic] variáveis 

relevantes e selecionar os procedimentos necessários para a produção, análise e interpretação 

de resultados de processos ou experimentos científicos e tecnológicos” (SESI, s.d., s.p.). 

Ainda com respeito a esse mesmo documento, também percebemos semelhança com a 

outra a área do conhecimento do ensino médio - Ciências Humanas e suas Tecnologias - com 

o propósito da criação de competências e habilidades que permitam ao estudante: “f) saber 

interpretar filosoficamente na contemporaneidade o pensamento crítico através da ética e 

moral na perspectiva do respeito a vida e ao Planeta”. 

No eixo temático Desenvolvimento em Equipe, o conteúdo dos seus depoimentos 

convergem com seu plano de ação pedagógica, segundo SESI-PE/SENAI-PE (2003): a 

comunicação e a motivação contam como algumas das competências que serão trabalhadas 

com os alunos. 

Nesse mesmo documento, no eixo temático Gestão de Pessoas, vemos conformidade 

com seu plano de ação pedagógica, em que será trabalhada com os discentes, entre outras 

competências, a comunicação interpessoal. 

Aquelas competências mencionadas pelos nossos entrevistados se alinham ao que foi 

dito por Paiva como virtudes e atitudes que estão sendo requisitadas no mundo do trabalho 

como parte daquelas: 

Em um panorama nebuloso em relação às profissões, disposições e 
virtudes adquirem mais peso que a proficiência específica: não basta 
conhecimento, mas interesse, motivação, criatividade. [...] 
Tratar-se-ia de uma construção social mais complexa, na medida em 
que se desloca das instituições formais e da experiência adquirida para 
considerar aspectos pessoais e disposições subjetivas e para dar maior 
peso não apenas a aspectos técnicos, mas à socialização. [...]. Virtudes 
pessoais são acionadas como parte das competências em escala 
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incomensuravelmente maior que quando se tratava de qualificação, [...] 
(PAIVA, 2001, pp. 56-57, grifo nosso). 

 

Parece que os docentes do Projeto EMEP não escaparam do que foi apontado pela 

autora supracitada como tendência atual: a ênfase nas virtudes e disposições, ou melhor, nas 

competências, em relação ao conhecimento específico dos discentes. 

De forma oportuna, concordamos com a reflexão proposta por Shiroma e Campos 

(1997, p. 25), sobre as competências subjetivas do trabalhador: “[...], há de se perguntar se a 

mobilização de aspectos da subjetividade do trabalhador [...] tem como perspectiva a 

expansão das potencialidades humanas e a emancipação do coletivo”. Já dissemos que a 

pedagogia das competências inibe as potencialidades humanas e que, por ela estar atrelada ao 

capital, não busca a emancipação da coletividade. Pelo contrário, essa pedagogia defende a 

individualidade. 

Acreditamos que o Projeto EMEP possui um forte caráter instrumental, mesmo se 

referindo a um princípio cidadão, pois minimiza seus alunos enquanto cidadãos produtivos, 

balizados pela competitividade, pela produtividade e pelas competências laborais, em que 

segundo Rodrigues (2002) a economia competitiva é o télos77 essencial da CNI atualmente. 

Se para Rodrigues (1998), a CNI representa o Moderno Príncipe Industrial, de forma 

provável, o SENAI corresponde ao seu “filho primogênito” e basilar, pois ele incorpora as 

diretrizes do Moderno Príncipe nos seus documentos e os implementa.  

O excerto a seguir de Bueno pode representar o que significa o SENAI para nós: 

[...], a intelligentsia incorpora, como o príncipe de Maquiavel, o 
poder de captar, organizar e expressar os desejos dos destinatários da 
política, bem como de iluminar, arbitrar, guiar e racionalizar a ação dos 
executores. A força desse poder emana da legitimidade garantida pela 
manipulação de algumas categorias-chave, como representação (política), 
estratégia e competência (autoridade intelectual) (BUENO, 2000, p. 169). 

                                                 
77 “[...], desde a sua fundação oficial (1938), a CNI vem elaborando sucessivamente propostas gerais para a 
Sociedade Brasileira, que podem ser identificadas como metas socioeconômicas. Essas metas societárias 
denominamos télos. Em outras palavras, télos é uma imagem construída pelo discurso hegemônico, com o fito de 
tornar-se uma meta a ser perseguida pelo conjunto da sociedade” (RODRIGUES, 2002, p. 105, grifos no 
original). 
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A representação política e a autoridade intelectual, constituída através da 

implementação da política e dos preceitos de educação profissional da CNI, materializa-se 

através do SENAI por ser ela a maior entidade concretizadora de formação profissional da 

América Latina. 

É importante nos reportarmos à Oliveira, R. (2005b), que ao analisar o documento da 

CNI intitulado “Educação básica e formação profissional: uma visão dos empresários” 

colocou que a educação básica, bem como a educação profissional, deviam estar atentas às 

modificações no mundo do trabalho, garantindo aos seus alunos as competências necessárias, 

contribuindo para a empregabilidade deles.  

Nessa perspectiva, o Projeto EMEP formaria o “capital humano”, ou melhor, Menores 

Aprendizes “intelecto-emocionais-instrumentais” que seriam utilizados no “desenvolvimento” 

capitalista regional e pernambucano, atendendo às demandas produtivas do empresariado 

nacional e local. 

Articulado a esse questionamento, parece que esse Projeto tem similaridade, 

respeitadas as devidas proporções e singularidades, como já defendeu Frigotto (1983), à 

fábrica-escola SENAI, em que para esse pesquisador, essa entidade forma o ethos para o 

servilismo da organização social do trabalho na indústria, ou seja, forma “bons trabalhadores” 

para submeterem-se docilmente às relações sociais de trabalho já postas.  

A citação abaixo nos esclarece que o Projeto EMEP é uma dos meios para resolver o 

problema para a confirmação do desenvolvimento industrial e até do desenvolvimento 

brasileiro: 

Uma escola de tempo integral é o que se almeja com este projeto integrador 
[Projeto EMEP], por se entender que passa pela Educação Básica e pela 
Educação Profissional, uma das soluções para a sustentação do processo de 
desenvolvimento da indústria e até mesmo do desenvolvimento nacional 
(SESI-PE/SENAI-PE, 2003, pp. 6-7). 
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 Vejamos também o que está colocado como uma das diretrizes específicas, indicando 

o tom, a intensidade e o norte do SENAI nos rumos da nova aprendizagem:  

As unidades de educação profissional deverão buscar parcerias 
estratégicas para o desenvolvimento de ações educacionais de 
aprendizagem, conjugando esforços, compartilhando objetivos e 
otimizando recursos (SENAI.DN, 2002b, p. 42, grifo no original).  

 

E não foi isso que aconteceu com o Projeto EMEP? O convencimento por parte do 

SENAI ao SESI para a implantação desse Projeto, segundo o Diretor-SENAI.  

Voltando às perguntas realizadas aos nossos entrevistados, o porquê dos docentes 

desenvolverem, nos seus respectivos discentes, aquelas competências. Os professores 

alegaram os seguintes motivos: para os estudantes estarem preparados para as novas 

demandas; para construção desse mundo que vive em mudança; por causa do mercado de 

trabalho; para desenvolver o senso crítico que o mercado de trabalho venha a exigir dos 

alunos; porque lá fora o mundo vai cobrar isso deles; e para o conhecimento da área de 

Ciências a qual utiliza uma linguagem científica.  

Os cincos primeiros motivos apontados, de alguma forma, estão contemplados na 

proposta pedagógica do Projeto EMEP. Vejamos: 

Agora, um novo momento se delineia. As mudanças observadas no mundo 
do trabalho, decorrentes de transformações na tecnologia, nos modelos de 
gestão, as de cunho político, social, cultural e legal têm induzido 
movimentos nas Organizações, que levam à incorporação de novas filosofias 
de trabalho, reestruturações e redesenhos com vistas à obtenção de maiores 
índices de produtividade e à inserção na economia globalizada. Tais 
impactos não se circunscrevem ao ambiente empresarial. A sociedade, em 
seu conjunto, defronta-se com não menos importantes conseqüências 
advindas da transformação de modelos econômicos, políticos e sociais. 
 
Para o SESI e o SENAI, esse quadro brevemente desenhado também 
repercute, quando ganha força a idéia de que articular e potencializar 
esforços, talentos e recursos se constituem, hoje, em caminho natural para 
ambas as instituições (SESI-PE/SENAI-PE, 2003, p. 6, grifos no original). 

  

E o último motivo apontado se aproxima ao que está listado no projeto político-

pedagógico do Projeto EMEP, na área de conhecimento Ciências da Natureza, Matemática e 
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suas Tecnologias, tendo como intenção a construção de habilidades e competências que 

permitam ao discente: 

a) compreender as ciências como construções humanas, entendendo 
como elas se desenvolvem por acumulação, continuidade ou ruptura de 
paradigmas, relacionando o desenvolvimento científico com a transformação 
da sociedade; 
b) entender e aplicar métodos e procedimentos próprios das ciências 
naturais [...]; (SESI, s.d., s.p.). 

 

De acordo com as respostas da maioria dos docentes entrevistados nessa questão, mais 

uma vez, o mercado de trabalho é o principal orientador das competências que os alunos 

precisam desenvolver no Projeto EMEP. Tanto o SENAI-PE quanto o SESI-PE, através do 

Projeto EMEP, estão formando Menores Aprendizes “intelecto-emocionais-instrumentais”, de 

acordo com as demandas do empresariado industrial, para o mercado de trabalho. 

Suas respostas correspondem ao que é afirmado por Deluiz, no concernente ao 

enfoque das competências serem delineadas pelo mercado de trabalho: 

[...], a noção de competências [...], operacionalmente ela se funda em uma 
perspectiva funcionalista, ao traduzir as competências nos perfis de 
competências que descrevem as atividades requeridas pela natureza do 
trabalho (DELUIZ, 2001, p. 17). 

 

 As competências mencionadas pelos docentes como sendo aquelas que eles buscam 

desenvolver nos seus alunos foram bem variadas, porém direcionadas, em sua maioria, para o 

mercado de trabalho. 

  De uma certa forma, todos (ou quase todos) nossos entrevistados desconhecem a 

afirmação de Oliveira, M. (2002, pp. 288-289, grifos no original) sobre a categoria 

competência:   

[...] a noção de competência [...], ele vai, também, ao encontro das 
características atuais do desemprego estrutural, precarização do trabalho, e 
se identifica com a inculcação dos valores e objetivos de competitividade e 
individualidade, da dinâmica da produção e do consumo, próprios do estágio 
atual da acumulação capitalista. Desse modo, essas condições enfatizam a 
formação de novos trabalhadores que não apenas demonstrem novas 
competências, técnicas ou novos requisitos técnicos de qualificação, mas que 
sejam viáveis segundos aqueles valores e objetivos. 
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Concordamos que a institucionalização da lógica das competências, no nosso país, é 

conduzida pelo Estado e direcionada para a modificação dos processos pedagógicos, dos 

currículos escolares, da formação profissional e da gestão educacional. Além disso, realiza-se 

através de reformas educacionais que tem como intenção o estabelecimento de um novo 

modelo de regulação do funcionamento das instituições escolares e dos seus respectivos 

sistemas educativos, para com isso provocar a adaptação dos indivíduos às novas demandas 

do empresariado antes mesmo da sua inserção no mercado de trabalho (MACHADO, 2002).  

Possivelmente, o SENAI e o SESI, sem o Projeto EMEP, e muito mais com ele, se 

inserem nesse cerne. Os objetivos de competitividade, produtividade e de individualidade 

dessas instituições são norteadores para a estruturação dos seus currículos por competências e 

tendo como finalidade a formação de um cidadão produtivo, ou melhor, Menores Aprendizes 

“intelecto-emocionais-instrumentais”. 

Uma questão dirigida exclusivamente aos docentes se referiu à interferência deles na 

definição das competências a serem desenvolvidas pelos alunos. Apenas um entrevistado não 

respondeu a contento nossa pergunta. As respostas referiam-se a questões de múltiplas ordens, 

mas muitas vezes interligadas. 

Para o Docente 2-SENAI, sua intervenção foi encaminhar, incentivar o estudante a 

pensar, trabalhar ao lado dele. O conteúdo do seu depoimento se alinha com a metodologia 

posta na dimensão pedagógica da integração do Projeto EMEP, porque propõe a interação 

entre o docente e o discente, bem como sugere que aquele desafie e questione esse ao 

raciocínio. 

A metodologia é constituída através da interatividade entre 
professor-aluno, aluno-aluno e aluno-grupo. 

O papel do aluno é ativo na construção dos conhecimentos e ao 
professor cabe o papel de mediador dessa construção, não só 
apresentando o conteúdo e as atividades, mas principalmente, 
questionando e desafiando o aluno a pensar (SESI-PE/SENAI-PE, 2003, 
p. 13, grifos nossos). 
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Segundo o Docente 3-SESI, sua intervenção aconteceu quando colocou em prática a 

competência dos seus alunos serem leitores observadores e críticos. Achamos afinidade ao 

que está posto como uma das competências específicas da Língua Portuguesa - disciplina que 

esse entrevistado lecionou no Projeto EMEP - no projeto político-pedagógico da entidade que 

é entender e utilizar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meio de 

organização cognitiva da realidade pela criação de significados, informação, expressão e 

comunicação (SESI, s.d.). 

Para outro entrevistado, sua interferência se deu pelo provimento de conhecimento 

básico ao seu alunado através da prática, introduzindo o conhecimento teórico aos poucos. 

Vamos conferir sua fala: 

[...]: suprir essa deficiência que eles tinham dessa falta de embasamento, 
buscando exatamente a parte prática, mostrando mais o lado prático. [...]. 
 Foi desenvolver uma parte prática para dar motivação, e aos poucos 
introduzindo a teoria (Docente 3 - SENAI). 

 

Sua fala denuncia o problema das deficiências na formação escolar básica dos seus 

alunos. Esse docente do SENAI-PE nas disciplinas lecionadas nesse Projeto - Eletrotécnica, 

Eletrotécnica Aplicada e Eletrônica – procurava vencer tais deficiências dos seus discentes 

priorizando as atividades práticas das disciplinas e intercalando-as com considerações teóricas 

parcimoniosas. Nessa perspectiva, notamos que a parte prática da educação profissional 

assume a compensação do conhecimento elementar que os alunos não adquiriram na educação 

básica. Esse fato liga-se com a afirmação de Ferretti (1997, p. 235, grifo nosso) sobre a 

avaliação negativa do ensino médio na América Latina e Caribe, que rebate nas instituições de 

formação profissional: 

[...], a avaliação do ensino médio na região [América Latina e Caribe], seja o 
de caráter acadêmico, seja o técnico, é negativa no que tange à sua 
contribuição para o ingresso de jovens no mercado de trabalho. Essa 
precariedade do sistema regular de ensino representa, de acordo com tal 
avaliação, sobrecarga para as agências de formação profissional, uma 
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vez que estas são instadas a assumir o papel de compensadoras dessas 
deficiências. 

 

Acrescentamos também que a fala do Docente 3-SENAI, de forma possível, reflete 

uma prática pedagógica histórica do SENAI, referente às Séries Metódicas Ocupacionais, as 

quais são baseadas no fazer, na prática dos seus alunos, e que, ainda hoje, permanecem 

arraigadas nas práticas pedagógicas dos seus respectivos docentes. 

Para outros dois entrevistados, ouvir seus alunos e saber suas respectivas preferências 

e sentimentos foram suas interferências na definição das competências a serem desenvolvidas 

pelos discentes. 

[...], observando também [...], essa questão da escuta do aluno e em 
cima disso aí, a gente teve o nosso plano de ação junto ao aluno (Docente 2 
- SESI). 
 

[...], eu sou muito de pedir a opinião deles. [...]. Se aquele assunto 
que eles escolherem, tiver dentro do contexto, das competências, das 
habilidades, a gente faz; senão a gente vai tentando moldar. Mas eu não 
chego a interferir. Não chego com uma interferência pronta e acabada não 
(Docente 6 - SESI). 

 

Concordando com seus depoimentos, escutar os alunos é essencial para uma prática 

pedagógica dialógica em que aprendemos suas demandas e expectativas, para uma melhor 

comunhão e facilitação nessa prática. Assim, percebemos comunhão com as colocações de 

Paulo Freire, em que, para ele, um dos saberes necessários à prática educativa é saber escutar 

seus discentes. 

[...], vinha observando quão importante e necessário é saber escutar. Se, na 
verdade, o sonho que nos anima é democrático e solidário, não é falando aos 
outros, de cima para baixo, sobretudo como se fôssemos os portadores da 
verdade a ser transmitida aos demais, que aprendemos a escutar, mas é 
escutando que aprendemos a falar com eles. Somente quem escuta paciente 
e criticamente o outro, fala com ele, mesmo que, em certas condições, 
precise de falar [sic] a ele. O que jamais faz quem aprende a escutar para 
poder falar com é falar impositivamente. Até quando, necessariamente, fala 
contra posições ou concepções do outro, fala com ele como sujeito da escuta 
de sua fala crítica e não como objeto de seu discurso. O educador que escuta 
aprende a difícil lição de transformar o seu discurso, às vezes necessário, ao 
aluno, em uma fala com ele (FREIRE, 1996, pp. 127-128, grifos no original). 
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ensinar não é transferir a inteligência do objeto ao educando mas instigá-lo 
no sentido de que, como sujeito cognoscente, se torne capaz de inteligir e 
comunicar o inteligido. É neste sentido que se impõe a mim escutar o 
educando em suas dúvidas, em seus receios, em sua incompetência 
provisória. E ao escutá-lo, aprendo a falar com ele (FREIRE, 1996, pp. 134-
135, grifos no original). 

 

 

4.2 A modularização 

 

Foi perguntado qual a opinião deles sobre a organização dos currículos por módulos78. 

Dos cinco entrevistados, dois não responderam a contento. Os depoimentos se 

complementaram. 

O Docente 1-SENAI vê vantagem no ensino modularizado porque este dá 

oportunidade de aprendizagem para todos os discentes, mesmo quando eles manifestam 

dificuldades, proporcionando assim maior aproveitamento de estudo e tempo adequado para 

ela. 

Existe aproximação ao que está posto, segundo SESI-PE/SENAI-PE (2003), como um 

dos princípios orientadores do Projeto EMEP, que é o aproveitamento de estudos. 

Acrescentando à fala do Docente 1-SENAI, para o Diretor-SENAI a modularização do 

ensino proporciona o aproveitamento de estudo dentro ou fora do ambiente escolar. Assim, 

essa organização dos currículos flexibiliza a formação. 

Como nós fazermos aproveitamento de estudo, como nós 
aproveitarmos competências instaladas dentre ou fora de bancos escolares, 
se a gente não modularizar o ensino? Eu vou ter sempre um pacote pronto, 
para qualquer pessoa, para qualquer nível, desconhecendo competências 
que essas pessoas trazem. Então a modularização permite essa entrada e 
saída. Ela flexibiliza a formação (Diretor - SENAI). 

 

                                                 
78 Chamamos a atenção dos leitores, pois esse bloco de entrevistas foi somente realizado com os sujeitos do CFP 
do SENAI-PE, já que no CAT do SESI-PE seus currículos não são estruturados em módulos. Conferir o Anexo 
B dessa pesquisa. 
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Vemos aproximação ao que está colocado, de acordo com SESI-PE/SENAI-PE 

(2003), como um dos princípios que guiam o Projeto EMEP que é o aproveitamento de 

experiências. 

Além disso, o depoimento do Diretor-SENAI está conectado a um dos documentos 

que nortearam o Projeto EMEP, em que a concepção curricular para o novo modelo de 

educação profissional da entidade se estrutura pelas competências e pelos módulos, tendo 

como guia a flexibilidade, porque proporciona um novo relacionamento do educando com a 

aprendizagem, nos âmbitos extra e intra-escolares. 

[...], a adequação estrutural do currículo por competências e por 
módulos segue os princípios de: flexibilidade, interdisciplinaridade e 
contextualização. 

O primeiro princípio favorece o estabelecimento de novas relações 
do aluno com a formação, pois aprende-se tanto na escola como fora dela. A 
forma como o aluno passa a interagir com a vida escolar torna possível que 
este defina o próprio percurso de formação, em atendimento a seus interesses 
e necessidades, bem como obtenha reconhecimento e aproveitamento de 
estudos e experiências adquiridos (SENAI.Região Nordeste, 2002b, p. 12, 
grifo no original). 

 

A Técnica-SENAI concorda com a estruturação dos currículos por módulos. Além da 

flexibilidade já colocada pelo Diretor-SENAI, para a entrevistada sua terminalidade já oferece 

ao aluno uma formação profissional em que o discente já pode ir ao mercado de trabalho, sem 

que precise finalizar sua área profissional escolhida. 

Concordo. 
O currículo por módulos é o que eu já coloquei: a flexibilidade. [...] 

o módulo a gente já tem uma terminalidade. Dá-me uma terminalidade, uma 
qualificação. Currículos estruturados em módulos, muitas vezes, você não 
tem necessariamente que esperar que o aluno termine o curso para ir ao 
mercado. Ele já tem as saídas intermediárias, [...] (Técnica - SENAI). 

 
 Pelas falas dos nossos três entrevistados que responderam a contento a essa questão, 

percebemos que todos concordam com a organização dos currículos por módulos porque tal 

organização proporciona aproveitamento de estudos e flexibilidade. Ser a favor dessas 

características é estar em consonância com os preceitos atuais da educação profissional 

propostos pelo SENAI. 
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Contudo, é importante ressaltar a afirmação de Ferretti (1997, p. 255, grifo nosso), 

referente à estruturação modular do currículo do ensino técnico, com a qual concordamos, 

pois a flexibilidade que ela proporciona nada mais é que o aligeiramento da formação do 

discente, descartando sua sólida formação: 

 Quanto à estruturação modular do currículo do ensino especificamente 
técnico, há que se considerar, de uma lado, as razões para a sua proposição e, 
de outro, suas contribuições para a formação técnica do trabalhador. A 
suposição de que esta última se dá pelo acréscimo de segmentos de 
habilitação, que podem ser realizados em diferentes momentos e em 
diferentes instituições, parece consultar menos o intuito de prover os 
trabalhadores de uma sólida formação e mais o interesse em flexibilizar 
as escolas da rede técnica de ensino para oferta ampla de formação mais 
ligeira, [...].  

 

 Discordamos daqueles entrevistados e concordamos com Ferretti, pois acreditamos 

que a flexibilização na estrutura dos currículos por módulos aligeira, fragiliza e minimiza a 

formação. Em contraposição, defendemos uma formação politécnica para abarcar a amplitude 

da formação humana, baseada no tripé trabalho, ciência e cultura. 

Outra pergunta feita aos nossos entrevistados foi sobre a opinião deles referente aos 

módulos básicos, específicos e complementares na organização curricular da educação 

profissional no Projeto EMEP. Somente um sujeito não respondeu satisfatoriamente. 

 Dois sujeitos não concordam com essa estruturação. Para um, na estruturação do 

currículo desse Projeto cedeu-se espaço da formação profissional para a formação geral, ou 

seja, houve uma perda do saber técnico. 

Infelizmente eu não concordo muito. Inclusive eu fui um grande 
crítico da estruturação curricular, [...]. E quando nós fomos trabalhar o 
Modelo EMEP, nós nos preocupamos muito mais com a educação de base, 
com educação formal. Ela é imprescindível, a educação formal, mas ela 
não pode em função dela você reduzir as possibilidades de competências 
produtivas para o mundo do trabalho. E nós cedemos espaço da formação 
profissional para formação formal. E não foi uma opção minha. Por 
exemplo, o nosso programa sem o EMEP ele tem 2.400 horas. Com o 
EMEP, ele tem 1.400 horas. Vai-se aí 1.000 horas. Óbvio que, dessas 1.000 
horas, nós transferimos para o Modelo EMEP muito do que fazíamos, então 
vamos atribuir mais 600. Por exemplo, Informática, Gestão e tal, nós 
passamos para o SESI.  
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[...] nós temos uma perda de “fazejamento” da ordem de pelo 
menos um semestre letivo (Diretor - SENAI). 

 

 Por esse sujeito ter sido aluno do SENAI, na época em que a concepção pedagógica da 

educação profissional nessa entidade se pautava pelas Séries Metódicas, em que o fazer era a 

mola-mestra, e por estar há 25 anos na instituição, provavelmente, sua formação, desde a 

tenra idade, primada pelo “saber-fazer”, influenciou sobremaneira a sua resposta. 

Discordamos dele, mas não de Ramos, quando esta diz que o fato da atividade profissional ter 

uma natureza prática não significa que ela deva prescindir de todo e qualquer exercício de 

reflexão puramente conceitual: 

[...] o fato de a atividade profissional ter uma natureza prática não 
implica que a ação deva ter preeminência aos conceitos. Ao contrário, a 
apreensão e a construção dos conceitos científicos que fundamentam essas 
práticas são condição sine qua non para a realização eficiente de tarefas 
específicas, para as decisões necessárias ante os eventos, para proposições e 
transformações criativas e criadoras, e tantas outras possibilidades 
características do agir competente (RAMOS, 2002, p. 414, grifo nosso). 
 
  

 A prática sem o domínio e a aquisição dos conhecimentos científicos torna-a capenga, 

minimizando as possibilidades de formação e o melhor relacionamento do sujeito com ela. 

 A Técnica-SENAI também concorda com esses módulos na organização curricular do 

Projeto, pois eles flexibilizam a formação. 

[...], os módulos básicos eles têm como objetivo dar o suporte para 
o posterior. Os módulos específicos são aqueles que obrigatoriamente já têm 
uma saída, uma certificação. E o complementar é já o último que dá a 
habilitação de nível técnico, ali já onde sai com a certificação de técnico 
com mais o estágio supervisionado. 

Concordo.  
Flexibiliza. O que nós chamamos o básico, no básico o aluno ainda 

está preso à escola, mas a partir do específico ele já dá uma terminalidade e 
o complementar já é a habilitação técnica (Técnica - SENAI). 

 
 

Como disposto em SENAI. Região Nordeste (2002b, pp. 15-16), existe convergência 

com o que é colocado pela entidade sobre os módulos básicos, específicos e complementares: 

 O módulo básico, sem terminalidade, é direcionado ao 
desenvolvimento de competências profissionais de caráter geral que 
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fornecem as bases do processo de trabalho, através de seus fundamentos 
científicos, técnico-tecnológicos, permitindo “navegabilidade” na área 
profissional. Nesse módulo, serão igualmente desenvolvidas competências 
sociais e de gestão, também de caráter geral, porque fornecem elementos 
para os módulos que se seguem. Estas dizem respeito às capacidades de 
organização, metodológicas e sociocomunicativas. O módulo básico 
constitui pré-requisito para os demais. 
 Os módulos específicos, com terminalidade, relacionam-se às 
competências específicas, às quais se agregam competências sociais e de 
gestão também específicas, em função da Qualificação Profissional 
considerada. 
 O módulo complementar destina-se a proporcionar a consolidação do 
processo formativo e a complementação de conhecimentos, habilidades e 
atitudes necessários ao perfil profissional, quando se tratar de Habilitação 
Técnica. 

 

 

4.3 Projeto EMEP: preparação para o mercado de trabalho ou para o vestibular? 

 

A todos os entrevistados foi perguntado se o aluno do Projeto EMEP estava sendo 

preparado para o mercado de trabalho ou para o vestibular. Somente um sujeito não respondeu 

de forma satisfatória. Dos doze que responderam, a metade disse que esse Projeto preparava o 

aluno para o mercado de trabalho. Para ilustrar, vamos conferir as falas de quatro sujeitos: 

Para o mercado de trabalho. Esse Projeto ele não visualiza a 
universidade. É um Projeto que está formando o cidadão, formando o 
profissional Menor Aprendiz técnico (Diretora - SESI). 
 

[...], a proposta curricular tem como objetivo prepará-los para o 
mundo competitivo, para o mundo do trabalho (Técnica - SENAI). 
 

O aluno do EMEP ele está sendo preparado para o mercado de 
trabalho, [...].  

[...]. Eles estão saindo do SESI, estão saindo do SENAI, com uma 
formação de ensino médio, estão preparados para trabalhar em uma 
empresa como técnico (Técnica - SESI). 

 
Para o mercado de trabalho. [...]: “A gente não está preparando 

ninguém para o vestibular. A gente está desenvolvendo competências, está 
trabalhando com vocês [alunos] para inserí-los no mercado de trabalho e 
fazer com que vocês se tornem cidadãos, [...]” (Docente 5 - SESI). 

 

Notamos sintonia com uma das intenções do Projeto EMEP que é preparar os 

adolescentes para o primeiro emprego; ou seja, para o mercado de trabalho. 
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Os depoimentos acima possuem também conteúdo aproximado ao excerto abaixo 

retirado de um dos documentos do SENAI Região Nordeste que representa o “Projeto 

Estratégico Regional NE 0101 – Novo Modelo de Educação Profissional” - o qual é um dos 

documentos basilares para o Projeto EMEP - que aponta o objetivo para sua educação 

profissional: “Aprendizagem com vistas ao primeiro emprego/trabalho [...]” (SENAI. Região 

Nordeste, 2002a, p. 14).  

Provavelmente, de forma implícita ou involuntária, suas falas expressaram a dualidade 

estrutural como constitutiva da educação profissional e do ensino médio brasileiro, como 

colocado por Kuenzer (2002b), pois desde a criação da primeira ação estatal nessa área, até 

hoje, sempre se formaram duas redes, uma de educação geral e outra de educação 

profissional, para o atendimento das necessidades socialmente estabelecidas pela divisão 

técnica e social do trabalho.  

Nesse cerne, possivelmente, o SENAI e o SESI não escapam dessa realidade. A 

afirmação de Rodrigues (1998, p. 19), relativa ao SENAI pode nos ajudar: 

[...], fica claro que hoje o SENAI ultrapassou bastante os limites 
originários de fornecer formação profissional apenas para os “menores 
pobres”. No entanto, essa formação permanece adstrita às necessidades mais 
imediatas das indústrias, [...]. 

 

E quais as necessidades mais imediatas das indústrias? Concordando com Rodrigues, a 

principal é a formação de mão-de-obra qualificada ajustada aos ditames do empresariado 

industrial. 

Somado a isso, o SENAI e o SESI formam um binômio para “[...] abarcar todas as 

facetas da formação humana da classe trabalhadora: da formação profissional à formação 

moral e cívica, da higiene à cultura, da ‘defesa do salário real’ ao lazer, [...]” (RODRIGUES, 

1998, p. 24). 

Para o Docente 1-SESI esse Projeto tem como finalidade preparar o educando para o 

mercado de trabalho, contudo fazendo uma congruência com o vestibular. “Para o mercado 
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de trabalho porque esse é o objetivo do Projeto. Mas fazemos um paralelo na linha de 

vestibular”. 

Acreditamos que a afirmação abaixo amplia o leque de possibilidades da integração 

entre o ensino médio e a educação profissional. Vejamos: 

A integração entre o ensino médio e o ensino técnico pode atuar, também, 
como compromisso ético-político de preparação dos jovens das classes 
trabalhadoras para ganhar autonomia face ao mundo do trabalho e para 
ter condições de prosseguir os estudos (RAMOS, 2004 apud CIAVATTA, 
2005, p. 101, grifos nossos). 

 

Num projeto de integração, pensamos que o mercado de trabalho deve ser um dos 

meios e não somente o único e exclusivo fim para a formação dos jovens partícipes dessa 

articulação. Acreditamos que seu fim deva ser o desenvolvimento das inúmeras dimensões 

que constituem as potencialidades do sujeito. 

Para o Docente 2-SENAI, é o próprio aluno que decide se vai ser preparado para o 

vestibular ou para o mercado de trabalho, mas têm alunos que estão preparados para ambos, 

não podendo o docente determinar antecipadamente essa escolha. “Isso quem diz é o próprio 

aluno. Muitas vezes é raro, mas têm muitos alunos que têm vocação para os dois e realmente 

assumem. Isso aí a gente não pode definir prematuramente nunca”. 

Possivelmente há aproximação ao que Cury (1998) coloca como duas das funções 

clássicas do ensino médio: a profissionalizante e a propedêutica. Ou seja, a profissionalizante 

para o mercado de trabalho e a propedêutica para a continuação dos estudos através da 

realização do vestibular. Parece que o Projeto EMEP não escapa desse dado. 

O conteúdo da fala do Docente 2-SENAI também não imputa ao discente uma 

responsabilidade precoce muito grande pela escolha que ele deve fazer para seguir seu futuro, 

além de uma lógica individualista advinda da concepção neoliberal? Ele sozinho não é dono 

do seu destino, pois vários fatores tais como o social, o cultural, o familiar, o econômico, 

dentre outros influenciam sobremaneira suas possíveis escolhas. Achamos interessante trazer 
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a afirmação do autor abaixo sobre o alerta dos orientadores educacionais concernente ao 

jovem fazer escolhas definitivas nessa fase: 

Os orientadores educacionais alertam para o fato de que atingem o 
ensino médio estudantes cada vez mais novos, sendo comum estarem na 
faixa etária compreendida entre os quinze e os dezoito anos. Consideram 
esses orientadores educacionais ser este um momento na vida dos alunos 
pouco recomendável para decisões definitivas, tal como é o caso da escolha 
de uma ocupação concreta no universo profissional e, por isso, recomendam 
cautela na oferta da preparação para o trabalho, que deve consistir mais em 
incrementar atitudes favoráveis ao trabalho socialmente útil e algumas 
habilidades e conhecimentos genéricos o suficiente para subsidiar escolhas 
futuras (SILVA, 1998, p. 235). 

 

Bem que a sugestão trazida pelo autor acima, baseada no alerta dos orientadores 

educacionais poderia subsidiar na reflexão da equipe pedagógica das entidades pesquisadas e 

a equipe técnica elaboradora do Projeto EMEP, sobre a delicadeza de prepararem, de forma 

principal, adolescentes para o mercado de trabalho. 

Acreditamos que a implementação do ensino médio integrado, na perspectiva 

politécnica, baseada no tripé da ciência, do trabalho e da cultura, para o afloramento das 

diversas potencialidades humanas, poderia ajudar nessa precoce escolha dos jovens 

emepeanos para o mercado de trabalho, até postergando sua inserção nesse âmbito. 

Para outro sujeito, o aluno do Projeto EMEP está sendo preparado tanto para o 

vestibular quanto para o mercado de trabalho. Vejamos abaixo: 

O aluno do EMEP ele está fazendo, as duas aprendizagens, porque 
quando ele tem a parte formal bem solidificada ele enxerga um horizonte 
para fazer um vestibular, mas isso não impede dele sair do SENAI com um 
título de técnico e migrar para o mercado de trabalho (Docente 1 - SENAI). 

 

Dessa fala também emergem as funções clássicas do ensino médio – a propedêutica e 

a profissionalizante. De forma provável, a primeira função surgiu nessa fala porque o Projeto 

EMEP possui o ensino médio através do SESI e sua realização é condição necessária para o 

exercício do vestibular. E a segunda função, porque esse Projeto, através do SENAI, 

proporciona a formação na educação profissional. 
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Outros dois sujeitos complementam que esse Projeto está preparando seus educandos 

para a vida. Dessa forma, prepara para o mercado de trabalho e para o vestibular. Vamos 

conferir: 

[...], quando se fala em preparação, que a gente tem que preparar o aluno 
para vida, mas a vida, não digo só a vida orgânica, a vida que ele vai ter aí, 
que é o mercado de trabalho, é o vestibular.  
 

Então você tem que estar preparado, exatamente por isso que não 
pode só ser para o vestibular nem para o mercado. Acho que tem que ser 
para os dois, [...] (Docente 2 - SESI). 
 

[...] a gente tenta mostrar que ele não só está sendo preparado aqui 
para o vestibular, ele está sendo preparado para vida.  

[...], quando a gente diz que prepara para vida, então a gente deixa 
o aluno apto, ou para o mercado de trabalho, ou para o vestibular 
(Docente 3 - SESI). 

 
Notamos semelhança ao que Cury (1998) também coloca como uma das funções 

clássicas do ensino médio: a formativa. Ou seja, essa função disponibiliza ao discente sua 

formação para a vida. Para esse autor, a própria LDB “reconhece o potencial formativo do 

ensino médio, ao considerá-lo aprofundamento e complemento do ensino fundamental, de 

modo a se chegar a uma socialização plena do indivíduo” (p. 81, grifo no original). Assim, 

observamos nas duas falas acima também uma semelhança com a atual LDB – na qual o 

Projeto EMEP está fundamentado – em que o ensino médio deve preparar o educando para a 

“vida”.  

Não podemos esquecer, ainda nos reportando à afirmação desse autor, que o ensino 

médio “[...] participa tanto do jogo das forças sociais em uma sociedade estratificada como a 

nossa, quanto do modo como se dá, em distintos contextos e períodos, a organização do 

trabalho” (p. 81). Possivelmente, o Projeto EMEP também faz parte desse jogo e nele se 

reflete a dualidade estrutural. 

Será que preparar para a vida na atual LDB amplia o leque de possibilidades para a 

formação do aluno? Preparar para a vida de acordo com a Carta Magna educacional não 

significa gerar competências flexíveis e gerais para o alunado? Achamos oportuno e 
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concordamos com o pensamento desenvolvido por Ramos sobre o propósito do ensino médio 

na atual LDB: 

Com a crise dos empregos e mediante um novo padrão de 
sociabilidade capitalista, caracterizado pela desregulamentação da economia 
e pela flexibilização das relações e dos direitos sociais, a possibilidade de 
desenvolvimento de projetos pessoais integrados a um projeto de nação e de 
sociedade tornou-se significativamente frágil. Nesse contexto, se não seria 
possível preparar para o mercado de trabalho, dada a sua instabilidade, 
dever-se-ia preparar para a “vida”. Essa foi a tônica adquirida pelo 
ensino médio a partir da atual LDB. Sob um determinado ideário que 
predominou em nossa sociedade nos anos 1990, preparar para a vida 
significa desenvolver competências genéricas e flexíveis, de modo que as 
pessoas pudessem se adaptar facilmente às incertezas do mundo 
contemporâneo. Um possível projeto de futuro não teria relação alguma 
com um projeto de nação ou de sociedade - categorias consideradas 
obsoletas em face da globalização e do neoliberalismo -, mas seria, 
fundamentalmente, um projeto individual (RAMOS, 2004, pp. 38-39, grifo 
nosso). 

 

E para o outro entrevistado, alguns alunos podem estar sendo preparados tanto para o 

vestibular, quanto para o mercado de trabalho, no Projeto EMEP, mas como ele acredita que 

há uma carência no ensino eles não estariam sendo preparados para nenhum dos dois. Esses 

discentes estariam sendo preparados somente para terem uma certificação. 

[...] , alguns podem até estar sendo para os dois casos, [...] , mas 
como já há uma deficiência aí no próprio ensino eu creio que ele não está 
se preparando nem para o vestibular nem para o [risos] mercado de 
trabalho como deveria ser.  

Eu creio que ele esteja só para ter mesmo um diploma, [...] 
(Docente 3 - SENAI). 

 

Nessa fala está incutida a questão da certificação; contudo, provavelmente, de forma 

implícita, ela não remete a formação para algum objetivo? Possuir um certificado não está 

ligado à formação de algo – curso, formação profissional etc? 

Em suma, dos doze sujeitos que responderam a contento à nossa questão, seis 

entrevistados acreditam que o alunado do Projeto EMEP está sendo preparado para o mercado 

de trabalho. Um entrevistado respondeu que esse Projeto prepara para o mercado de trabalho, 

mas faz um paralelo com o vestibular. Outro disse que prepara para ambos. Para dois sujeitos, 
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ele prepara para a vida, conseqüentemente, também preparando tanto para um âmbito como 

para o outro. E para um entrevistado, alguns discentes podem estar sendo preparados para as 

duas possibilidades, contudo, ele acredita que, pela deficiência no ensino no âmbito do 

mesmo, não está havendo preparação para nenhum dos dois, sendo o aluno preparado para ter 

apenas um diploma. 

Pela maioria das falas notamos que o Projeto EMEP prepara para o mercado de 

trabalho. Aqui reiteramos que provavelmente elas foram influenciadas por historicamente o 

SENAI ter como seu carro-chefe a formação profissional; e o SESI, o trabalho com a EJA. 

Será que essas finalidades - que são marcas e expressões dessas entidades - podem ser 

esquecidas? De alguma forma, o Projeto EMEP segue o percurso da formação para o mercado 

de trabalho.  

Achamos importante a colocação de Frigotto, em que um questionamento essencial 

vem antes da confirmação da função da instituição escolar: se ela prepara para o mercado de 

trabalho ou para o vestibular? 

A questão fundamental e adequada não é saber qual a função da escola, 
o que ela deve ser, mas que forças sociais concretas acabam 
estruturando uma determinada escola e práticas educativas. Partindo da 
análise dessas forças sociais, é possível pensar-se formas de estruturação 
diversas e uma nova função para a própria escola (FRIGOTTO, 1991, p. 
256, grifo nosso). 

 

As forças sociais que criaram as diretrizes pedagógicas e as respectivas finalidades do 

Projeto EMEP, de forma majoritária, foram os gestores e as técnicas do SENAI-PE e do 

SESI-PE; e de forma minoritária, seus respectivos docentes. O Projeto sofreu influência dos 

documentos elaborados pelas equipes técnico-pedagógicas dos DR’s do SENAI da Região 

Nordeste, e estes de equipes técnico-pedagógicas do SENAI-DN e do SESI-DN. Obviamente 

que todos eles andavam em consonância com os pressupostos da CNI. Ou seja, essas forças 

sociais, como disse Frigotto, estruturaram uma escola através do Projeto EMEP ao colocarem 

como função principal desse Projeto a formação de Menores Aprendizes que, essencialmente, 
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é voltada para o mercado de trabalho, além de balizarem suas práticas educativas pelo 

enfoque das competências. 

Cabe aqui outra citação esclarecedora, também de Frigotto, para nós sabermos de que 

lado o SENAI e o SESI estão: 

[...] basta analisar as próprias condições históricas que produzem e 
demandam instituições tipo SENAI [...]. Por que o SENAI surge em 1942 
[...]. De outra parte, o fato do SENAI ser gerido pela própria 
Confederação da Indústria e não pelos sindicatos de trabalhadores, 
especifica o tipo de interesses que estão em jogo e a marca que recebe a 
concepção de trabalho e a relação pedagógica que se efetiva a partir do 
mesmo. 
 O SESI [...], também gerido pela Confederação Nacional da 
Indústria, que surge em 1946, com a preocupação de intervir em 
diversas áreas chamadas sociais [...] [dentre elas a educacional] que 
influenciam a relação homem-trabalho, procurando proporcionar às 
empresas condições para maiores índices de produtividade e atendimento 
dos seus compromissos, vai explicitar de forma ainda mais clara a 
especificação que recebe o trabalho [e a educação] neste tipo de 
formação profissional. 
 A questão que está em jogo não é a valorização do trabalho e do 
trabalhador, mas a preservação e a formação de uma força de trabalho 
adaptada aos interesses da produção (FRIGOTTO, 1983, pp. 39-40, grifos 
nossos). 

 

Surge-nos duas questões: o Projeto EMEP consegue fugir desse histórico apontado por 

Frigotto que impregna até hoje as instituições que o implementam – o SESI e o SENAI? Ou 

seja, a concepção emepeana pode se livrar das visões dessas instituições que correspondem 

aos interesses produtivos? 

Dificilmente esse Projeto pode fugir dessa realidade, já que seus elaboradores 

incorporam nos seus documentos norteadores os propósitos do empresariado industrial, como 

já foi defendido por Oliveira, R. (2005b) ao analisar vários documentos confeccionados pelos 

empresários - entre eles o da CNI intitulado “Educação básica e formação profissional: uma 

visão dos empresários” - avaliou que o essencial para o empresariado era que a educação 

estivesse subsumida ao interesses expressos pelo setor produtivo, reduzindo a importância 

educativa ao que acontecia no mercado de trabalho; ou seja, reduzindo a educação aos 

interesses imediatos do processo de produção. 
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Em contraposição à formação atrelada aos interesses produtivos, concordamos com a 

proposição feita por Ciavatta (2005, p. 94, grifo nosso) sobre a formação integrada ser 

balizada pela formação humana em sentido pleno. 

A formação integrada entre o ensino geral e a educação 
profissional ou técnica (educação politécnica ou, talvez, tecnológica) 
exige que se busquem os alicerces do pensamento e da produção da vida 
além das práticas de educação profissional e das teorias da educação 
propedêutica que treinam para o vestibular. Ambas são práticas 
operacionais e mecanicistas, e não de formação humana no seu sentido 
pleno. 

 

Gostaríamos de voltar ao período do humanismo renascentista europeu - retirando-lhe 

o caráter aristocrático -, em que um de seus baluartes foi Leonardo da Vinci, o qual tinha uma 

formação que lhe concedeu status de pintor, engenheiro, escultor, arquiteto, artista, inventor 

dentre outros. Não seria interessante que nossos jovens tivessem a oportunidade de uma 

formação que produzisse da Vincis ao invés de uma que fabricasse um exército industrial de 

reserva atrelado ao mercado de trabalho? 
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As análises e as considerações finais desenvolvidas neste trabalho são apenas um olhar 

entre os diversos olhares com que se pode vislumbrar nosso objeto de estudo - a articulação 

do ensino médio com a educação profissional no Projeto EMEP. Sem dúvida, não é fácil 

delimitar contornos que expressem a realidade estudada, mas mesmo assim tentamos fazê-lo. 

As informações e análises mostradas na investigação deste trabalho nos estimulam a 

continuar esta pesquisa, quiçá em um curso de doutorado em educação, para a ampliação da 

mesma. Ela, possivelmente, servirá como subsídio para podermos analisar outros projetos 

educacionais do SENAI e do SESI na Região Nordeste79. De fato, os resultados que atingimos 

só nos permite fazer sínteses temporárias, na medida em que o objeto se mostra como um 

processo dialético, histórico, ativo e, por isso, repleto de possibilidades. 

Para uma melhor compreensão do objeto estudado elegemos um objetivo central: 

analisar a articulação do ensino médio no SESI-PE com a educação profissional no SENAI-

PE no Projeto EMEP, na ótica dos seus gestores, técnicas e docentes. 

Ressaltamos que, a análise da articulação acima foi o foco principal nesta pesquisa. 

Assim, a nossa análise concernente à estruturação do currículo por competências neste Projeto 

teve um peso analítico menor do que o dado à articulação, contudo, não menos crítico e/ou 

mais menosprezado que aquela. Trata-se apenas da necessidade de delimitação do nosso 

problema de pesquisa. 

Sobre a articulação supracitada, podemos afirmar que, para a maioria dos nossos 

entrevistados, ela não se concretizou nas escolas abrangidas pelo Projeto. Sabemos da 

dificuldade para implementação da articulação. Para nós, o Projeto EMEP não fugiu dessa 

realidade. Dessa forma, a articulação das disciplinas por meio das competências básicas, 

                                                 
79 Tal como o Projeto EBEP (educação básica e ensino profissional) que começará em 2007 e substituirá o 
Projeto EMEP em Pernambuco. Segundo SESI-DN/SENAI-DN (2004, p. 35) a prática do ensino médio 
articulado com a educação profissional de nível técnico “vem sendo desenvolvida em parceria SESI e SENAI 
Regionais do RJ, MG, BA e PE. Outros DRs já apresentaram interesse na implantação da proposta e estão em 
fase de estudo de viabilidade e estruturação do projeto pedagógico: TO, AM, DF, CE, PB, RN, MA, MS, ES e 
RS”. 
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integradoras e profissionais também enfrentou esse problema. Acreditamos ser difícil pensar 

na articulação curricular sem uma integração das instituições. 

A partir dos depoimentos da maioria dos docentes, nas suas respectivas disciplinas, 

percebemos que existe a articulação do ensino médio com a educação profissional. Notamos 

um grande esforço individual desses professores nesse sentido. Contudo, é possível perceber 

que, em muitos casos, eles pensam que a articulação é algo concreto, sem que de fato isso 

aconteça - por ser de uma forma isolada, individual e pontual.  

Concluímos, portanto, que a articulação pretendida no Projeto EMEP não se 

concretiza. Embora tenha existido um bom entrosamento internamente entre os professores 

das respectivas instituições, não teve uma relação dialógica entre os docentes de ambas.  

Acreditamos, ainda, que não houve uma ação coletiva entre seus gestores, técnicas e 

docentes das entidades para a materialização da articulação nas disciplinas desses professores. 

Dessa forma, houve a confirmação da nossa hipótese de pesquisa: não existiu articulação 

entre o ensino médio do CAT do SESI-PE com a educação profissional do CFP do SENAI-

PE, através do Projeto EMEP.  

Concluímos que a grande maioria dos entrevistados concorda com a estruturação do 

seu currículo por competências, embora haja uma pequena restrição à sua implantação.  

 Possivelmente, a concordância dos entrevistados que fazem parte do CFP do SENAI-

PE pelo seu ensino por competências pode estar ligada à influência dos documentos mais 

recentes do SENAI-DN e do SENAI-Região Nordeste que recomendam a estruturação dos 

seus currículos da educação profissional com base nas competências, visando atender às 

necessidades do empresariado industrial. 

 Do lado do CAT do SESI-PE, o consentimento dos seus sujeitos pode estar atrelado 

também, provavelmente, às influências dos documentos mais recentes do SESI-DN, em 

parceria com o SENAI-DN, que reiteram a estruturação dos seus currículos baseado nas 
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competências. Além de que a instituição sesiana utilizava a pedagogia das competências na 

EJA e boa parte da equipe pedagógica do Projeto EMEP também atuava nessa modalidade de 

ensino. 

As competências que os docentes emepeanos listaram, e que buscam desenvolver nos 

seus alunos, foram bem variadas, tais como a criatividade, o aprender a aprender, o ser 

participativo, o aprender a fazer, o aprender a conviver juntos, o trabalhar em equipe, a 

necessidade de comunicação, entre outros. Percebemos que essa listagem é similar ao 

compromisso da educação profissional no SENAI, bem como baliza a formação emepeana 

direcionada para o mercado de trabalho.  

Sobre a dificuldade na assimilação do ensino por competências para os docentes, 

através desse Projeto, pode ser decorrente do fato de a grande maioria ou a totalidade desses 

professores não terem sido formados através do enfoque das competências, muito menos 

aqueles que foram educados na perspectiva das Séries Metódicas do SENAI, em que o 

aprender fazendo era - e em alguns casos ainda é - seu principal foco. Além disso, 

possivelmente, o professorado também não teve em sua formação a apropriação e o domínio 

daquele enfoque. O que pode diminuir essa lacuna é a formação em serviço que está sendo 

realizada sobre essa categoria pelas entidades. 

Contudo, achamos importante destacar dois pontos em relação à formação em serviço: 

em primeiro lugar, ela não foi privilegiada em nossas entrevistas, faltando-nos subsídios para 

uma maior análise e/ou clareza sobre o assunto.  

Em segundo lugar, muito provavelmente, essa formação em serviço sobre as 

competências, por estar sendo realizada pelas pedagogas do SESI-PE e do SENAI-PE, é 

balizada pelas propostas e ideologias das instituições, esquecendo, ao nosso ver, a matriz 

crítico-emancipatória daquela categoria, que, aliás, é uma matriz importante para os docentes 
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refletirem sobre um outro modelo que não possua como meta principal, única e exclusiva, o 

mercado de trabalho. 

Sabemos o quanto é difícil desconstruir essa intenção, ou pelo menos não priorizar 

esse âmbito, principalmente no SENAI, como também no SESI, por serem entidades criadas e 

balizadas pelos pressupostos do empresariado industrial. 

Para a maioria dos nossos entrevistados, o maior desafio que eles têm enfrentado com 

o ensino por competências, no currículo do Projeto, foi a dificuldade da articulação entre o 

ensino médio e a educação profissional.  Ora, como esperar um bom aproveitamento da 

metodologia desse ensino se a integração não está funcionando bem? E será que a pedagogia 

das competências fomenta a integração curricular? 

Em contraposição ao currículo por competências no modelo emepeano, acreditamos 

que a classe trabalhadora, bem como os pesquisadores na área de trabalho e educação, devem 

se encarregar de pesquisar e indicar diferentes ligações entre as categorias formação 

profissional, trabalho e competências, para que o enfoque dessa última categoria, na ótica dos 

empresários, não assuma uma resposta exclusiva. Nessa direção, caminhamos ao lado do 

pensamento de Manfredi: 

[...], pensamos que aos trabalhadores cabe pesquisar e sugerir outras relações 
entre trabalho/competências/formação profissional, de modo que o modelo 
de competências na versão empresarial não venha a ser assumido como a 
única resposta possível. Se as inovações técnico-organizacionais forem 
tomadas como essencialmente políticas (não simplesmente técnicas), assim 
também não serão neutras as propostas de intervenção e formação no e para 
o trabalho (MANFREDI, 1998, p. 38, grifo no original). 

 

Nessa mesma lógica, concordamos com Deluiz (2001) e Markert (2002) no 

concernente à defesa de uma matriz crítico-emancipatória das competências, bem como o 

desenvolvimento de uma formação integral e ampliada do homem. 

Pelas falas dos nossos entrevistados do SENAI, todos concordam com a organização 

dos currículos por módulos, por proporcionar aproveitamento de estudos e flexibilidade. 
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Concluímos que ser a favor dessas características é estar ligado aos preceitos atuais da 

educação profissional propostos pela instituição. 

E sobre os módulos básicos, específicos e complementares, na organização curricular 

da educação profissional, no Projeto EMEP, notamos que não existe homogeneidade dos 

entrevistados sobre a concordância daquela organização no Projeto. 

Considerando a maioria dos depoimentos, acreditamos que o Projeto EMEP objetiva, 

fundamentalmente, preparar para o mercado de trabalho. Ou seja, o Projeto EMEP subordina-

se ao trajeto histórico do SENAI e do SESI de formar para aquele âmbito.  

Concluímos que o Projeto EMEP forma Menores Aprendizes “intelecto-emocionais-

instrumentais”, de acordo com as demandas do empresariado industrial. Ou seja, esse Projeto 

desperta competências nos seus educandos semelhantes àquelas que são demandadas e 

necessárias ao capital e, conseqüentemente, ao empresariado industrial.  

Confirma-se, nessa perspectiva, sua legítima finalidade de preparar àqueles menores 

para uma sociedade competitiva, a qual sobrevivem aqueles que se sobressaem aos demais 

jovens. Dessa forma, a perspectiva da coletividade passa a ser corrompida pelos espíritos 

individualista e concorrencial. 

Ao invés da criação de Menores Aprendizes “intelecto-emocionais-instrumentais”, ou 

exclusivamente a de técnicos, comungamos com Ramos sobre nossa intenção de formar 

sujeitos que consigam interpretar a realidade e que sejam também profissionais. 

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 da 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. 125). 
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ANEXO A 

ARTICULAÇÃO NO PROJETO EMEP 
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Fonte: SESI-PE/SENAI-PE, 2003, p. 18. 
 



 

 

 
ANEXO B 

MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO MÉDIO 
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Carga Horária Total 27 27 27 3240 
 
Fonte: SESI-PE/SENAI-PE, 2003, p. 26. 

 
 



 

 

 
ANEXO C 

MATRIZ CURRICULAR DA ÁREA PROFISSIONAL DE ELETROMECÂNICA 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: arquivo em pdf intitulado “plano curso eletromecânica” que faz parte do cd-rom denominado “Os 
novos rumos da Aprendizagem Industrial. Ensino Médio e Educação Profissional (ação integrada SESI-
SENAI). Um Projeto de Cidadania do Trabalhador (SENAI-PE)”. 
 



 

 

 

ANEXO D 

MATRIZ CURRICULAR DA ÁREA PROFISSIONAL DE REFRIGERAÇÃO 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Fonte: arquivo em pdf intitulado “plano curso refrigeração” que faz parte do cd-rom denominado “Os novos 
rumos da Aprendizagem Industrial. Ensino Médio e Educação Profissional (ação integrada SESI-SENAI). Um 
Projeto de Cidadania do Trabalhador (SENAI-PE)”. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO E 

ROTEIRO DAS ENTREVISTAS (DOCENTES) 

 

Caracterização do entrevistado (a) 

Formação acadêmica: _________________________________________________ 
 

Experiência profissional: _______________________________________________ 

 

Tempo de atuação no SENAI-PE (SESI-PE): _______________________________ 

 

Como ingressou no SENAI-PE (SESI-PE)? _________________________________ 

 

Função (ões) atual (ais) no SENAI-PE (SESI-PE) desenvolvida(s) no Projeto EMEP: 

_______________________________________________________________ 

 
 
Sobre o SENAI-PE (SESI-PE) 
1) Você acha que houve modificação na concepção de formação do SENAI-PE (SESI-PE)? 

Se sim, a que você atribui essa mudança? 

 
Projeto EMEP 
2) O que você acha sobre a articulação do ensino médio com a educação profissional? 
Explique. 
3) Qual a sua opinião sobre a articulação do ensino médio no SESI-PE com a educação 
profissional no SENAI-PE, através do Projeto EMEP? Explique.  
4) Como se dá a concretização do Projeto EMEP, através da (s) disciplina (s) ministrada (s) 
por você? 
5) Na sua opinião, o aluno do Projeto EMEP está sendo preparado para o mercado de trabalho 

ou para o vestibular? Explique. 

 
Prática pedagógica 
6) Você acha que houve modificação na sua prática pedagógica após a implantação do Projeto 

EMEP? Se sim, a que você atribui essa mudança? 

7) Você acha que na (s) sua (s) disciplina (s), através do Projeto EMEP, existe a articulação 

do ensino médio com a educação profissional? Explique.  

8) Como tem sido a sua relação com os docentes de outras disciplinas, através do Projeto 

EMEP, de forma a garantir a articulação do ensino médio com a educação profissional?  

 



 

 

Ensino por competências 
9) Qual a sua opinião sobre a estruturação dos currículos pelo enfoque das competências?  

10) Qual a sua opinião sobre o ensino por competências no Projeto EMEP? Se concorda com 

esse ensino, qual (is) a(s) competência(s) que você busca desenvolver nos seus alunos? Por 

quê?  

11) Qual (is) o (s) maior (es) desafio (s) que você tem (têm) enfrentado na aplicação da 

metodologia utilizada no ensino por competência, através do currículo do Projeto EMEP?  

12) Qual a sua interferência na definição das competências a serem desenvolvidas pelos 

alunos?  

 
Modularização 
13) Qual a sua opinião sobre a organização dos currículos por módulos? 

14) Qual a sua opinião sobre os módulos básicos, específicos e complementares na 

organização curricular da educação profissional no Projeto EMEP?  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO F 

ROTEIRO DAS ENTREVISTAS (TÉCNICAS) 

 

Caracterização do entrevistado (a) 

Formação acadêmica: _________________________________________________ 
 
Experiência profissional: _______________________________________________ 
 
Tempo de atuação no SENAI-PE (SESI-PE): _______________________________ 
 
Como ingressou no SENAI-PE (SESI-PE)? _________________________________ 
 
Função (ões) atual (ais) no SENAI-PE (SESI-PE) desenvolvida(s) no Projeto EMEP: 
_______________________________________________________________ 
 
 
Sobre o SENAI-PE (SESI-PE) 

1) Você acha que houve modificação na concepção de formação do SENAI-PE (SESI-PE)? 

Se sim, a que você atribui essa mudança?  

 

Projeto EMEP 

2) O que você acha sobre a articulação do ensino médio com a educação profissional? 

Explique.  

3) Qual a sua opinião sobre a articulação do ensino médio no SESI-PE com a educação 

profissional no SENAI-PE, através do Projeto EMEP, e em sua opinião qual a repercussão 

pedagógica desse projeto nessa instituição?  

4) Você acredita que o Plano de Curso e/ou a Proposta Pedagógica do Projeto EMEP reflete a 

articulação do ensino médio no SESI-PE com a educação profissional no SENAI-PE? De que 

forma?  

5) Como se dá a concretização do Projeto EMEP no processo de formação dos alunos?  

6) Na sua opinião, o aluno do Projeto EMEP está sendo preparado para o mercado de trabalho 

ou para o vestibular? Explique.  

 

Prática pedagógica 

7) Você acha que houve modificação na prática pedagógica dos docentes após a implantação 

do Projeto EMEP? Se sim, a que você atribui essa mudança? 

8) Como tem sido a sua relação com os docentes e com as outras técnicas, através do Projeto 

EMEP, de forma a garantir a articulação do ensino médio com a educação profissional?  



 

 

 

Ensino por competências 

9) Qual a sua opinião sobre a organização dos currículos pelo enfoque das competências?  

10) Qual a sua opinião sobre o ensino por competências, através do currículo do Projeto 

EMEP? (MARROM) 

11) Como o professorado dessa instituição, através do Projeto EMEP, tem assimilado o ensino 

por competências?  

12) Você acredita que as disciplinas do Projeto EMEP, através das competências básicas, 

integradoras e profissionais se articulam nesse projeto? Explique.  

13) Qual (is) o (s) maior (es) desafio (s) que você tem (têm) enfrentado com o professorado 

no desenvolvimento da metodologia utilizada no ensino por competência, através do currículo 

do Projeto EMEP? 

 

Modularização 

14) Qual a sua opinião sobre a organização dos currículos por módulos?  

15) Qual a sua opinião sobre os módulos básicos, específicos e complementares na 

organização curricular da educação profissional no Projeto EMEP? 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

ANEXO G 

ROTEIRO DAS ENTREVISTAS (GESTORES) 

 

 
Caracterização do entrevistado (a) 
 
Formação acadêmica: _________________________________________________ 
 
Experiência profissional: _______________________________________________ 
 
Tempo de atuação no SENAI-PE (SESI-PE): _______________________________ 
 
Como ingressou no SENAI-PE (SESI-PE)? _________________________________ 
 
Função (ões) atual (ais) no SENAI-PE (SESI-PE) desenvolvida(s) no Projeto EMEP: 
_______________________________________________________________ 
 
 

Sobre o SENAI-PE (SESI-PE) 

1) Você acha que houve modificação na concepção de formação do SENAI-PE (SESI-PE)? 

Se sim, a que você atribui essa mudança? 

 

Projeto EMEP 

2) O que você acha sobre a articulação do ensino médio com a educação profissional? 

Explique. 

3) Qual a sua opinião sobre a articulação do ensino médio no SESI-PE com a educação 

profissional no SENAI-PE, através do Projeto EMEP, e em sua opinião qual a repercussão 

pedagógica e administrativa desse projeto nessa instituição? 

4) Foi feito algo ao nível de infra-estrutura nessa instituição para a concretização do Projeto 

EMEP? Explique.  

5) Houve modificação (ões) na gestão desta instituição com o Projeto EMEP? Se houve, qual 

(ais) modificação (ões) aconteceu (ram)?  

6) Como se dá a concretização do Projeto EMEP no processo de formação dos alunos? 

7) Na sua opinião, o aluno do Projeto EMEP está sendo preparado para o mercado de trabalho 

ou para o vestibular? Explique. 

 



 

 

Prática pedagógica 

8) Você acha que houve modificação na prática pedagógica dos docentes e das pedagogas 

após a implantação do Projeto EMEP? Se sim, a que você atribui essa mudança? 

9) Como tem sido a sua relação com os docentes e com as técnicas, através do Projeto EMEP, 

de forma a garantir a articulação do ensino médio com a educação profissional?  

 

Ensino por competências 

10) Qual a sua opinião sobre a organização dos currículos pelo enfoque das competências? 

11) Qual a sua opinião sobre o ensino por competências, através do currículo do Projeto 

EMEP? 

12) Como o professorado e as técnicas dessa instituição, através do Projeto EMEP, têm 

assimilado o ensino por competências?  

13) Você acredita que as disciplinas do Projeto EMEP, através das competências básicas, 

integradoras e profissionais se articulam nesse projeto? Explique. 

14) Qual (is) o (s) maior (es) desafio (s) que você tem (têm) enfrentado com o professorado e 

com as técnicas na administração do ensino por competência, através do currículo do Projeto 

EMEP? 

 

Modularização 

15) Qual a sua opinião sobre a organização dos currículos por módulos? 

16) Qual a sua opinião sobre os módulos básicos, específicos e complementares na 

organização curricular da educação profissional no Projeto EMEP? 

 

 
 

 
 


