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RESUMO

Esta  pesquisa  analisa  as  implicações  do  modelo  de  competência  na  ação  pedagógica 

desenvolvida no SENAC/PE, sob a ótica de docentes e supervisoras dos cursos: Técnico em 

Secretariado  e  Técnico  em  Enfermagem.  Tivemos  como  campo  empírico  três  Centros 

Profissionalizantes localizados nas cidades de Paulista, Vitória de Santo Antão e Recife, onde 

os citados cursos técnicos estavam sendo desenvolvidos. Como procedimento metodológico, 

optamos pela entrevista semi-estruturada composta por uma amostra de dezesseis docentes e 

quatro supervisoras. Dos extratos das falas analisamos os elementos mais pertinentes à nossa 

investigação. Utilizamos análise documental de natureza histórica e social efetivada a partir 

dos seguintes documentos: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 e seus 

atos  reguladores  mais  pertinentes  à  educação  profissional  e  políticas,  projetos,  planos 

institucional, procurando fazer o cotejamento dos mesmos, entre si e com o currículo formal e 

real expresso nas falas dos sujeitos pesquisados. Verificamos como implicações nas ações de 

educação  do  SENAC/PE:  professores  sem formação  para  docência  e  sem bases  teórico-

metodológicas para implantação da proposta; educação continuada insuficiente; tempo e o 

contexto sócio-educativo inconciliáveis com as estratégias usadas para o desenvolvimento das 

competências,  conforme  estão  prescritas  nas  diretrizes  curriculares;  rotatividade  de 

professores;  resistência oculta à implementação do modelo de competências e alunos com 

defasagem  na  formação  básica,  indicando  que  o  modelo  de  competências,  conforme 

preestabelecido, apresenta-se incompatível com a realidade escolar, mesmo em se tratando da 

formação profissional,  visto que,  na prática pedagógica,  os docentes esbarram em limites, 

alguns dos quais, maiores do que suas possibilidades de superação. Embora a reinterpretação 

do discurso pedagógico oficial oriente as ações e capacitações, concluímos que há um “gap” 

entre o referido discurso implícito no currículo prescrito e a prática pedagógica anunciada 

pelos entrevistados, não obstante elementos que fundamentam o modelo de competências se 

façam presentes nas falas dos sujeitos integrantes do estudo. Os achados parecem confirmar 

alguns resultados da literatura que apontam a polissemia e distorções implícitas na pedagogia 

das competências.

Palavras chaves: educação profissional, modelo de competências, qualificação, currículo e 

prática pedagógica.



ABSTRACT

This research analyzes the implications of the model of competences in the pedagogical action 

developed at SENAC/PE under the docents’ and supervisors’ optics of the following courses: 

Technical Course of Secretaryship and Technical Course in Nursing. We had as an empiric 

field three Professionalizing Centers located in the cities of Paulista, Vitória de Santo Antão 

and  Recife,  where  the  cited  technical  courses  were  being  held.  As  a  methodological 

procedure, we opted for a semi-structured interview composed by a sample of sixteen docents 

and four supervisors. We analyzed the most pertinent elements of the speech extracts for our 

investigation. We used documental analysis of historical and social nature accomplished by 

the  following  documents:  The  Directive  and  Basis  of  the  National  Education  Law  No. 

9.394/96 and its  most  pertinent  regulating acts  of the professional  education and politics, 

projects,  institutional  plans,  trying  to  collate  data  and  compare  with  the  formal  and  real 

curriculum expressed in the speeches of the researched subjects. We verified as implications 

in the actions of the education of SENAC/PE, teachers without background for teaching and 

theoretical-methodological  bases  for  the  implementation  of  the  proposal;  insufficient 

continued education; time and social-educative context iconsistent with the strategies used for 

the development of the competences, as they are prescribed in the curricular directives; the 

rotation  of  the  teachers;  the  hidden  resistance  to  the  implementation  of  the  model  of 

competences;  and students presenting basic formation deficit,  indicating that the model of 

competences, as it is pre-established, is incompatible with the school reality, even though it is 

about professional formation, seeing that, in the pedagogical practice, the docents run into 

limits which are greater than their surpassing possibilities. Although the re-interpretation of 

the official pedagogical discourse guides the actions and capabilities, we conclude that there 

is  a  gap  between  the  referred  discourse  implied  in  the  prescribed  curriculum  and  the 

pedagogical practice announced by the interviewees; however, the elements that set up the 

model  of  competences  are  part  of  the  integrated  subjects’  speeches  of  this  study.  The 

discoveries seem to confirm some literature results that point out to polysemy and distortions 

implied in the pedagogy of competences.

Key words: professional education, competence, qualification, curriculum and pedagogical 

practice.



"Considero  meu próprio  ato  de  escrever  uma estranha  combinação 
entre  prazer  e  agonia.  Prazer  porque  você  tenta  desembaraçar  sua 
compreensão das complexidades da realidade.  E  a  agonia vem,  em 
primeiro lugar, do fato de você obter essa compreensão ou não. Mas 
existe  outro aspecto envolvido que  é  o  fato  de  se o  que você está 
dizendo irá fazer diferença”.

(Carlos Alberto Torres, 2000)

 



INTRODUÇÃO



Nas  últimas  décadas,  a  noção  de  competências  vem  sendo  difundida  nos  vários 

contextos da sociedade, vinculada às mudanças nas formas de produção e organização do 

trabalho, associada à competitividade das empresas, à empregabilidade dos trabalhadores e à 

flexibilização  dos  diversos  sistemas  sociais.  Vinculada  à  competência  do  indivíduo,  essa 

noção, gradativamente, adquire relevância frente à idéia de qualificação do posto de trabalho e 

passa  a  orientar  os  vários  níveis  e  modalidades  de  educação,  ao  mesmo  tempo  em que 

alimenta a estratégia neoliberal de consolidação da hegemônica do sistema capitalista. 

Para melhor compreensão do deslocamento conceitual de qualificação da formação 

profissional para a lógica da competência do indivíduo, há necessidade de se apreender as 

políticas educacionais que deram forma e conteúdo a um modelo de educação fundamentado 

na  pedagogia  das  competências1 que  busca  ancoragem  nas  matrizes  epistemológicas 

funcionalista, behaviorista, construtivista e crítico-emancipatória. 

O  movimento  reformista  desencadeado  pelo  governo  brasileiro,  na  década  de  90, 

orquestrado por organismos multilaterais2 vinculados à hegemonia capitalista, estende-se à 

educação escolar, por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB 9.394/96, quando 

a noção de competência é apresentada como elemento estruturante do currículo da educação 

de nível técnico. Essa mediação dos dois últimos governos, por meio da difusão, implantação 

e monitoramento de propostas curriculares fundamentadas na pedagogia das competências, 

procura ajustar os trabalhadores aos mecanismos de recomposição do sistema econômico.

Proveniente  do  modelo  de  gestão  empresarial,  noção  de  competências  centra  sua 

atenção nos conhecimentos, habilidades e comportamentos, atributos pessoais do trabalhador, 

1 Sobre essa pedagogia, Ramos (2001) empreende uma análise profunda e crítica em relação ao deslocamento da 
concepção de qualificação para a noção competência que encontra materialidade pedagógica, especialmente no 
âmbito da educação profissional de nível técnico.  Foi impulsionada pela a reforma da educação, a partir da LDB 
9.394/96.  Em sua obra: Pedagogia das Competências: autonomia ou adaptação? (2001), entre outras coisas, 
podemos  encontrar  as  matrizes  epistemológicas  e  bases  teórico-metodológicas  que  dão  sustentação  a  essa 
pedagogia.
2 Entre outros organismos multilaterais realçamos o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Banco 
Mundial  (BM),  a  Organização  das  Nações  Unidas  Para  a  Educação,  Ciência  e  Cultura  (UNESCO)  e  a 
Organização Internacional do Trabalho (OIT).



os quais devem se manifestar durante o desempenho de sua atividade profissional. O referido 

modelo, no sentido de alcançar melhoria nos padrões de produtividade e competitividade das 

empresas, favorece os interesses individualistas, a instabilidade e a competitividade entre os 

trabalhadores. Acrescentando-se a isso, a atribuição de responder pela produção que, com a 

crise  do  modelo  taylorista-fordista,  passa  a  ser  de  responsabilidade  de  cada  trabalhador. 

Decorre daí a educação com foco na formação de competências profissionais e ênfase no 

desenvolvimento  de  novos  perfis  profissionais  que  respondam  às  exigências  do  novo 

paradigma flexível de produção. Circunscrita à inteligência prática a que se pretende reduzir a 

ação profissional, a noção de competências, eixo norteador dos processos de trabalho, firma-

se como “princípio específico” orientador da organização curricular educativa, em especial, 

na educação de nível técnico profissionalizante.

Na educação profissional  brasileira,  a  noção de  competência  foi  introduzida,  mais 

especificamente, por meio do Parecer CNE/CEB nº 16/99 que regulamenta a referida LDB 

9.394/96, passando a ser entendida como “a capacidade de mobilizar, articular e colocar em 

ação valores, conhecimentos e habilidades necessários para o desempenho eficiente e eficaz 

de atividades requeridas pela natureza do trabalho”. Esse entendimento procura adequar a 

referida modalidade de educação, aos novos propósitos da aprendizagem previstos para esse 

estágio e aos novos contextos em que ela está inserida (Ramos, 2004). Entretanto, a  forma 

verticalizada com que foi incorporado ao currículo escolar, sem a participação democrática 

dos profissionais em educação e de suas entidades representativas, lhe confere um caráter 

autoritário, além de já conter em seu cerne, o pragmatismo estreito do mercado.

A  aproximação  entre  a  escola  e  o  sistema  produtivo,  por  meio  de  políticas 

educacionais,  tem  mobilizado  instituições  escolares  no  sentido  de  reformularem  as  suas 

propostas pedagógicas e, simultaneamente, vem desencadeando estudos, pesquisas e debates 

que se apresentam sob várias perspectivas de abordagem: ora os discursos revelam uma visão 



comportamentalista  de base instrumental  ressignificada,  ora  se  colocam no outro extremo 

ideológico de negação da convivência entre competência e educação escolar para cidadania. 

Em meio ao embate e orientações legais e institucionais, perdidos em um emaranhado de 

proposições e contradições, encontram-se os(as) professores(as) que,  na ausência de bases 

teórico-metodológicas que se apresentem coerentes com seus saberes construídos, mantêm ou 

dão origem a práticas de base essencialmente empírica. 

Em face da nova perspectiva de educação profissional na qual as demandas do setor 

produtivo  passam  a  determinar  os  conhecimentos  e  necessidades  de  aprendizagem,  não 

podemos ficar alheios, ou, como diria Ciavatta (2002), é preciso “perder a inocência” diante 

desses mecanismos ideológicos que se interpõem ao processo educativo. Queremos, com isso, 

advertir que os citados mecanismos implícitos nos princípios e conceitos disseminados por 

meio  das  políticas  e  propostas  educacionais  e  materializados  na  prática  pedagógica,  pela 

forma  não-material  do  trabalho  pedagógico,  dissimulam  a  alienação  consubstanciada  no 

processo  de  educação  escolar,  agora  centrada  no  mercado  de  trabalho.  Freitas  (1995)3, 

parafraseando  Saviani  (1991),  explica  e  contribui  para  um  melhor  entendimento  dessa 

alienação no âmbito da educação escolar:

“pelo fato de que, teoricamente, o trabalho não-material pode ser produzido 
e consumido ao mesmo tempo, criam-se condições para que se diga que o 
aluno, na escola capitalista,  não está alienado do produto de seu trabalho 
escolar. Porém, haveria uma alienação do processo do trabalho - apesar de 
não haver alienação do produto” (Freitas, 1995: 113).

Esse autor, citando Max, para quem a alienação do produto resulta da alienação do 

processo, entende que esta idéia nos coloca diante de uma dificuldade de se interpretar a 

escola, uma vez que, “como pode o aluno  não se alienar do produto do seu trabalho (não-

material) e ser, ao mesmo tempo, alienado do processo de trabalho escolar?” (Freitas, 1995: 

3 Esse autor considera que alunos e professores são alienados dos processos educativos, quer seja em nível mais 
geral  (definição de  políticas,  projetos e  programas de educação),  quer  seja  na instância da  sua  escola,  não 
participando  enquanto  coletivo  organizado  e  influente  nas  decisões  importantes  em  relação  ao  projeto 
pedagógico,  implementação  de  políticas,  construção  do  currículo,  definição  de  metodologias,  objetivos, 
conteúdo, sistemas e mecanismos de avaliação da escola, etc. Nos processos educativos vividos no interior das 
salas de aula, a situação se reproduz entre professores(as) e alunos(as) (Freitas, 1995).



113,  grifo  no  original).  Esclarecendo  esse  questionamento,  Enguita  (1989:  185)  ilustra  a 

realidade escolar:

"Espaços  transparentes,  pátios  de  recreio  vigiados,  entradas  controladas, 
compartimentos sem fechadura nos banheiros, etc., somados à falta de um 
espaço próprio que não seja a sala de aula, além de possibilitar a vigilância 
constante, recordam a crianças e jovens que o território da escola não é, de 
forma alguma, seu território, que não podem dispor dele, assim como não 
podem dispor de si mesmos enquanto permanecerem dentro de seus limites".

Considerando os aspectos levantados e diante dos diversos mecanismos de regulação 

que buscam acomodar os alunos-trabalhadores às prescrições do setor produtivo, os quais vão 

desde  a  organização  social  do  trabalho  à  organização  do  trabalho  pedagógico,  nossa 

preocupação,  nesta  pesquisa,  foi  focalizar  essas  interferências  no  campo  da  educação 

profissional.

Alvo primeiro das últimas políticas educacionais, a proposta de educação profissional, 

centrada  no  desenvolvimento  de  competências,  substitui  o  ensino  fundamentado  em 

conhecimentos  organizados  por  disciplinas,  para  um  currículo  estruturado  a  partir  das 

competências demandadas pelo mercado de trabalho e organizado em módulos. Por serem 

estabelecidas  a  partir  de  perfis  profissionais  definidos  pelos  processos  de  trabalho,  as 

competências encontram receptividade no ensino técnico profissionalizante, uma vez que este, 

de um lado, está motivado pela

“necessidade de justificar a validade de suas ações e de seus resultados; de 
outro,  seus  agentes  não  mantêm  a  mesma  relação  com  o  saber  que  os 
professores de disciplinas academicamente constituídas; longe de sacralizar 
o  saber,  os  professores  das  matérias  tecnológicas  e  profissionalizantes 
consideram que a validade dele deve ser aprovada pela sua utilização em 
situações  definidas  (inclusive  por  agentes  externos  à  instituição  escolar)” 
(Tanguy, 2003: 25). 
 

Ratificando  a  afirmação  de  Freitas  (1995),  podemos  deduzir  que  essa  realidade  é 

também um campo favorável ao processo de alienação do significado que a aprendizagem 

profissional  tem para  o  aluno.  Esse  processo  de  alienação  extrapola  o  campo teórico,  se 

manifesta por meio dos currículos e programas escolares e adquire materialidade na ação 



pedagógica,  compondo  a  formalização  da  pedagogia  das  competências.  A  propósito,  a 

formulação de Ramos (2001) pode orientar-nos a escapar dessas armadilhas do capital: torna-

se  indispensável  muita  lucidez  intelectual,  postura  crítico-epistemológica  e  autonomia 

investigativa que favoreçam a desmistificação da realidade na perspectiva de uma nova práxis 

pedagógica construída a partir da condição histórica dos alunos e professores.

Com base nesses pressupostos  e diante dos vários usos que vêm sendo atribuído à 

noção de competências, consideramos importante analisar como o modelo de competências 

vem sendo apropriado pelos(as) professores(as) do SENAC/PE. A nossa participação direta, 

junto aos docentes e supervisoras, no sentido de minimizar os efeitos negativos desse modelo 

de educação implementado e, acima de tudo, compreender/desvelar e intervir na busca de 

alternativas que possam dar uma nova materialidade ao discurso das competências, nos pôs 

diante  de  vários  questionamentos  quanto  aos  rumos  da  experiência  desenvolvida  no 

SENAC/PE, vindo a se consubstanciar nesta pesquisa. 

Partimos  do  entendimento  de  que,  uma  nova  experiência  pedagógica,  inserida  no 

contexto escolar, inevitavelmente, se vincula ao processo de construção do currículo. Integra-

se, portanto, a um processo social construído em meio a conflitos e permeado de contradições, 

correntes ideológicas, valores, tradições, experiências e saberes diversos.

Dessa  forma,  não  nos  propusemos  a  identificar  erros  e  acertos  do  processo  de 

educação  profissional,  desencadeado  a  partir  dos  documentos  reguladores  da  educação 

profissional, mas, acima de tudo, compreender mecanismos, formalmente encaminhados, ou 

saberes explícitos e “ocultos” que possam estar interferindo na materialização do currículo 

por competências.

Em um contexto em que a noção de competências adquire vários significados que vêm 

sendo disseminados por  meio das  políticas de educação e  cujos reflexos  incidem sobre a 

construção da identidade dos trabalhadores, este estudo partiu da seguinte questão norteadora 



do nosso processo de investigação:  quais  as implicações do modelo de competências na 

educação profissional desenvolvida no SENAC/PE?

A  problematização  que  conduziu  o  desenvolvimento  de  nossa  pesquisa  partiu  do 

entendimento de que o modelo de competência, conforme está prescrito nos Referenciais 

Nacional  de  Educação  Profissional  do  Sistema  SENAC,  não  vem  encontrando 

materialidade  na  prática  pedagógica  dos  professores  do  SENAC  de  Pernambuco  – 

DR/PE, podendo decorrer de inseguranças e inconsistências teórico-práticas ou da ausência 

de um contexto favorável à efetivação da práxis pedagógica. Esse entendimento conduziu à 

hipótese  de  que,  na ausência  dos  elementos  necessários  à  efetivação  da  prática 

pedagógica por competência, os professores buscam construir um modelo alternativo (a 

partir  das condições  disponíveis),  situado entre o discurso oficial  e  os  documentos  e 

orientações institucionais, bem como impregnado da realidade cultural e social que os 

cerca.  Um modelo vivido que geralmente se  manifesta de forma fragmentada e sem 

consistência pedagógica. 

Essa suposição tomou como uma das referências,  um vasto repertório de políticas 

educacionais que foram gestadas no âmbito do Estado e disseminadas de forma verticalizada, 

razão pela qual, algumas delas, não foram muito além de uma “linguagem de moda” que 

modifica apenas os textos e, gradativamente, vão se tornando esquecidas (Perrenoud, 1999). 

Isso nos reporta também a situações do cotidiano profissional, as quais têm mostrado que, no 

processo  de  implementação  de  políticas  educacionais,  os  professores  reencaminham  as 

propostas curriculares a partir dos seus próprios princípios, valores e experiências vividas.

Nesse mesmo sentido, partimos do entendimento de que aprendizagem para a docência 

se inicia antes mesmo do processo de formação e se estende durante esse processo, quando as 

experiências vão construindo representações sobre a ação do professor, a função da escola e 

suas derivações (Anastasiou, 2004). Isso pressupõe que



“a atuação na docência reflete as concepções que o professor efetivou em 
sua caminhada, iniciada como aluno, acerca desses elementos citados e de 
outros  que  interferem  em  sua  ação  de  ensinar  e  de  deixar  aprender..., 
podendo  haver  uma  diferenciação  entre  os  docentes  que  tiveram  uma 
formação  na  área  de  pedagogia,  ou  seja,  na  Pedagogia  e  Licenciaturas” 
(Anastasiou, 2004: 60).

À nossa hipótese, aliamos as idéias de Martins (1989) ao explicar os mecanismos que 

compõem a práxis pedagógica. Sobre esse enfoque, os seus estudos ponderam que a partir da 

prática, são geradas teorias pedagógicas e que, “no dia-a-dia de nossas escolas se constrói 

uma didática prática em antítese à didática teórica, transmitida nos cursos de formação de 

professores... Nela estão os germes de uma teoria pedagógica alternativa” (Martins 1989: 13).

Ainda  no  sentido  de  contribuir  com  a  problematização  da  hipótese  levantada, 

recorremos aos estudos de Tardif (2002) quando, preocupada em aprofundar as discussões 

acerca da importância dos saberes, das experiências docentes, bem como a sua relação com 

outros saberes (curriculares, disciplinares, etc.) disseminados no ambiente escolar, considera 

que:

“os professores não rejeitam os outros saberes totalmente, pelo contrário, 
eles os incorporam à sua prática, retraduzindo-os, porém em categorias de 
seu  próprio  discurso.  Nesse  sentido,  a  prática  pode  ser  vista  como  um 
processo de aprendizagem através  do qual  os professores retraduzem sua 
formação e a adaptam à profissão, eliminando o que lhes parece inutilmente 
abstrato ou sem relação com realidade vivida e  conservando o que pode 
servir-lhes de uma maneira ou de outra” Tardif (2002: 53).

Diante da perspectiva de investigar a questão norteadora da pesquisa,  foi  definido 

como objetivo geral do nosso estudo: analisar as implicações do modelo de competências na 

prática pedagógica dos professores do SENAC/PE.

Considerando a complexidade da temática, optamos por restringir o nosso recorte aos 

seguintes objetivos específicos:

1) analisar  as  implicações  do  Modelo  de  Competências  na  organização  do  trabalho 

pedagógico do SENAC-PE;

2) identificar a relação entre as bases teóricas que fundamentam o Modelo de Competências, 



implantado no SENAC/PE, e as concepções que fundamentam a ação docente;

3) apreender a análise que os professores desenvolvem da sua prática pedagógica a partir da 

implantação do modelo de competência.

Finalmente, todos os aspectos levantados  constituíram ponto de partida para o nosso 

estudo  que  procura  ter,  como  horizonte,  a  profissionalização  dos  trabalhadores  numa 

perspectiva de superação da realidade atual.

1 – Considerações Metodológicas

Esta pesquisa constituiu-se de uma problematização do “modelo de competências”, 

implantado na educação profissional desenvolvida no SENAC/PE e teve como eixo condutor, 

a investigação dos impactos dessa proposta na prática pedagógica dos docentes.

Caracterizou-se como um estudo exploratório, tendo em vista o propósito de favorecer 

a melhor compreensão do construto estudado.  Para Tripodi et al.  (1975: 61), “a estratégia 

lógica  de  estudos  exploratórios  consiste  em fornecer  um quadro  de  referência  que  possa 

facilitar o processo de dedução de questões pertinentes na investigação de um fenômeno”.

Dessa forma, por se desconhecer parte do fenômeno estudado, buscamos inicialmente 

compreender  a  aproximação  das  questões  postas  pelas  transformações  do  mercado  de 

trabalho, com o processo de formação profissional, especialmente no que se refere à educação 

dos trabalhadores,  por meio da ação pedagógica,  vivenciada no interior das escolas e sua 

estreita vinculação com as práticas sociais.

Para  melhor  entendimento  da  noção  de  competência  a  partir  da  lógica  capitalista 

difundida  na educação,  optamos por  iniciar,  contextualizando o tema em alguns espaços-

tempo.  Essa  foi  uma  forma  de  poder  identificar  elementos  que  integram a  totalidade  do 

objeto, sem perder de vista a sua historicidade. Esses elementos que compõem e explicam 



essa totalidade, dão significado, forma e subsídios à compreensão de  rupturas, resistências, 

pontos de continuidade, conflitos ideológicos e outros elementos que entram em cena nesse 

processo social de construção do currículo e de práticas pedagógicas. Assim sendo, a nossa 

pesquisa revelou o seu caráter social, portanto essencialmente qualitativo.

 Para este trabalho, tomamos como categorias teóricas: educação profissional, modelo 

de competências, qualificação, currículo e prática pedagógica “na perspectiva de apreender as 

determinações e as especificidades que se expressam na realidade empírica” (Minayo, 2000: 

94), procurando assegurar ao objeto pesquisado, a sua dimensão histórica e social, bem como 

a sua visão de totalidade.

Na perspectiva apresentada, e mediante o caráter abrangente e de âmbito histórico-

social que o estudo requer, procuramos nos apoiar no materialismo histórico-dialético. Essa 

opção se justifica nos seguintes termos:

“os princípios fundamentais que explicam o processo de desenvolvimento 
social,  podem  ser  resumidos  nos  termos:  materialismo  histórico  e 
materialismo  dialético.  Enquanto  o  materialismo  histórico  representa  o 
caminho teórico que aponta  a  dinâmica do real  na  sociedade,  a  dialética 
refere se ao método de abordagem deste real.  Esforça-se para entender o 
processo histórico e seu dinamismo, provisoriedade e transformação. Busca 
apreender a prática social empírica e os indivíduos em sociedade (nos grupos 
e classes sociais), e realiza a critica das ideologias, isto é, do imbricamento 
do sujeito e do objeto, ambos históricos e comprometidos com os interesses 
e as lutas sociais de seu tempo” (Minayo, 2000: 65).

Compreendemos que, a exemplo do que ocorre em outros níveis do sistema de ensino, 

a  visão  docente,  acerca  da  ação  educativa,  não  é  resultado,  apenas,  dos  conhecimentos 

científicos e/ou formalmente apropriados, mas sofre influências de lutas políticas e de poder, 

conflitos das mais diversas ordens, resistências explícitas e veladas, conhecimentos validados 

socialmente,  lideranças  intelectuais,  valores,  entre  outros.  Assim  sendo,  não  é  fruto, 

unicamente, das prescrições legais e institucionais.  

Sendo  a  visão  docente,  fonte  de  compreensão  dos  meios  adotados  para  a 

implementação do modelo de competências, definimos como sujeitos da pesquisa, os(as) 



professores(as)  de  Educação  Profissional  do  SENAC/PE  que  vêm  desenvolvendo 

experiências no curso Técnico em Enfermagem e no curso Técnico em Secretariado. Essa 

escolha  se  justificou,  também,  em  virtude  do  primeiro  ser  oferecido,  pela  Instituição 

pesquisada, com mais freqüência e contar com mais tempo de implementação do modelo de 

competências (foi o primeiro a ser estruturado por competências) e o segundo por integrar 

uma área que se constitui como foco da ação educativa do SENAC-PE: área de gestão.

Tendo em vista essas programações serem oferecidas em quatro municípios do Estado 

(Recife, Vitória de Santo Antão, Paulista, Caruaru e Petrolina) e, diante da exigüidade do 

tempo, a pesquisa foi realizada nos Centros Profissionais localizados nas cidades de Paulista, 

Vitória de Santo Antão e Recife. 

Definiu-se por um total de  16 docentes  e  04 supervisoras, o que representa  30% e 

67% respectivamente, do total de professores(as) e supervisoras lotadas nessas três escolas. 

Optou-se,  preferencialmente,  por  docentes  que  tivessem vínculo  Efetivo  ou  Contrato  por 

Tempo Indeterminado, uma vez que esses profissionais mantêm-se, na Instituição, por mais 

tempo,  o  que,  no  nosso  entendimento,  os  tornam  mais  próximos  das  oportunidades  de 

capacitação  promovidas  pela  Instituição  e,  conseqüentemente,  de  mais  fácil  acesso  aos 

documentos  institucionais.   Acrescente-se  ainda  a  possibilidade  de  terem  vivenciado  a 

transição de um modelo (currículo organizado por disciplina) para outro (currículo centrado 

em competências).  Dessa  forma,  presumiu-se  que  esses  profissionais,  com base  em suas 

experiências e saberes construídos, estariam preparados para fazer uma reinterpretação dos 

princípios e conceitos estabelecidos a partir das orientações legais e institucionais. Realçamos 

que  os  perfis  variaram  no  que  se  refere  aos  componentes  curriculares  trabalhados, 

contemplando assim uma diversidade de experiências no ensino profissionalizante (campo de 

estágio, desenvolvimento de projetos, ética, entre outros).

Em se tratando de uma instituição, cuja atividade-fim é a Educação Profissional, na 



qual a coordenação da ação pedagógica é atribuída às supervisoras, a presente investigação 

ouviu as profissionais supervisoras que se encontravam atuando em cada campo de pesquisa, 

uma  vez  que  sua  função  caracterizada  por  meio  do  Regimento  –  ano  2000,  tem  como 

responsabilidade: “acompanhar, apoiar, articular e intervir em todas as etapas do processo 

ensino-aprendizagem” (Regimento, Art. 30).  

Ao identificarmos que o SENAC/Paulista, no período destinado à coleta dos dados 

primários, não estava oferecendo o Curso Técnico em Secretariado, e, diante de uma relativa 

rotatividade de  professores,  em algumas  escolas  do  SENAC/PE,  a  seleção de sujeitos  da 

pesquisa contou com a seguinte distribuição:

QUADRO 1

 SUJEITOS DA PESQUISA

Municípios Professores Supervisoras Total

Paulista
Téc. em Enf. – 04 Téc. em Enf. – 01

Téc. em Sec. - 01

Curso de Enf. - 05

Téc. em Sec. – 01
Sub-total                          04                          02                          06

Vitória de Sto. Antão
 Téc.e Enf.  – 03

Téc. em Sec. - 04

Téc. em Enf. – 01

Téc. em Sec. - 01

Téc. em Enf. – 04

Téc. em Sec. - 05
Sub-total                           07                          02                          09

Recife
Téc. em Enf. – 02

Téc. em Sec. - 03

Téc. em Enf.-   02

Téc. em Sec. – 03
Sub-total                          05                          05
TOTAL GERAL                          16                            04                           20

Buscando apreender melhor a realidade estudada, usamos, como principal indicador de 

análise, a visão dos  docentes, traduzida no  conteúdo de suas falas, uma vez que, no nosso 

entendimento,  nas  lentes  desses  profissionais  encontram-se  refletidas,  além de  elementos 

apropriados ou reelaborados a partir do currículo oficial prescrito, experiências profissionais, 

sociais e de vida de cada um, assim como elementos do projeto de educação e da cultura 

escolar na qual estão atuando.



Como instrumento de coleta dos dados primários, utilizamos a  entrevista semi-

estruturada por  se tratar de instrumento que melhor se ajusta à situação que se pretendeu 

investigar, em virtude de permitir ao entrevistado a oportunidade de enriquecer a entrevista, 

dando-lhe  uma  dimensão  qualitativa.  Segundo  Triviños  (1990),  esse  procedimento 

metodológico pode ser definido como aquele que parte de questionamentos básicos, tendo 

como referências teorias e hipóteses importantes para pesquisa, bem como permite um amplo 

campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão se apresentando, à medida que se 

vai  recebendo  respostas  dos  entrevistados.  Dessa  forma,  o  entrevistado,  ao  seguir, 

espontaneamente, a linha de seu raciocínio, com base em suas experiências e saberes e com 

foco no objeto colocado pelo entrevistador, começa a participar na elaboração do conteúdo da 

pesquisa.

Na análise das respostas, fizemos o levantamento dos dados obtidos. Na interpretação, 

fizemos a articulação entre os dados, a hipótese e a teoria escolhida.

 Utilizando-nos  das  respostas  das  entrevistas  e  dos  conteúdos  de  documentos 

institucionais,  realizamos  a  análise  de  conteúdo,  no  sentido  de  obter  indicadores  que 

permitissem a interpretação da realidade em estudo. 

A opção pela análise de conteúdo como estratégia de análise das entrevistas decorreu 

do entendimento de que esta poderia ser utilizada, entre outras finalidades, para se estudar 

estratégias e debates políticos, bem como “para esclarecer fenômenos sociais particulares, em 

matéria de comunicação, por exemplo, em que se poderiam examinar os postulados implícitos 

nos manuais escolares ou os estereótipos veiculados pela  publicidade” (Laville  e  Dionne, 

1999: 215). E, acima de tudo, a análise de conteúdo favorece a compreensão de fragmentos 

existentes nas estruturas das mensagens, procurando extrair significação em suas diferentes 

características e dar-lhes sentido e/ou captar-lhes as intenções. Em se tratando de um método 

não rígido e, por isso, não sujeito a etapas circunscritas, segundo Laville e Dionne (1999), isto 



exige  do pesquisador,  prova  de  imaginação,  de  julgamento,  de  nuança  e,  acima de  tudo, 

prudência  crítica,  especialmente  pelo  caráter  subjetivo  das  inferências  no  que se  refere  à 

interpretação dos chamados conteúdos ocultos, embora se tenha, neste estudo, a preocupação 

em analisar, especialmente, o conteúdo manifesto.

   Considerando que a área de nosso interesse – educação profissional – apresenta-se 

como de grande dimensão e, mediante o recorte que fizemos da realidade: “implicações do 

modelo de competências na prática pedagógica dos professores de educação profissional do 

SENAC/PE”, iniciamos o nosso estudo por meio de uma pesquisa bibliográfica que favoreceu 

a nossa aproximação com as implicações do fenômeno estudado – educação por competência. 

A  busca  de  bases  teóricas  para  investigação  do  problema  levantado,  encontra 

justificativa na afirmação de Minayo (2000: 92):

“a relação dialética entre teoria e realidade empírica se expressa no fato de 
que a realidade informa à teoria que por sua vez a antecede, permite percebê-
la formulá-la, dar conta dela, fazendo-a distinta, num processo sem fim de 
distanciamento e apreensão. A teoria domina a construção do conhecimento 
através  de  conceitos  gerais  provenientes  do  momento  anterior.  Seu 
aprofundamento,  de  forma  crítica,  permite  desvendar  dimensões  não 
pensadas a respeito da realidade que não é evidente e que não se dá: ela se 
revela  a  partir  de  interrogações  elaboradas  no  processo  de  construção 
teórica”.

Nesse sentido, recorremos a aportes teóricos de autores, estudiosos do tema em pauta, 

com os quais guardamos sintonia, bem como de outros autores,  quando necessário,  como 

meio de favorecer a problematização e explicitação das questões que foram se apresentando 

no decorrer do processo investigativo. 

E, mediante a necessidade de contextualizar o fenômeno estudado, buscamos apoio em 

estudiosos comprometidos com a educação dos trabalhadores (Oliveira, 2006, 2004, 2003, 

2001; Frigotto, 2005, 1999, 1995; Kuenzer, 2005, 2004a e b,  2002, 1999; Tumolo,  2001, 

1997; Freitas, 1995, entre outros). Embora todos preservem a sua autonomia no que se refere 

às formas de interpretação dos fatos relacionados à nossa pesquisa, permitindo abordagens 

sobre diversos pontos de vista, em seu conjunto, eles se complementam, se enriquecem e nos 



apoiaram no sentido de permitir maior compreensão do problema estudado. Acrescente-se, 

ainda, que suas formas de interpretar os fatos e o mundo têm em comum a análise sob a 

perspectiva dialética. Isso nos permitiu uma aproximação gradativa com objeto de estudo, em 

meio  ao  exercício  de  apreensão  da  realidade  social  contraditória  e  cheia  de  conflitos 

implícitos  na  dinâmica  da  própria  História.  Permitiu,  também,  o  exercício  da  crítica,  da 

dúvida metódica e da proposição como indicativo de intervenção na realidade, haja vista o 

nosso problema de pesquisa estar  relacionado a um fenômeno social,  inserindo-se em um 

determinado espaço-tempo histórico, sujeito a transformações e influências das lutas sociais, 

mesmo que susceptíveis a interferência do poder econômico. Outro aspecto em comum é a 

forte identidade e compromisso com a classe trabalhadora, o que os torna obstinados na luta 

em favor da educação para o trabalho, na perspectiva da escola unitária4, na qual o trabalho se 

constitui princípio educativo para libertação e não para alienação. Assim compreendido, por 

meio  dele,  homens  e  mulheres  se  realizam,  tomam consciência  de  si  e  do  seu  papel  na 

sociedade (Gramsci, 1985). 

No sentido de identificar implicações do modelo de educação por competência, na 

ação pedagógica, tomamos como referência os estudos de Ramos (2005, 2004, 2002, 2001); 

Deluiz (2004, 2001), Manfredi (1999), Kuenzer, (2005, 2004a e b, 2002, 1999), entre outros 

que procuram desmistificar a noção de competências, apresentando as suas limitações em 

relação à formação do ser humano, ao mesmo tempo em que apontam para a necessidade de 

sua ressignificação, de forma que seja apropriada em favor dos trabalhadores, na perspectiva 

de se “construir um projeto de formação humana segundo a concepção histórico-social de 

homem” (Ramos, 2001: 304).

O nosso estudo se ampliou por meio de documentos institucionais que favoreceram a 

problematização da questão levantada,  e como indicadores das implicações do modelo de 

4 Maiores detalhes sobre o pensamento de Gramsci, relacionado à escola unitária ver: Gramsci, Antônio. Os 
Intelectuais e a Organização da Cultura, 1985. 



competências  na  organização  do  trabalho  pedagógico do SENAC-PE.  Daí  porque 

identificamos  algumas  propostas  institucionais  (LDB  9.394/96;  Decretos  2.208/97  e 

5.154/2004,  Referenciais  Nacional  de  Educação  Profissional  do  SENAC,  Referenciais 

Curriculares das áreas de gestão e saúde, Projeto Político Pedagógico e os Planos dos Cursos 

Técnico  em Secretariado  e  Técnico  em Enfermagem) que  incidem,  diretamente,  sobre  a 

prática pedagógica e se constituíram alvo de nossa análise.

Todos  esses  elementos  contribuíram  para  um  maior  entendimento  da  realidade 

pesquisada,  na  perspectiva  de  totalidade,  permitiram  compreender  a  apropriação  dos 

conhecimentos pelos professores(as),  bem como favoreceram um melhor entendimento da 

reinterpretação, feita pela escola, das bases curriculares disseminadas por meio das Políticas 

Educacionais.

Por se tratar de uma categoria central em nosso estudo e diante das tensões e dissensos 

que permeiam as discussões a respeito de competências, este tema foi retomado durante a 

pesquisa, em vários contextos e dimensões, embora em nenhum deles se teve a pretensão de 

síntese conclusiva.  No entanto,  queremos manter presente a preocupação com a forma de 

como  muitos  estudos  tentam  “naturalizar”  a  noção  de  competência  ao  utilizá-la  sem 

questionar  a  sua  significação  social  (Tanguy,  2003),  razão  pela  qual  concordamos  com 

Zarifian  (2001)  quando  diz  que  a  lógica  competência  vem  impondo-se  com  ou  sem 

“negociação”, exigindo, dessa forma que se abra o debate aos trabalhadores, em geral, e em 

particular, aos trabalhadores em educação.

Compreendendo que a discussão sobre as implicações do modelo de competências, na 

prática  pedagógica,  passa,  necessariamente,  pelo  currículo  escolar  em  ação,  ao  re-visitar 

determinados momentos da história do currículo, o fazemos, principalmente, à luz dos estudos 

de Sacristán (2000) e  Lopes (2002, 2001),  os quais convergem ao apresentar um enfoque 

processual  ao  currículo  que  se  torna  influenciado  pelas  instâncias  (política,  econômica, 



cultural, social e administrativa, em determinados espaços-tempo), ao mesmo tempo em que 

estão atentos aos interesses das grandes corporações econômicas em estabelecer uma estreita 

vinculação entre setor produtivo e currículo escolar. 

2 – Da Estrutura e Organização do Trabalho

Com  a  finalidade  de  aprofundar  as  questões  levantadas  e  visando  a  dar  um 

encadeamento  lógico,  o  presente  estudo  está  estruturado  em  cinco  capítulos,  além  da 

Introdução e das Considerações Finais.

Dando prosseguimento e aprofundando as discussões que empreendemos a partir da 

introdução, o primeiro capítulo procura discutir e analisar o processo de transformação do 

mundo do trabalho, em decorrência da reestruturação flexível de produção, e os conseqüentes 

reflexos na formação dos trabalhadores que, atualmente, têm, como eixo orientador, o modelo 

de competências. 

No que se refere ao segundo capítulo, a educação profissional no Brasil, é analisada 

sob  a  perspectiva  do  conceito  de  qualificação  profissional,  bem  como  a  mudança  deste 

enfoque a partir da transposição da noção de competências, das empresas para a educação 

escolar, amparada nos atos regulamentares a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

– LDBEN 9.394/96. Com grande repercussão na organização curricular das instituições de 

educação, focalizamos as implicações do modelo de competências na organização curricular 

da educação profissional de nível técnico. Embora no, momento, não constitua alvo central de 

nossas  preocupações,  buscamos  discutir  a  propagação  dos  Sistemas  de  Certificação 

Profissional, com base nas competências desenvolvidas na escola, no trabalho ou na vida. 

Buscando dar maior ênfase na experiência desenvolvida na América Latina, com ênfase na 

realidade brasileira e sua relação com os currículos escolares, no nosso entendimento essa 



abordagem recebe influências e dá maior visibilidade ao tema estudado.

No terceiro capítulo, concentramos o nosso estudo no processo histórico de educação 

profissional  desenvolvido  pelo  SENAC,  como  instituição  de  caráter,  essencialmente 

profissionalizante,  procurando  analisar  documentos  escolares  do  SENAC  de  Pernambuco 

(SENAC/PE),  destacados  como orientadores  da  mudança  de  enfoque,  da  qualificação  ao 

modelo de competência.

Nos capítulos quarto e quinto, dedicamos a nossa análise às implicações do modelo de 

competências na educação profissional do SENAC/PE, cuja investigação se processa sob o 

olhar dos(as) professores(as), traduzido em suas falas, ao mesmo tempo em que apresentamos 

elementos para reflexão e debate acerca deste tema que se encontra na agenda política e se 

revela  com  grandes  implicações  para  a  educação  dos  trabalhadores  brasileiros  e  para  a 

consolidação da democracia participativa.

Nas Considerações Finais, são tecidas algumas reflexões sobre o problema investigado 

e apresentadas algumas recomendações na perspectiva de responder à pergunta de pesquisa, 

bem como atender aos objetivos propostos. São, também, apresentadas, algumas sugestões 

para novos temas.

Esperamos que o esforço de maior aproximação possível com a realidade estudada 

signifique uma boa contribuição ao debate que vem sendo desencadeado sobre o tema e possa 

suscitar novas investigações mais acuradas, decorrentes dos questionamentos levantados e de 

possíveis lacunas não preenchidas, mediante a complexidade do objeto de estudo e da certeza 

da impossibilidade de esgotar o tema. 



CAPÍTULO  1  -  CRISE  ECONÔMICA,  REETRUTURAÇÃO 
PRODUTIVA  E  NOVOS  DESAFIOS  PARA  A 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL



1.1 – A Reestruturação Produtiva e a Centralidade nas Novas Tecnologias 
de Produção

O processo de expansão da economia capitalista vem atingindo grandes proporções, na 

medida em que vem sendo beneficiado pelos avanços científicos, pela microeletrônica e pelas 

tecnologias de processamento, difusão e circulação de informações. Isso significa dizer que os 

avanços tecnológicos, ao mesmo tempo em que favorecem a automação e modernização do 

parque industrial, permitem diversificar o processo de produção, no sentido da obtenção da 

qualidade  com  rendimento  máximo,  especialmente,  nos  países  mais  desenvolvidos  que 

utilizam a ”estratégia global de fabricação”5 para intensificar o ciclo do capital (produção, 

circulação e consumo de mercadorias). Essa dinâmica torna cada vez mais evidente o novo 

processo de produção flexível, do qual decorrem grandes impactos na organização social e de 

trabalho.

O  surgimento  desse  chamado  “novo  paradigma”  deriva-se  do  sinal  de  exaustão 

apresentado  pelo  modelo  taylorista-fordista6 que  se  revelou  incapaz  de  responder  à 

necessidade de acumulação financeira, não mais reagindo ao imperativo de reprodução do 

capital,  vindo  a  contribuir  para  acentuar  a  crise  estrutural7 na  qual  estava  mergulhado o 

sistema  capitalista.  Dessa  forma,  os  preceitos  que  caracterizavam  a  produção  em  série, 

vinculada ao paradigma taylorista-fordista, foram perdendo sua efetividade.

Confirma-se,  no entanto,  que esse movimento simultâneo,  de queda e ascensão de 

paradigmas produtivos,  não atingiu a todas as empresas nas mesmas proporções,  nem tão 

pouco vem se dando da mesma forma e velocidade, em todas as regiões do mundo. Esses 

5 Essa estratégia de fabricação consiste em decompor as etapas do processo produtivo, distribuindo-as em vários 
países, objetivando a busca de menores custos operacionais e de maiores resultados financeiros. Dessa forma, a 
produção e o consumo deixam de ser locais, transformando, grandes empresas em transnacionais.
6 Sobre esse modelo de produção ver Gounet, 1999. 
7 Essa  crise  remonta  ao  período  de  excesso  da  capacidade  de  produção  fabril  dos  EUA  e  a  conseqüente 
incapacidade de escoamento dos seus produtos, uma vez que o Japão e a Alemanha haviam se apoderado de 
parte do seu mercado consumidor. Incluem-se, também, a queda das taxas de lucro, a desvalorização do dólar, a 
derrota  norte  americana  no  Vietnã,  a  intensificação  das  lutas  sociais  (greves,  ocupações  de  fábricas, 
manifestações  sindicais)  e  a  crise  do petróleo que  foi  o  estopim da  crise  que  põe  em xeque a hegemonia 
americana (Antunes, 2003). Alia-se a essa fase, a crise pela qual passavam os países socialistas e a fragilidade da 
classe trabalhadora, em decorrência dos graves problemas de desemprego ocorridos no mundo.



novos  padrões  produtivos  desencadeados  pelas  grandes  empresas,  à  luz  dos  princípios 

ideológicos  neoliberais  orientadores  da  reestruturação  econômica,  recebeu  o  nome  de 

reestruturação produtiva8.

No mesmo sentido,  os  estudos  de Leite  e  Rizek  (1997)  permitem entender  que  o 

mundo da produção não caminha em torno de um modelo único de reestruturação produtiva, 

além de um significativo número de pesquisas que realçam percursos distintos, demonstrando 

assim, a coexistência de estratégias diferentes. Com efeito, “novos conceitos têm sido criados 

buscando elucidar a diversidade da realidade. (...) Nessa discussão, certamente as diferenças 

relacionadas à história de cada país e às diferentes culturas nacionais desempenham um papel 

importante...” (Leite e Rizek, 1997: 180). Em conseqüência das especificidades relativas às 

variações  culturais,  quer  sejam  de  caráter  regional,  econômico,  social,  ou  político,  as 

estratégias adotadas têm sido muito discutidas e por serem realizadas, em contextos diversos, 

levam as empresas, após alguns resultados insatisfatórios, a fazerem ajustes, ou a optarem por 

outros processos de organização e gestão do trabalho.

Essas variações de estratégias adotadas pelas empresas (quer estejam situadas em uma 

mesma  região  ou  em  diferentes  regiões  do  mundo),  apontam  para  a  necessidade  de  se 

conhecer melhor a dinâmica das organizações produtivas que, além de serem movidas pelo 

princípio da racionalidade, no seu interior entra em cena o reflexo das relações e interações 

sociais entre sujeitos com diferentes interesses culturas e práticas sociais. Acrescente-se aos 

demais argumentos, o fato de que, no interior dessas organizações, são concebidos consensos 

em torno da organização social, bem como em relação à importância e aos rumos da educação 

dos  trabalhadores  e,  gradativamente,  são  concebidos  e  aperfeiçoados  mecanismos  de 

neutralização ou combate a focos de resistência dos referidos trabalhadores. 

Essa mesma percepção é apontada por Leite e Rizek (1997: 181-182):

8 Tema bastante analisado por vários teóricos (Tumolo, 1997, 2001; Frigotto, 1995, 1999; Oliveira, 2001a, entre 
outros).



 “ao mesmo tempo em que poderia se encontrar uma convergência entre os 
interesses dos sindicatos e dos trabalhadores das empresas no que se refere à 
busca de um trabalho mais qualificado, estável, participativo e bem pago, na 
realidade o que tende a acontecer é o inverso: a não ser nos locais e setores 
onde o movimento sindical  tem demonstrado grande poder  de  pressão,  a 
maior  parte  das  empresas  vem  isolando  os  sindicatos  do  processo  e 
implementando as inovações de forma unilateral, de modo a poder cortar os 
custos com a mão de obra...”.

Não obstante a existência de formas distintas de se apreender as transformações no 

modelo  de  produção,  para  esse  trabalho,  consideramos  dispensável  uma  análise 

pormenorizada em torno dos vários “modelos” de produção vivenciados em diferentes países. 

Optamos por usar como referência o “modelo japonês” (o ohnismo/toyotismo), mesmo que 

resistindo em aceitar a sua universalização, uma vez que não podemos deixar de considerar as 

grandes  diferenças  socioculturais  e  econômicas  existentes  entre  os  diversos  contextos 

regionais, as quais constituem impeditivos a uma padronização de “modelo produtivo”, razão 

pela qual muitas empresas vão fazendo ajustes, conforme registramos, anteriormente, desde 

que os fins sejam preservados: maior produtividade com menor investimento.  

Apesar  da  observação  feita  e  a  despeito  da  controvérsia  existente,  o  “modelo  de 

produção flexível”,  ora  aparece como um novo paradigma que veio superar  o  paradigma 

anterior (taylorismo-fordismo), ora ele é visto como uma versão atualizada do fordismo, ou 

seja,  um  “neofordismo”.  Admitimos,  no  entanto  que,  independentemente  de  qual  seja  o 

percurso  adotado  pela  empresa  -  “taylorismo/fordismo,  ohnismo/toyotismo,  neofordismo, 

híbridos  etc.  –  é  necessário  compreendê-lo  como  processo  de  trabalho  subordinado  ao 

processo de valorização do capital, ou seja, ao processo de produção capitalista” (Tumolo, 

1997: 339).

Essa  conclusão  nos  encaminha  a  outro  entendimento:  o  processo  de  acumulação 

flexível  possui  “contornos”  ameaçadores  dos  direitos  sociais,  da  qualidade  de  vida  e  da 

estabilidade dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que desafia também a estabilidade dos 

processos  de  produção.  Essa  percepção,  sob  o  nosso  ponto  de  vista,  foi  muito  bem 



apresentada  por  Harvey  apud  Tumolo  (1997:  342),  o  que  justifica  a  sua  reprodução,  na 

íntegra:

 “A acumulação flexível apóia-se na flexibilidade dos processos de trabalho, 
dos  mercados  de  trabalho,  dos  produtos  e  dos  padrões  de  consumo. 
Caracteriza-se pelo surgimento de setores de produção inteiramente novos, 
novas maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, 
sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica 
e  organizacional.  A  acumulação  flexível  envolve  rápidas  mudanças  dos 
padrões do desenvolvimento desigual, tanto entre setores como entre regiões 
geográficas,  criando,  por  exemplo,  um vasto  movimento  no  emprego no 
chamado ‘setor de serviços’, bem como conjuntos industriais completamente 
novos em regiões até então subdesenvolvidas (tais como a ‘Terceira Itália’, 
Flandes,  os  vários  vales  e  gargantas  do  silício,  para  não  falar  da  vasta 
profusão  de  atividades  dos  vários  paises  industrializados).  Ela  também 
envolve  um  novo  movimento  que  chamarei  de  ‘compressão  do  espaço-
tempo’  no  mundo  capitalista  -  os  horizontes  temporais  da  tomada  de 
decisões  privada  e  pública  se  estreitaram,  enquanto  a  comunicação  via 
satélite e a queda dos custos de transportes possibilitaram, cada vez mais, a 
difusão  imediata  dessas  decisões  num  espaço  cada  vez  mais  amplo  e 
variegado”“.

Em  meio  a  esses  movimentos  internos  do  sistema  capitalista,  e,  em  nome  da 

flexibilidade da relação capital-trabalho, o trabalhador é submetido à condição de “capital 

humano”  renovável  ou  “descartável”,  uma  vez  que  as  constantes  inovações  tecnológicas 

apropriadas a serviço do capital, impõem a necessidade de atualização permanente. Acentua-

se, dessa forma, a idéia de provisoriedade dos conhecimentos, agora, amparada na concepção 

ideológica de “empregabilidade”, a partir da qual, é atribuída ao trabalhador a condição de 

responsável pela sua inserção e/ou permanência no mundo do trabalho. Já bastante enfatizadas 

em  discursos  e  produções  literárias  (Frigotto,  1999;  Oliveira,  2003; entre  outros),  essas 

categorias dissimulam os reais determinantes do desemprego, quer sejam de ordem social, 

econômica, cultural, entre outros.

No que concerne aos efeitos do “modelo de produção flexível” na organização dos 

trabalhadores,  uma  perspectiva  apontada  por  Oliveira  (2003)  enfatiza  mecanismos 

representativos dos avanços do capital que se torna cada vez mais presente nas relações de 

trabalho firmadas no interior da maioria das empresas:

“Talvez  uma  das  maiores  conseqüências  da  produção  flexível  para  a 



organização dos trabalhadores advenha da forma de contratação da mão de 
obra. Em virtude de esse modelo diminuir a necessidade de trabalhadores 
estáveis,  utiliza,  cada  vez  mais,  trabalhadores  temporários  ou  serviços 
terceirizados, inibindo o potencial crescimento das organizações sindicais. 
Estimulando a competição no setor produtivo, esta nova forma de organizar 
a produção acentua muito mais a divisão, a disputa e o individualismo entre 
os  trabalhadores  do  que,  propriamente,  a  possibilidade  de  estratégias 
coletivas de lutas contra o capital” (Oliveira, 2003: 14).
 

 Compreendida, ainda, na perspectiva apontada por Oliveira (2003), com a produção 

flexível  o  capital  torna-se  “independente”,  ao  mesmo  tempo  em  que  estabelece  uma 

“disciplina produtiva” que torna os trabalhadores co-responsáveis pelos resultados da empresa. 

Sob  o  nosso  ponto  de  vista,  essa  “disciplina  produtiva”  decorre  de  uma  “dependência 

(con)sentida”,  mediante  a  existência  de  um  “processo  de  determinação  do  qual  não  há 

escapatória, independente de ideologia política religiosa ou de características culturais de cada 

povo” (Oliveira,  2003: 12).  Portanto,  essa “disciplina produtiva” reflete a insegurança e o 

medo diante da escassez ou ausência de opções de trabalho que assegure ao indivíduo, no 

mínimo,  condições  de  sobrevivência.  Assim,  “trabalhador  dependente”  e  “dependência 

consentida” compõem o mesmo arcabouço no qual estão confinados os trabalhadores, sob a 

égide do poder econômico.

No que se refere à forma de como a reestruturação produtiva vem se processando no 

Brasil, Tumolo (2001), em sua pesquisa bibliográfica, analisa estudos realizados por diversos 

autores  (Gitahy,  1992;  Catani,  1995;  Carvalho,  1990,  etc),  ao  mesmo  tempo  em  que 

acrescenta alguns elementos. Entre as tendências pesquisadas, defrontamo-nos com aquelas 

que chamam a atenção para  o ritmo da produção e o esforço das empresas em afastar ou 

neutralizar a influência sindical, “valendo-se de diversos mecanismos, desde a proposta de 

participação controlada dos trabalhadores, até a perseguição e mesmo a demissão sumária dos 

ativistas sindicais” (Tumolo, 2001: 73). Da sua pesquisa bibliográfica também foi possível 

concluir  que  a  diversificação  de  processos  de  trabalho  gerou  bons  resultados  para  as 

empresas, no que se refere à produtividade e competitividade, no entanto, o que caracteriza a 



reestruturação produtiva, no Brasil,  “é a ‘heterogeneidade generalizada’ que ocorre, não só 

entre as empresas, mas também no interior delas. Por essa razão parece difícil estabelecer 

comparações e conexões entre as diversas partes díspares desse mosaico” (Tumolo, 2001: 73). 

Isso nos permite deduzir que não há peso estabelecido nem medida determinada para 

se chegar aos fins desejados. O que há é uma insistente luta dos donos do capital, em favor da 

acumulação financeira, na qual “os meios justificam os fins”, mesmo que os custos sociais e a 

negação da ética nas relações inter e intra-empresas “desqualifiquem” os resultados.

Esse movimento (des)organizado permite o entendimento da afirmativa de Oliveira 

apud  Tumolo  (2001:  75),  acerca  da  reestruturação  produtiva,  ao  analisar  a  experiência 

desenvolvida no Brasil: “vimos, nos últimos anos, muito mais um processo de desestruturação 

do que,  propriamente,  de  reestruturação”.  Esse suposto “desmonte” explica-se a  partir  da 

sobreposição  dos  organismos  multilaterais  e  dos  grupos  transnacionais,  detentores  de 

decisivos poderes políticos e econômicos. A posição de dependência do Estado brasileiro vem 

se  expressando  na  submissão  a  metas  e  acordos  estabelecidos  à  revelia  dos  interesses  e 

necessidades  da  maioria  da  população  brasileira.  Conseqüentemente,  os  efeitos  danosos, 

inevitavelmente, conduziram o país ao aumento da pobreza e à posição de país que se situa 

entre as maiores concentrações de renda do mundo (os ricos ficaram mais ricos e os pobres 

descem para a condição de miseráveis).

No nosso  entendimento,  para  os  donos  do  capital,  a  reestruturação  produtiva  tem 

finalidades  bem  delineadas  (aumento  da  produtividade),  enquanto  para  a  maioria  dos 

trabalhadores, apresenta-se enigmática e ameaçadora. Tal dedução se justifica na insegurança 

e  sentimentos  de  impotência  dos  trabalhadores,  frente  ao  quadro  de  exclusão  social,  da 

expressiva queda do poder aquisitivo do trabalhador, dos baixos salários, da diminuição dos 

postos de trabalho, redução do emprego formal, aumento da informalidade, instabilidade no 

emprego, entre outros. Essa realidade atinge grande parcela da população, restando-lhe, como 



possibilidade,  o  emprego  precário,  a  clandestinidade,  o  tráfico,  o  desemprego  e  a 

marginalidade, na acepção da palavra.

Reafirmando o nosso entendimento, aqui fazemos uso de um estudo comparado 

desenvolvido  por  Ciavatta  (1998),  envolvendo  experiências  de  educação  profissional  no 

México, no Brasil e na Itália, com o objetivo de conhecer diferentes alternativas com vistas a 

avançar no reconhecimento de problemas e possibilidades de solução. Para esta pesquisadora, 

do ponto de vista dos trabalhadores, as questões são mais complexas. Ao observarmos o Brasil 

e o México que são países dependentes de nações ricas,

“primeiro,  são restritos os recursos destinados à atenuação dos efeitos da 
globalização  e  dos  processos  de  reestruturação  produtiva;  segundo,  os 
trabalhadores  têm  ainda  níveis  insuficientes  de  escolarização  para  uma 
adequada leitura crítica das transformações em curso e para situar-se diante 
das  exigências  do  mercado  excludente;  terceiro,  os  arremedos  de 
democracia  instaurados nestes  países  tornam a ação sindical  mais  difícil, 
senão cooptada pelos governos; quarto, as organizações sindicais tendem a 
não  ter  clareza  sobre  as  estratégias  de  formação  mais  adequadas  aos 
objetivos  de  emancipação  dos  trabalhadores  e  às  formas  de  negociação, 
envolvendo cooperação com as empresas...” (Ciavatta, 1998: 127).

Embora possamos constatar movimentos contra-hegemônicos ao desmonte do Estado 

brasileiro, o momento atual da história sinaliza pouca margem de manobra para priorização de 

políticas sociais, uma vez que essa inversão de poder (organismos multilaterais x Estado-

nação)  cerceia  a  autonomia  dos  governos  enquanto  promotores  da  qualidade  de  vida  da 

população.  Tal  condição  desencadeia  efeitos  inibidores  dos  indicadores  sociais,  do 

crescimento  econômico,  da  soberania  do país,  da  distribuição  equilibrada  de  renda,  entre 

outros.

Não obstante, em nosso país, a pequena expansão econômica, registrada nas últimas 

duas  décadas  constituir-se  parte  desses  resultados  desastrosos,  concordamos  com  que  a 

reestruturação  produtiva,  aliada  aos  avanços  tecnológicos,  ao  tornarem  o  trabalho  mais 

abstrato, mais intelectualizado, mais autônomo, coletivo e complexo, promove a redução das 

oportunidades de trabalho e emprego para a população que não consegue, sequer, completar o 



nível de escolarização básica (Deluiz, 2004).

Não é  nossa  intenção potencializar  a  mistificação  que  se  vem fazendo acerca dos 

avanços tecnológicos. Afinal, as novas tecnologias não surgem por acaso. No entanto, quando 

apropriadas pelo capital,  elas refletem a lógica economicista,  baseada na competitividade, 

racionalidade e potencialidade da força de trabalho, a qual se manifesta nas relações sociais e 

de  poder,  construídas  com  fins  determinados.  São  utilizadas  como  forma  persuasiva  de 

convencimento,  quanto à necessidade de atualização permanente dos trabalhadores,  ou no 

sentido  de  tornar  as  pessoas  responsáveis  pela  manutenção  do  seu  emprego/desemprego 

(empregabilidade). 

Outro  aspecto  a  considerar  é  que,  na  medida  em  que  o  processo  de  produção  é 

renovado pelo uso de tecnologias avançadas, as exigências se restringem a um “seleto” grupo 

de trabalhador que é desafiado a aprender e, em sentido contrário, aumenta o número dos 

desempregados e daqueles que vivem do emprego precário. E, diferente do que acontecia no 

modelo taylorista-fordista de organização da produção, torna-se remota a possibilidade do 

trabalhador  vir  a  se  apropriar  de  determinados  conhecimentos  por  um longo  período  de 

tempo, uma vez que esses são susceptíveis de renovação, em decorrência dos avanços da 

ciência e das tecnologias.

Na oportunidade, queremos também advertir quanto a essa forma determinista e linear 

de  pensar,  ou mesmo “deificar”  as  tecnologias  como se  elas  significassem a salvação da 

humanidade, mais precisamente, do trabalho e da educação. Não podemos esquecer que os 

benefícios delas decorrentes se restringem a uma pequena parcela da população, ao mesmo 

tempo em que o sistema econômico delas se apropria para obtenção do rendimento máximo 

da produção e do lucro, ampliando assim a capacidade de exploração do trabalho pelo capital. 

Alia-se a  tudo isso o fato  de que,  enquanto para muitos  países  a  preocupação reside em 

superar o “analfabetismo tecnológico”, o Estado brasileiro ainda não conseguiu erradicar o 



analfabetismo funcional, nem tão pouco assegurar a permanência dos alunos que ingressam na 

educação básica. 

Portanto não é possível atribuir às tecnologias a possibilidade de produzir a sociedade 

do conhecimento, nem tampouco lhes conferir a capacidade de quebra de barreiras (culturais, 

econômicas, sociais, entre outras), permitindo aos países periféricos o ingresso na sociedade 

globalizada. Isso seria simplificação e dissimulação do viés da discriminação nelas contidos. 

Dentro desse mesmo enfoque Frigotto (2005) pondera que, a despeito de tudo, não podemos 

adjetivar os avanços tecnológicos como “negativos em si mesmos”, no entanto é importante 

reconhecer que “a sua negatividade reside na forma de relações sociais até hoje vigentes – 

relações de classe – que tipificam, na expressão de Marx, a pré-história do gênero humano” 

(Frigotto, 2005: 64).

Queremos,  no  entanto,  admitir  que  a  revolução  tecnológica  tornou-se  um  marco 

decisivo na vida dos trabalhadores uma vez que contribuiu para alterar o modelo de produção 

que  legitimava  a  dicotomia  entre  concepção  e  execução  do  trabalho  produtivo  e  que 

prescindia da inter-relação teoria-prática. A emergência do “modelo de produção flexível” 

fundamentada no toyotismo9, a qual unifica essas tarefas, passou a exigir do trabalhador, não 

só a qualidade operacional, mas as bases conceituais dessa produção (Deluiz, 1995). Para 

Antunes  (2003:  206)  isso  significa  que  o  toyotismo  apropria-se,  “intensamente,  dessa 

dimensão  intelectual  do  trabalhador  que  emerge  do  chão  da  fábrica  e  que  o 

tayotismo/fordismo  desprezava”.  Nessa  perspectiva,  são  estabelecidas  novas  formas  de 

controle  e  gestão dos  processos  de  trabalho,  bem como novos  atributos  atualizáveis  e/ou 

renováveis  que  devem compor  o  perfil  do  trabalhador,  os  quais  vêm sendo  amplamente 

divulgados pelo receituário neoliberal.

É, nesse contexto, que a preparação para o trabalho assume posição de destaque e 

retorna  à  agenda  política,  mobilizando  agentes  multilaterais,  empresários  e  governos  no 

9 Sobre esse modelo de produção, ver Gounet, 1999.



sentido de tornar a educação um meio de acomodação da força produtiva às exigências do 

setor  produtivo.  Desse  movimento,  emergem  políticas  educacionais  sintonizadas  com  as 

políticas de desenvolvimento econômico, como forma de subordinar a educação ao sistema 

produtivo.

No sentido de resgatar o processo que busca subordinar a educação às leis do mercado, 

na seção seguinte daremos destaque à educação profissional, ponto de convergência de nosso 

estudo e  alvo primeiro do  racionalismo e  pragmatismo capitalista  que  restringe  sua  ação 

educativa ao desenvolvimento de competências que visam à conformação dos trabalhadores 

às exigências do sistema produtivo. 

1.2  –  Educação Profissional:  velhos  conceitos  e  novas  bases  tecnológicas 
para as atuais demandas de produção

A  nova  fase  histórica  do  capitalismo  que  incidiu,  diretamente,  na  reestruturação 

produtiva, fortalecida pela adoção de tecnologia de base microeletrônica, deu origem a um 

consenso em torno da importância da educação dos trabalhadores para a produtividade das 

empresas e para o desenvolvimento da economia.

Essa centralidade da educação escolar desencadeia debates que se caracterizam pela 

polarização  entre  os  que  vêem,  nela,  um instrumento  de  libertação  dos  indivíduos  e  de 

transformação da realidade social e aqueles que a subordinam às necessidades dos sistemas 

produtivos e à competitividade internacional.

Vista sob a perspectiva apontada por Aguiar (1998), essa centralidade da educação 

decorre  das  recomendações  e  publicações  de  organismos  nacionais  e  internacionais,  a 

exemplo  da  proposta  de  maior  impacto  divulgada  na  América  Latina,  em  1990,  pela 

Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL), intitulada  Transformação 

Productiva com Equidad. Essa proposta tem como pressuposto central que: “a incorporação e 



difusão  deliberada  e  sistemática  do  progresso  técnico  constitui  o  pivô  da  transformação 

produtiva e da sua compatibilização com a democratização política e uma crescente eqüidade 

social” (Aguiar, 1998: 104). 

Ainda para a autora, o destaque dado à incorporação e difusão do progresso técnico, 

repercutiu  em esforço conjunto da CEPAL (Comissão Econômica  para  América Latina e 

Caribe) e a OREALC (Oficina Regional de Educação da UNESCO para a América Latina e 

Caribe) e deu origem ao documento: “Educación y Conocimiento: Eje de la Transformación 

Productiva con Equidad” (1992). Por meio desse documento são definidas linhas de ação no 

âmbito das políticas e instituições, no sentido de favorecer as vinculações entre educação, 

conhecimento  e  desenvolvimento,  além  de  se  constituírem  balizadores  das  políticas 

educacionais no Brasil. (Aguiar, 1998).

O reflexo das recomendações dos agentes internacionais, na educação brasileira, passa 

a ter maior importância, contraditoriamente, no momento em que o Estado se afasta da sua 

função de executor e torna-se o seu maior agente e articulador. Isso significa afirmar que as 

reformas  do  Estado  brasileiro,  ao  reduzir  o  seu  poder  de  intervenção,  reduz  também  a 

possibilidade do governo de investir, especialmente, nas políticas sociais.

Tomando essa discussão como pano de fundo, cumpre-nos reforçar o pensamento de 

Pronko (2006)  ao  afirmar  que  “...  la  universalización  del  derecho a  la  educación  y  a  la 

formación es, de por si, un objetivo deseable, si no está acompañada de políticas de estímulo 

al  empleo  y  a  la  inclusión  social,  difícilmente  resultará  sostenible  por  mucho  tiempo”. 

Portanto,  definir  a  educação  como  importante  pressupõe  ir  além  da  ampliação  de 

oportunidades de acesso à escola. Portanto, não há como atribuir ao processo de reforma do 

Estado um conseqüente processo de democratização da educação. A delimitação do poder de 

intervenção do Estado, engendrada no seio da nova ordem econômica,  tem como um dos 

alvos principais o financiamento da educação que, em conseqüência da ausência do Estado, 



aqui chamando a atenção para as políticas sociais básicas, com destaque para as políticas de 

educação,  gradativamente,  vem fortalecendo a  emergência  do Terceiro Setor10,  ao mesmo 

tempo em que as instituições privadas passam a assumir a educação, como “mercadoria” e, 

conseqüentemente, fonte de renda.

Entretanto encontramos em Sacristán (1999), parafraseando Peters (1996), a posição 

de  que  o  mercado não  é  uma ordem que  se  manifesta  livremente.  Para  que  se  fortaleça 

necessita  de  certas  condições  políticas  legais  e  constitucionais  que  precisam  ser 

“decididamente” construídas pelo governo. “É uma construção histórica que pode funcionar 

de muitas maneiras e que não se apóia em leis universais incontestáveis, ainda que o faça em 

alguns princípios básicos” (Sacristán, 1999: 240). Queremos, com isso, afirmar que, em razão 

desse poder deliberadamente construído com a “cumplicidade” do Estado, é possível entender 

a  educação  se  tornando  alvo  do  “pensamento  único”  (neoliberal).  E,  mais  uma  vez, 

encontramos as nossas interrogações bem estruturadas por Sacristán (1999: 239):

“Como iria a educação escapar desse pensamento único, se joga um papel 
tão decisivo na provisão de mão-de-obra e de especialistas diversos para esse 
teatro, assim como para a afixação de um novo senso comum que, no plano 
simbólico,  faça  críveis  seus  pressupostos?  Se  a  economia  está  acima  da 
política, se a política monetária é fixada pelos bancos e não pelos governos, 
e se o mercado está acima da democracia, se a competitividade é condição 
da  criação  da  riqueza  para  que  parte  desta  possa  ser  distribuída 
solidariamente (ainda que esta idéia não seja imprescindível nesse modelo 
social), como a educação iria resistir e ficar como projeto que se define em 
um marco de determinações éticas, culturais ou pedagógicas?”

Notadamente,  “hoje,  mais  do  que  nunca,  percebe-se  um aumento  da  pressão  dos 

setores empresariais para que a educação deixe de ser um direito público e passe a ser tratada 

como qualquer outro bem de consumo” (Oliveira, 2003: 17), condicionado-a à lógica do setor 

produtivo. Por conseguinte, essa subordinação vem se manifestando por meio das reformas 

educacionais,  das  políticas  públicas,  dos  requisitos  considerados  pelo  empresariado  como 
10 Para Santos (1998: 5), “essa é uma designação residual e vaga com que se pretende dar conta de um vastíssimo 
conjunto de organizações sociais que não são nem estatais nem mercantis, ou seja, organizações sociais que, por 
um lado, sendo privadas, não visam fins lucrativos, e, por outro lado, sendo animadas por objetivos sociais, 
públicos ou coletivos, não são estatais. Entre tais organizações podem mencionar-se cooperativas, associações 
mutualistas,  associações  não  lucrativas,  organizações  não  governamentais,  organizações  de  voluntariado, 
organizações comunitárias ou de base, etc”.



indispensáveis  ao perfil  do trabalhador,  atingindo, inclusive,  a prática educativa que deve 

centrar sua atenção nas competências exigidas no desempenho das atividades produtivas.  

Hoje,  mais  do  que  nunca,  é  sob  a  lógica  do  mercado  que  se  vem  discutindo  a 

importância  dos  trabalhadores  para  a  produtividade.  Não  se  trata  de  preocupação  com a 

valorização do ser humano. O crescente quadro de precarização do emprego e o baixo nível 

de educação dos trabalhadores que contrasta com o ritmo flexível e acelerado do sistema de 

produção, passam a compor um cenário onde o perfil profissional, requerido pelo mercado, 

recebe um novo contorno. Em contraposição ao “gorila amestrado” ou “homem-máquina”11, 

do taylorismo-fordismo, que desprendia grande esforço físico em um trabalho mecânico e 

“coisificante”,  o  processo  de  produção  flexível,  em  seu  mais  alto  grau  de  seletividade, 

decorrente do grande contingente de pessoas qualificadas e desempregadas (Oliveira, 2005), 

aposta em um “super homem”, e/ou em uma “super mulher”. A estes compete o desempenho 

de diversas funções, com agilidade, eficiência, satisfação, boa aparência, maior qualidade e 

produtividade, menor custo e em menor tempo possível.  Em resumo, um profissional que 

manifeste as competências prescritas para uma “família” de ocupações e seja “flexível” para 

assumir “novos desafios”.

Essas exigências reforçam a idéia de que, no contexto atual, a educação formal deixou 

de ser garantia de emprego ou considerada uma alternativa para integração social, uma vez 

que, nos processos de seleção, os empresários vêm definindo, com maior rigor, o nível de 

seletividade para acesso ao emprego. No entanto, concordamos com Oliveira (2005) que essa 

seletividade não decorre do nível de exigência das atividades a serem desenvolvidas, “mas 

fundamentalmente,  por  haver  uma  maior  oferta  de  pessoas  qualificadas  a  procura  de 

11 Gramsci entendia que os destinos da história e da política se dariam pela participação das massas e pela 
criatividade  dos  grupos organizados na  sociedade  civil.  Para  Semeraro (1999:  68),  Gramsci  acreditava  “na 
formação de uma personalidade própria dos trabalhadores, na liberdade e na capacidade de iniciativa, na função 
da cultura e no processo de subjetivação das camadas subalternas. (...)  Esses elementos iriam levar a classe 
trabalhadora a colocar-se como alternativa às teorias economicistas que induziam ao fatalismo e recorriam ao 
‘transformismo’ e à ‘revolução passiva’(...) que produzia o ‘homem-máquina’ e o ‘gorila amestrado’. Com tais 
sistemas não se chegava a ‘uma sociedade política e a um novo tipo de sociedade civil”. 



emprego” (Oliveira, 2005: 19).

Em resumo, os saberes tácitos12, as qualidades pessoais e as competências adquiridas 

na vida social e profissional passam a ser valorizadas. Quanto à educação do trabalhador, essa 

deve ser

“conformada  pelas  demandas  propostas  pelas  novas  tecnologias  de  base 
física ou organizacional e o novo ser social trabalhador, formado por meio 
da educação escolar, deve conhecer simultaneamente a qualidade do produto 
e  do  processo,  bem  como  a  produtividade  da  produção;  deve  possuir 
habilidades  de  gestão e  espírito  para  o  trabalho em equipe,  bem como a 
sensibilidade para, com base em seus saberes explícitos e tácitos, refinar a 
qualidade do processo de trabalho. Isso implica, como podemos observar (...) 
a formação de um trabalhador que tenha um processo cognitivo capaz de 
lidar com conceitos, trabalhar bem as informações, comunicar-se para poder 
estar apto a resolver qualquer problema inesperado ou adaptar-se a qualquer 
situação que se apresente” (Silva Jr., 2002: 214). 

A partir dessa lógica, o enfoque, antes centrado na qualificação dos trabalhadores, é 

deslocado para as competências necessárias ao desempenho de uma função. 

Deriva-se daí o discurso do empresariado brasileiro, focalizando a necessidade de se 

investir na Educação Básica e na Educação Profissional dos trabalhadores como condição 

facilitadora da reprodução do capital. Esse interesse ganha maior proporção na década de 90 

quando governo, empresariado e políticos comprometidos com o setor econômico se unem no 

sentido  de  promover  a  Reforma  da  Educação  Brasileira  que  veio  a  culminar  com  a 

promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira – LDB 9.394/96. Nessa 

legislação, o Capítulo III é dedicado à formação para o trabalho que, a partir desta Lei, passa a 

assumir o status de Educação Profissional.

Para os críticos dessa legislação, ela se revela como expressão do agenciamento do 

Estado comprometido com o setor produtivo. Na verdade, o desdobramento dessa reforma 

indica uma relação entre  Estado e  Sociedade,  na qual o primeiro lança mão da educação 

12 Entendemos conhecimento tácito a partir da definição de Kuenzer (2002: 3): “é a síntese de conhecimentos 
esparsos  e  práticas  laborais  vividas  ao  longo  de  trajetórias  que  se  diferenciam  a  partir  das  diferentes 
oportunidades  e  subjetividades  dos  trabalhadores.  Esses  saberes  não  se  ensinam  e  não  são  passíveis  de 
explicação,  da  mesma  forma  que  não  são  sistematizados  e  não  identificam suas  possíveis  relações  com o 
conhecimento teórico”. 



escolar como forma de disseminação de ideários políticos que refletem os compromissos e 

acordos internacionais firmados, especialmente com o Banco Mundial.

No entanto é por meio do Decreto 2.208/97 que se promove a reforma do ensino 

técnico profissional. Esse decreto reflete a influência dos agentes multilaterais e sobre ele 

pesa, acima de tudo, a explícita dualidade que se expressa na separação/desarticulação entre o 

Ensino Médio e a Educação Profissional. 

No que concerne às linhas centrais para organização do currículo escolar da educação 

profissional, é por meio dos Referenciais e das Diretrizes Curriculares Nacionais, firmadas 

pelo  Conselho  Nacional  de  Educação  que  se  define  como  eixo  orientador  da  prática 

pedagógica, a lógica das competências. Esta foi reafirmada na Resolução nº 4/99, Artigo 6 e 

Parecer CNE/CES nº 16/99 que consideram a noção de competências como orientadora da 

organização dos currículos escolares, com especial atenção para os cursos de nível técnico 

profissional.  A  partir  desses  documentos,  a  formação do  trabalhador  é  conformada  pelas 

novas tecnologias  e  exigências  “requeridas  pela  natureza do trabalho”,  realçando assim o 

saber prático e útil. 

Na  recomposição  de  fatos  que  dão  significado  a  atual  realidade  da  educação 

profissional,  é  importante  abrir  este  espaço  para  realçar  que  os  setores  organizados, 

movimentos populares e educadores comprometidos com a luta por um ensino de qualidade 

para todos, não ficaram alheios a esses mecanismos dissimuladores de interesses econômicos. 

Em 2003, a posse de um presidente legitimado pelas forças populares fortaleceu o movimento 

dos  educadores  no sentido de implantar  uma política  de educação comprometida com os 

interesses  e  necessidades  dos  trabalhadores.  Ressalta-se,  nessa  luta,  a  forte  rejeição  à 

separação do ensino médio da educação profissional que se apresentava como um grande 

retrocesso,  além de  reforçar  a  divisão  de  classe  instalada  no  país.  Acrescente-se  ainda  a 

insatisfação  em  decorrência  do  grande  desmonte  das  escolas  técnicas  federais.  E,  como 



pretexto de priorizar a Educação Básica, o governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso 

(FHC), havia reduzido, significativamente, os investimentos nessas escolas, ao mesmo tempo 

em que deixava “órfã” a educação profissional pública e, conseqüentemente, todos aqueles 

que dependem do sistema público como forma de preparação para o trabalho.

Esses movimentos nos conduzem à “revogação”13 do Decreto 2.208/97, pelo Decreto 

5.154/2004  que  foi  concebido  em  meio  a  uma  complexa  relação  de  forças  e  com  a 

representação  de  entidades  civis  e  de  intelectuais.  No entanto,  concebido  em meio a  um 

conjunto de disputas, tornou-se um documento contraditório e híbrido (Frigotto, Ciavatta e 

Ramos, 2005). Enquanto especificidade desse Decreto, percebida, ainda, em equiparação à 

formalidade,  podemos citar  a  perspectiva  de  reintegração  do  Ensino  Médio  à  Educação 

Profissional; a organização da educação profissional por áreas profissionais, em função da 

estrutura  sócio-ocupacional  e  tecnológica,  articulando  as  áreas  de  educação,  trabalho  e 

emprego, ciência e tecnologia; e, por meio do Art. 3º,

“indica a possibilidade de oferta dos cursos e programas de formação inicial 
e  continuada de  trabalhadores  segundo  itinerários  formativos, 
compreendidos como o conjunto de etapas que compõem a organização da 
educação profissional em determinada área, possibilitando o aproveitamento 
contínuo e articulado dos estudos. (...) O que deve ser reafirmado aqui é que 
a indicação para que os cursos sejam organizados com base em itinerários 
formativos  visa  superar  a  oferta  fragmentada  e  descontínua  de  formação 
profissional  que  não  redundavam em créditos  para  os  trabalhadores,  seja 
para  fins  de  exercício  de  uma ocupação,  seja  para  o  prosseguimento  de 
estudos.  Em relação a  este último caso,  o  parágrafo 2° do mesmo artigo 
indica a necessidade de esses cursos articularem-se com a modalidade de 
educação de jovens e adultos, visando, simultaneamente, à qualificação para 
o trabalho e à elevação da escolaridade dos trabalhadores, a exemplo do que 
programas  e  escolas  sindicais  vinham  fazendo,  mesmo  sob  a  égide  do 
PLANFOR, na contramão das políticas oficiais que não apoiavam projetos 
dessa natureza” (Frigotto, Ciavatta e Ramos, 2005, grifo nosso).

No nosso entendimento, ao estabelecer que serão "mantidas as Diretrizes Curriculares 

Nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação”, esse Decreto reafirma os mesmos 

princípios definidos no governo FHC os quais consideram a noção de competências como 

13 Utilizamos  a  palavra  “revogação”,  com aspas,  por  considerarmos  que  o  Decreto  5.154/2004  mantém as 
Diretrizes  Curriculares  Nacionais  elaboradas  a  partir  do Decreto 2.208/97.  Idéia  essa que  continua  alvo de 
questionamentos, inclusive, nossos.



orientadora da organização dos currículos escolares, permanecendo como diretriz norteadora 

da prática pedagógica, até os dias atuais.

Pelo exposto, procuramos mostrar que os movimentos decorrentes da reestruturação 

produtiva e das reformas educacionais, por meio das quais se integram educação, trabalho e 

tecnologia, conduzem a mecanismos de acomodação dos trabalhadores às exigências do setor 

produtivo.  Esse processo de organização do sistema educacional  adquire  materialidade no 

currículo escolar em ação, atualmente organizado a partir das competências definidas pelo 

mercado  de  trabalho.  Como  desdobramento,  a  prática  pedagógica  torna-se  alvo  de 

proposições, com ênfase na experiência construída pelos dos(as) professores(as) de Educação 

Profissional. 

Diante da importância do tema, o capítulo, a seguir, procura analisar a introdução da 

lógica das competências no contexto do país, bem como sua adoção e desencadeamento na 

ação pedagógica que, nesse estudo, inevitavelmente integra-se ao currículo escolar concebido 

e em ação. 

 

 



CAPÍTULO 2 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL: ENTRE A 
QUALIFICAÇÃO E A COMPETÊNCIA



A história da Educação Profissional, no Brasil, sempre esteve vinculada à necessidade 

de produção de riqueza e poder da classe hegemônica. E,  em se tratando de uma sociedade 

marcada  pela  divisão  de  classes  e  pela  exploração  do  trabalho  pelo  capital,  as  políticas 

educacionais,  em  nosso  país,  guardam  marcas  do  projeto  burguês  direcionado  para  um 

sistema  de  ensino  dual  que  traduz  essa  estratificação  social.  Ao longo de  sua  história,  a 

educação da  classe  trabalhadora  tornou-se  alvo  da  necessidade  do  sistema  econômico de 

reprodução da mais valia e, guardadas as devidas proporções, se mantém até os dias atuais. 

De maneira  incisiva,  Frigotto (2005:  60) traduz esse processo de reprodução da força de 

trabalho, como mercadoria, uma exploração do homem por outros homens que, “na expressão 

de Gramsci, podem ser considerados mamíferos de luxo – seres de outra espécie que acham 

natural explorar outros seres humanos”.

Na  década  de  90,  do  século  XX,  o  Estado  assume  uma  forma  de  controle, 

especialmente no que se refere às políticas de educação, o que nos permite chamar a atenção 

para esse tipo de regulação que visa à acomodação dos indivíduos ao modelo de produção. 

Entretanto, vale ressaltar que

“isso é coerente com o papel educador do Estado, que para Gramsci nada 
mais é do que o exercício da hegemonia através do consentimento ativo dos 
governados. A apropriação dessas noções pelos documentos e pelo discurso 
oficiais  é  uma estratégia  educativa  do  Estado  na  tentativa  da  construção 
desse novo modo de regulação” Ramos (2001: 301).

 Resulta, desse movimento regulador, a promulgação da LDB 9.394/96, por meio da 

qual a formação para o trabalho assume  status de Educação Profissional e desencadeia o 

surgimento de novas categorias, visando a definir, socialmente, essa modalidade de ensino 

que é orientada, principalmente, no sentido de preparar os trabalhadores para responderem às 

expectativas do pólo dominante. Este tem como principal interesse a recomposição do capital 

que, em decorrência do esgotamento do modelo taylorista-fordista de produção, vinculado à 

categoria qualificação profissional, dá origem ao atual modelo de produção flexível por meio 

do qual o poder econômico difunde, como nova, a categoria “competência”.



A  “lógica  das  competências”,  gerada  no  seio  das  exigências  decorrentes  da 

reestruturação  produtiva,  vem assumindo  significados  diversos  e  nem sempre  claros:  ora 

aparece ligada às características das pessoas ou à variável  produtividade,  ora representam 

abordagens que expressam um rompimento com o paradigma de qualificação, historicamente 

construído, ao mesmo tempo em que também expressam um novo patamar de qualificação, 

vinculado ao savoir-faire dos trabalhadores (Deluiz, 2001) o qual viria a se materializar por 

meio  da  educação  por  competências.  A  maneira,  muitas  vezes  contraditória,  como  é 

apresentada, em sentido contrário às suas finalidades, torna-se insuficiente para orientar uma 

ação educativa. 

Embora não se trate de um conceito recém-introduzido na sociedade, nos últimos anos, 

cada  vez  mais  as  empresas  exercem  pressão  no  sentido  de  se  preparar  de  profissionais 

competentes,  dentro  dos  padrões  de  exigências  atuais  -  que  se  diferenciam  da  idéia  de 

profissional  qualificado  -  por  compreenderem  que  o  sucesso  da  produtividade  está 

diretamente vinculado ao desempenho dos trabalhadores.

Por sua vez, grande parte das escolas, especialmente as de nível técnico, procuram 

assegurar reconhecimento, respondendo aos interesses dos empregadores, o que repercute nas 

expectativas dos alunos e alunas que, “reféns” da necessidade de sobrevivência, buscam uma 

oportunidade de trabalho e/ou emprego.

Essa conflituosa relação capital-trabalho, agora instigada pelos reflexos da adoção de 

novas  tecnologias  de  produção  flexível,  desencadeia  prescrições  para  a  formação  do 

trabalhador, numa perspectiva reducionista que tem por base o determinismo tecnológico e 

como  horizonte  o  restabelecimento  do  poder  econômico.  Dessa  maneira  possibilita-se  a 

subordinação da educação à economia (Silva Jr., 2002), ficando a primeira regulada a partir 

dos interesses do capital e conduzida no sentido da preparação para o trabalho,

“conformada pelas demandas postas pelas novas tecnologias de base física 
ou  organizacional  e  o  novo ser  social  trabalhador,  formado por  meio  da 



educação escolar, deve conhecer simultaneamente a qualidade do produto e 
do  processo,  bem  como  a  produtividade  da  produção;  deve  possuir 
habilidades  de  gestão e  espírito  para  o  trabalho em equipe,  bem como a 
sensibilidade para, com base em seus saberes explícitos e tácitos, refinar a 
qualidade do processo de trabalho. (...) a formação de um trabalhador que 
tenha um processo cognitivo capaz de lidar com conceitos, trabalhar bem as 
informações,  comunicar-se  para  poder  estar  apto  a  resolver  qualquer 
problema inesperado ou adaptar-se  a  qualquer  situação  que  se  apresente. 
Interessante a demanda de um novo trabalhador que saiba o seu trabalho, 
saiba fazer seu trabalho, mobilizar todo seu ser para realizar o trabalho e seja 
versátil  para  se  sair  bem  em  qualquer  situação,  num  contexto  de 
imprevisibilidade” (Silva Jr., 2002: 214).

Nessa citação,  o autor resume a estreita vinculação que o sistema econômico vem 

buscando aprofundar, entre educação e mercado, a qual vem promovendo grandes debates em 

torno dos contra-sensos gerados.

Dessa  forma,  coloca-se  em pauta  orientações  e  conceitos  paradigmáticos  que  nos 

desafiam a uma análise crítica das suas múltiplas determinações no fenômeno educativo, mais 

especificamente na prática pedagógica profissionalizante. Para tanto, iniciamos fazendo um 

rápido  percurso  por  meio  do  qual  buscamos  situar  a  controvérsia  entre  qualificação  e 

competência. 

2.1 – Da Qualificação à Competência: o que há de novo?

A mudança de enfoque do conceito de qualificação para a noção de competência, no 

Brasil, encontra amparo legal por meio dos documentos que regulamentam a LDB 9.394/96 e 

vem mobilizando  a  sociedade  acadêmica,  educadores,  pesquisadores  e  estudiosos,  dando 

origem a um grande embate teórico sobre competências, o qual avança, gradativamente, no 

sentido  de  se  desvelar  as  implicações  desse  modelo  ao  ser  tomado  como  orientador  da 

educação escolar.

Por sua vez,  o  uso intensivo de tecnologias de base microeletrônica que passou a 

exigir dos trabalhadores, conhecimentos mais elaborados, com vistas à otimização do tempo e 



da qualidade da produção, aliada à reestruturação produtiva, desencadeia novas demandas que 

refletem  diretamente  na  educação  profissional.  Várias  idéias  e  conceitos  estão  sendo 

defendidos. Uns expressam um rompimento com o paradigma de qualificação, historicamente 

construído, outros se manifestam definindo um novo patamar de qualificação, vinculado ao 

“savoir-faire” dos  trabalhadores  que  viria  a  se  materializar  por  meio  da  educação  por 

competências.

No campo do trabalho, constatamos, na atualidade, permanentes apelos à reconversão 

profissional,  à  educação  continuada,  ao  desenvolvimento  da  capacidade  de  aprender 

permanentemente e ao desenvolvimento de novas competências que emergem das mudanças 

no  setor  produtivo,  cujos  argumentos  põem  em  relevo  os  avanços  tecnológicos. 

Compreendemos que estes, de per si, não explicam as pressões que se concentram em torno 

da qualidade e produtividade nas empresas. São argumentos que surgem dissociados dos reais 

condicionantes.

Articulada  aos  movimentos  ocorridos  no  mundo  inteiro,  a  reforma  da  educação 

profissional brasileira estabeleceu orientações de forma que as escolas pudessem reorganizar 

seus currículos, aproximando-os das necessidades do setor produtivo, ainda que o discurso 

que fundamenta a elaboração das “Diretrizes Curriculares Para a Educação Profissional de 

Nível  Técnico”  cometa  a  impropriedade  de  reduzir  a  análise  de  conjuntura  aos  avanços 

científicos e tecnológicos (Ferretti e Silva, 2000).

Ratificamos a preocupação de Frigotto e Ciavata (2003) com as graves conseqüências 

de medidas adotadas como diretrizes e concepções educacionais disseminadas pelo Estado 

brasileiro, as quais são influenciadas pelo pensamento pedagógico empresarial e decorrentes 

das orientações dos organismos e agências internacionais e regionais. Ao serem originadas na 

arena  de  discussão  da  elite  econômica,  confirma  não  ser  por  acaso  que  a  ideologia  das 

competências e da empregabilidade torna-se o eixo norteador dos parâmetros e das diretrizes 



educacionais e dos processos de avaliação (Frigotto e Ciavata, 2003). Ampliando o debate, 

Deluiz (2004) afirma que as competências não são desdobramentos naturais das tecnologias, 

nem constituem a expressão das novas formas de organização do trabalho. Elas “refletem 

relações de poder entre interlocutores sociais envolvidos no processo de produção de bens e 

de serviços, cujos contornos variam, historicamente de país para país” (Deluiz, 2004: 76).

É  crescente  no  meio  educacional,  a  disseminação da  idéia  de  competências  como 

princípio de organização curricular.  Nesse sentido,  a  escolha dos conhecimentos,  a serem 

trabalhados na escola, fica atrelada a sua aplicabilidade em situações do contexto de trabalho, 

secundarizando, dessa forma, a sua vinculação com as práticas sociais. Em outras palavras, os 

conhecimentos devem ser escolhidos em função das competências a serem construídas; isto 

significa dizer:  em função do seu “valor de uso” conforme expressão utilizada por Costa 

(2005). Essa perspectiva de educação traduz um deslocamento do foco da qualificação do 

trabalho e  advém da necessidade de novos perfis  profissionais  demandados pela  crise  do 

fordismmo que já não respondia aos interesses do capital.

O termo qualificação  esteve,  durante  muito  tempo,  ligado aos  métodos  de  análise 

ocupacional que tinham como finalidade identificar os elementos constitutivos de cada posto 

de trabalho, e, a partir daí, definir o perfil ocupacional do trabalhador capaz de desempenhá-

lo. Assim sendo, essa terminologia está vinculada ao processo e aos resultados da formação 

profissional, visto que um profissional desqualificado para um determinado posto de trabalho, 

ao ser qualificado por meio do processo de formação profissional, poderia vir a ocupá-lo. No 

entanto, situada a partir  do posto de trabalho, a qualificação vincula-se ao nível do saber 

expresso no desempenho das tarefas que viriam a ser executadas por aquele trabalhador recém 

qualificado (Ramos, 2001). Dessa forma,

“a  associação  do  termo  qualificação  aos  processos  de  trabalho  e  ao 
desenvolvimento do saber profissional e social do trabalhador sob o modo de 
produção capitalista, considerando a relação pedagógica que se estabelece 
pelo uso dos meios de produção e pelo contato com outros trabalhadores na 
objetivação do trabalho abstrato, ocorreu à medida que se buscou verificar a 



tendência  a  ser  tomada  pelo  trabalho  não  só  quanto  à 
complexidade/simplicidade, como também aos efeitos sobre o trabalhador na 
sua  totalidade  (ser  humano,  classe  social  e  força  de  trabalho).  Sob  essa 
perspectiva, à qualificação do trabalho se associava o potencial das relações 
técnicas e sociais de elevar o conhecimento do trabalhador, tanto de ordem 
explícita quanto tácita. Dessas análises emergiram as teses da qualificação e 
desqualificação  do  trabalho  e  a  da  polarização  das  qualificações.”14 

(Ramos, 2001: 35, grifos da autora).

No que se refere ao plano pedagógico, para essa pesquisadora, estamos constatando a 

organização e legitimação da mudança de um ensino centrado em saberes disciplinares, para 

um ensino orientado a partir das competências possíveis de constatação em situações reais e 

específicas. Tais competências são definidas a partir dos processos de trabalho que as pessoas 

irão desempenhar. Essa seria uma formalização da Pedagogia das Competências, uma vez que 

existe  uma  sistematização  que  vai  além  do  nível  teórico  e  adquire  materialidade  na 

organização curricular, nos programas e práticas escolares (Ramos, 2004).

Nessa mesma perspectiva, Hirata (2001), reportando-se às discussões em torno dos 

estudos de Zarifian (2001), sobre competência, adverte quanto aos riscos que nos submetemos 

ao fazermos a substituição do conceito de qualificação pelo de competências. Nas palavras da 

pesquisadora, o conceito de qualificação tem uma extensa e significativa trajetória acadêmica 

e de uso institucional, “uma codificação, sob a forma de classificações e um impacto sobre os 

salários” (Hirata, 2001: 15), enquanto a noção de competência, ainda se encontra em processo 

de construção, e é utilizada em diversos contextos, por vezes, de forma estigmatizadora e 

destruidora da auto-estima, no âmbito do setor produtivo. O destino profissional do aluno, 

agora  desvinculado  da  sua  condição  humana,  continua  entregue  ao  mercado  de  trabalho 

excludente e seletivo que passa a ser a principal ancoragem para despertar motivação para o 

estudo. Quanto às demais dimensões do ser humano, estas são colocadas em segundo plano. 

Ao prefaciar uma obra literária de Ramos (2001), Frigotto considera que decorrem da 

efervescência dessas mudanças, as mais diversas formas de se firmar ideários através das 
14 Ramos (2001: 35), baseada nos estudos de Hirata (1994) considera que, “segundo a tese da polarização das 
qualificações, a modernização tecnológica estaria criando, de um lado, uma massa de trabalhadores qualificados 
e, de outro, uma massa de trabalhadores desqualificados”. 



grandes redes de informação. Reforça-se a ética individualista que se manifesta através do 

discurso ideológico, e, em se tratando da área pedagógica, Frigotto (2001:14) entende que a 

ética se expressa “nas noções de competência, competitividade, habilidade, qualidade total, 

empregabilidade, mas que no âmbito social mais amplo se define por noções constitutivas de 

um suposto novo paradigma - pós-industrial, classista, pós-moderno, etc. (...)”.

Em meio a essa falsa idéia de surgimento de uma nova categoria, é bom (re)lembrar o 

que  a história nos permite confirmar: a idéia de competência não é algo que teve origem a 

partir das últimas décadas. Há muito se pressupõe e se concebe pessoas competentes para um 

determinado desafio.  Bernstein,  citado  por  Lopes  (2001:  6),  mostra  que  esse  conceito  há 

muito tempo vem sendo abordado, em diferentes perspectivas, nas ciências sociais,

“seja na competência lingüística em Chomky, na competência cognitiva em 
Piaget  ou na competência  cultural  em Lévy-Strauss.  Nessas  perspectivas, 
bastante  distintas  entre  si,  esse  conceito  assume um enfoque nitidamente 
democrático,  na medida em que pressupõe que todos sujeitos sociais  são 
intrinsecamente competentes, criativos e ativos na construção do mundo e 
são capazes de se auto-regular“. (Lopes, 2001: 6).

O que nos parece novo (em direção contrária aos enfoques apresentados na citação 

acima) é o caráter prático e utilitário que o poder econômico, de forma pragmática e racional, 

vem atribuindo à noção de competência, em favor de maior produtividade. Do ponto de vista 

das práticas de sala de aula, com a “transposição”, quase que “automática”, da qualificação à 

competência, corre-se o risco de deixar os(as) professores(as) sem um referencial de trabalho, 

a  educação profissional  com rumo (in)certo  e  os  trabalhadores  esgotando sua  capacidade 

humana no saber prático, excluídos do acesso aos conhecimentos historicamente construídos.

A preocupação no sentido de que “a lógica competência” esteja sendo, cada vez mais, 

apropriada em favor da hegemonia do capital, tem mobilizado estudiosos (Manfred, 1998; 

Deluiz, 1995, 2001; Zarifian, 2002; Tanguy e Ropé, 2003; Kuenzer, 2002, 2004, 2005, Costa, 

2005, entre outros) com o propósito de suscitar debates que envolvam a sociedade em torno 

do assunto. 



Nessa perspectiva, consideramos pertinentes as ponderações feitas por Ramos (2001). 

Para essa pesquisadora,  as manifestações de aclamação que assistimos no momento atual, 

responde a, pelo menos, três propósitos:

“a)  reordenar  conceitualmente  a  compreensão  da  relação-educação, 
desviando  o  foco  dos  empregos,  das  ocupações  e  das  tarefas  para  o 
trabalhador em suas implicações subjetivas com o trabalho;
b)  institucionalizar  novas  formas  de educar/formar  os  trabalhadores  e  de 
gerir o trabalho internamente às organizações e no mercado de trabalho em 
geral,  sob  novos  códigos  profissionais  em  que  figuram  as  relações 
contratuais, de carreira e de salário;
c) formular padrões de identificação da capacidade real do trabalhador para 
determinada  ocupação,  de  tal  modo  que  possa  haver  mobilidade  entre 
diversas estruturas de emprego em nível nacional e, em nível regional (como 
os países da União Européia e do Mercosul)” (Ramos, 2001: 39).

Há múltiplas determinações por trás desse conceito. É importante ter presente que o 

“modelo  de  competência”  no  trabalho  e  na  educação,  em  nosso  país,  ao  dar  ênfase  ao 

desempenho individual das pessoas como principal determinante de sua empregabilidade, ao 

mesmo tempo em que procura mascarar o crescente aumento do desemprego e do emprego 

precário, em sentido contrário ao discurso que prega a ação compartilhada, vem restringindo 

gradativamente, a atuação coletiva dos trabalhadores.

Concordamos com o entendimento de Ropé e Tanguy (2003) que as diversas formas 

de se utilizar a idéia de competência  vem lhe conferindo uma “opacidade semântica”,  ao 

mesmo tempo em que beneficia o seu uso “inflacionado” em várias situações e contextos, 

razão porque vem sendo utilizada em favor de interesses diversos. Assim, essa “plasticidade” 

que é atribuída ao termo “competência”, constitui parte integrante da sua força social. Ainda 

para essas autoras, a noção de competência caminha no sentido de substituir outros conceitos, 

tais como,

“os de saberes e conhecimentos na esfera educativa, ou a de qualificação na 
esfera do trabalho. Essas noções nem por isso desapareceram, mas perderam 
sua posição central e, associadas a competências surgem outras conotações. 
Com base nessa observação, levantamos a hipótese de que não se trata de 
uma moda. O caráter exclusivo e duradouro do uso de uma noção demonstra 
um  certo  número  de  mudanças  em  uma  sociedade,  que  devem  ser 
identificadas” (Ropé e Tanguy, 2003: 16).



Essa mudança de enfoque, da qualificação para competência, também tem sido alvo 

das atenções de Ferretti (1997) que critica a tendência instalada no país, de tornar a noção de 

competência ordenador das relações de trabalho e de educação, em substituição ao conceito 

de qualificação. Este autor, ao analisar a formação profissional, à luz da LDB, mostra a visão 

finalista e a-histórica disseminada no meio educacional, sobre a “quebra” ou “substituição de 

paradigma”, em vez de “crise de paradigma”. Considera ainda que essa tendência “simplifica 

o que é complexo, condena o velho sem lhe creditar as contribuições que pode oferecer e 

deslumbra-se com o novo a tal ponto que questioná-lo transforma-se em um ato herético” 

(Ferretti,  1997:  226).  Ainda  para  Ferretti  (1997:  258),  na  LDB,  a  noção de  competência 

“representa  a  atualização do conceito  de  qualificação segundo as  perspectivas  do capital, 

tendo em vista adequá-lo às novas formas pelas quais este se organiza para obter maior e mais 

rápida valorização”.

Como meio de desmistificar o “discurso útil” em favor do “modelo de competências”, 

recorremos  ao  posicionamento  elucidativo  de  Kuenzer  (2002:  4)  ao  afirmar  que  se  vem 

buscando,  através  de  novas  formas  de  disciplinamento,  alternativas  que  conduzem  “à 

conformação de novas subjetividades polivalentes e permanentemente educáveis...”.  Dessa 

forma, a perspectiva apresentada deixa implícita a busca pela extração da mais valia que não 

mais  se  satisfaz  com  o  trabalho  concreto,  ao  mesmo  tempo  em  que  gera  um  novo 

questionamento  em  torno  do  papel  docente  como  veículo  que  favorece  a  alienação  do 

trabalhador.

Não obstante as tensões presentes nos discursos anunciados nas diversas esferas da 

sociedade (trabalho, escola, centros de pesquisa, etc), entendemos que a idéia de competência 

não é, “em si”, imprópria. No entanto, em sua nova versão, apresentada enquanto ordenadora 

das relações de educação, trabalho e produção, disseminada na sociedade atual, nos aliamos 

àqueles (Ramos, 2001; Frigotto, 1995; Oliveira 2001, entre outros) que entendem a idéia de 



competência como uma vertente ressignificada da “Teoria do Capital Humano”, em que o 

mercado torna-se matriz estruturadora para acomodação do desempenho e do comportamento 

sócio-profissional dos trabalhadores, às exigências do setor produtivo.

Isso nos permite deduzir que não há nada de novo, além de “um novo disfarce para 

uma velha farsa” que se manifesta a cada crise do capital, deixando conseqüências desastrosas 

que vão sendo debitadas na “conta” dos trabalhadores a quem é atribuída a responsabilidade 

de  investir  na  sua  educação  (na  sua  empregabilidade).  Aos  professores,  é  atribuída  a 

responsabilidade de investir  na sua educação continuada e de aprender a  aprender.  Dessa 

forma, procura-se eximir o Estado e transferir para a “força de trabalho” a responsabilidade 

pela sua educação continuada e pela aquisição e/ou manutenção do emprego.  

A partir dessas considerações, podemos ratificar que, em defesa de um saber técnico e 

“utilitário”,  o  modelo  de  competências  adotado  no  âmbito  das  empresas  e  difundido  na 

educação, nasce da necessidade do “uso, controle, formação e avaliação do desempenho da 

força de trabalho, diante das novas exigências postas pelo padrão de acumulação capitalista 

flexível  ou  toyotista:  competitividade,  produtividade,  agilidade,  racionalização  de  custos” 

(Deluiz, 2001, p.14). E,  em função das novas tendências do mercado, o trabalho torna-se 

“mais abstrato, mais intelectualizado, mais autônomo, coletivo e complexo”. (Deluiz, 2004: 

74). 

Ampliando  esse  enfoque,  Kuenzer  (2005)  mostra  que  os  discursos  que  pregam a 

necessidade de profissionais, cada vez mais capacitados para lidarem com alta tecnologia e 

manterem-se empregados decorrem, apenas em princípio,  das transformações advindas do 

mundo do trabalho, haja vista que,

“no âmbito do trabalho capitalista, e em particular no regime de acumulação 
flexível, a contradição entre capital e trabalho, antes que a democratização 
das oportunidades educacionais, determina a polarização das competências. 
Desse  modo,  passa-se  a  exigir  mais  qualificação  de um grupo menor  de 
trabalhadores, que constituem uma elite que ainda detém um conjunto de 
privilégios que a diferencia da grande massa dos trabalhadores, cada vez 
mais  consumidos,  de  forma  predatória,  pelo  capital  em  trabalhos 



precarizados de  diferentes  formas e  níveis,  estabelecendo-se  uma relação 
entre mercado e educação que tem articulado processo de exclusão/inclusão 
para atender a lógica da acumulação” (Kuenzer, 2005: 33).

Essa  relação  identificada  pela  autora  como  “exclusão  includente”  e  “inclusão 

excludente”15 conduz ao desvelamento de uma contradição, implícita nas relações de trabalho 

e  educação, que ora aponta para a “unitariedade” como finalidade dos novos modelos de 

gestão  e  organização  do  trabalho,  ora  a  prática  deixa  transparecer  “uma separação  entre 

trabalhadores e dirigentes, entre trabalho intelectual e trabalho instrumental” (Kuenzer, 2005: 

34). 

Não obstante a ameaça que esse conceito representa para os indivíduos, reconhecemos 

que não se pode cruzar os braços, ou fechar os olhos paras as demandas do mundo do trabalho 

por patamares mais elevados de educação dos trabalhadores. Essas exigências se estendem 

para o  domínio  da  ciência  e  tecnologia,  cultura,  formas  de  comunicação,  com ênfase  na 

capacidade de trabalho intelectual e na disposição de educar-se permanentemente.

Tendo  em  vista  que  a  abordagem  por  competências  exige  mudanças  na  prática 

pedagógica  docente,  realçamos  a  necessidade  de  levar  para  dentro  das  escolas,  “lócus” 

privilegiado de construção de conhecimento, as análises desmistificadoras empreendidas por 

pesquisadores  comprometidos  com  a  educação  dos  trabalhadores  (Deluiz,  2001,  2004; 

Kuenzer, 2002, 2005; Frigotto, Ciavatta e Ramos, 2005; Oliveira, 2003; Manfredi, 1998; entre 

outros), de forma que se favoreça o desvelamento do discurso dissimulador de prescrições que 

atendem às pressões por competitividade, lucratividade ou exploração da mais valia.  

E, em conformidade com o ponto de vista apresentado por Ramos (2001), ainda que o 

debate em torno da questão - competências enquanto deslocamento ou não do conceito de 

15 Essa autora caracteriza como “exclusão includente” o processo por meio do qual “no mercado identificam-se 
várias estratégias de exclusão do mercado formal, onde o trabalhador tinha direitos assegurados e melhores 
condições de trabalho, às quais correspondem formas de inclusão no trabalho precarizado (...). A esta lógica que 
estamos chamando de  exclusão includente, corresponde uma outra lógica, em direção contrária, do ponto de 
vista da educação, a ela dialeticamente relacionada: a  inclusão excludente, ou seja, as estratégias de inclusão 
nos diversos níveis e modalidades da educação escolar aos quais não correspondam os necessários padrões de 
qualidade que permitam a formação de identidades autônomas intelectual e eticamente, capazes de responder e 
superar as demandas do capitalismo” (Kuenzer, 2005: 34).



qualificação - continue entrecortado por indefinições, o conceito de qualificação mantém-se 

consolidado na sociologia, “pelo menos nos limites em que organiza as relações formais de 

trabalho, remetendo-se, simultaneamente, à existência de práticas educativas que ajudam a 

legitimar o estatuto do trabalho qualificado” (Ramos, 2001: 39). 

Superando  a  perspectiva  funcionalista  e  utilitária  implícita  nos  referenciais 

curriculares  de educação profissional,  estudos  realizados  por  Deluiz  (1995)  caminham no 

sentido de se discutir competências,  para além da dimensão econômica e apontam para a 

possibilidade do desenvolvimento de outras dimensões do ser humano. Essa pesquisadora 

considera a competência, a partir da ampliação da base - educação geral - que dá suporte às 

ações  desenvolvidas  pelo  ser  humano,  frente  aos  desafios  promovidos  pelas  inovações 

tecnológicas e organizacionais, ao mesmo tempo em que dá ênfase às várias dimensões da 

educação profissional. Portanto, na perspectiva apontada por Deluiz (1995: 178),

“uma  formação  do  indivíduo  no  âmbito  profissional,  orientada  para  um 
processo de emancipação pessoal e coletivo, supõe, portanto, a concepção de 
que  a  formação  profissional  faz  parte  do  todo  que  constitui  a  formação 
cultural ampla, superando-se a dicotomia entre o mundo da educação e o 
mundo do trabalho. Mas, se essa condição é necessária, não é, entretanto, 
suficiente,  pois  uma  formação  que  pressuponha  a  expansão  das 
potencialidades  humanas  e  um  processo  de  emancipação  individual  e 
coletivo deve inserir-se em um projeto político que esteja  organicamente 
vinculado  aos  interesses  da  maioria,  o  qual  supõe  a  ampliação  de 
mecanismos de socialização da política e o aprofundamento dos processos 
de democratização e de formação da vontade coletiva”.

Dessa  forma,  a  preparação  para  o  trabalho  adquire  maior  abrangência,  ao  mesmo 

tempo  em que  se  vislumbra  a  integração  entre  “educação  geral,  formação  profissional  e 

formação política, sem o que se corre o risco de permanecer como uma simples estratégia de 

adaptação  das  qualificações  às  novas  exigências  da  modernização  do  sistema  produtivo” 

(Deluiz, 1995: 178-179). Assim, ao se ampliar a dimensão profissional para além do preparo 

técnico-instrumental  do trabalhador,  são incorporadas as competências técnico-intelectuais, 

metódicas,  comunicativas,  sociais  e  comportamentais,  como  base  para  a  construção  da 

competência técnica, acrescentando-lhe a dimensão intelectual, todas inter-relacionadas entre 



si (Deluiz, 1995).

No  que  se  refere  à  competência  política,  a  mencionada  autora  ressalta  a 

indissociabilidade da dimensão profissional e da dimensão social, extrapolando os aspectos 

comportamentais que possibilitam o engajamento dos indivíduos nas relações sociais e de 

trabalho. Assim,

“a competência social traduz-se no saber ser, na capacidade de utilizar todos 
os conhecimentos – obtidos através de fontes, meios e recursos diferenciados 
-  nas  mais  diversas  situações  encontradas  no  mundo  do  trabalho,  na 
capacidade de transmitir conhecimentos da vida cotidiana para o ambiente 
de trabalho e vice versa. Este saber – saber ser – constitui-se, também, de 
saberes  informais  e  tácitos  que  estão  ligados  à  vivência  concreta  do 
trabalhador e constitui um conjunto de conhecimentos apreendidos através 
da experiência subjetiva...” (Deluiz, 1995: 181).

Compreendemos ser a abordagem feita por Deluiz (1995), uma que desmistifica e vai 

além dos interesses da esfera produtiva, permitindo que no enfoque das competências sejam 

consideradas  as  várias  dimensões  do  ser  humano  (histórico-cultural,  social,  econômica, 

política,  intelectual,  entre  outras),  bem como os  diversos  espaços-tempo  (criança,  adulto, 

maior  idade,  escola,  sociedade,  trabalho,  grupos  sociais,  etc.)  percorridos  pelos  sujeitos 

sociais.

Nesse contexto de múltiplos significados e perspectivas diversas, precisamos delimitar 

o nosso entendimento sobre competências. Acreditamos na possibilidade do tema poder ser 

apropriado por atores sociais comprometidos com a educação dos homens e mulheres deste 

país, de forma que se possa superar a compreensão reducionista e mercantilista determinada 

pelos setores produtivos. Essa perspectiva é apontada por Vázquez, apud Kuenzer (2003: 17), 

permitindo  a  compreensão  de  competência  enquanto  “atividade  teórica  e  prática  que 

transforma a natureza e a sociedade; prática, na medida em que a teoria, como guia da ação, 

orienta a atividade humana; teórica, na medida em que esta ação é consciente”.

Cabe,  ainda,  comentar  que,  mediante  os  argumentos  apresentados  pelos  diversos 

pesquisadores de quem tivemos grandes contribuições, acerca da noção de competências, e, 



diante da proliferação de conceitos, bem como das distorções geradas, inclusive, a partir das 

políticas  de  educação  implantadas  no  país,  consideramos  que  essa  proposta  educativa 

referendada pela pedagogia das competências ainda se  mostra incipiente e,  tal  como vem 

sendo  apresentada  nos  documentos  oficiais,  revela-se  incompatível  com a  perspectiva  de 

desenvolvimento do sujeito construtor de sua própria história, uma vez que secundariza os 

pressupostos da cidadania, anula a emancipação coletiva dos trabalhadores e distorce as reais 

finalidades da educação escolar. Por conseguinte, para este estudo, ratificamos o que nos diz 

Tanguy (2003: 167), quanto à propagação dos discursos das competências, em várias esferas 

da sociedade (políticas de emprego, políticas de gestão de pessoal, políticas de organização do 

trabalho e, agora, as políticas de educação): “nossa proposta se limita a dizer que tal uso gera 

problemas.  Junto  com muitos  outros  que  integram essa  noção em suas  análises,  em vez 

daquela de qualificação, propomos problematizá-la”.

Finalmente, diante da necessidade de ampliar a discussão acerca dos mecanismos de 

consolidação  do  modelo  de  competências  que  vem  sendo  difundido  na  educação  e  no 

trabalho, consideramos importante realçar que a sua “nova versão” desencadeia uma situação 

em que diploma deixa de ser o atributo de excelência, para tornar-se um acessório. Nesse 

sentido,  são  as  competências  aplicáveis  na  produção  que  legitimam  o  diploma.  Essa 

possibilidade  tornou-se  favorável  à  criação  de  mais  um  mecanismo  que  assegura 

“legitimidade” às competências desenvolvidas nas diversas situações de educação, de trabalho 

e da vida. Decorre daí a institucionalização do Sistema de Competências que pode contribuir 

para consolidar o modelo de competência na educação e no trabalho.

No  sentido  de  oportunizar  a  compreensão  sobre  diversas  experiências  relativas  à 

implantação de Sistemas de Competências em alguns países do mundo, na seção, a seguir, 

faremos uma rápida incursão sobre o tema. Pretendemos, com isso, evidenciar um movimento 

que, geralmente, se origina no discurso empresarial e tem como finalidade alterar o conceito 



de qualificação pelo de competências, buscando aproximar, de forma decisiva, educação e 

mercado16. No sentido de dar maior visibilidade ao tema, recorremos a algumas experiências 

desenvolvidas em outros países. No entanto, para esse estudo, o nosso interesse é chamar a 

atenção  para  a  difusão  de  Sistemas de  Competências  na  América  Latina,  com ênfase  na 

realidade brasileira que já vem mobilizando educadores, no sentido de tornar exeqüível o 

reconhecimento ou validação das competências adquiridas nos diversos espaços sociais.

2.2 -  Sistemas de Avaliação de Competências e  Sua Difusão na América 
Latina

A origem e atual expansão dos Sistemas de Avaliação de Competências,  no nosso 

entendimento, estão  relacionadas  aos  interesses  dos  empregadores  em  conquistar  novos 

padrões  de  qualidade  dos  produtos  e  serviços,  frente  à  necessidade  de  produtividade  e 

competitividade das empresas. O nosso entendimento, ainda, baseia-se na forma como esses 

sistemas vêm sendo instalados ou reorganizados em vários países do mundo.

Sobre sua origem, podemos reconhecer como “pano de fundo” o surgimento de órgãos 

reguladores e normalizadores da qualidade dos produtos (ex: a ISO - International Standards 

Organization),  os  quais  são  responsáveis  pela  determinação  de  padrões  internacionais 

mínimos  de  qualidade.  A  atuação  desses  órgãos  tem  refletido  no  comportamento  dos 

consumidores que, a partir da apropriação das normas de qualidade, tornam-se mais exigentes. 

Conseqüentemente,  o  crescente  nível  de  cobrança  da  qualidade  dos  produtos  e  serviços, 

desencadeia uma corrida de muitas empresas em busca da adequação de seus produtos às 

exigências dos consumidores.

A  dificuldade,  no  entanto,  em  responder  às  exigências  por  maior  qualidade  e 

16 Para conhecimento mais aprofundado sobre a difusão dos Sistemas de Competências, em vários países do 
mundo, ver: Ramos, Marise Nogueira. A Pedagogia das Competências: autonomia ou adaptação? São Paulo: 
Cortez, 2001.



diversidade dos produtos, leva os empresários ao entendimento de que a escola não estaria 

preparando bem os  trabalhadores  para  responderem às  exigências  das  demandas  do  setor 

produtivo, o que resultou em fortes pressões junto aos governos, no sentido de promover uma 

reavaliação dos seus sistemas de formação profissional, de maneira que eles se adaptem às 

exigências das normas de qualidade.

Naturalmente,  a  exigência  de  profissionais  preparados,  dentro  dos  parâmetros  de 

qualidade  defendidos  pelos  empresários,  tem  provocado  forte  resistência  por  parte  dos 

educadores. A despeito de tudo, hoje, muitos governos adotam como medida, a avaliação do 

seu sistema educacional e, paralelamente, muitas empresas passam a criar suas universidades 

corporativas (Brígido, 2001)17.

Como  foco  da  ação  dos  Sistemas  de  Avaliação,  encontram-se  a  avaliação  e 

certificação  de  competências  dos  trabalhadores  que  desencadeiam  a  chamada  crise  do 

diploma, uma vez que o desenvolvimento de competências (e não só o diploma), passa a ser 

usado como critério de seleção e permanência dos trabalhadores, no emprego. Nas palavras de 

Fidalgo  e  Santos  (2004),  uma  certificação  de  experiência  permitiria  ao  trabalhador,  sua 

classificação “e o reconhecimento de um conjunto de saberes não formalizados pela escola, 

mas que são constantemente construídos e mobilizados no próprio locus de trabalho” (Fidalgo 

e  Santos,  2004:  2).  Conforme  podemos  perceber,  os  Sistemas  de  Avaliação  e  de 

Competências  buscam adequar  os  trabalhadores  às  demandas  do setor  produtivo e,  dessa 

forma, passam a delinear novos contornos para a educação dos trabalhadores.

A idéia de avaliação de competências vem sendo difundida em vários países do mundo 

e tem reflexos nas reformas dos seus sistemas educacionais.

Sem  nenhuma  pretensão  de  esgotar  o  assunto,  consideramos  importante  levantar 

experiências  que  vêm  se  destacando  em  alguns  países  do  mundo,  como  alternativa  de 

17 Informações extraídas de Brígido, Raimundo Vossio: Certificação e Normalização de Competências: origens, 
conceitos e práticas, 2001.



potencializar a força de trabalho, na perspectiva de responder às demandas do modelo de 

produção flexível.  Entretanto,  nesta  pesquisa,  elas se  tornam ilustrativas  a fim de melhor 

situarmos as propostas desenvolvidas em países da América Latina.

A análise feita por Brígido (2001) aponta a década de 60 como período em que, na 

Organização  Internacional  do  Trabalho  (OIT),  surgiu  uma  proposta  de  valorização  e 

certificação  para  os  trabalhadores  que  comprovassem  conhecimentos  tácitos.  No  mesmo 

sentido,  o  Centro  Interamericano  de  Investigação  e  Documentação  sobre  Formação 

Profissional  (CINTERFOR),  em 1975 desenvolvia  um projeto  (Projeto  128)  que  buscava 

identificar  metodologias  para  “medição  e  certificação  de  qualificações  dos  trabalhadores“ 

adquiridas em processo de formação, no trabalho, ou em outras circunstâncias.

Naquele momento a competência era entendida como

“a capacidade real para atingir um objetivo ou resultado, em um contexto 
dado.(...)  Os  projetos  de  certificação  adotavam métodos  prescritos  pelos 
psicólogos  behavioristas,  baseados  na  fragmentação  de  tarefas  para  a 
construção  de  perfis  ocupacionais  que  fundamentassem,  com  conteúdos 
válidos, os programas modulares de formação, para permitir um diagnóstico 
dos módulos que faltavam ao profissional.  Para isso foram desenvolvidas 
técnicas de medição de tarefas, com o fim de estabelecer padrões de testes 
ocupacionais” (Brígido, 2001: 4).  

A tendência individualizante centrada no aluno e nas empresas, como “organizações 

valorizadoras,  criadoras de competências para o trabalhador no seu percurso profissional” 

(Deluiz,  2004:  77),  ganha  projeção  na  Europa,  tendo  a  França  como  uma  importante 

signatária.  Nesse  país,  ao  ser  constatado,  por  meio  de  pesquisa,  que  a  maioria  dos 

trabalhadores (60%) não colocava em prática os conhecimentos previstos para a educação 

profissional,  passou-se  a  redefinir  o  papel  das  instituições  formadoras  e  a  envolver  as 

empresas e os trabalhadores nos programas de formação profissional (Brígido, 2001). Nesse 

sentido, cria-se um “Conselho Interministerial, com poderes para autorizar especialistas que 

assinem e garantam os certificados, mantendo diferenciados os âmbitos nacional e regional e 

adotando os exames teóricos e práticos com usos de simuladores” (Alexim, 2001: 7).   



Na avaliação de competências, a França recorre à mesma lógica aplicada à educação 

profissional de nível técnico, passando a utilizar como referência as mesmas categorias de 

saberes (saber-ser e saber-fazer) que são traduzidos a partir da perspectiva do trabalhador “ser 

capaz  de”.  Com  base  nesses  saberes,  as  competências  passam  a  ser,  permanentemente, 

avaliadas  por  organismos  preparados  e  autorizados  para  tal  finalidade.  “Neste  caso,  a 

educação continuada na empresa, e a formada em alternância nas instituições de formação 

profissional, representariam uma maneira de manter atualizada uma carteira de competências” 

(Deluiz,  2004:  77).  Decorre  desse  processo,  a  implantação  de  currículos  baseados  em 

competências, nos diversos níveis de ensino, bem como a criação do Sistema de Avaliação de 

Competências. 

A análise empreendida por Fidalgo e Santos (2004: 2) demonstra que, na França, o 

surgimento  do  sistema  de  reconhecimento  dos  saberes  construídos  nos  diversos  espaços 

sociais (escola, trabalho, experiências de vida, entre outros), tem sua origem no início dos 

anos 70. Nasce da reivindicação dos operários franceses que exigiam o “reconhecimento de 

seus saberes adquiridos na prática profissional, como forma de garantir uma certa mobilidade 

na grade de classificação das empresas”.  A partir  dos anos 80,  esse processo passa a ser 

esboçado com base nos interesses do empresariado que censurava o nível de educação dos 

trabalhadores e conseqüente efetividade das escolas. Esse mesmo entendimento é apresentado 

por Ramos (2001),  ao afirmar que, na França,  o sistema de avaliação de competência foi 

impulsionado, nos últimos 20 anos, pelos sujeitos sociais.

Estudos  realizados  por  Brígido  (2001)  mostram  que,  nos  anos  80,  surge  um 

movimento nos Estados Unidos (USA), o qual procurava impingir maior rigor aos cursos 

acadêmicos, com a finalidade de estabelecer sintonia entre a cultura da escola e a do local de 

trabalho.  A  busca  dessa  sintonia  encontra-se  explícita  na  declaração  do  Comitê  de 

Desenvolvimento Econômico dos USA, levantada por Brígido (2001: 9), por meio da qual 



podemos perceber a finalidade que o sistema econômico atribui à escola: “muitos programas 

de formação profissional são quase inúteis. Eles são uma cruel mistificação para os jovens que 

buscam adquirir  habilidades para o mercado...” Similar é o posicionamento de David Mc 

Clelland18, citado por Brígido (2001: 9), o qual considera que os exames acadêmicos, usados 

tradicionalmente, não estavam assegurando êxito nas atividades profissionais nem tampouco 

na vida, além de, freqüentemente, estarem “discriminando minorias étnicas, mulheres e outros 

grupos vulneráveis no mercado de trabalho”.

Os  elementos  levantados  apontam  para  a  intervenção  do  poder  econômico  na 

implantação  dos  sistemas  de  avaliação  de  competência.  Essa  forma  de  implantação  dos 

referidos sistemas de avaliação decorre do entendimento, por parte do setor privado, de que as 

ações auto-dirigidas favorecem o controle dos custos e evita as regulações excessivas por 

parte do governo. Inclusive, a participação dos sindicatos só ocorre quando a capacitação dos 

trabalhadores é tema de negociação trabalhista (Ramos, 2001). 

Na Europa, publicações baseadas em competências, como repercussão de publicações 

americanas,  começaram a surgir  na década de 80 e,  em 1986, o governo da Grã-Betanha 

promoveu uma revisão geral na formação profissional, a qual refletia as preocupações dos 

USA (Brígido, 2001). Assim, nesse mesmo ano, a Inglaterra criou um Conselho Nacional de 

Qualificações  (National  Council  for  Vocational  Qualification -  NCVQ),  com  funções 

fiscalizadoras  e  reguladoras.  Também  foram  criados  comitês  de  normalização  no  setor 

industrial  (lead  industry  bodies), organismos  certificadores  (awarding  bodies)  e  centros 

avaliadores.  Nesse continente, a Inglaterra,  considerada por Alexim (2001) como um país 

bastante  referendado,  no  que  diz  respeito  à  Certificação  de  Competências,  o  governo 

estabeleceu, como requisito para credenciamento das entidades avaliadoras, que estas usassem 

18 David Mc Clelland, (da Universidade de Harvard, nos USA, pioneiro do estudo da competência com foco no 
mercado), segundo Deluiz (2001: 19-20), considera “que as qualificações acadêmicas, conhecimentos, os graus e 
os diplomas tradicionais não eram fatores válidos de predição do desempenho bem sucedido e eficaz no trabalho 
e  em outras  situações  da  vida.  Seriam mais  úteis  as  ‘competências’,  isto  é,  habilidades,  conhecimentos,  os 
padrões de comportamentos e atitudes das pessoas, por serem mais seguros de predição do êxito do trabalho”. 



de recursos físicos, pessoal necessário, instrumentos de avaliação elaborados, procedimentos 

de normalização e certificação e dos mecanismos de controle de qualidade. E, fazendo alusão 

a Marie Taylor (1997), Alexim (2001: 7) entende que “a base do programa inglês surge da 

suposição de que havia uma demanda dos atores sociais de que a educação e a formação 

profissional fossem mais relevantes para o emprego”.

A experiência desenvolvida na Espanha diverge das demais.  Segundo esse sociólogo, 

o governo não elegeu uma entidade central, mas valeu-se de um Instituto de Qualidade e 

Avaliação para dar apoio técnico às iniciativas de avaliação de Competências.  Nesse país,

“a  formação  profissional  ocupacional  é  ministrada  pelo  INEM  (Instituto 
Nacional de Emprego) que outorga certificados e edita um ‘Repertório de 
Certificados  de  Profissionalização’,  funcionando  como  apoio  para  as 
empresas na formação contínua” (Alexim, 2001: 7).

Na América Latina,  esse  processo data  de 1975,  quando o CINTERFOR/OIT,  em 

cumprimento às determinações da XI Reunião da Comissão Técnica, centrou sua atenção na 

construção  de  um  projeto  de  medição  e  certificação  das  qualificações  ocupacionais, 

adquiridas  pelos  trabalhadores  em  qualquer  situação  de  vida.  Portanto,  sua  origem  está 

vinculada ao, já citado, Projeto 128 que tinha como objetivo:

“de um lado, a validação de experiência do trabalhador ao longo do exercício 
profissional, criando instrumentos para a avaliação e reconhecimento de suas 
habilidade, e de outro, a melhoria da qualidade da formação oferecida aos 
trabalhadores,  além  de  fornecer  informações  aos  Serviços  Nacionais  de 
Emprego a respeito da qualificação da PEA” (Fidalgo e Santos, 2004: 4). 

Esse  Projeto  definia  Certificação  Ocupacional  como  “um  processo  tendente  a 

reconhecer  formalmente  as  qualificações  ocupacionais  dos  trabalhadores,  independente da 

forma como foram adquiridas” (Alexim, 2001: 6). É considerado importante nesse processo, o 

empregador estabelecer, a partir da realidade do mercado, as competências a serem avaliadas. 

Porém, depois que o perfil de necessidade é identificado por meio de pesquisa de campo ou 

métodos indiretos, deve ser debatido e acordado junto às entidades sindicais ou profissionais, 

de forma que atenda aos interesses das partes.



“Nessa  perspectiva,  a  OIT  adota  o  tripartismo  como  instrumento  de 
ampliação de consenso e de efetividade. Para ter maior eficácia, o certificado 
deve ser fornecido por entidade especializada, reconhecida pelo mercado e 
pelas  autoridades  internacionais.  O credenciamento por um órgão oficial, 
embora  não  obrigatório,  do  ponto  de  vista  legal,  valoriza  o  certificado” 
(Alexim, 2001: 6). 

Ramos (2001), também, desenvolveu um cuidadoso estudo sobre o assunto. Para essa 

pesquisadora, o referido Projeto 128 de certificação das qualificações profissionais adquiridas 

em cursos de formação, por meio de experiência profissional, ou nas duas situações, surgiu, 

dentre outras, pelas seguintes razões:

“a) as instituições de formação profissional, como resposta ao incremento 
demográfico  e  ao  crescente  desenvolvimento  tecnológico,  enfrentariam a 
necessidade  de  ampliar  e  diversificar  seus  programas  para  satisfazer  a 
demanda  do  mercado  de  trabalho  e  melhorar  a  qualidade  da  formação 
requerida pelos diferentes níveis de qualificação ocupacional;
b) as reformas educacionais empreendidas nos últimos anos pela maioria dos 
países  da  região  tenderiam  a  validar  a  experiência  adquirida  pelos 
trabalhadores  ao  longo  da  vida  profissional,  o  que  requereria  desenhar 
procedimentos adequados de avaliação para determinar seus conhecimentos 
e habilidades;
c) os serviços nacionais de emprego nem sempre disporiam de informação 
relativa às qualificações ocupacionais da população economicamente ativa, 
nem de estimativas certas sobre os requerimentos qualitativos e quantitativos 
do mercado de emprego, que lhes permitisse identificar tendências relativas 
à oferta e demanda de mão-de-obra qualificada” (Ramos, 2001: 113).

Para viabilização da proposta, foi considerado importante que se estabelecessem perfis 

ocupacionais  básicos,  sub-regionais,  de  forma  que  se  favorecesse  a  mobilidade  de 

trabalhadores nos países integrantes de uma sub-região (Ramos, 2001). 

No que se refere à Argentina, a noção de competência é entendida como um conjunto 

complexo e integrado de capacidades que as pessoas põem em ação, nas diferentes situações 

de  trabalho,  a  fim  de  resolverem as  dificuldades  com os  quais  elas  se  defrontam.  Essa 

intervenção deve se dar “de acordo com os padrões de profissionalidade e os critérios de 

responsabilidade  social,  próprios  de  cada  área  profissional.  A  competência  deve  ser 

transferível e evolutiva” (Ramos, 2001: 118-120). É interessante perceber que, nesse país, a 

investigação e normalização de competências que definem o perfil profissional focalizam as 

capacidades de mobilização de saberes que entram em ação nas atividades e situações de 



trabalho. Isso significa dizer que a verificação das competências não se restringe à análise do 

desempenho. Todo esse processo mobiliza educadores, embora de forma menos sistemática e 

formal, ao mesmo tempo em que interfere no desenvolvimento das bases curriculares que 

norteiam os processos de formação, avaliação e certificação. Confere-se “o título profissional” 

a quem conclui um conjunto de módulos que oportunizam o desenvolvimento de todas as 

competências  definidas  no  perfil  profissional.  Aos  que  realizam  apenas  um  conjunto  de 

módulos  relativos  a  algumas  dimensões  do  perfil  profissional,  atribui-se  “certificações 

profissionais”. 

“A  avaliação  das  competências,  nesse  sistema,  ocorre  com  base  nas 
evidências que os alunos reúnem em um portfólio ou Registro Organizado de 
evidências. O juízo é binário (desenvolveu as competências ou não). No caso 
positivo,  há  uma  escala  de  excelência.  No  caso  negativo,  ajusta-se  a 
programação individual do aluno” (Ramos, 2001: 120).

Na  Argentina,  competência  é  ordenadora  das  relações  educativas  formais,  razão 

porque não se planeja a formação de organismos de avaliação externa, excetuando-se nos 

casos em que as pessoas desenvolvem as competências por meio de experiências ou em outras 

instâncias de formação.

Os estudos de Ramos (2001) permitem entender que o Chile, da mesma forma que a 

Argentina,  tem como perspectiva  imprimir  uma identidade  própria  ao  seu  sistema.  Outro 

aspecto é que, como a Argentina, têm a Educação Profissional regulada pelo Ministério da 

Educação  e  Ministério  do  Trabalho  e  se  orienta  a  partir  de  experiências  internacionais 

(Austrália, Canadá, Estados Unidos, México e Reino Unido). No Chile, a definição dos perfis 

profissionais é orientada a partir das titulações de nível médio, não obstante, estes já terem 

sido  referendados  pela  sociedade  e  pela  tradição.  No  que  se  refere  à  certificação  de 

competências, esta é promovida pelo Ministério do Trabalho, que busca criar um sistema de 

qualificações  aprovado  pela  sociedade.  A  evidência  desse  viés  democrático,  em  que  a 

sociedade  legitima  a  proposta,  parece  apontar  para  uma  especificidade  da  experiência 

vivenciada  no  Chile.  Como  nos  demais  países,  a  questão  da  competência  promove 



implicações no âmbito das reformas curriculares.

Quanto à experiência desenvolvida no México, sob o olhar de Alexim (2001) esta é a 

mais  completa  da  América  Latina,  embora  bastante  complexa.   Nesse  país,  foi  criado  o 

Conselho Nacional de Normalização e Certificação (CONOCER), responsável pela regulação 

e agenciamento da Certificação, por meio de “organismos certificadores” que podem fundar 

“centros de avaliação”. 

"O  modelo  mexicano  trabalha  com  cinco  níveis  (graus  de  autonomia, 
responsabilidade  e  complexidade  do  trabalho),  cobre  12  áreas  e  sete 
subáreas.  Como  fontes  de  evidência  para  avaliação,  relacionam: 
manifestações  abertas  e  observáveis  de  desempenho;  conhecimentos; 
aprendizagem prévia e informações gerais” (Alexim, 2001: 7-8).

Pela sua proximidade com os Estados Unidos, bem como sua integração ao Tratado do 

Livre  Comércio  com  esse  país  e  com  o  Canadá,  o  governo  do  México  investiu  em 

modernização da estrutura produtiva, com padrões organizacionais e tecnológicos diferentes 

dos,  até  então,  adotados  nos  demais  países.  Assim,  o  contexto  tornou-se  favorável  ao 

enfrentamento do problema de baixa qualificação dos seus trabalhadores, tendo em vista a 

competitividade a globalizado do mercado. Nesse sentido, foi desencadeada uma reforma na 

Educação Profissional, visando diversificar e ampliar a formação, facilitar a inserção de novos 

sujeitos sociais, no mercado de trabalho, bem como aumentar os padrões de qualidade da 

produção. Assim, impulsionado pelo governo, foi difundida também, a idéia de um sistema 

baseado em normas de competências (Ramos, 2001).

Quanto ao Brasil, Alexim (2001) considera que a iniciativa de formular um projeto 

para  discussão  e  avanço  conceitual  da  certificação  coube  ao  Ministério  do  Trabalho  e 

Emprego – MTE. Teve como parceiro a OIT e vem promovendo seminários e documentos no 

sentido de envolver empregadores e trabalhadores, por meio de suas entidades de classe. Para 

execução foram atraídas instituições de formação profissional como o SENAC e SENAI, e 

outras entidades que já desenvolviam experiência em implantação de Certificação, tais como:

“a ABRAMAN no campo da manutenção, a FBTS - Fundação Brasileira de 



Tecnologia  da  Soldagem  -  no  terreno  da  soldagem,  e  o  Instituto  de 
Hospitalidade  para  o  turismo  e  hotelaria.  Entre  os  parceiros  do  setor 
governamental o Ministério da Educação (MEC), como parte da aplicação da 
LDB, deu início a um projeto destinado a implantar a Certificação como 
instrumento de avaliação de competências individuais de modo a facilitar a 
continuação ou conclusão de estudos no ensino técnico. MTe e MEC estão 
buscando o trabalho associado para articular os dois sistemas da educação 
profissional no país” (Alexim, 2001: 8).

Os estudos de Fidalgo e Santos (2004: 5) permitem afirmar que, no Brasil, a criação 

do  Sistema  Nacional  de  Certificação  de  Competências  caminha  ainda  em  nível  de 

proposições. No Ministério de Educação – MEC existe proposição no sentido de se criar o 

Subsistema de Avaliação e Certificação Profissional Baseado em Competências – SAC. As 

competências são construídas pelos candidatos, livre de condições estabelecidas. Por meio 

desse sub-sistema, pretende-se institucionalizar processos que permitam avaliar e certificar 

pessoas,  de  modo  que  lhes  seja  possível  prosseguir  ou  concluir  estudos “correlatos  em 

qualquer estabelecimento de ensino profissional autorizado legalmente, tendo como premissa, 

a articulação entre as demandas do setor produtivo e a formação do trabalhador” (Fidalgo e 

Santos, 2004: 5).

As observações feitas por Brígido (2001) mostram que o Brasil vem participando de 

discussões  e  reuniões  promovidas  pelas  comissões  do  MERCOSUL.  A  temática  da 

certificação  é  discutida  no  Sub-grupo  10,  no  qual  onde  representantes  de  vários  paises 

participam,  trocando  idéias  e  fazendo  sugestões  no  sentido  de  se  criar  uma  Comissão 

Coordenadora Sub-regional responsável por compatibilizar os perfis e certificados dos países. 

Dessa forma, seria possível se chegar a acordos sobre normas internacionais dentro da sub-

região (Brígido, 2001).

Para Manfredi (2006), as discussões em torno da criação de um sistema de certificação 

profissional, anteriormente vista sob a ótica da certificação ocupacional (funcionando como 

prova de competência profissional), data da década de 80 e, formalmente, foi previsto na LDB 

9.394/96. Do ponto de vista conceitual, quer seja na reforma do ensino médio e profissional, 



quer seja nos programas de qualificação, “optou-se pelo ‘approach’ baseado no modelo de 

competências,  que  também constitui  a  matriz  teórico-metodológica  para  a  construção  de 

referenciais para as experiências e documentos no campo da certificação, tanto profissional 

como  escolar”  (Manfredi,  2006:  50).  Embora,  para  esta  pesquisadora,  na  atual  gestão 

presidencial,  diferentemente  do  governo  FHC,  são  outros  os  propósitos  que  orientam as 

políticas de qualificação, educação e certificação profissional. Manfredi (2006: 50), citando o 

MTE/DEQ (2003),  realça  que  o  Programa de  Qualificação  Social  e  Profissional  (PQSP) 

implantado no governo Lula e

“coordenado pelo DEQ/SPPE/MTE, foi formulado em sintonia com o Plano 
Plurianual  (PPA),  versão  2004-2007  e  orienta-se  pelos  seus  ‘mega-
objetivos’:  a)  ‘inclusão  social  e  redução  das  desigualdades  sociais’;  b) 
‘crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente 
sustentável  e  redutor  das  desigualdades  regionais’;  c)  ‘promoção  e 
expansão da cidadania e fortalecimento da democracia’ (grifo no original).

Nessa perspectiva, a qualificação social e profissional passa a ser assim categorizada, 

por ser entendida como um direito social. Quanto à institucionalização da certificação, passa a 

ser entendida

“como mecanismo de garantia do reconhecimento social das experiências e  
conhecimentos do/a trabalhador/a,  acumulados a partir de sua trajetória de 
vida, de trabalho e de participação social e política.
A certificação  profissional,  diferentemente  da  certificação  ocupacional,  é 
entendida como uma subfunção da qualificação social e profissional, cujo 
propósito  é  promover  o  reconhecimento  social  do  conhecimento  do 
trabalhador  desenvolvido  fora  dos  processos  formais  de  aprendizagem” 
(Manfredi, 2006: 51, grifo no original)19.

Em recente pesquisa realizada por meio da Internet20, pudemos constatar que, no dia 

8/11/2005,  no  Hotel  Nacional  –  Brasília/DF  foi  realizado  o Seminário  Internacional  de 

Certificação Profissional. Teve como finalidade discutir a proposta governamental do Sistema 

Nacional de Certificação Profissional (SNCP), formulada pela Comissão Interministerial de 

Certificação  Profissional  (CICP).  O SNCP será  instituído  com a  finalidade  de  regular  os 

processos  de  certificação  profissional  no  Brasil,  cuja  perspectiva  é  de  “contribuir  para  a 
19 Mais detalhes sobre o assunto, conforme vem sendo posto em nível nacionais e internacionais, ver Oliveira 
(org.), 2006.
20 Disponível em <http//www.unesco.org.br/eventos/avacertifica> Acessado em 02/04/06.

http://www.unesco.org.br/eventos/avaliacertifica


elevação da escolaridade, continuidade dos estudos e qualificação social e profissional dos 

cidadãos”.  Essa  informação  permite  confirmar  um  processo  de  institucionalização  de 

Certificação  Profissional.  No entanto,  experiências  isoladas  vêm sendo desenvolvidas  por 

instituições, conforme dados levantados – “ABRAMAN no campo da manutenção, a FBTS, a 

FBTS no terreno da soldagem, e o Instituto de Hospitalidade para o turismo e hotelaria” 

(Alexim, 2001: 6).

Os dados, ainda imprecisos, mostram que, no Brasil, a experiência, tanto na formação 

como na avaliação de competência, é muito incipiente, embora nas últimas décadas tenha 

ganhado projeção por meio das Diretrizes Curriculares que considera competente alguém que: 

“constitui,  articula,  mobiliza  valores  conhecimentos  e  habilidades  para  a  resolução  de 

problemas não só rotineiros, mas também inusitados, em seu campo de atuação”. 

Sob a ótica de Ramos (2001) a institucionalização da competência tem se constituído 

numa  materialidade  e,  portanto,  essa  noção  tende  a  se  consolidar  como  ordenadora  das 

relações de trabalho e de educação. Essa afirmativa tem como referência o Parecer CNE/CEB 

nº 17/97 que versa sobre as diretrizes da educação profissional, por meio das quais fica mais 

evidente

“a relação entre  as  expressões  avaliação,  reconhecimento,  certificação do 
conhecimento  adquirido  na  Educação  Profissional,  inclusive  no  trabalho, 
aproveitamento  e  estudos  de  disciplinas  e  módulos,  e  certificação  de 
competências. Nele se define a certificação de competências com a validação 
do conhecimento adquirido no trabalho, tornando aproveitável para fins de 
prosseguimento de estudos” (Ramos, 2001: 121, grifos nossos).

O citado  Parecer  faz  referência  à  importância  de  se  valorizar  o  potencial  humano 

considerado oculto (experiências profissionais e autodidatismo) e propõe que o mesmo seja 

identificado, avaliado, reconhecido, aproveitado e certificado de forma adequada.

Seguindo a tendência de outros países, no Brasil, cria-se a expectativa de se tornar 

viável,  por  meio  da  certificação  de  competências,  um  atendimento  flexível  e  rápido  às 

necessidades  do  mercado,  bem  como  a  possibilidade  de  se  favorecer  uma  constante 



atualização dos perfis  profissionais  e  suas diversas formas de avaliação.  Nesse sentido,  a 

certificação oportunizaria a qualificação inicial e seqüencial, requalificação e atualização de 

trabalhadores  empregados  ou  desempregados,  uma  vez  que,  por  meio  da  certificação,  as 

pessoas  poderiam  complementar  ou  ser  dispensadas  de  freqüência  em  programações 

escolares. Acrescente-se que, no referido parecer, o saber tácito torna-se um facilitador da re-

incorporação de indivíduos na educação sistemática profissional.  Também, é reafirmada a 

responsabilidade  dos  sistemas  federal  e  estadual  na  implantação  e  na  certificação  de 

competências,  sendo  essa  responsabilidade  ratificada  por  meio  do  Decreto  de  Educação 

Profissional nº 2.208/97, já revogado pelo Decreto 5.154/2004 (Ramos, 2001). E, por meio da 

Resolução CNE/CEB nº 4, de 1999, Artigo 16, determina que

“o  MEC,  conjuntamente  com  os  demais  órgãos  federais  das  áreas 
pertinentes,  ouvido  o  Conselho  Nacional  de  Educação,  organizará  um 
sistema  nacional  de  certificação  profissional  baseado  em  competências. 
Prevê, ainda, que desse sistema participem representantes dos trabalhadores, 
dos  empregadores  e  da  comunidade  educacional.  As  normas  para  o 
credenciamento  de  instituições  para  o  fim  específico  de  certificação 
profissional serão estabelecidas pelo CNE, por proposta do MEC” (Ramos, 
2001: 122).

As  contribuições  dos  vários  autores  que  nos  referenciaram,  sobre  o  tema,  nos 

permitem confirmar que, com exceção da Colômbia21, nos demais países da América Latina, a 

discussão sobre competência surge vinculada às reformas educacionais e impulsionadas pelos 

respectivos Ministérios  da Educação. No Brasil  também podemos presumir  uma interface 

entre o MEC e o MTE.

Do ponto de vista de Alexim (2001: 12)22, entre os diversos benefícios identificados, 

em sua maioria, de ordem econômica, “a Certificação tem se mostrado de enorme utilidade, se 

apropriada em contextos adequados. (...) Quando a certificação está ligada a políticas mais 

amplas  de  produtividade  e  competitividade,  existem  maiores  condições  de  darem  certo” 

21 Nesse  país  a  Educação  Profissional  fica  sob  a  responsabilidade  do  SENA (entidade  de  caráter  público, 
vinculada ao Ministério de Trabalho e Seguridade Social).
22 Alexim, João Carlos (2001), entre outras funções, é ex-diretor do CINTERFOR e ex-diretor do escritório da 
OIT no Brasil.



(grifos nossos).

Passados alguns anos, esse mesmo sociólogo (Alexim, 2003) faz uma releitura acerca 

da Certificação Profissional, no Brasil e afirma que são mantidos três modelos básicos:

“aqueles que seguem as demandas de qualidade e produtividade do sistema 
produtivo;  os  que  pretendem  se  integrar  a  um  processo  de  educação 
permanente e os que se alinham com as demandas qualificadas do mercado 
de trabalho. O primeiro grupo já tem bastante definida sua configuração, o 
segundo ainda  discute  sua melhor  concepção,  enquanto o  terceiro grupo, 
apesar  de  depender  ainda  de  definições  políticas,  já  conta  com algumas 
experiências  demonstrativas.  Em  qualquer  alternativa,  discute-se  a 
necessária  presença  dos  atores  sociais  e  o  papel  da  negociação,  para  se 
estabelecer  um  sistema  de  certificação  mais  afinado  com  as  demandas 
socioeconômicas do país” (Alexim e Lopes, 2003: 3).

Estes autores  (Alexim e  Lopes, 2003)  entendem que não é simples nem existe regra 

acabada para se adotar o sistema de competência. Acrescentam ainda que, em uma sociedade 

com  altas  taxas  de  analfabetismo  e  baixo  índice  de  escolaridade,  o  reconhecimento  de 

competências adquiridas fora da escola pode contribuir com instrumento de inserção social. 

Todavia,  no  momento,  “a  idéia  é  promover  a  discussão  e  deixar  que  as  partes  mais 

diretamente  interessadas  tomem  a  iniciativa,  com  o  governo  apoiando  onde  parecer 

conveniente” (Alexim e Lopes, 2003: 5).

No  que  se  refere  à  participação  do  movimento  sindical,  Alexim  e  Lopes  (2003) 

entendem  que  ainda  não  se  registra  uma  posição  definitiva  a  respeito  da  Certificação 

Profissional,  embora  algumas  representações  sindicais  venham  participando  de  todos  os 

fóruns e tenham procurado introduzir  princípios concebidos como essenciais,  tais  como a 

participação tripartite (governo, trabalhadores e empregadores) e a negociação. O movimento 

sindical, “de modo geral, manifesta certa dúvida sobre os benefícios da certificação e sobre 

quem mais deles se apropria” (Alexim e Lopes, 2003: 5).

Conforme  podemos  perceber,  em  nosso  país,  o  tema  se  apresenta  permeado  de 

incertezas, conflitos e bastante complexidade, interferindo sobremaneira, na relação capital-

trabalho. Em conseqüência,



“quando  falta  trabalhador,  as  empresas  fazem  menos  exigências  e  a 
certificação perde força. Quando, ao contrário, a oferta é abundante, sobram 
exigências,  superando  por  vezes  limites  razoáveis.  Nesses  casos,  a 
certificação é  chamada para selecionar  (e  excluir).  (...)  Nesse  sentido,  os 
sindicatos têm razão de colocar restrições à adoção genérica de processos de 
certificação.  Por  outro  lado,  a  certificação  pode  ajudar  os  sindicatos  a 
valorizar e reconhecer conhecimentos dispersos gerados na experiência de 
trabalho, no local de trabalho. Afinal, há muitos anos se busca identificar e 
valorar o conhecimento e a prática que o trabalhador produz no exercício 
laboral.  Pesquisadores se detêm no exame desse produto, que em geral  é 
apropriado  pela  empresa,  sem  benefícios  para  o  trabalhador” (Alexim  e 
Lopes, 2003: 5).

O mesmo tema tratado por Brígido (2001)23 é analisado, entre outros aspectos, nas 

dimensões  técnica  e  política.  Em se  tratando  do  aspecto  técnico,  para  esse  consultor,  a 

discussão das competências atinge um contexto muito restrito voltado para o setor de alta 

complexidade,  qualidade e  competitividade,  decorrentes do processo de mundialização do 

capital. No que se refere ao aspecto político, considera que o assunto torna-se de interesse dos 

países que vivem uma crise no sistema regular de formação profissional. Nos países em que a 

educação vem funcionando bem, a questão ainda não é considerada politicamente importante. 

E, de forma conclusiva, afirma que

“a  certificação  é  importante  para  todos,  independentemente  do  modelo 
econômico que se estiver adotando, porque é um imperativo de controle e 
validação das competências adquiridas em qualquer profissão e que fornece 
a garantia aos clientes e usuários de autenticidade e capacidade profissional. 
A  certificação  torna-se  mais  importante  na  medida  em que  os  diplomas 
tradicionais e acadêmicos se fazem obsoletos e são rapidamente superados 
pelas  transformações  tecnológicas.  A  certificação  dá  a  garantia  da 
atualização  do  profissional  e,  por  isso,  é  importante  tanto  para  o 
mercado de trabalho como para os consumidores” (Brígido, 2001: 14, 
grifo osso).

Analisando,  sob  o  ponto  de  vista  dos  diferentes  interlocutores  (trabalhadores  e 

empresários), Fidalgo e Santos (2004) entendem que a certificação de competências apresenta 

vantagens. A empresa seria beneficiada diante da possibilidade de oferecer melhorias para o 

trabalhador, ao mesmo tempo em que estes estariam mais bem preparados para atenderem às 

exigências do mercado, bem como haveria um bom aproveitamento da oferta de formação 

23 Brígido, Raimundo Vossio (2001), entre outra atividades, exerce a função de Consultor da OIT-Brasil, na área 
de formação profissional.



profissional.  Além do  que,  funcionaria  como uma certificação  de  qualidade  da  força  de 

trabalho.  Com relação aos  trabalhadores,  a  certificação  possibilitaria  uma qualificação  de 

reconhecimento  nacional.  “Nesse  sentido,  o  reconhecimento  de  suas  capacidades  e 

experiências,  pode  propiciar  uma  qualificação  de  acordo  com  o  seu  ritmo  e  o 

desenvolvimento de uma carteira laboral” (Fidalgo e Santos, 2004: 3). No entanto, diante da 

pertinência,  vale  ressaltar  algumas  ponderações  feitas  por  estes  pesquisadores.  Dentre  os 

vários aspectos a considerar, destacamos o índice de escolaridade da População Econômica 

Ativa – PEA. No Brasil,  esse índice é muito baixo, logo, as propostas apresentadas pelos 

MEC e MTE, embora apareçam como um mecanismo de não-exclusão dos trabalhadores, a 

certificação de competência não resolve o problema de inclusão produtiva, uma vez que esse 

problema está vinculado ao desenvolvimento de políticas públicas e de geração de emprego e 

renda.

Por  serem as  competências  norteadoras  da  formação  dos  trabalhadores,  Fidalgo  e 

Santos (2004) consideram que isso representa um desafio para o sistema educacional que se 

torna responsável pela construção de novos saberes (saberes renováveis e atualizáveis). Ainda 

para esses pesquisadores, a certificação passa a assumir o papel de “credencial simbólica”. 

Dessa forma, o certificado passa a funcionar como “uma espécie de diploma” com o qual o 

trabalhador passa a negociar, de forma individualizada, sua carreira profissional, inclusive o 

seu  salário.  Esse  processo  também  contribuiria  para  acirrar  disputas  entre  trabalhadores 

qualificados e aqueles com menor poder de negociação, ou seja, “menos estratégicos” para a 

empresa.

Outro aspecto destacado por Fidalgo e Santos (2004) é que, no âmbito das proposições 

dos  órgãos  sindicais,  especialmente  a  CUT,  a  formação  do  trabalhador  não  deve  ser 

adequacionista, ou seja, ficar circunscrita às exigências do setor produtivo.

Finalmente, Fidalgo e Santos (2004: 15) consideram que a noção de competências



“coloca em xeque a noção de qualificação social. Nesse sentido, o processo 
de  formação  e  de  certificação  de  competências  tem estado  subsumido  à 
lógica mercantil,  enfraquecendo o poder de negociação dos  trabalhadores 
tanto  das  competências  a  serem  certificadas,  como  do  valor  força  de 
trabalho”.

Dentro  desse  mesmo  enfoque,  consideramos  a  análise  empreendida  por  Kuenzer 

(2002)  um  excelente  (pré)texto  para  discussão,  ao  mesmo  tempo  em  que  complementa, 

enriquece e aprofunda a exposição pontual das experiências vivenciadas nos diversos países. 

A referida pesquisadora observa que, a partir das discussões geradas na OIT, nos anos 70, o 

debate  acerca  da  certificação  de  competências  esteve  presente  no  contexto  do  trabalho, 

embora situada no âmbito do modelo taylorista/fordista que lhe confere significado próprio, 

mediante o modo de organizar e gerir a vida social e produtiva. Portanto,  no  contexto  em 

que foi concebida a certificação de competências,

“determinada por uma modalidade peculiar de divisão social e técnica do 
trabalho,  fundamentada  na  parcelarização,  a  competência  assume  o 
significado de  um saber  fazer  de  natureza  psicofísica,  antes  derivado  da 
experiência, do que de atividades intelectuais que articulem conhecimento 
científico e formas de fazer.  Neste sentido, o conceito de competência se 
aproxima do conceito de saber tácito, síntese de conhecimentos esparsos 
e práticas laborais vividas ao longo de trajetórias que se diferenciam a 
partir das diferentes oportunidades e subjetividades dos trabalhadores. 
Estes  saberes  não  se  ensinam  e  não  são  passíveis  de  explicação,  da 
mesma  forma  que  não  são  sistematizados  e  não  identificam  suas 
possíveis relações com o conhecimento teórico” (Kuenzer, 2002: 3, grifo 
nosso).

A essa análise a autora acrescenta que, no momento atual, com a perda da hegemonia 

do  taylorismo/fordismo  e  suas  formas  de  fragmentação,  a  partir  da  mediação  da 

microeletrônica,  esse  tipo  de  competência  (acima  referida)  torna-se  insuficiente  para  os 

trabalhos que não se precarizam, ”apesar da tendência à intensificação, para poucos, portanto 

já  se  configurando  uma  das  dimensões  ideológicas  da  proposta  da  ‘pedagogia  das 

competências’, apresentada como universal” (Kuenzer, 2002: 3). 

Como  se  pode  confirmar,  a  certificação  de  competências  se  configura  como  um 

instrumento  a  mais  na  estrutura  da  educação  profissional  brasileira,  no  entanto,  sem  a 

condição necessária para vir a substituir a escola.



Na  conjuntura  atual,  o  modelo  flexível  de  produção  implica,  inclusive,  o 

desenvolvimento  de  competências,  nas  quais,  o  domínio  de  conhecimentos  científicos, 

tecnológicos e sócio-históricos, em decorrência da complexidade dos processos de produção, 

são  imprescindíveis.  E,  ainda  que  os  processos  de  trabalho  sejam  mediados  pela 

microeletrônica,  diante  da  complexidade  dessas  ações,  pressupõe  uma  nova  relação  dos 

trabalhadores com os conhecimentos

“materializados nas máquinas e equipamentos como ‘usuários’, demandam o 
desenvolvimento  de  capacidades  cognitivas  complexas,  em  particular  as 
relativas  a  todas  as  formas  de  comunicação,  ao  desenvolvimento  de 
diferentes  linguagens  e  ao  desenvolvimento  do  raciocínio  lógico-formal. 
Estas  competências  só  podem  ser  desenvolvidas  através  de  relações 
sistematizadas  com  os  conhecimentos  em  processos  especificamente 
pedagógicos  disponibilizados  por  escolas  ou  por  cursos  de  educação 
profissional” (Kuenzer, 2002: 3-4).

Concordamos  com  Kuenzer  (2002)  que,  no  contexto  atual,  mesmo  os 

trabalhadores que dispõem de condições extra-escolares favoráveis ao desenvolvimento das 

linguagens,  do  raciocínio  e  têm acesso  à  produção cultural,  não  podem se  desobrigar  do 

conhecimento  escolar.  A necessidade  da educação escolar  se  expressa com maior  nitidez, 

especialmente  para  a  classe-que-vive-do-trabalho24.  Para  essa  maioria  de  trabalhadores, 

(aqueles  que vivem do trabalho precário,  na exclusão cultural  e  tecnológica,  em péssimas 

condições de vida, etc.), a educação escolar é o único meio de aquisição dos conhecimentos 

que favorecem o desenvolvimento das competências requeridas pela vida social e produtiva. 

Portanto, apresentar a certificação de competências como alternativa de acesso ao emprego é 

mais uma forma de ocultar e de dissimular os reais determinantes do desemprego, ao mesmo 

24Trata-se de uma visão ampliada de classe trabalhadora, atribuída, por Antunes (2003). O autor incorpora à 
classe-que-vive-do-trabalho, a totalidade dos trabalhadores “que vende sua força de trabalho em troca de salário, 
além do proletariado industrial, dos assalariados do setor de serviços, também o proletariado rural que vende sua 
força para o capital. Essa noção incorpora o proletariado precarizado, o subproletariado moderno,  par time, o 
novo proletariado MC Donalds, os trabalhadores hifenizados de que falou Beynon, os trabalhadores terceirizados 
e  precarizados  das  empresas  liofilizadas de  que  falou  Juan  José  Castillo,  os  trabalhadores  assalariados  da 
chamada  ‘economia  informal’  que  muitas  vezes  são  indiretamente  subordinados  ao  capital,  além  dos 
trabalhadores desempregados, expulsos do processo produtivo e do mercado de trabalho pela reestruturação do 
capital e que hipertrofiam o exército industrial de reservas na fase de expansão do desemprego estrutural” (2003: 
104). Exclui gestores do capital, seus altos funcionários, aqueles que vivem de acumulação de juros, os pequenos 
empresários, a pequena burguesia urbana e rural proprietária. 



tempo em que se fortalece a lógica da empregabilidade e da competitividade. 

Diante do exposto, concordamos que, analisar a proposta de certificação, a partir dos 

interesses dos  que vivem do trabalho,  tendo como referência  a  noção de competência,  é 

possível chegar à conclusão de que essa proposta não tem como perspectiva a inclusão de 

todos os trabalhadores, o que não constitui surpresa, uma vez que foi concebida a partir das 

necessidades do setor produtivo (Kuenzer, 2002).

Ainda  sob  o  entendimento  desta  pesquisadora,  é  por  esse  caráter  excludente  das 

propostas de educação profissional que as grandes centrais sindicais tem incluído em seus 

programas a certificação de competências, “como forma de reconhecimento e validação dos 

saberes  desenvolvidos  ao  longo das  trajetórias  laborais  e,  a  partir  daí,  trazer  a  discussão 

também para o terreno dos perdedores da reestruturação produtiva” (Kuenzer, 2002: 4).

As várias experiências vivenciadas em diversas regiões do mundo permitem deduzir 

que o modelo de organização dos sistemas de avaliação de competências, embora guardem 

especificidades, apresentam similaridades: estão ancoradas em formação orientada a partir do 

modelo de competências, nascem do interesse dos empregadores, visam à produtividade e à 

competitividade e sempre desencadeiam reformas na educação escolar. Em outras palavras, as 

iniciativas geralmente partem da necessidade de se dispor de trabalhadores preparados para 

atender às demandas decorrentes dos processos de produção.

No que se refere ao Brasil, as ações de certificação, no âmbito oficial, ficam restritas 

ao  reconhecimento  de  créditos  para  ingresso  na  educação  formal.  Com  exceção  de 

experiências  vivenciadas  em  alguns  centros  federais  de  educação  técnica,  a  proposta  de 

certificação de competências ainda não adquiriu grandes projeções.  

Em decorrência desses movimentos, gerados no interior do sistema de produção, as 

escolas,  em geral,  retomam seus  projetos  de  educação  no  sentido  de  se  “adaptarem”  às 

exigências prescritas a partir da noção de competências, de forma que possibilite a inserção 



dos  egressos  de  cursos,  no  mercado  de  trabalho,  ou  viabilize  o  desenvolvimento  de 

competências “mensuráveis”, a partir de indicadores de desempenho utilizados nas empresas. 

Aos docentes “reserva-se” a responsabilidade pela “execução” e sucesso dos projetos 

que, na maioria das vezes,  nem mesmo ajudou a construir  ou,  muitas vezes,  se quer,  foi 

preparado para esse fim.

Compondo esse conjunto de elementos que incidem sobre a prática pedagógica e, em 

se  tratando  da  educação  escolar, entendemos  que,  ao  fazer  esta  incursão  sobre  o  tema, 

estamos, inevitavelmente, penetrando na instância do currículo, razão pela qual não podemos 

prescindir de estabelecer uma inter-relação entre algumas de suas diversas perspectivas, cuja 

análise desenvolvemos a seguir. 

2.3 - A Competência Como Novo Paradigma Curricular

O  desenvolvimento  desta  seção  parte  do  entendimento  de  que,  ao  se  analisar  as 

implicações  do  modelo  de  competências  na  prática  pedagógica  institucionalizada  no 

SENAC/PE, inevitavelmente estamos circulando no campo do currículo formal que orienta o 

trabalho escolar (currículo real ou em ação), ao mesmo tempo em que é por ele determinado. 

Com todas as suas especificidades, a partir da ação curricular, torna-se possível presumir os 

fins sociais e culturais que se quer atribuir à educação. 

Nessa perspectiva, para o desenvolvimento deste estudo, firmamos a idéia de currículo 

entendido como “projeto seletivo de cultura, cultural, social, política e administrativamente 

condicionado, que preenche a atividade escolar e que se torna realidade dentro das condições 

da escola tal como se acha configurada” (Sacristán, 2000: 34). Certamente, ao assumirmos 

esse entendimento, estamos acreditando nas possibilidades dos profissionais da educação que 

atuam nas escolas, enquanto sujeitos históricos.



Esse  conceito  apresenta  sua  real  dimensão,  por  meio dos  “três  grandes  grupos de 

problemas  ou  elementos,  em  interação  recíproca,  que  são  os  que,  definitivamente, 

concretizam a realidade curricular como cultura da escola” (Sacristán, 2000: 34). Diante da 

proximidade com a nossa perspectiva de análise e diante do nível perceptibilidade com que 

foram  expressos  pelo  autor,  ainda  que  se  apresente  longa,  consideramos  importante  a 

transcrição desses citados grupos de problemas:

“1. A aprendizagem dos alunos, nas instituições escolares, está organizada 
em função de um projeto cultural para a escola, para um nível escolar ou 
modalidade; isto é, o currículo é, antes de tudo, uma seleção de conteúdos 
culturais peculiarmente organizados, que estão codificados de forma singular 
(...).
2.  Esse  projeto  cultural  se  realiza  dentro  de  determinadas  condições 
políticas,  administrativas  e  institucionais,  porque  a  escola  é  um  campo 
institucional organizado que proporciona uma série de regras que ordenam a 
experiência que os alunos e os professores podem obter participando nesse 
projeto.  As  condições  o  modelam  e  são  fontes,  por  si  mesmas,  de  um 
currículo paralelo ou oculto. (...).
3.  Na seqüência histórica, esse projeto cultural, origem de todo currículo, e 
as  próprias  condições  escolares  estão,  por  sua  vez,  culturalmente 
condicionados por uma realidade, mais ampla, que vem a ser a estrutura de 
pressupostos, idéias e valores que apóiam, justificam e explicam a seleção 
cultural,  a  ponderação  de  componentes  que  se  realizou,  a  estrutura 
pedagógica  subseqüente,  etc.  O currículo  é  selecionado  dentro  de  um 
campo  social,  se  realiza  dentro  de  um  campo  escolar  e  adota  uma 
determinada estrutura condicionada por esquemas que são a expressão 
de uma cultura que podemos chamar psicopedagógica, mesmo que suas 
raízes remontem, muito além, do pedagógico. Por trás de todo currículo 
existe hoje, de forma mais ou menos explícita e imediata, uma filosofia 
curricular ou uma orientação teórica que é, por sua vez, síntese de uma 
série de posições filosóficas, epistemológicas, científicas, pedagógicas e 
de valores sociais” (Sacristán, 2000: 34, grifo nosso).
  

Para esse pesquisador, as três dimensões sofrem influências das especificidades dos 

níveis  educativos  (quer  seja  Educação  Básica,  Educação  Profissional,  etc.) e, 

conseqüentemente, levam a um quarto aspecto a ser considerado, o qual  entendemos como 

coerente em virtude de considerar que “por trás de cada concepção de currículo existe uma 

forma explícita de entender o que é mudança do mesmo e da prática pedagógica” (Sacristán. 

2000: 36), haja vista todo campo de conhecimento sugerir uma forma de se manifestar por 

meio da prática. Nesse sentido, às idéias de Sacristán consideramos importante acrescentar o 



entendimento de que o currículo, ao adquirir materialidade na ação docente, recebe também as 

influências  das  experiências  dos(as)  professores(as),  bem  como  de  outros  saberes 

disseminados no ambiente escolar (Tardif, 2002).

Na realidade brasileira sempre se conviveu com divergentes conceitos,  muitos dos 

quais  “transplantados” de outros contextos diferentes do nosso.  Surgiram movimentos em 

contraposição aos programas focalizados nos conhecimentos das áreas disciplinares, entre os 

quais podemos citar a idéia de educação centrada nas necessidades psicológicas e sociais dos 

indivíduos. Isso vem confirmar que a idéia de currículo centrada nos objetivos, conteúdos 

e/ou  métodos,  no  Brasil,  não  sobreviveu  ilesa.  Ela  foi  enfraquecida  em  decorrência  das 

intervenções de cunho “progressista”, embora tenha sido, posteriormente, resgatada.

Nas últimas décadas, na medida em que o setor produtivo se reorganiza em função das 

necessidades de recomposição do capital, as políticas educacionais passam a estabelecer uma 

maior vinculação entre educação e setor produtivo. Na perspectiva das finalidades prescritas 

foram criados  diversos  mecanismos  de  disseminação  e  controle  do  Estado,  por  meio  do 

Ministério da Educação e Cultura - MEC e em sintonia com o setor econômico, entre os quais 

se inclui a implantação de propostas curriculares com foco no modelo de competência.

Dessa forma, o modelo de competências, originado nas empresas, vem se constituindo 

em uma maneira de ressocialização e aculturação, com vistas à acomodação da subjetividade 

dos  trabalhadores.  Ao  ser  transferido  para  a  educação  por  meio  do  discurso  pedagógico 

oficial, tem como finalidade controlar os sistemas educacionais, adaptando-os às demandas 

dominantes do mundo do trabalho (Deluiz, 2001). Nesse sentido, o modelo de competências, 

enquanto orientador da organização curricular, busca ancoragem em modelos epistemológicos 

diferentes, conforme nos oriente Deluiz (2001: 19-22):

“a matriz  condutivista/behaviorista de análise  do processo de trabalho, 
com o propósito de identificação, definição e construção de competências 
profissionais, tem seus fundamentos na psicologia de Skinner e na pedagogia 
dos objetivos de Bloom, entre outros autores, e guarda forte relação com o 
objetivo da eficiência social (...).



A matriz funcionalista utiliza a análise funcional como método e esta se 
realiza a partir  da identificação estratégica do setor  ou da empresa e dos 
resultados  esperados  na  atuação  dos  trabalhadores  para  que  a  função 
estratégica seja cumprida. (...) Sua lógica de construção de competências é 
dedutiva partindo-se das funções mais gerais até as mais especificas.
A matriz construtivista apresenta assim pontos de positividade ao atribuir 
importância não só a constituição de competências voltadas para o mercado, 
mas  direcionadas  aos  objetivos  e  potencialidades  do  trabalhador.  (...) 
Entretanto,  para  os  construtivistas  a  construção  do  conhecimento  é 
considerada  um  processo  individual,  subjetivo,  de  desenvolvimento  de 
estruturas cognitivas, em uma perspectiva naturalista da aprendizagem, sem 
enfatizar  o  papel  do  contexto  social  para  além da  esfera  do  trabalho  na 
aprendizagem dos sujeitos” (grifo nosso). 

A matriz crítico-emancipatória, na visão de Deluiz (2001), embora ainda esteja em 

construção como alternativa de resgate do discurso crítico dialético, essa poderá se constituir 

uma opção, não só para se ressignificar a noção de competências,

“atribuindo-lhe um sentido que atenda aos interesses dos trabalhadores, mas 
apontar  princípios  orientadores  para  a  investigação  do  trabalho,  para  a 
organização  do  currículo  e  para  uma  proposta  de  trabalho  ampliada. 
Considera  a  noção  de  competência  como  ‘multidimensional  envolvendo 
facetas  que  vão  do  individual  ao  sócio-cultural,  situacional  (contextual-
organizacional) e processual. Por tudo isso não pode ser confundida com um 
mero desempenho” (Deluiz, 2001: 22).

É na perspectiva polissêmica que a formação docente passa a ser orientada a partir do 

referido  modelo  de  currículo,  ao  mesmo  tempo  em  que  se  alimenta  de  uma  relação 

determinista entre o desempeno dos professores e o desempenho apresentado pelos alunos 

(Lopes, 2001). Por conseguinte, essa polissemia que se faz presente no discurso pedagógico 

oficial,  desafia  os  profissionais  da  educação  a  desvelar  em que  sentido  caminha  a  ação 

docente fundamentada na pedagogia das competências.

Seguindo uma linha verticalizada e autoritária de raciocínio alimentado pela lógica 

mercantilista,  dá-se  origem  a  uma  proposta  curricular  para  formação  de  professores, 

fundamentada  no  desenvolvimento  de  competências,  deixando  clara  uma  forma  de 

profissionalização  que  permite  o  controle  da  aprendizagem  e  da  ação  pedagógica 

desenvolvida pelos docentes. Resulta daí uma concepção de ensino que dá menor importância 

aos  conhecimentos  teóricos  e  ao  processo  educativo.  “Nessa  concepção,  o  conhecimento 



sobre  a  prática  acaba  assumindo  o  papel  de  maior  relevância,  em  detrimento  de  uma 

promoção intelectual e política aos professores” (Dias e Lopes, 2003: 1156).

A proposta de um currículo por competências, contida nos documentos oficiais, tem 

como  argumento  o  fato  das  competências  permitirem a  mobilização  de  conhecimentos 

contextualizados, práticos e voltados para a formação do profissional (Dias e Lopes, 2003). 

Esses  são  também pressupostos  que,  a  partir  da  LDB 9.394/96  orientam a formação dos 

professores,  tendo  em vista  o  “como”  a  prática  pedagógica  deve  ser  desenvolvida  pelos 

docentes (Dias e Lopes 2003), a fim de se atingir os objetivos desejados no que se refere à 

formação  dos  trabalhadores  e  trabalhadoras  deste  país.  Em  se  tratando  da  docência  na 

Educação Profissional, o professor é instigado a seguir os dispositivos que a regulamentam.

No  que  se  refere,  especificamente  à  ação  pedagógica,  a  proposta  curricular  por 

competência passou a ser organizada por módulos, por meio dos quais se presume perseguir 

três princípios: flexibilidade, interdisciplinaridade e contextualização, supondo que estes irão 

permitir “a formação de conjuntos de habilidades e competências que visam transcender a 

uma qualificação profissional  específica” (Lopes,  2001:  7).  Por  esse prisma, deixa de ser 

centrada nos conteúdos e elaborada sob a formalização de diferentes disciplinas de caráter 

profissionalizante e  passa a  ser  organizada de forma não-disciplinar,  onde a  formação de 

competências se sobrepõe à qualificação profissional e passa a orientar todo o processo e 

práticas curriculares (capacitações, planos de curso, material didático, metodologia, sistema 

de avaliação, etc).

Esse desenho apresentado como alternativa de superação do currículo fragmentado por 

disciplinas,  leva  ao  entendimento  de  que,  “em função  dessa  organização  curricular  não-

disciplinar, o currículo por competência pode ser considerado um currículo integrado, pois as 

competências por si só expressam uma integração de conteúdos” (Lopes, 2001: 7). Entretanto 

sabemos que, na perspectiva apresentada a partir da citada LDB, o princípio integrador não 



está  associado  à  dimensão  crítica  da  educação,  mas  em  sentido  contrário,  o  elemento 

integrador passa a ser o setor produtivo e a aprendizagem significativa passa a adquirir o 

sentido de funcional, prático e utilitário, no âmbito da produção.

Como ilustração do discurso útil, ancorado na polissemia da noção de competências 

requeridas pelo mercado, registramos o que afirma Berger (1999)25 apud Lopes (2001: 6):

“(...) os esquemas mentais, ou seja, as ações e operações mentais de caráter 
cognitivo,  sócio-afetivo  ou  psicomotor  que,  mobilizadas  e  associadas  a 
saberes teóricos ou experiências, geram habilidades, ou seja, um saber fazer. 
As competências  são ‘modalidades estruturais  da inteligência,  ou melhor, 
ações  e  operações  que  utilizamos  para  estabelecer  relações  com e  entre 
objetos, situações, fenômenos e pessoas que desejamos conhecer’, operações 
mentais estruturadas em rede que mobilizadas permitem a incorporação de 
novos conhecimentos e sua integração significada a essa rede, possibilitando 
a reativação de esquemas mentais e saberes em novas situações, de forma 
sempre diferenciada. As habilidades decorrem das competências adquiridas e 
referem-se ao plano imediato do saber fazer. Através das ações e operações, 
as  habilidades  aperfeiçoam-se  e  articulam-se,  possibilitando  nova 
reorganização das competências”.

Essas idéias veiculam um paradoxo com os conceitos sociais e cognitivistas que se 

quer apropriar.  A sobreposição do enfoque empirista que vem sendo dado à competência, 

reforça a perspectiva prática e funcional do “aprender a fazer” e anula a dimensão social 

educativa,  razão  pela  qual  nos  posicionamos  em sintonia  com o  entendimento  de  Lopes 

(2001) ao se contrapor aos conceitos defendidos por Berger (1999). Para essa pesquisadora, a 

idéia de esquemas mentais apresentados são traduzidos

“como uma operação, uma ação, uma habilidade, um comportamento a ser 
realizado. As competências requerem a produção de habilidades, um ‘saber 
fazer’  necessário  ao exercício profissional.  As competências  não têm um 
conteúdo em si de direito: são dispositivos para regulamentar o conteúdo 
localizado  em  outros  grupos  de  conhecimento  especializado.  Assim,  as 
competências agem, traduzindo determinado conteúdo em uma habilidade. 
Por  isso,  o  controle  da  formação  nas  competências  é  freqüentemente 
exercido por meio dos resultados obtidos (via indicadores de desempenho), e 
não  por  intermédio  de  conhecimentos  e  atributos  culturais  adquiridos  na 
socialização profissional”. (Lopes, 2001: 6).

Nesse  sentido,  é  possível  entender  que  as  reformas  educacionais  brasileiras,  na 

atualidade, procuram manter finalidades sociais anteriormente defendidas, ao mesmo tempo 

25 Berger Filho (1999) foi Secretário de Educação Média e Tecnológica do governo FHC.



em  que  outros  elementos  são  introduzidos26 (inclusive  a  partir  de  experiências 

“transplantadas”  de  contextos  socioeconômicos  diferentes  do  nosso).  Para  Dias  e  Lopes 

(2003) isso significa manter, ao mesmo tempo, elementos de tradição e de renovação.

“Como exemplo de elementos de tradição, podemos citar a preocupação de 
a escola atender às necessidades da sociedade e do mercado de trabalho, 
expressando a mesma vinculação entre educação e interesses de mercado 
(...).  Como elementos  de  renovação destacamos  o  de  uma  escola  mais 
voltada à comunidade especialmente com o envolvimento maior dos pais e 
da própria comunidade (membros voluntários, entidades, ONGS etc.). Tais 
elementos de renovação indicam as novas competências desejáveis para a 
inserção no mundo atual, como por exemplo, a capacidade de se inserir em 
diferentes  contextos  de  trabalho,  constantemente  em  mudança”  (Dias  e 
Lopes, 2003: 1165, grifo nosso).

Não obstante os desafios decorrentes das políticas de educação, implantadas no país a 

partir  da década de  90,  concordamos com a perspectiva  de  que,  no seio de  cada espaço 

(educacional,  profissional,  social,  etc.)  há  possibilidades  de  se  ressignificar  os  princípios 

instituídos  oficialmente,  desde  que  essa  ressignificação  (ao  contrário  do  que  ocorre 

atualmente) não se traduza em um agrupamento de textos fundamentados em teorias distintas, 

os  quais  não  têm  contribuído  para  assegurar  a  dimensão  crítica  atribuída  ao  currículo, 

especialmente  por  se  omitir  as  reais  finalidades  educativas  dessas  diferentes  matrizes 

curriculares,  seja na sua origem, ou no contexto em que estão sendo apropriadas (Lopes, 

2001).

“Em contrapartida,  tão  mais  facilmente  favoreceremos  discursos  críticos, 
quanto mais estivermos fundamentados nos diferentes discursos curriculares 
produzidos  e  pudermos  questionar  sua  associação  a  princípios 
conservadores. Essa postura é ainda mais importante nos dias atuais, quando 
muitos discursos curriculares conservadores aparecem recontextualizados na 
tentativa  de  assumirem  a  aparência  de  inovação  e  de  crítica  e,  assim, 
alcançarem legitimidade” (Lopes, 2001: 10).
 

Finalmente, há que se reconhecer o quanto é equivocado querer penetrar na instância 

da escola e das práticas educativas por meio de decretos, portarias, resoluções, entre outros. 

Insistir em políticas, programas e projetos verticalizados, de perspectiva linear e determinista 

26 Como exemplo podemos citar a mudança de foco da qualificação para a competência que mantém uma certa 
identidade com programas americanos que,  com a mediação da  noção de  competência  “recontextualizada”, 
busca-se promover a estreita relação entre educação e mercado.



é optar por um percurso que tem levado a implicações desastrosas para a própria sociedade. A 

realidade tem sido pródiga em experiências educativas “mal sucedidas” por se desconsiderar a 

capacidade  real  dos  profissionais  da  educação,  o  poder  da  resistência  e  seletividade  da 

inteligência humana, a capacidade crítica dos educadores e pesquisadores que lutam por uma 

educação escolar emancipatória.

A despeito de qualquer “montagem conceitual” que fundamenta as políticas oficiais, 

não há como desconhecer que o currículo é uma realidade social construída no contexto real 

do  seu  desenvolvimento  e  entrecortado  por  subsistemas  diferentes.  Portanto  importa 

reconhecer  professores  e  alunos  na  sua  dimensão  de  totalidade,  respeitando-os  enquanto 

sujeitos coletivos,  construtores  de suas  histórias  e  da sociedade.  Urge que os  professores 

atentem também para o papel de “mediadores pedagógicos nesse processo de construção, ao 

mesmo tempo que são instrumentos através dos quais se ‘filtram’ em tal processo todos os 

condicionamentos culturais e profissionais que o professor dá para a mediação que realiza” 

(Sacristán, 2000: 193).

 Na perspectiva de se dar a real dimensão a um projeto de educação, defendemos a 

escola  como  espaço  -  mesmo  que  contraditório  -  de  construção  do  conhecimento  e 

potencializador de mudanças. Nesse sentido, as concepções que o caracterizam não podem 

desconsiderar as várias dimensões do ser humano, inseridas em seus diversos espaços-tempo 

percorridos historicamente pelo sujeitos sociais.  Assim sendo, haverá possibilidades de se 

canalizar esforços no sentido de se promover avanços em favor de toda a sociedade.

Partindo desse entendimento,  o capítulo a seguir,  oportuniza o acesso a elementos 

indispensáveis à compreensão da realidade educacional em estudo, no seu contexto político 

pedagógico, aspectos esses que influenciam o currículo em ação, refletido na ação docente.



CAPÍTULO 3 –  EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO SENAC: ORIGEM, 
DESENVOLVIMENTO  HISTÓRICO  E  CONCEITOS 
QUE FUNDAMENTAM A PRÁTICA PEDAGÓGICA



3.1 –  O Sistema SENAC em Seu Contexto Histórico e a Acomodação às 
Mudanças no Setor de Comércio Serviços e Turismo

O SENAC insere-se  no  mundo das  organizações  sociais  como uma instituição  de 

Educação Profissional, de reconhecida qualidade, que há 60 anos vem desenvolvendo suas 

ações,  por  todo  o  Brasil,  mediante  contribuição  de  receita  compulsória  advinda  dos 

empresários do comércio.

É caracterizado como uma entidade paraestatal, ou seja, de direito privado, sem fins 

lucrativos  que,  por  lei,  é  autorizada  a  prestar  serviços  ou  realizar  atividades  de  interesse 

coletivo  ou  público,  mas  não  exclusivo  do  Estado.  Mantido,  também,  com  recursos 

particulares, foi criado em 1946 através dos Decretos–Lei nº 8.621 e 8.622, por iniciativa do 

governo federal, em articulação com os empresários do comércio e serviços.

No  contexto  nacional,  o  SENAC  é  organizado  e  administrado  pela  Confederação 

Nacional do Comércio (CNC) que congrega e representa os sindicatos da classe empresarial 

do comércio e serviços. Para financiamento de suas ações, recebe das empresas filiadas à 

CNC, uma contribuição equivalente a 1% sobre a folha de pagamento, no entanto esse valor 

não é descontado dos salários dos trabalhadores.27

Os  principais  elementos  que  compõem  sua  estrutura,  apresentada  a  seguir,28 

evidenciam  a  vinculação  hierárquica  a  partir  dos  seus  principais  “financiadores”:  os 

empresários do comércio. Assim, para viabilizar o Projeto de Educação Profissional para o 

país,  sua  composição  compreende  dois  níveis  de  administração:  um  em  nível  nacional 

(Departamento Nacional - DN)29, com poder de atuação em todo país; e outro subdividido em 

Administrações Regionais (Departamentos Regionais - DR)30,  sendo uma para cada estado 

27 Mais informações ver documento institucional: Competências Básicas, SENAC/DN, 2000.
28 Informações extraídas do documento: Competências Básicas – SENAC/DN, 2000.
29 Departamento Nacional (DN): órgão central que, entre outras ações, elabora as diretrizes gerais do SENAC, 
realiza  estudos,  pesquisa  e  experiências  para  fundamentar  suas  atividades,  presta  assistência  técnica  às 
Administrações Regionais, elabora e executa a capacitação de pessoal e produz materiais didáticos tais como: 
livros, revistas, vídeos, programas radiofônicos e softwares. O diretor do departamento nacional é nomeado pelo 
presidente do Conselho Nacional do Comércio.
30 Departamento Regional (DR): órgão localizado em cada Estado da Federação. É responsável pela execução 
das  ações  diretamente  ligadas  à  organização  e  administração  dos  cursos  nas  diversas  áreas  de  formação, 



brasileiro. 

O processo de industrialização, desencadeado na década de 30, que passou a demandar 

maiores e crescentes contingentes de profissionais especializados, tanto para a indústria como 

para os setores de comércio e serviços, o contexto de pós–guerra (Segunda Guerra Mundial: 

1939  -1945)  e,  posteriormente,  as  conhecidas  Leis  Orgânicas  de  Educação  Profissional, 

criadas  a  partir  de  1942,  montavam  um  cenário  favorável  à  criação  de  entidades 

especializadas como o SENAI (1942) e SENAC (1946). 

Naquele momento histórico, grande parcela da população encontrava-se mergulhada 

em um contexto socioeconômico precário que, aliado aos componentes de ordem política31, 

deram  origem  a  instituições,  como  o  SENAC,  vinculadas  a  ações  assistencialistas  e 

compensatórias.  Não  obstante,  conforme  afirma  Romanelli  (1997),  o  surgimento  de  suas 

atividades  educacionais  veio  de  encontro  às  necessidades  de  uma  população  que,  em 

decorrência daquela realidade social  injusta,  preparar-se para o desempenho de um ofício 

constituía-se  uma  ação  iminente. “Em  se  tratando  de  pré-adolescentes,  a  população  que 

procurava as escolas de aprendizagem era a população que precisava começar a trabalhar mais 

cedo, portanto, não podia freqüentar as escolas do sistema oficial” (Romanelli, 1997: 169).

Como parte integrante dessa história, encontra-se o interesse, igualmente injusto, em 

se conter a expansão do ensino reservado às elites, cujo acesso ficava restrito às camadas 

médias e altas, ao mesmo tempo em que se cria "um ‘derivativo’ para conter a ascensão das 

camadas populares que fatalmente procurariam as escolas do ‘sistema’, se estas lhes fossem 

acessíveis” (Romanelli, 1995: 153). Assim, o SENAC inclui-se entre as escolas criadas em 

paralelo ao sistema oficial e, originariamente, destinava-se a atender: “menores empregados 

em firmas comerciais – os menores que, por motivos contratuais, eram encaminhados por 

recrutamento e capacitação de docentes, produção de material didático, realização de pesquisas para reorientar a 
ação e administração das unidades de ensino. O diretor de cada DR é nomeado pelo presidente do Conselho 
Regional. Este é naturalmente o presidente do SENAC Regional.
31 Em se tratando de um contexto de pós-guerra, havia necessidade imediata, por parte do empresariado, de mão-
de-obra barata, para recomposição da economia.



seus empregadores às escolas de comércio, então existentes, para completar os estudos de 

caráter  profissionalizante”  (SENAC/DN,  2000:  22).  A  partir  da  criação  do  SENAI  e  do 

SENAC, as camadas populares passaram a procurar, além das escolas primárias, o ensino 

profissional.  Seria,  então,  a  alternativa  de  profissionalização  disponível  àqueles  que,  por 

razões diversas, não tinham acesso ao nível superior público, nem ao privado.

A origem da Educação Profissional, vinculada às necessidades do comércio, também 

recebeu a influência da “XXV Sessão da Conferência Internacional do Trabalho” que, em 

1939, difunde o conceito de formação profissional, passando a ser entendida como “todos os 

modos  de  formação  que  permitam  adquirir  ou  desenvolver  conhecimentos  técnicos  e 

profissionais, quer se proporcione esta formação na escola ou em local de trabalho” (César, 

1996: 20). Assim, a necessidade de mão-de-obra em conformidade com as exigências do setor 

produtivo,  aliada  à  idéia  das  empresas  promoverem  formação  profissional  com  recursos 

próprios, bem como a criação de um órgão responsável pela preparação de mão de obra para o 

setor  terciário,  dão  origem  a  uma  Comissão  Interministerial  responsável  pela  análise  e 

identificação  de  alternativas  para  obtenção  de  meios  que  assegurassem  a  difusão  e  o 

aperfeiçoamento do ensino comercial. Como resultado,

“no dia 04 de janeiro de 1946, documento assinado por todos os integrantes 
da Comissão e pelo Presidente da Confederação Nacional do Comércio, João 
Daudt  d’Oliveira,  partícipe  dos  debates,  encaminhava  ao  Ministério  do 
Trabalho, Indústria e Comércio dois projetos, dispondo sobre a criação do 
SENAC  e  sobre  a  aprendizagem  dos  comerciários,  e  que  viriam  a  se 
formalizar nos decretos-lei no 8.621 e no 8.622” (César, 1996: 21).

Do mesmo modo, o SENAC tem como protagonista de sua história,  o documento 

“Carta  da  Paz  Social”,  composta  de  onze  itens,  um  dos  quais  propunha  um  estreito 

entendimento entre empregadores e empregados. Aos primeiros presumia-se o exercício livre 

e estável de suas atividades e aos trabalhadores estavam prescritas uma existência digna e a 

crescente participação na riqueza produzida. (César, 1996). Quanto à responsabilidade dos 

empresários do comércio, com a aprendizagem comercial, o Decreto-lei nº 8.622 de 10 de 



dezembro de 1946 define que:

“Os estabelecimentos comerciais de qualquer natureza, que possuírem mais 
de 09 empregados, são obrigados a empregar e matricular nas escolas de 
aprendizagem  do  SENAC,  um  número  de  trabalhadores  menores  como 
praticantes que será determinado pelo Conselho Nacional, de acordo com as 
práticas  ou funções  que demandem a formação profissional,  até  o  limite 
próximo de 10% do total de empregados de todas as categorias em serviço 
no estabelecimento” (César, 1996: 42).

Os dados históricos nos permitem conferir que a origem do SENAC está intimamente 

relacionada  aos  interesses  dos  empresários  do  comércio  e  serviços  e  se  destinava  ao 

treinamento  de  mão-de-obra  “utilitária”  e  imediata,  para  atender  ao  mercado  que  se 

encontrava submetido a uma economia de pós-guerra.

Construindo a sua trajetória de instituição formadora de mão-de-obra especializada 

para o mercado de trabalho, foram Instituídas, na década de 50, as Resoluções no 16 e no 17 de 

07 de outubro de 1953, do Conselho Nacional, que definem como objetivos do SENAC,

“aprendizagem  para  os  trabalhadores-menores,  a  serviço  das  firmas 
comerciais,  no regime da obrigatoriedade, os cursos práticos de comércio 
para  os  comerciários  não  sujeitos  à  aprendizagem  compulsória  e  a 
cooperação na obra de difusão e aperfeiçoamento do ensino comercial de 
formação e de ensino superior de ciências econômicas e contábeis” (César, 
1996: 98).

Fiel aos seus compromissos com os empresários e diante da necessidade de ajustar-se 

às novas demandas do comércio, a partir da década de 60 o SENAC redireciona suas ações, 

especialmente, para a qualificação profissional de jovens e adultos interessados em integrar-se 

no mercado formal e/ou informal, e estabeleceu como sua missão: “atender à demanda para 

ingresso  no  mercado  de  trabalho”  (SENAC/DN,  2000:  22).   Sua  atuação  esteve  em 

consonância com os ideais de educação, da época, os quais defendiam a especialização de 

funções e fragmentação das tarefas para obter eficiência total e rendimento máximo. Naquele 

momento o “treinamento” ainda constituía a finalidade maior da prática educativa. Estava 

ancorado em um modelo tecnicista de educação, instalado no país, em todos os níveis de 

educação. 



Em decorrência  do  modelo  econômico gestado no  país,  nos  últimos  anos,  o  qual 

promoveu grande retração na economia e a gradativa redução dos seus subsídios, o Sistema 

SENAC adota, como ferramenta de gestão, o Planejamento Estratégico que tem sua origem na 

empresa privada. Para o SENAC, os princípios de eficiência, eficácia e efetividade adquirem 

sentido de otimização dos investimentos e minimização das despesas, visando a manutenção 

da qualidade dos seus serviços e do processo de Educação Profissional.

A opção por esse modelo gerencial decorre da necessidade de encontrar alternativas 

capazes de minimizar os efeitos negativos da crise econômica que foi acentuada na década de 

90,  a  qual,  entre  outras  coisas,  desencadeou  o  colapso  de  muitos  empreendimentos 

comerciais. Por ser o SENAC subvencionado pelos empresários de comércio e serviços, a 

falência de alguma dessas empresas influenciou a queda da receita compulsória que ficou 

mais reduzida após a promulgação da Lei nº 9.317 de 05/12/96. 32  Esta legislação dispõe 

sobre  o  regime  tributário  das  microempresas  (ME)  e  empresas  de  pequeno  porte  (EPP) 

visando  simplificar  e  reduzir  seus  impostos.  Conseqüentemente,  a  queda  substancial  de 

subvenção repercute na base de sustentação dos Departamentos Regionais – DRs do SENAC.

Utilizando  as  estratégias  prescritas  por  esse  modelo  gerencial,  o  Sistema  SENAC 

estabelece  como missão,  para  o  ano  de  2006:  “Educar  para  o  trabalho  em atividades  de 

comércio de bens, serviços e turismo”. Não obstante, estar explícito que o foco de sua ação é 

a educação para o trabalho, entre os objetivos estratégicos do Sistema SENAC, encontra-se 

destacado o compromisso com a promoção da Inclusão Social que se desdobra nas seguintes 

ações  estratégicas:  elaboração  de  Política  de  Inclusão  Social  e  articulação  às  Políticas 

Nacionais de Educação e Trabalho.

32 A Lei nº 9.317 de 05/12/96, sancionada pelo governo federal, institui o Sistema Integrado de Pagamento de 
Impostos e Contribuições das microempresas e empresas de pequeno porte – SIMPLES que passa a produzir 
efeito a partir de 1º de janeiro de 1997. A partir daquela data, as empresas que aderirem ao SIMPLES deixam de 
contribuir para o Sistema “S”, uma vez que optam pelo pagamento desse novo imposto unificado. Dessa forma, 
enquanto por um lado, a criação do SIMPLES reduz os encargos das ME e EPP (maiores empregadoras do país), 
favorecendo a sua sobrevivência, repercute sobre a subvenção do Sistema “S” e conseqüentemente, sobre os 
mecanismos de financiamento dos cursos promovidos pelo SENAC, decorrendo daí a necessidade de muitas 
programações serem total ou parcialmente, custeada pelos alunos.



Uma  vez  que  o  Planejamento  Estratégico  tem como  perspectiva,  em princípio,  a 

sustentabilidade do Sistema SENAC e esse instrumento de gestão não foi adotado com foco 

na dimensão pedagógica - embora dessa não possa se desvincular -, as diretrizes curriculares 

que  asseguram  uma  relativa  unidade  às  ações  pedagógicas,  e  os  princípios  que  as 

fundamentam, são estabelecidos com representação dos DRs, sob a coordenação do DN.

Diante do movimento reformista desencadeado no Brasil,  na década de 90,  o qual 

incidiu diretamente na educação profissional,  o SENAC Nacional iniciou um processo de 

revisão das ações de formação profissional que teve como finalidade a definição de novas 

diretrizes que deram origem ao documento: “Formação Profissional Senac: uma proposta para 

o setor de comércio e serviços - 1995/96” (anterior a LDB).

Em se tratando de movimento dinâmico, e, em conseqüência da necessidade de ajustar 

“as linhas norteadoras da prática pedagógica do Sistema SENAC, às tendências do mundo do 

mercado e aos dispositivos da LDB 9.394/96” (SENAC/DN, 2002: 3), bem como subsidiar a 

elaboração  dos  Projetos  Pedagógicos  das  escolas  do  Sistema,  foi  desencadeado  um 

movimento  no  sentido  de  elaborar  diretrizes  curriculares  contidas  no  documento 

“Referenciais  Para  a  Educação  Profissional  do  SENAC-2001/2002”33. Por  meio  desse 

documento, reafirmam-se  os  princípios  educacionais  estabelecidos  na  versão  1996.  Nele, 

estão  definidas  as  opções  políticas,  filosóficas  e  pedagógicas  da  instituição,  as  quais 

subsidiam a construção do projeto político pedagógico das escolas do sistema. 

Ainda  em  relação  ao  seu  Projeto  Político-pedagógico,  para  a  oferta  de  cursos  e 

programas de Educação Profissional  do SENAC, os princípios  a  serem considerados,  em 

todas as áreas de formação nas quais atua, são os seguintes:

atendimento  às  demandas  dos  cidadãos,  da  sociedade,  dos  empregadores  e  dos 
33 As linhas gerais, para elaboração desse documento, foram definidas de forma participativa, por integrantes do 
Comitê Consultivo, constituído por representantes do Departamento Nacional e dos Departamentos Regionais de 
Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Pernambuco e Pará. Esse 
comitê foi instituído com o objetivo de operacionalizar o projeto de adaptação das linhas norteadoras da prática 
pedagógica do Sistema Senac às tendências do mundo do trabalho e aos dispositivos da Lei n° 9.394/96, que 
regulamenta a educação profissional no país (SENAC. DN. 2002), 2ª ed.



trabalhadores,  em  sintonia  com  as  exigências  de  desenvolvimento  sustentável  local, 

regional e nacional;

 conciliação  das  demandas  identificadas  com  a  vocação  da  unidade  operativa ou 

Departamento Regional, bem como com as reais condições de viabilização das propostas;

definição  de  perfis  profissionais  próprios  para  cada  curso,  em  função  das  demandas 

identificadas,  com a  indicação  clara  e  objetiva  das  competências  profissionais  a  serem 

desenvolvidas, as quais devem ser reconhecidas como úteis no mundo do trabalho.

Ao completar 60 anos de atividade educacional, em 2006, o SENAC já preparou mais 

de  40  milhões  de  pessoas  para  o  setor  de  Comércio  e  Serviços,  contribuindo  para  a 

valorização  do  trabalhador,  por  meio  de  sua  capacitação  profissional,  em  treze  áreas  de 

formação  (Artes,  Comércio,  Comunicação,  Conservação  &  Zeladoria,  Design,  Gestão, 

Idiomas, Informática, Imagem Pessoal, Lazer & Desenvolvimento Social,  Meio Ambiente, 

Saúde,  Turismo e Hospitalidade).  Usando diferentes  modalidades de ensino (presencial,  a 

distância  e  semipresencial),  a  instituição  se  faz  presente  em  mais  de  2.200  municípios, 

capacitando, a cada ano, cerca de 1,8 milhões de brasileiros.

Atualmente, o SENAC possui mais de 500 Unidades Operativas (UO)34 distribuídas 

por todo o Brasil, especialmente projetadas e estruturadas para cada curso profissionalizante, 

além de 59 carretas que atuam no Programa Senac Móvel. Essas “Escolas Sobre Rodas” estão 

equipadas  com  móveis  adequados  ao  ambiente  e  às  programações  desenvolvidas,  salas 

climatizadas, computadores, videocassete, televisão e antena parabólica. Cada carreta-escola 

reproduz,  no  seu  interior,  o  ambiente  de  trabalho  da  área  a  que  se  destina  (Turismo  e 

Hospitalidade,  Informática,  Gestão,  Imagem Pessoal e Saúde) e busca atingir pessoas que 

residem nas  periferias  das  grandes  cidades  ou  no  interior  do  país,  capacitando-as  para  o 

desempenho de atividades profissionais.

Em várias Unidades Operativas (UO), o SENAC possui Empresas Pedagógicas. São 
34 Terminologia utilizada para designar as escolas que integram o Sistema Senac.



ambientes preparados, em que o aluno constrói conhecimentos e os coloca em prática, por 

meio de situações reais, como se já estivesse no mercado de trabalho. Assim são os Centros 

de Hotelaria e Turismo, o Centro de Imagem Pessoal. Os cursos também podem ser realizados 

in company, ou seja, na própria empresa interessada, e ajustados às necessidades propostas 

pelas organizações solicitantes.35

Tendo em vista que os cursos oferecidos em nível técnico são regidos por dispositivos 

legais,  para  os  cursos  de  formação inicial  e  continuada36 (capacitação,  aperfeiçoamento  e 

atualização) o DN elaborou instrumento de apoio aos DRs: “Formação Inicial e Continuada 

de  Trabalhadores  no  Comércio  de  Bens  e  Serviços  –  2005”.   Os  cursos  de  capacitação 

representam  a  mais  alta  demanda  do  sistema  SENAC.  Essa  modalidade  de  educação 

profissional,  geralmente,  destinada  a  “jovens  de  baixa  escolaridade  e,  portanto,  sem 

oportunidade de acesso a  níveis  mais elevados de ensino e,  simultaneamente,  apresentam 

necessidade premente de ingresso no mercado de trabalho” (SENAC/DN, 2005: 4). Os cursos 

e  programas  que  integram  essa  modalidade  de  educação  profissional  são  considerados 

“livres”, em virtude de não serem regidos por nenhum dispositivo legal, ficando as questões 

relativas à  escolaridade mínima de acesso,  carga  horária  mínima de oferta,  a  critério  das 

instituições de ensino.

O Relatório do desempenho do Sistema SENAC, relativo ao ano de 2005, apresenta 

um quadro bastante significativo que evidencia a contribuição dessa Instituição na formação 

de jovens e adultos, bem como na inserção de boa parcela de trabalhadores, no mercado. As 

matrículas  em  educação  profissional,  por  modalidade  de  ensino,  tiveram  o  seguinte 

comportamento:

35 Muitas informações foram extraídas e estão disponíveis no site http//www.senac.br/ que é atualizado com 
relativa freqüência. Acessado em 20 de julho de 2006.
36 Modalidade de educação profissional que engloba os cursos de capacitação, aperfeiçoamento e atualização 
profissional, embora sua estruturação não seja regulamentada por ato normativo. Essa nomenclatura decorre do 
Decreto nº 5.154/2004 a partir do qual a educação profissional deve ser desenvolvida por meio dos seguintes 
cursos e programas: 1. formação inicial  e continuada;  2.  educação profissional técnica de nível médio; e 3. 
educação profissional tecnológica, de graduação e pós-graduação.

http://www.senac.br/


 Formação Inicial e Continuada dos Trabalhadores: 1.031.980 matriculados.

 Educação Profissional Técnica de Nível Médio: 57.633 matriculados.

 Educação Superior: 10.589 matriculados.

Se  considerarmos  as  diversas  atividades  de  extensão  à  educação  profissional,  o 

SENAC realizou 1.962.930 atendimentos. Registramos, também, 10.155 encaminhamentos de 

egressos ao mercado de trabalho.

Com um trabalho de educação profissional que desfruta do reconhecimento de grande 

parte da sociedade, o fato de ser uma instituição subsidiada pelos empresários do comércio, 

conseqüentemente e procurar ter como foco o perfil profissional esperado pelo mercado de 

trabalho, o seu “modelo pedagógico” tem se constituído alvo de questionamento por parte de 

educadores progressistas, representantes sindicais trabalhistas, dentre outros. 

Decorre daí o entendimento de que os compromissos firmados, desde a sua origem, 

com  os  empresários  do  comércio,  incidem  sobre  o  processo  de  formação  profissional 

vivenciado na instituição que estaria sob o controle dos referidos empresários. Assim sendo, 

para  os  seus  críticos,  a  sua  ação  educativa  teria  como  finalidade  a  subordinação  dos 

trabalhadores às leis do mercado que, por sua vez, se contrapõem ao princípio da cidadania 

dos trabalhadores.

Como  as  demais  instituições  de  educação  profissional  credenciada  para  o  ensino 

técnico, o SENAC se incorpora à política nacional de qualificação que, em sentido contrário à 

preparação para a cidadania, tem como perspectiva responder às exigências do mercado de 

trabalho. Portanto, as críticas possuem raízes históricas que, no SENAC, datam da sua origem 

e se estendem à educação profissional como um todo. Contudo, preparar para o trabalho e 

para  a  cidadania,  embora  se  apresentem  como  perspectivas  dicotômicas,  no  nosso 

entendimento, podem ser trabalhadas como ações intercomplementares na medida em que o 

conhecimento  da  realidade  social  e  profissional  torna-se  condição  indispensável  aos 



trabalhadores-cidadãos  que  buscam  transcender  aos  interesses  imediatos  das  categorias 

profissionais,  procuram intervir  nas relações de trabalho,  ou que desejam tomar para si  o 

controle do seu trabalho e da sua educação e têm como perspectiva os interesses sociais e 

políticos dos trabalhadores. Entretanto, o que fica claro é que essa perspectiva, embora se 

apresente  como  aspiração,  não  constitui  a  essência  do  currículo  real  da  maioria  das 

instituições de educação profissional, inclusive do SENAC. 

Não obstante as inúmeras críticas, a nossa constatação é a de que, no interior dos 27 

(vinte e sete) Departamentos Regionais - DRs, espalhados por todos os Estados da Federação, 

encontram-se, entre os demais profissionais, educadores e empregadores comprometidos com 

a educação dos trabalhadores; educadores com história de luta por uma escola pública de 

qualidade e por uma sociedade mais justa e igualitária. Muitos dos seus integrantes, quer 

sejam das ações de Educação Profissional ou de atividades de apoio às ações extensivas à 

formação profissional (equipe de editoração, escritores, palestrantes, etc.), em contraposição 

aos interesses do capital, difundem por meio de produções escritas, documentos, palestras e 

por meio de ações que dão materialidade à Educação Profissional, uma visão ampla e crítica 

da nova ordem econômica, dos processos de trabalho e em defesa da classe trabalhadora. Essa 

afirmação  encontra-se  validada,  também,  nas  ambigüidades  e/ou  conflitos  expressos  na 

proposta pedagógica do Sistema e em experiências desenvolvidas nos estados, conforme se 

pode  deduzir  das  experiências  vivenciadas  no  SENAC/PE,  sobre  a  qual  discutiremos  no 

transcorrer das seções seguintes.



3.2 – O SENAC em Pernambuco

O Departamento Regional do SENAC Pernambuco (DR/PE), criado também em 1946, 

está vinculado à Federação do Comércio de Pernambuco – FECOMÉRCIO e vem, ao longo 

de sua história, ocupando posição de destaque no cenário da Educação Profissional brasileira.

Embora os departamentos regionais do SENAC preservem os eixos norteadores do 

sistema,  mantenham  alguns  atributos  comuns  e  estruturas  algumas  vezes  similares,  cada 

Departamento Regional mantém uma relativa autonomia. Isso significa afirmar que os DRs 

desenvolvem experiências pedagógicas e de gestão que os tornam específicos  em meio à 

unidade.

Por meio do DR/PE, são oferecidos cursos diversificados de educação profissional, em 

sua  rede  de  escolas  e  em parceria  com empresas,  ONGs,  Prefeituras,  Órgãos  de  Classe, 

Universidades  e  Sociedade  Civil  Organizada.  Os  cursos  são  categorizados  em  áreas  e 

apresentam a vanguarda em artes, comércio, comunicação, conservação e zeladoria, design, 

gestão, idiomas, imagem pessoal, informática, lazer e desenvolvimento social, meio ambiente, 

saúde,  tecnologia  educacional,  turismo  e  hospitalidade,  além  de  atividades  correlatas  à 

formação profissional. Os dados mostram a busca da população por cursos do SENAC, nas 

diversas  áreas  de  atuação  do  SENAC/PE.  Esses  números  crescem a  cada  ano,  conforme 

podemos ver no quadro, a seguir:



QUADRO 2
DISTRIBUIÇÃO DA MATRÍCULA TOTAL POR ÁREA PROFISSIONAL*

(ano 2005)

ÁREAS Nº 
MATRICULADOS

Artes    629
Comércio 5.326

Comunicação    528
Conservação e Zeladoria     26

Design   259
Gestão 6.672
Idiomas 6.510

Imagem Pessoal 5.596
Informática 4.514

Lazer e Desenvolvimento Social -
Meio Ambiente    283

Saúde 2.244
Tecnologia Educacional    922
Turismo e Hospitalidade 8.125

Atividades Correlatas (sem área) 1.117
TOTAL 42.751 

         (*) Informações extraídas do Relatório de Gestão do SENAC - 2005.

Em Pernambuco, o SENAC não só realiza cursos. A Instituição oferece, à população, 

os  seguintes  serviços:  Restaurante–Escola,  Lanchonete-Escola,  Salão  de  Beleza-Escola. 

Disponibiliza aos alunos, professores e funcionários o  Espaço Cultural Guerra de Holanda 

com um rico acervo bibliográfico, vídeos, softwares, etc. A Central de Atendimento SENAC - 

CAS e a COPEG, além da realização de matrículas, constituem-se veículos de mediação entre 

as escolas (da Instituição), alunos e ex-alunos, do DR/PE, com os empresários, comunidade, 

mercada de trabalho,  etc (serão visualizadas por meio dos quadros que apresentamos,  em 

seguida).  Inclui-se  ainda  a  Comercialização  de  Livros,  Fitas  e  Softwares  em  Educação 

Profissional,  produzidos  pelo  Departamento  Nacional,  além  de  promover  eventos  sócio-

culturais, exposições, palestras, encontros, seminários.

Para realização de suas ações educativas, em Pernambuco, o SENAC conta com uma 

excelente  infra-estrutura  que poderá ser  vislumbrada a  partir  dos  quadros apresentados,  a 

seguir, iniciando pela sua infraestrutura. Os dados estão sujeitos a ampliação, ainda, para este 



ano de 2006.

QUADRO 3

INFRAESTRUTURA DO SENAC/PE

Centro de Formação Profissional 11
Unidades Móveis (Carretas) 07
Unidade de Ensino a Distância 01
Laboratórios 28
Salas de Aula 83
Restaurante-Escola 01
Lanchonete-Escola 02
Salões de Beleza-escola 02
Auditórios 06
Salão de Eventos 02
Biblioteca 06
Espaço Multimídia 03

  (*) Informações extraídas do Relatório de Gestão do SENAC/PE - 2005.

Como forma de melhor ilustrar a atuação do SENAC/PE, o quadro, a seguir, permite 

visualizar, em quantidade e extensão, a sua importância social, no Estado de Pernambuco:

QUADRO 4
ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO SENAC/PE

 (ano 2005)

Matrículas em Educação Profissional 42.751
Participantes de Ações Extensivas 57.320
Municípios Atendidos      107
Cursos Técnicos Autorizados      13
Cursos de Capacitação/Aperfeiçoamento    284
Cursos Superiores Autorizados      03
Cursos de Pós-Graduação Autorizados      02

     (*) Informações extraídas do Relatório de Gestão do SENAC - 2005.

A dimensão das ações sociais, desenvolvidas pelo SENAC/PE, também se manifesta 

por meio do compromisso com a geração de emprego e renda. Nessa perspectiva, sua grande 

contribuição  prestada,  junto  aos  egressos  dos  cursos,  é  intermediada  pala  Gerência  de 

Relacionamento SENAC - GERES, criada em 2005, com o objetivo de estreitar, aprofundar e 

ampliar as relações SENAC/ alunos/ mundo do trabalho, na perspectiva da retroalimentação 

dos processos de educação profissional e da inclusão dos egressos no mercado de trabalho, 



realiza suas ações por meio da Central de Atendimento SENAC (realização de matrículas, 

levantamento de informações,  consultas aos  clientes,  etc.)  e  da  Central  de Oportunidades 

Profissionais do Egresso - COPEG. Em se tratando de um Setor, recentemente,  implanto, 

pode-se dizer que já apresenta um bom desempenho, conforme podemos ver:

QUADRO 5

ACOMPANHAMENTO DO EGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO(*)

(período: janeiro a julho/2006)

         (*) Informações levantadas junto a COPEG
           (**) 418 Empregos gerados pelos programas de Aprendizagem

Muitos alunos estão no mercado de trabalho, por outros meios e não são contabilizados aqui.

Em se tratando de uma organização social vinculada aos empresários de comércio, 

serviços e turismo do Estado de Pernambuco, no campo educativo, até a década de 70 sua 

prática pedagógica não divergia da maioria das escolas profissionalizantes: esgotava-se em 

“treinamentos” que tinham como finalidade a preparação de “mão-de-obra” para atender às 

necessidades do mercado de trabalho. Ressalte-se, no entanto, que o DR/PE sempre se destaca 

pela qualidade conferida pelos seus principais avaliadores: os alunos.

Nas  últimas  décadas,  o  SENAC/PE,  em sintonia  com o  DN,  vem desenvolvendo 

mecanismos de “revigoramento”37 da cultura local e de atualização dos seus processos de 

gestão e de educação profissional.  

37 Expressão utilizada por Alves (1998), para designar o processo de mudança (em outras palavras: oxigenação 
ou  revigoramento)  da  cultura  organizacional.  Para  mais  esclarecimentos  ver:  Alves,  Sérgio.  Revigorando a 
Cultura da Empresa: uma abordagem cultural  da mudança nas organizações na era da globalização. Recife: 
CEPE, 1998.

Área Emprego Prestador de 
Serviço Autônomo Total

Artes - 1 - 1
Comunicação 7 5 2 14
Comércio 493 - - 493(*)
Gestão 96 14 13 123
Imagem Pessoal 57 2 52 111
Informática 8 2 - 10
Turismo E Hospitalidade 215 244 17 476
Saúde 100 5 32 137
Zeladoria 2 13
Total 976 275 116 1378



No que se refere ao processo de gestão da Administração Regional, o SENAC/PE 

desencadeou um processo de implantação do Planejamento Estratégico, em antecipação às 

iniciativas dos demais DRs e, diante dos resultados apresentados, tornou-se referencial para o 

Sistema. Embora desenvolva algumas estratégias que lhe são peculiares, em decorrência das 

especificidades  regionais,  mantém  a  missão  do  Sistema:  “Educar  para  o  trabalho  em 

atividades de comércio de bens, serviços e turismo”.

Mediante  sua história,  fortemente ligada ao mundo da produção e  do mercado de 

trabalho,  ao centrar o foco de suas ações nas atividades de comércio de bens,  serviços e 

turismo, a perspectiva de “educar para o trabalho” deixa margem para que sua proposta de 

formação profissional seja interpretada (a exemplo do que afirma Frigotto (2002) sobre o 

SENAI  e  SENAC),  como  restrita  aos  marcos  do  capitalismo,  sujeita  ao  controle  dos 

empresários e cuja efetividade social integradora,

“está condicionada fundamentalmente a duas condições. Primeiramente, à 
existência de uma escolaridade básica de qualidade, entendida aqui numa 
dimensão  não-mercado  lógica,  mas  social.  A  segunda  condição 
fundamental, para não mistificar o papel da formação técnico-profissional, é 
inequivocamente a existência de uma política econômica, na linha postulada 
por Celso Furtado, acima referida, centrada na geração de emprego e com 
mecanismos de distribuição justa da renda nacional” (Frigotto, 2002: 220).

Quanto ao processo de educação profissional, o DR/PE segue as orientações 

estabelecidas nacionalmente,  as quais  foram elaboradas com a sua participação 

representativa.

 Considerando que o documento “Referenciais para a Educação Profissional 

do SENAC – 2001”, reeditado em 200238 é norteador da organização curricular das 

escolas  do  sistema  e  serve  de  base  para  a  elaboração  dos  seus  projetos 

pedagógicos, na seção, a seguir, será utilizado como (pré)texto para discussão que 

38 Esse documento encontra-se em processo de re-elaboração, tendo em vista a necessidade de adequação às 
novas mudanças legais (Decreto 5.154/2004) e do mercado de trabalho. Chamamos a atenção para o fato de que, 
em razão de muitos princípios terem sido editados em 1995/96, e serem reafirmados, mas, em virtude de não 
serem reeditados nas versões 2001/2002, muitas das nossas citações serão extraídas do documento datado de 
1996.



vamos empreender em torno de alguns princípios e conceitos que embasam a ação 

pedagógica dos professores do SENAC/PE.

3.2.1  –  Princípios  Orientadores  da  Educação  Profissional  Para 
Competência no SENAC/PE

Conforme  podemos  perceber,  com  a  promulgação  da  LDB  9.394/96,  o  discurso 

institucional passa a sofrer um processo de reorientação no sentido de vir a pautar-se nos 

princípios  traçados pelas  políticas educação profissional.  Com efeito,  tem como princípio 

orientador,  a  formação  baseada  em  competência  que  passa  a  ser  entendida  conforme  o 

dispositivo  legal  como  “a  capacidade  de  mobilizar,  articular  e  colocar  em ação  valores, 

conhecimentos e habilidades necessários para o desempenho eficiente e eficaz de atividades 

requeridas pela natureza do trabalho”.

Diante das novas orientações institucionais, decorrentes da regulamentação da referida 

LDB, o DR/PE promove um processo de capacitação envolvendo gerentes, equipes técnicas, 

supervisoras  e  professores(as),  com a  finalidade  de  aprofundar  questões  relativas  à  nova 

organização curricular que passa a ser orientada à luz de três eixos norteadores:

“o primeiro deles, de natureza normativa, se refere à nova institucionalidade 
da Educação Profissional garantida pela Lei nº 9.394/96 – Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional – e suas regulamentações...  O segundo, de natureza 
conjuntural,  diz respeito à ênfase na identidade e na utilidade dos cursos 
oferecidos pelo Sistema frente ao mundo do trabalho e ao compromisso da 
instituição com a qualificação do trabalhador.  O terceiro eixo, de natureza 
institucional,  está  relacionado  ao  comprometimento  e  ao  empenho  do 
SENAC  em  dar  respostas  ao  que  está  explicitado  em  sua  missão 
(SENAC/DN, 2002: 4, grifo nossos).
 

Indicando contrariar a afirmação de Frigotto (2002: 220), no que se refere a sua ação 

“restrita  aos  marcos  do  capitalismo,  sujeita  ao  controle  dos  empresários,  citada  na  seção 

anterior,  um dos  princípios  do  projeto  político-pedagógico  do  Sistema SENAC declara  a 

educação  profissional  para  além  da  correlação  com  o  mercado  de  trabalho  e  afirma 

compromisso com a busca da formação do cidadão. Nessa perspectiva, “o ganho - e também o 

desafio  - é  educar  o  trabalhador, no sentido de atuar de modo participativo e  ativo dentro e 



fora do mundo do trabalho, como profissional e, também, na condição de cidadão consciente 

dos seus direitos  e  responsabilidades  e  dos valores humanos que devem reger  a  vida  em 

sociedade” (SENAC/DN, 2005: 19). É nessa ótica que se justifica a necessidade da Instituição 

manter sempre atualizadas as programações oferecidas e apresenta como objetivo, formar, 

além de um bom profissional, um cidadão, uma vez que,

"(...) a  educação profissional precisa preparar  - e  bem -  seus alunos para  o 
domínio  dos  fundamentos  tecnológicos  e  das  habilidades  técnicas 
necessárias  ao  fazer  das  profissões,  de  forma  a  garantir  condições  de 
laborabilidade ao futuro trabalhador. Mas precisamos ir além, cuidando do 
desenvolvimento  de  competências  genéricas,  que  assegurem  a 
compreensão  desse  fazer,  a  autonomia,  a  crítica,  a  criatividade, 
elementos  fundamentais  ao  exercício  da  cidadania  e,  portanto,  da 
intervenção nos destinos da sociedade futura"  (SENAC/DN, 2005:  21, 
grifo nosso).

O SENAC de Pernambuco assume a proposta de educação profissional polivalente que 

é apresentada como “alternativa mais conseqüente, do ponto de vista técnico, e mais viável 

sob  o  ângulo  operacional”.39  Dessa  forma,  norteado  pelos  seus  compromissos  com  as 

empresas  de  comércio,  serviços  e  turismo,  busca  responder  às  exigências  do  mercado, 

investindo na formação de profissionais polivalentes. Ao optar por essa proposta de educação 

e no sentido de evitar distorções, diante dos vários usos que dela são feitos, a Instituição 

antecipa a preocupação em não se confundir polivalência com a formação do indivíduo para 

diversos ofícios. Nesse sentido, especifica que a educação profissional polivalente, defendida 

pelo SENAC, tem como referência estudo desenvolvido por Enguita (1988), por meio do qual 

a polivalência é tratada como uma formação

“que capacite para desempenhar uma família de empregos qualificados e, 
sobretudo,  para  compreender  as  bases  gerais,  científico-técnicas  e  sócio-
econômicas  da  produção  em  seu  conjunto,  que  reúna  a  aquisição  de 
habilidades  e  destrezas  genéricas  e  específicas  com  desenvolvimento  de 
capacidades intelectuais e estéticas: que unifique, em definitivo, formação 
teórica e prática”. (Enguita, 1988: 51).

Ocorre que,  embora  o vínculo estabelecido  entre  o  SENAC e aos  empresários  do 

39 Informações extraídas do documento “Formação Profissional SENAC: uma proposta para o setor do comércio 
e Serviços, 1996”.



comércio  não  condicione  uma  cumplicidade  nos  desatinos  presentes  na  relação  capital-

trabalho,  os  compromissos  que  os  unem  tornam  o  SENAC  vulnerável  à  suspeição  de 

“obediência incondicional” aos ditames do mercado. Como resultado dessa relação, derivam 

questionamentos,  uma  vez  que,  na  lógica  do  mercado  (com  o  qual  o  SENAC  mantém 

vínculos),  a idéia de polivalência nasce da necessidade de reagrupamento de tarefas e de 

flexibilização do trabalhador, com vistas a sua “empregabilidade40”. 

A perspectiva apontada pelo mercado favorece o entendimento de polivalência como 

sinônimo de desprofissionalização e, pelo seu caráter multifuncional, pode vir a se traduzir na 

exploração dos trabalhadores, ao prever o desenvolvimento de várias funções, sendo possível 

de se admitir que

“poderão  existir  "variantes"  de  polivalência  dos  trabalhadores,  cuja 
amplitude abarca a polivalência espúria, onde ocorre apenas reagrupamento 
de tarefas pela supressão de postos de trabalho, ou pelo enxugamento dos 
quadros  das  empresas  com demissões,  o  que acarreta  a  intensificação do 
trabalho. A polivalência é, neste caso, associada à multifuncionalidade, na 
qual o trabalhador opera duas ou três máquinas semelhantes, que exigem os 
domínios dos mesmos princípios ou as mesmas habilidades sem significar 
uma qualificação maior.  Neste caso incluem-se,  igualmente,  a  rotação de 
tarefas dentro de uma mesma atividade, o exercício de diferentes atividades 
com o mesmo nível de complexidade ou, ainda, de uma atividade principal e 
outras de complexidade menor” (Deluiz, 2004: 76). 

Sob o enfoque acima explicitado por Deluiz (2004),  ao invés de se ter como eixo 

central a compreensão das “bases gerais, científico-técnicas e sócioeconomias da produção 

em seu  conjunto...”,  conforme  defende  Enguita  (1988:  51),  tem-se  a  multifuncionalidade 

como  sinônimo  de  “polivalência  espúria”.  Donde  se  conclui  que,  estando  as  Diretrizes 

Curriculares (e, conseqüentemente, as propostas curriculares que delas derivam) visando a 

adequação aos ditames da organização do trabalho que sinaliza mais para a instabilidade no 

emprego do que para a autonomia plena dos trabalhadores, há um grande risco dos processos 

de educação, instalados sob a perspectiva da polivalência, virem a distorcer a perspectiva 

apontada por Enguita (1988). 

40 O conceito de “empregabilidade desloca a responsabilidade do desemprego, da estrutura social e econômica, 
para a pessoa que busca o trabalho” (Silva, 1999: 80).



Ao fazer  opção pela  pedagogia  crítica,  em paralelo,  o  documento  em análise,  faz 

censuras à pedagogia tecnicista, justificando que, ao estar “alinhada ao pensamento liberal, 

parte de análises parciais da realidade social e, em contraposição, transpõe para a educação a 

responsabilidade pela solução dos problemas de ordem estrutural da sociedade” (SENAC/DN, 

1996:  21).  E  complementa  afirmando  que  a  pedagogia  tecnicista  postula  “uma  maior 

eficiência e eficácia do processo educativo, alcançada mediante a organização racional dos 

meios e procedimentos de ensino” (SENAC/DN, 1996: 21), inspirando-se no modelo fabril de 

eficiência e de separação entre o processo de concepção e execução da produção. Assim, a 

intenção de mudança para uma ação educativa defendida como crítica e construtiva deve

“assegurar  o  caráter  científico  e  educativo  da  formação  profissional,  a 
unidade da teoria com a prática e do concreto com o abstrato, o acesso à 
qualificação  para  as  diversas  camadas  sociais,  considerando  as 
particularidades e diversidades das pessoas e contribuindo, deste modo, para 
o desenvolvimento das organizações e da sociedade” (SENAC/DN, 1996: 
11).

Essa proposição parece anunciar a superação da velha dicotomia teoria versus prática, 

bem como tem como perspectiva atingir as diversas camadas da sociedade, ao tempo em que 

as finalidades das organizações estariam sintonizadas com os interesses dos trabalhadores.

Embora, à primeira vista, os ideais defendidos pareçam afinados com as expectativas 

de toda a sociedade, uma vez que se vislumbra uma forma de desenvolvimento no qual todos 

saem igualmente ganhando (organizações  e  trabalhadores),  o  que  se  configuraria  como a 

realização de um sonho, há séculos, sonhado, a realidade nos mostra que as relações entre 

empregadores  e  trabalhadores,  no  cotidiano  do  mercado,  estão  presentes  os  conflitos  de 

interesses entre capital e trabalho. Portanto, perseguir essa utopia (superar os conflitos entre 

capital e trabalho) implica em considerar a existência desses conflitos, evitando, dessa forma, 

que se dissimule a realidade, ponto de partida para transformação. Importa realçar, também, 

que o modelo de competências está ancorado na pedagogia das competências que tem outras 

matrizes epistemológicas (funcionalista, behaviorista, construtivista e a crítico-emancipatória 



em construção),  não se restringindo,  portanto,  à  pedagogia crítica,  nem tampouco esta  se 

sobrepõe às demais. 

Entendemos como importante  a  defesa do acesso,  das  diversas camadas sociais,  à 

qualificação profissional e consideramos que o respeito às particularidades e diversidades das 

pessoas, expressa compromisso de grande relevância, além de, ambas as finalidades estarem 

vinculadas  à  função  social  da  educação  escolar.  O  nosso  questionamento  é  de  como 

harmonizar  as  características,  necessidades  e  interesses  dessas  diversas  camadas  da 

população, bem como do mercado, em uma instituição “essencialmente profissionalizante”, 

de  caráter  privado,  mesmo sem fins  lucrativos,  mas  comprometida  com os  seus  maiores 

subvencionadores: os empresários do comércio? Estariam os profissionais responsáveis pela, 

possível, efetivação das intervenções, na perspectiva das mudanças, conscientes do seu papel, 

além de preparados e mobilizados para esse fim? Há a consciência instalada de que essa 

mudança  implica  em  rompimentos,  mesmo  que  gradativo,  com  políticas  e  práticas 

historicamente construídas? Ao que nos parece, restam os limites e as possibilidades das lutas 

históricas. O terreno não nos parece desfavorável, embora a força do capital se sobreponha 

aos demais interesses. Como sinal de uma ação contra-hegemônica  convém realçar que os 

pressupostos  implícitos  nos  documentos  do  Sistema  SENAC  dão  sinais  de  uma  luta 

ideológica que se dá no seu interior, onde ideais progressistas são evidenciados, mesmo que 

em conflito com as finalidades do sistema econômico. 

No que se refere ao conceito de trabalho, o Sistema SENAC propôs uma abordagem 

que privilegia a dimensão crítica e criativa do trabalhador e opta pelo “resgate da dimensão 

humana  do  trabalho,  na  medida  em que  possibilita  a  intervenção consciente  no  processo 

produtivo,  fortalecendo  o  exercício  da  cidadania”  (SENAC/DN,  1996:  20).  Aqui  nos 

deparamos com o desejo de convergir  educação vinculada ao trabalho,  na perspectiva da 

intervenção consciente do trabalhador, no processo produtivo e de educação para a cidadania. 



Ao que nos parece, educação para o trabalho e educação para cidadania são colocadas no 

mesmo  patamar  e  de  forma  complementar,  ainda  que  não  esteja  claro  se  a  intervenção 

consciente  está  vinculada  a  um  processo  educativo  emancipatório  e  libertador,  o  que 

justificaria  uma  educação  para  a  cidadania,  ou  se  essa  intervenção  está  condicionada  à 

otimização da produtividade.  Por  mais contraditório que isso possa parecer,  resta-nos um 

questionamento: a idéia de conciliar a intervenção consciente, emancipatória e libertadora do 

cidadão-trabalhador, com a intervenção para a otimização da produtividade seria uma utopia 

que se estende, também, para o interior do SENAC, por meio de trabalhadores? Ou seria o 

reflexo da hibridez que caracteriza a Instituição? Não dispomos de elementos que permitam 

emitir um posicionamento que sinalize para a superação desses conflitos, uma vez que, só 

com o decorrer do processo histórico, nas relações sociais concretas é possível assinalar novas 

conquistas.     

Quanto  à  proposta  de  delineamento  do  perfil  de  conclusão  da  qualificação  ou 

habilitação técnicas, no documento em estudo, está previsto que deve ser definido “a partir da 

análise das ocupações que compõem as áreas profissionais (ou de grupos de ocupações afins a 

um processo ou  atividade produtiva) e das competências gerais dos profissionais da área”. 

(SENAC/DN,  2002:  32).  Deve  contemplar  as  demandas  do  cidadão,  da  sociedade  e  do 

mercado, não esquecendo também as condições locais, regionais e de cada instituição. Nesse 

sentido a educação profissional deve propiciar ao trabalhador,

"o fomento da criatividade, da iniciativa, da autonomia e da liberdade de 
expressão, abrindo espaços para incorporação de atributos como o respeito 
pela  vida,  a  postura  ética  nas  relações  humanas  e  a  valorização  da 
convivência em sociedade e nas relações profissionais, contribuindo para a 
percepção  de  seu  trabalho  como  uma  forma  concreta  de  cidadania". 
(SENAC/DN, 2002: 33).  

Com a  finalidade  de  contribuir  para  o  desenvolvimento profissional  dos  alunos,  a 

Instituição procura estruturar e agrupar as competências profissionais, em quatro tipos, tendo 

em vista conferir ao trabalhador os atributos necessários ao perfil que pretende formar:



“Competências básicas - constituem o foco da Educação Básica (Resolução 
CNE/CEB nº 03/98), como a capacidade de expressão, de compreensão do 
que se lê, de interpretação de representações e de realização de operações 
lógico-matemáticas.  Competências  interprofissionais -  necessárias  a 
qualquer  trabalhador.  Estão  relacionadas  com  as  questões  e  desafios  do 
mundo  do  trabalho,  a  pesquisa  de  dados,  a  utilização  dos  recursos 
tecnológicos, a preservação do meio ambiente, a ética das relações humanas, 
a saúde e a segurança no trabalho, o direito individual e o dever para com o 
coletivo.  Competências  gerais -  são  aquelas  comuns  a  uma  área 
profissional.  Para  os  cursos  técnicos,  elas  estão  definidas  na  Resolução 
CNE/CEB nº 04/99. Competências específicas - relativas à preparação para 
o exercício de atividades profissionais próprias a um segmento profissional. 
São definidas pela instituição formadora (no caso do Senac, pelas unidades 
operativas), de acordo com a identidade da qualificação ou habilitação e com 
base  nos  Referenciais  Curriculares  por  área  profissional,  publicados pelo 
MEC”. (SENAC/DN, 2002: 33, grifo nosso).

Nessa  proposta,  ao  planejamento  de  ensino  é  atribuído  o  seu  real  significado  de 

“instrumento auxiliar de trabalho educativo, mecanismo que possibilita explicitar a intenção 

da ação docente, evitando procedimentos aleatórios e inconseqüentes”  (SENAC/DN, 1996: 

24).

Para  definição  do  planejamento,  o  ponto  de  partida  são  os  perfis  profissionais  de 

conclusão que, por sua vez, são traçados a partir da análise das ocupações (ou de grupos de 

ocupações afins), bem como das competências gerais dos profissionais da área. E, mais uma 

vez, trazendo à tona o conflito entre o desejo e a realidade, estabelece, também, como critério, 

atender às necessidades do cidadão, do mercado e da sociedade. Por fim, complementa que o 

planejamento

“deve  ser  um espelho do projeto  pedagógico  da escola,  fruto  de  um 
esforço sistematizado, com a efetiva participação de todos os docentes, e 
deve incidir, mais particularmente, sobre alguns componentes pedagógicos, 
tais  como:  a  identificação  e  a  definição  dos  blocos  de  competências, 
associados  ao  itinerário  profissional,  e  a  seleção  de  situações  de 
aprendizagem (projetos,  situações-problema),  previstas  nos  módulos,  e/ou 
nas etapas de formação que têm as disciplinas como suporte”. (SENAC/DN, 
2002: 31, grifo nosso).

Tendo em vista consubstanciar todo o processo desenhado, o documento sinaliza para 

uma proposta que se apresenta comprometida em inserir no trabalho docente, elementos de 

mudança, a partir dos pressupostos definidos, de forma que seja assegurado um ensino de 



qualidade. 

Uma diretriz nos parece ter ficado clara: no currículo proposto, o perfil profissional 

deve refletir  as  atribuições  das  funções  definidas  pelo mercado de trabalho e,  ao mesmo 

tempo,  constitui-se  desencadeador  das  competências.  Considerando  que  é  na  práxis 

pedagógica  que  o  currículo  torna-se  real,  isso  se  assemelha,  por  um lado,  a  um grande 

“labirinto” a ser desvendado pelos professores, visto que “conciliar” as exigências do mercado 

de trabalho, as quais são, também, reguladoras da organização curricular, às demandas da 

sociedade e dos projetos de vida dos alunos como cidadãos, por meio da ação pedagógica, 

parece-nos um desafio sem limite. Por outro lado, no nosso entendimento, especialmente em 

uma sociedade capitalista, não dá para se objetivar a construção da cidadania dos sujeitos 

sociais,  tendo  como  perspectiva  as  necessidades  do  setor  produtivo  e  como  meio  de 

construção dessa cidadania, o desenvolvimento de competências a serviço da produtividade. 

Outro aspecto a considerar é que, diante da perspectiva de organicidade indispensável 

a  um  projeto  de  educação,  presume-se  a  interface  entre  os  projetos  desenvolvidos  na 

instituição.  Queremos,  com isso,  afirmar que,  em se tratando de um sistema de educação 

escolar,  torna-se indispensável  se  manter  a  interface ou,  no mínimo,  a  coerência  entre  as 

propostas  educativas,  evitando,  dessa forma,  a  fragmentação das  ações  e  sobreposição de 

objetivos e interesses. Essa nos parece ser uma das finalidades do documento Referenciais 

para a Educação Profissional do SENAC/DN (2001). Afinal, esse documento é apresentado, 

entre outras coisas, como referência para elaboração dos Projetos Pedagógicos das escolas do 

Sistema SENAC.

Não  obstante  o  Projeto  Político  Pedagógico  do  Departamento  Regional  de 

Pernambuco (PPP/DR/PE) ter sido elaborado41,  em atendimento às exigências da LDB, na 

condição  de  documento  indispensável  à  aprovação  dos  cursos  de  nível  técnico 

profissionalizante,  muitos  princípios  defendidos  por  meio  do  referido  projeto,  não  ficam 

41 Esse documento foi elaborado com a participação de representação de vários segmentos do DR/PE.



restritos  os  interesses  do  setor  produtivo.  Nesse  documento  institucional  encontram-se 

estabelecidos  alguns  princípios  orientadores  da ação  pedagógica e  canalizadores  das  suas 

finalidades educativas, razão porque consideramos importante ter, como referência de análise, 

alguns dos compromissos firmados:

 compromete-se com a construção de uma sociedade democrática: “entendida como aquela 

em  que  seus  membros  têm  respeitado  os  seus  direitos  fundamentais  como  cidadãos  e 

liberdade para construir seu próprio caminho pessoal e profissional, de acordo com as leis 

que eles mesmos ajudaram a elaborar” (PPP/DR/PE, 2002: 03);

estabelece como propósito “formar um trabalhador que, em suas relações sociais, em suas 

interações com a realidade que o cerca, seja senhor de sua vontade e de suas atitudes. Saiba 

o que quer, para onde vai e tenha acesso aos bens de que necessita para atingir os fins 

sociais que se propõe. Que seja comprometido com o bem comum, seja ousado e criativo na 

sua forma de pensar  e  agir  e  determinado na luta  pelos direitos que  considera justos e 

adequados para si e para a comunidade que está inserido” (PPP/DR/PE, 2002:3);

define educação à luz dos ideais de liberdade e de transformação social;

 assume o compromisso com uma educação voltada para a democracia e  para a justiça 

social; que possibilite a aquisição e a construção de um saber que dê sentido a vida do aluno 

e o instrumentalize para uma inserção social e profissional crítica e construtiva;

define  como  prioridade  do  processo  de  educação  “a  liberdade  de  expressão,  o 

desenvolvimento da criatividade, o espírito de cooperação, a responsabilidade individual e 

comunitária e o respeito ao outro” (PPP/DR/PE, 2002: 04).

A  partir  dos  princípios  e  conceitos  implícitos  nos  Referenciais  Para  Educação 

Profissional  do SENAC/DN (2002)  e  no Planejamento Político Pedagógico,  é  possível  o 

entendimento de que o projeto de educação do SENAC/PE, ao mesmo tempo em que afirma 

o seu compromisso com a educação para responder às demandas do mercado de trabalho, 



assume o compromisso com uma educação libertadora dos trabalhadores e transformadora da 

sociedade, expressa também o desejo de fortalecer o seu papel social como instituição de 

educação.

Não obstante o Planejamento Pedagógico de uma escola constituir-se instrumento vivo 

que  explicita,  de  forma  clara  e  objetiva,  a  função  social  da  escola  e  as  perspectivas  de 

sociedade e  de  cidadão que  se  propõe a  formar por  meio de sua  ação  educativa,  a  ação 

pedagógica do SENAC/PE está orientada pelas Diretrizes Curriculares decorrentes da LDB 

9.394/96  e,  conseqüentemente,  está  organizada  a  partir  do  modelo  de  competências, 

orientador da Educação Profissional.  Essa opção, se não for apropriada sob a perspectiva 

crítico-investigativa, problematizadora e transformadora da realidade, ao mesmo tempo em 

que pode contrariar os ideais emancipatórios dos sujeitos do trabalho, expressos por meio do 

Projeto  Político  Pedagógico  e  as  manifestações  do  desejo  de  superação  do  pragmatismo 

estreito do mercado, contidas nos referencias do SENAC, poderia vir a se transformar em 

mais um dos modos de controle e subordinação dos sujeitos do trabalho (Antunes, 2003) e, 

conseqüentemente, de degradação do trabalho.

 Como forma de representação das mudanças que foram introduzidas no SENAC, a 

partir da reforma da educação profissional, no tópico, a seguir, o nosso propósito é anunciar, 

de forma clara e sucinta, elementos que poderão nos aproximar da realidade estudada, ao 

mesmo tempo em que contribuem para o entendimento da análise que buscamos empreender.



3.3 – Da Organização Curricular dos Cursos Técnicos

Para melhor compreensão a cerca da proposta de organização curricular, ressaltamos 

algumas linhas norteadoras que, entre outras coisas, aponta a possibilidade de se quebrar a 

rigidez do currículo adotado pelo SENAC, em décadas anteriores:

“na organização do currículo são estabelecidas as estratégias pedagógicas a 
serem adotadas; como será organizado o processo de aprendizagem; quais os 
recursos didáticos necessários e mais apropriados; qual a melhor seqüência 
para aprendizagem. 
O currículo pode ser  organizado por módulos ou não,  entendendo-se por 
módulo  uma  unidade  didática  sistematicamente  organizada  em  torno  de 
competências significativas que guardam afinidades entre si. (...).
Um  currículo  organizado  por  competência  deve  seguir  três  princípios: 
Flexibilidade,  interdisciplinaridade  e contextualização”  (SENAC/DN, 
2002: 28-29, grifo nosso).

Ao optar pela modularização dos cursos técnicos, o SENAC entende que essa é uma 

forma flexível de organizar um currículo que tem como foco a aprendizagem do aluno, bem 

como a ampliação de competências. 

Por meio da flexibilidade curricular pretende-se que os alunos construam, a partir de 

seus  interesses  e  possibilidades,  seus  próprios  itinerários  formativos,  ”não  só  para  fases 

circunscritas de formação, como também com vistas à educação continuada, simultânea ou 

alternadamente  a  fases  do  exercício  profissional”.  Nesse  sentido,  para  a  Instituição,  a 

flexibilização curricular  “traz em sua  raiz  a  interdisciplinaridade, proposta  que pretende 

romper  com a fragmentação do conhecimento e  a  segmentação,  presentes na organização 

linear-disciplinar adotada anteriormente”. (SENAC/DN, 2002: 35).

“paradigma interdisciplinar,  as disciplinas devem ser compostas de forma 
integrada e estar voltadas para a participação ativa do aluno no seu processo 
de  aprendizagem.  Os conhecimentos  transformam-se  em insumos,  e  o 
desafio maior para o professor reside na sistematização da atuação do aluno. 
A interdisciplinaridade, portanto, deve ir além da justaposição de disciplinas, 
abrindo-se  a  possibilidade  de  relacioná-las  em atividades  ou  projetos  de 
estudos,  pesquisa  e  ação,  para  dar  conta  do  desenvolvimento  de 
competências afins”. (SENAC/DN, 2002: 35, grifos nossos).

No que de refere à contextualização, segundo o documento, esta assegura mecanismos 

adequados à construção de significações. Nessa perspectiva, “um plano de curso elaborado 



em  consonância  com  o  contexto,  com  a  realidade  do  aluno  e  do  mundo  do  trabalho, 

possibilita,  sem dúvida,  a  realização  de  aprendizagens  que  façam sentido  para  o  aluno” 

(SENAC/DN, 2002: 35), devendo ocorrer também no processo de aprendizagem, ocasião em 

que será integrada a teoria às experiências do aluno, bem como à sua prática profissional.

O  currículo  tem  como  finalidade assegurar  ao  aluno  o  acesso  ao  conhecimento 

socialmente  acumulado,  dando  prioridade  a  conteúdos que  possam  ser  utilizados  como 

instrumentos  teórico-práticos, capazes  de  orientar  a  tomada  de  decisões  nos  diferentes 

enfrentamentos da vida profissional” (SENAC/DN, 2002: 44). Sua organização é modular e 

focaliza  o  desenvolvimento  de  competências  gerais  (comuns  a  todos  os  profissionais)  e 

competências específicas (relacionadas a uma ocupação), bem como aquelas relacionadas aos 

processos de trabalho e às adquiridas na Educação Básica. Os referidos módulos podem ter as 

seguintes características:

“Módulos com Terminalidade - preparam o aluno para exercer algum tipo 
de  atividade  profissional  para  ocupar  uma  função  reconhecidamente 
existente no mercado de trabalho. A identificação desses módulos deve ser 
definida  claramente,  visando  à  possibilidade  de  incluir  no  processo  de 
aprendizagem situações concretas de trabalho relativas à ocupação escolhida. 
Ao completar o módulo da qualificação, o aluno terá direito à certificação e 
estará apto a ingressar no mercado de trabalho”. (...)
“Módulos sem terminalidade - desenvolvem competências de caráter geral, 
que fundamentam o processo de trabalho e permitem a “navegabilidade" na 
área profissional. Essas competências devem enfatizar, ainda, a formação e a 
consolidação das competências da Educação Básica e aquelas relacionadas à 
formação da cidadania. Constituem, também, uma preparação para o mundo 
do  trabalho,  transcendendo  a  formação  estrita  a  uma  ocupação”. 
(SENAC/DN, 2002: 36, grifo nosso).

Sobre  a  modularização,  aqui  abrimos  um  espaço  para  mostrar  que,  no  plano  da 

mistificação, a proposta modular prevista pelo modelo de competências ou Pedagogia das 

Competências,  segundo  Ramos  (2001:  260),  procura  se  justificar  na  crítica  à 

“compartimentação disciplinar do conhecimento e à defesa de um currículo que ressalte a 

experiência  concreta  dos  sujeitos  como  situações  significativas  de  aprendizagem”.  Não 

obstante, a real idéia de currículo integrado, nas palavras de Santomé (1998: 226), é mais uma 



filosofia  de  trabalho  do  que  uma  questão  de  ordem  técnica.  Portanto,  “não  elimina  a 

existência  de  áreas  do  conhecimento  e  experiência,  e  das  disciplinas”.  Ainda,  para  esse 

pesquisador,  apoiar-se  nas  disciplinas  é  uma boa estratégia,  uma vez  que “elas  permitem 

realizar mais facilmente, um esvaziamento e uma seleção cultural dos conteúdos obrigatórios” 

(1998: 226).

 É bem verdade que elementos problematizadores de um sistema modular, incluindo os 

riscos aos quais estão ou são submetidos os docentes e alunos, são lembrados pelo SENAC e 

foram sintetizados na seguinte argumentação:

“É exatamente nessa perspectiva que vários autores como Kuenzer (1998) e 
Bello de Souza (2000), chamaram a atenção para o modo como o Sistema 
Modular  está  inserido  e  implantado  no  país,  tornando  possível  o 
aprofundamento da segmentação social e  a diferenciação da formação do 
trabalhador brasileiro. É necessário, portanto, ter consciência disso, pois se a 
modularização não for feita com a responsabilidade que lhe é exigida, 
poderá  vir  a  contribuir  sobremaneira  para  a  fragmentação  do  processo 
formativo do trabalhador e aprofundar ainda mais as desigualdades sociais 
do Brasil”. (SENAC/DN, 2002: 40, grifo nosso).

Na “chamada de advertência”, acima citada, não nos parece claro sob que ponto de 

vista e a quem se atribui o interesse em estar atento à “responsabilidade que lhe é exigida”, ao 

se implantar o sistema modular. Para que, mais uma vez, não se restrinja aos(às) professores e 

supervisoras, a responsabilidade a que se faz referência, nos parece importante deixar claro 

que, assumir as possíveis restrições, exigências ou riscos, buscando mecanismos de superação 

do referido modelo, deve ser um compromisso institucional. Tento aqui chamar a atenção 

sobre a grande necessidade de se investir no exercício da construção coletiva das proposições 

e na explicitação dos compromissos, responsabilidades e finalidades.

Na visão dos idealizadores da proposta de educação profissional do SENAC, seria 

possível  tirar  partido  das  possibilidades  formativas  do  Sistema  Modular,  desde  que  se 

adotasse propostas sérias e cuidadosas que assegurassem o desenvolvimento de competências 

com  base  em  um  conhecimento  articulado  e  integrado.  Por  se  tratar  de  uma  proposta 

“aparentemente” sem muitas amarras, há o entendimento de que fica aberta a possibilidade 



para as diferenças pessoais; para o respeito ao ritmo de aprendizagem de cada aluno; para a 

possibilidade  do  aluno  gerenciar  seu  percurso  de  formação  sistemática,  entre  outros 

(SENAC/DN, 2002).

Quanto ao processo de “aquisição do conhecimento”, este é entendido como resultado 

das  “trocas  que  o  aluno  estabelece  na  interação  com o  meio  (natural,  social  e  cultural), 

cabendo ao professor exercer a mediação desse processo e articular essas trocas, tendo em 

vista  a  assimilação  critica  e  ativa  de  conteúdos  significativos,  vivos  e  atualizados”. 

(SENAC/DN, 1996: 24).

Em  síntese,  os  conhecimentos  “socialmente  acumulados”  integram  as  “bases 

tecnológicas/conteúdos”42. No entanto, o ponto de partida (e de chegada) para seleção dos 

conteúdos  não  é  a  realidade  social,  nem  o  projeto  de  sociedade.  Os  conteúdos  são 

estabelecidos a partir das competências prescritas que, por sua vez já decorrem dos perfis 

ocupacionais gerados no mundo do trabalho. Nesse desencadeamento há possibilidade de se 

presumir  que,  “conhecimentos  socialmente  acumulados”  e  “conhecimentos  significativos” 

estão associados à idéia de sua utilidade no desenvolvimento de competências profissionais, 

para  o  desempenho  de  uma  profissão.  Em  outras  palavras,  a  empregabilidade  e  a 

competitividade passam a ser motivadores da educação profissional. 

Alvo do nosso estudo, o documento adverte sobre a simples aplicação instrumental 

dos conteúdos, bem como reforça a necessidade da educação “ser encarada como um processo 

global e complexo, no qual, conhecer e intervir na realidade não se dissociem” (SENAC/DN, 

2002: 44). Afirma, também, a necessidade de se “desenvolver aptidões, tanto técnicas quanto 

sociais,  que  favoreçam  aos  indivíduos  posicionarem-se  como  cidadãos  e  trabalhadores” 

(melhor seria dizer cidadãos-trabalhadores). Entretanto, ao se referir à seleção dos conteúdos, 

42 “São  recortes  de  conhecimentos  que  darão  suporte  ao  desenvolvimento  das  competências.  Envolvem os 
saberes e as habilidades mentais, socioafetivas e/ou psicomotoras que, mobilizadas de forma articulada, levarão 
ao desenvolvimento das competências requeridas pelos processos produtivos nas diferentes áreas profissionais” 
(SENAC/DN, 2005: 29).



prioriza-se aqueles que possam ser úteis no enfrentamento de situações profissionais, ainda 

que se advirta quanto à escolha de conteúdos científicos,  universais e amplos,  bem como 

sobre a necessidade de se garantir que o ensino não se limite à simples aplicação instrumental 

dos conteúdos, ao se conceituar bases tecnológicas/conteúdos, a estes é atribuída a idéia de 

“recortes  de  conhecimentos  que  darão  suporte  ao  desenvolvimento  de  competências” 

(SENAC/DN, 2005: 29). 

Algumas advertências sobre riscos implícitos no modelo de competências permeiam 

parágrafos  do  documento,  às  vezes  compondo  frases  onde  se  entrecortam  afirmações  e 

negações.  Possivelmente  esse  “estilo  textual”  seria  entendido  como,  pretensamente, 

conciliador das controvérsias inerentes ao modelo de educação por competências. Ao que nos 

parece,  as  advertências  não  desencadeiam  tomadas  de  decisões  e  sobrepor  os  aspectos 

positivos aos negativos, nesse caso, nos parece um desafio que ultrapassa os limites da prática 

pedagógica circunscrita aos docentes e supervisoras.

Consideramos oportuno enfatizar, sem nenhuma pretensão de novidade,  que, ao se 

privilegiar “conteúdos úteis” aos interesses do mercado, em detrimento das dimensões crítica 

e  sócio-histórica,  uma  organização  curricular  deixa  transparecer  a  perspectiva  histórico-

cultural, princípios e valores que dão forma e sentido à ação educativa e legítima um projeto 

de  cidadão,  de  mundo,  de  sociedade.  E,  com  certeza,  só  há  sentido  falar  em educação 

profissional crítica e cidadã, quando desenvolvida na perspectiva de emancipação dos sujeitos 

sociais e quando o trabalho é visto como princípio educativo. Conforme nos orienta Frigotto 

(2005: 60), nessa perspectiva, o trabalho “não é, primeiro e sobretudo, uma técnica didática 

ou metodológica no processo de aprendizagem, mas um princípio ético-político”. Deve ser 

discutido como direito e dever. Um dever porque é perfeitamente justificável que todos os 

seres humanos sejam produtores de bens materiais, culturais e simbólicos indispensáveis à 

existência da humanidade. Trata-se de um direito porque o ser humano se constitui “em um 



ser da natureza que necessita estabelecer, por sua ação consciente, um metabolismo com o 

meio natural, transformando em bens, para a sua produção e reprodução” (Frigotto, 2005: 61).

O  documento,  ora  analisado,  também,  chama  a  atenção  para  alguns  cuidados 

indispensáveis à adoção do modelo de competência, entre os quais sugere o entendimento de 

que  os  conteúdos  são  meios  e  não  finalidade  de  aprendizagem.  Acrescenta  ainda  a 

necessidade do uso de metodologias que favoreçam a simulação ou execução de atividades 

concretas  relacionadas  ao  trabalho  e  que  permitam  a  integração  de  saberes  e  o 

desenvolvimento de níveis mais complexos de raciocínio (SENAC/DN, 2002).

A proposta em discussão permite considerar a integração dos conhecimentos como um 

grande  desafio  ao  modelo  de  competência.  Essa  integração  deverá  se  dar  a  partir  de 

metodologias adequadas a esse fim. Nesse sentido,  presume que se dê atenção especial  à 

definição  e  organização  dos  conteúdos  nos  diversos  módulos.  É  importante  que  as 

competências  gerais  e  as  de  cunho  específico  sejam desenvolvidas  simultaneamente.  No 

entanto, se as competências específicas estiverem organizadas em um módulo específico, faz-

se  necessário  “contextualizá-las  no  universo  mais  amplo  das  competências  gerais  que 

fundamentam a  prática  profissional”.  (SENAC/DN,  2002:  40). O mencionado documento 

adverte  ainda  que,  ao  se  adotar  como alternativa  a  separação  das  competências  gerais  e 

específicas,  corre-se  o  risco  “de  se  restringir  o  módulo  específico  ao  ensino  de  tarefas, 

desarticuladas de um contexto mais amplo”. (SENAC/DN, 2002: 40). 

Alguns pressupostos,  contidos no texto em análise,  apresentam amparo teórico em 

estudos de autores consagrados e comprometidos com a educação dos trabalhadores (Ramos, 

1998; Luckesi, 1991; Frigotto, 1995; Paiva, 1997; Kuenzer, 1999, entre outros). Isso, por um 

lado pode levar ao entendimento de que não se pretende fazer uso do discurso da competência 

sem questionar  e  fundamentar  as  suas  controvérsias  e  dissimulações,  uma  vez  que  esses 

autores referendados fazem uma análise  crítica  e  questionadora,  com graves restrições ao 



discurso que fundamenta o modelo e/ou a pedagogia das competências. Por outro lado, não 

nos  parece  possível  intervir  nas  distorções  do  modelo  de  competências,  por  meio  da 

formulação de questionamentos pouco profundos e abrangentes, nem tampouco por meio da 

introdução de mecanismos otimizadores dos processos pedagógicos implícitos no referido 

modelo, haja vista a dificuldade que é isentar essa proposta de educação de suas grandes 

dissimulações e finalidades.

Não há como desconhecer que muitas das ambigüidades, até o momento, assinaladas, 

encontram-se, também permeadas pela cultura da Instituição, com sobrevida longa, a qual, 

como  elemento  singular  (único  e  especial  para  cada  organização),  assume  um  papel 

importante.  Atua sobre o que se pensa e o que se  faz no ambiente organizacional,  numa 

dimensão,  também, singular,  que  engloba idéias,  valores,  crenças,  tradições  e  padrões  de 

comportamento transmitidos, coletivamente, vindo a se sobrepor um ou outro aspecto, a partir 

de  suas  lideranças  (Alves,  1998).  Alguns  desses  elementos  vêm  se  constituindo,  ora 

propulsores, ora inibidores de mudanças significativas das ações pedagógicas empreendidas.

Destacamos  ainda  que,  com  base  no  documento  “Referenciais  para  a  Educação 

Profissional  SENAC -  2002”,  o  DR de  Pernambuco promoveu mudanças  na  organização 

interna  de  alguns  espaços,  nas  formas  de  organização  curricular,  nos  conteúdos  (bases 

tecnológicas) e na metodologia, ocasião em que todas as programações de nível técnico foram 

estruturadas  com base  no  “modelo  de  competências”.  A  partir  daí,  a  prática  pedagógica 

desloca o seu eixo,  passando a incorporar características decorrentes da nova estruturação 

curricular.

 Finalmente,  dar  um  novo  desenho  aos  cursos  vivenciados  foi  uma  das  medidas 

adotadas,  para  viabilizar  a  implementação  do  modelo  de  competências.  Como  forma  de 

melhor visualização e compreensão das implicações do modelo de competências, implantado 

no SENAC/PE, a partir de 2001, elaboramos um quadro demonstrativo, apresentado a seguir, 



como síntese ilustrativa das principais mudanças adotadas43.

QUADRO 6

ILUSTRATIVO DA MUDANÇA DE PARADIGMA: implicações na prática pedagógica

Até 2000 Após 2000
Cursos estruturados em disciplinas Estrutura Modular (cada módulo responde a uma etapa 

do  processo  formativo  e  é  composto  por  Blocos 
Temáticos).
Cada  Bloco  Temático  propõe  um  conjunto  de 
competências  articuladas  e  definidas  a  partir  do  perfil 
profissional estabelecido pelo mercado de trabalho.
Princípio orientador: a flexibilidade.

Disciplinas  organizadas  por 
conteúdos  historicamente 
construídos

Bases  tecnológicas  (conteúdos  úteis  à  formação  de 
competências laborais).

Cursos  com  uma  terminalidade 
(estrutura  rígida  -  sem  itinerário 
profissional).

Definição de itinerários profissionais (por curso técnico): 
ao  final  do  primeiro  I  e  II  Módulos  é  conferido  o 
Certificado  de  Conclusão  de  Curso  de  Qualificação 
Profissional. Depois de concluído o III Módulo, o aluno 
recebe  o  Diploma  de  nível  Técnico.  Compondo  esse 
itinerário  encontram-se  os  cursos  de  especialização 
técnica. Permite maior flexibilização ao currículo, uma 
vez que o aluno traça seu itinerário de acordo com as 
suas necessidades e interesses.  

Avaliação de conhecimentos teóricos 
e  práticos.  Os  conhecimentos 
práticos eram avaliados, entre outras 
formas,  no  desenvolvimento  de 
situações  problemas  vivenciadas  no 
laboratório  e  durante  os  estágios 
curriculares,  com  a  utilização  de 
notas de 0 (zero) a 10 (dez).

Avaliação de competência. Dar-se, entre outras formas, 
no  desenvolvimento  de  práticas  vivenciadas  nos 
laboratórios  e  durante  os  estágios  curriculares,  com 
utilização  dos  seguintes  indicadores:  DC:  desempenho 
construído;  DEC:  desempenho em construção  e  DNC: 
desempenho não construído.
O aluno também dispõe da possibilidade de se submeter 
a  avaliação  para  certificação  de  competências  em 
instituições credenciadas (em Pernambuco, o SENAI).

Planejamento  Participativo,  a  partir 
dos  fundamentos  teóricos  propostos 
por  consultores,  seguidores  da 
corrente “freireana” - Gandin (1994). 

Plano  de  Curso  elaborado,  a  partir  das  orientações 
contidas  nas  regulamentações  da  LDB/Diretrizes 
Curriculares,  com  a  participação  de  técnicos, 
supervisores e representação de professores.

Definição de estágio supervisionado 
em todos os cursos de nível técnico.

Definição de estágio supervisionado, quando necessário.
Adoção da Pedagogia de Projetos  como alternativa de 
aproximação com o mercado

Organização  dos  ambientes 
pedagógicos  na  perspectiva  da 
articulação: teoria-prática.

Organização dos ambientes pedagógicos na perspectiva 
da formação de competências.

43 Mais informações ver:  SENAC. DN.  Referenciais para a Educação Profissional  SENAC. Rio de Janeiro: 
SENAC/DFP/DI, 2002.



3.3.1  –  Alguns  Traços  do  Desenho  Curricular  dos  Cursos  Técnicos  em 
Estudo

A concepção  crítica  que  orienta  a  prática  pedagógica  vivenciada  no  SENAC está 

prevista para ter desdobramento no processo de formação profissional que se estende por toda 

a  organização  curricular:  estruturação  de  cursos,  sistema  de  avaliação,  procedimentos 

metodológicos, capacitação, entre outros.

No sentido de contribuir para a compreensão da realidade estudada, extraímos algumas 

informações dos Planos dos Cursos (objetos do nosso estudo), nos quais atuam os sujeitos da 

pesquisa.  Portanto,  nesse tópico,  o nosso interesse é  situar,  nos referidos planos,  algumas 

peculiaridades  indicadoras  das  propostas  institucionais  pedagógicas,  as  quais  servirão  de 

subsídio  à  compreensão  da  análise  do  conteúdo  apreendido  por  meio  das  falas  dos 

professores,  ao  mesmo  tempo  em  que  se  busca  elemento  para  melhor  apreensão  das 

implicações do modelo de competências na ação docente.

a) Curso Técnico em Enfermagem

Notadamente,  o  curso  Técnico  em  Enfermagem  do  SENAC/PE  segue  todas  as 

orientações  estabelecidas  nos  RCNs  (2002a).  Seu  Plano  de  Curso  (PCa),  elaborado  por 

professores e técnicos do SENAC/PE, foi aprovado por meio de Portaria da Secretaria de 

Educação do Estado de Pernambuco - SE nº 4128 de 05/07/2001, publicado em Diário Oficial 

do  Estado  –  DOE  de  20/11/200.  Contempla  objetivos  que  estão  sintonizados  com  os 

princípios norteadores, enunciados nas DCNs, definidos a partir das seguintes proposições:

“oferecer condições para que o aluno desenvolva competências pessoais e 
profissionais necessárias e comuns a todo profissional que atua na Área 
de  Saúde,  de  modo  a  oferecer  o  diálogo  e  a  interação  com  os  demais 
colaboradores, facilitar a navegabilidade na área, bem como em sua esfera de 
atuação; desenvolver, através dessa habilitação e da qualificação profissional 
intermediária  que  compõe  o  itinerário  profissional,  competências 
duradouras que favoreçam a laboralidade” (PC, 2001a: 4, grifo nosso).

Consideramos que os objetivos em pauta reforçam o compromisso com a preparação 

do trabalhador para desempenhar suas funções laborais, tendo como referência os níveis de 



qualidade e produtividade pretendidos pelo mercado de trabalho.

A  finalidade  do  trabalho  de  um  profissional  técnico  em  enfermagem  também  é 

reforçada  ao  se  definir  atributos  que  devem compor  o  seu  perfil  profissional,  conforme 

podemos ver, a seguir:

“Os profissionais deverão apresentar bom relacionamento interpessoal, senso 
crítico-reflexivo e autocrítica, iniciativa, flexibilidade, senso de observação 
acurado, capacidade de autogestão, abstração e raciocínio lógico; (...); Para 
atender  às  exigências  educacionais  demandadas  pelo  mundo  do 
trabalho, os profissionais de nível Técnico em Enfermagem deverão ter uma 
formação ampla, constituída por competências gerais e específicas que lhe 
permitam acompanhar as transformações da área” (PC, 2001a: 6, grifo 
nosso).

O  desenho  representativo  do  profissional  que  se  pretende  formar,  embora  esteja 

encastelado no seu caráter essencialmente profissionalizante, nos reporta ao pensamento de 

Silva, (1999) quando afirma que, na educação voltada para as necessidades do sistema de 

produção “não se problematizam nem a natureza do trabalho capitalista, nem a concepção de 

educação daí derivada” (Silva, 1999: 76). Nessa perspectiva, a ação educativa torna-se uma 

“fiel escudeira” dos padrões, normas, valores, comportamentos e tudo que deve compor a 

identidade  profissional  de  trabalhadores  úteis  à  produção,  mas  alienados  da  sua  essência 

humana. Alheia às contradições do sistema produtivo,  essa postura equivocada reserva às 

pessoas que têm como única opção, a formação para o trabalho, a possibilidade de construir 

competências que lhes permitam acompanhar as transformações do mundo do trabalho.

Consideramos  ainda,  que,  não  estando  presente  nos  compromissos  educativos,  o 

propósito de intervenção e transformação conscientes e cidadãs,  na nossa realidade social 

injusta,  alimenta-se  a  cultura  onde  a  realidade  é  apresentada como algo dado e  acabado, 

restando como alternativa a acomodação às condições presentes. Acrescente-se que, enquanto 

a  classe  dominante dispõe  de  vários  meios,  além das  escolas,  nos  seus  diversos  níveis  e 

modalidades, para apropriação dos conhecimentos históricos e culturalmente produzidos e de 

competências necessárias ao exercício de uma profissão, aos trabalhadores, “em situação de 



risco  social”  (Kuenzer,  1999),  resta  a  possibilidade  de  desenvolver  competências  para 

“superar” desafios e “ultrapassar” obstáculos. Um “maratonista” em permanente corrida pela 

sobrevivência.

Em relação  à  área  de  saúde,  o  Curso  Técnico  em Enfermagem integra  a  subárea 

Enfermagem.  Para  assegurar  a  materialidade  do  Plano  Curricular  do  citado  curso,  foi 

destinada uma carga horária de 1.800 horas divididas em três módulos que compõem o seu 

itinerário formativo44.

 A conclusão dos módulos, I (introdutório com 200 horas/aulas – h/a) e II (1.000 h/a), 

assegura  ao(à)  aluno(a)  a  certificação  de  Qualificação  Profissional  em  Auxiliar  de 

Enfermagem. Após a conclusão do módulo III (600 h/a), o(a) aluno(a) terá concluído o curso 

Técnico em Enfermagem, perfazendo um total de 1.800 h/a trabalhadas, cujo Diploma terá 

validade nacional. 

No  itinerário  profissional45 estão  incluídos,  como  Especialização,  os  cursos  de 

Instrumentação Cirúrgica (320 h/a),  Enfermagem do Trabalho (300 h/a),  Enfermagem em 

UTI (200 h/a), Enfermagem em Hemodiálise (200 h/a), Enfermagem em Oncologia (230h/a), 

Enfermagem em Unidade de Enfermagem (200 h/a) e Enfermagem em Geronto Geriatria (230 

h/a). Estas programações encontram-se em fase de reestruturação para serem submetidas à 

aprovação no CEE.

Considerando  algumas  especificidades  atribuídas  ao  modelo  de  educação  por 

competências, convém registrar que, no SENAC/PE, da carga horária total do curso Técnico 

44 Na perspectiva apresentada por meio dos documentos do SENAC, itinerário formativo é entendido como “o 
conjunto dos percursos de formação propiciados por uma instituição de Educação Profissional dentro de cada 
uma das diferentes áreas profissionais. É por meio dos Itinerários Formativos que os alunos podem escolher as 
diferentes  alternativas  de  Educação  Profissional  disponíveis,  numa  perspectiva  de  educação  continuada, 
conforme  seus  níveis  de  escolaridade”  (SENAC.  DN –  Itinerários  formativos:  metodologia  de  construção, 
2005:14).
45 No mesmo documento, acima citado, itinerário profissional é entendido como “o conjunto de ocupações com 
identidades  bem  definidas  no  mercado  de  trabalho,  em  determinada  área  profissional.  Cada  uma  dessas 
ocupações exige competências  com graus específicos  de complexidade, o que permite vislumbrar  percursos 
formativos, desde o nível básico até o superior. Desse modo, o Itinerário Profissional é base para a construção de 
Itinerários Formativos” (SENAC/DN, 2005:14).



em  Enfermagem,  1.200  horas  são  desenvolvidas  em  sala  de  aula  e  laboratórios  de 

aprendizagem,  enquanto  600  h/a  são  trabalhadas  em hospitais  campos  de  estágios.  Essa 

distribuição  de  carga  horária  tem  como  perspectiva  a  necessidade  de  desenvolver  as 

competências pré-estabelecidas a partir do perfil profissional do Técnico em Enfermagem.

No  período  dos  estágios  curriculares,  os  alunos  são  divididos  em  subgrupos  que 

variam de  4  (em Unidades  de  Terapias  Intensivas  -  UTIs)  a  7  alunos  (em outras  áreas 

hospitalares) por professor, objetivando um melhor acompanhamento, orientação, e avaliação 

das competências desenvolvidas por meio de procedimentos de saúde realizados em pacientes 

internados nos hospitais, campos de estágio.  

Reafirmando sua posição de escola “exclusivamente profissional”, a perspectiva que 

orienta a  “organização curricular” do Curso Técnico em Enfermagem prevê um Plano de 

Curso (PC, 2001a) estruturado por módulos divididos em Blocos Temáticos e distribuídos em 

Unidades Temáticas, das quais deriva um processo de trabalho gerador de competências e 

Bases Tecnológicas definidoras do Perfil Profissional desejado, expresso da seguinte forma:

“1.  Os  profissionais  de  nível  Técnico  em  Enfermagem,  com  exercício 
regulamentado  por  lei,  integram  uma  equipe  que  desenvolve,  sob  a 
supervisão  do  Enfermeiro,  ações  de  promoção,  prevenção,  recuperação  e 
reabilitação referenciadas nas necessidades de saúde individuais e coletivas, 
determinadas pelo processo gerador de saúde e doença;
2.  Os  profissionais  deverão  apresentar  bom  relacionamento  interpessoal, 
senso  crítico-reflexivo  e  autocrítica,  iniciativa,  flexibilidade,  senso  de 
preservação  acurado,  capacidade  de  autogestão,  abstração  e  raciocínio 
lógico;
3. As atividades profissionais são desempenhadas em instituições de saúde, 
bem  como  em  domicílios,  sindicatos,  empresas,  associações,  escolares 
creches e outros;
4.  Para  atender  às  exigências  educacionais  demandadas  pelo  mundo  do 
trabalho, os profissionais de nível Técnico em Enfermagem deverão receber 
uma formação ampla constituída por competências gerais e especificas que 
lhes permitam acompanhar as transformações da área” (PC, 2001a).

O  perfil  apresentado  constitui-se  “ponto  de  partida  para  a  definição  das  bases 

tecnológicas (conteúdos para desenvolver competências) e das competências profissionais”. 

Sendo  assim,  indaga-se  sobre  a  possibilidade  desse  mesmo  perfil  refletir,  como  síntese 



integradora,  os  princípios  fundamentais  do  PPP  (SENAC/PE,  2002),  que  têm  como 

perspectiva a libertação do ser humano, as transformações sociais em favor de todos e o 

projeto  de  educação  por  competência,  fundamentado  nas  Diretrizes  e  os  Referenciais 

Curriculares Nacionais, com foco nas demandas do mercado de trabalho ao

1. reconhecer como paradigmas que respaldam o planejamento e a ação dos 
profissionais da Área de Saúde, o ser humano integral, os condicionantes e 
determinantes do processo saúde e doença, os princípios éticos, as normas do 
exercício profissional, a qualidade no atendimento, a preservação do meio 
ambiente e o compromisso social com a população. (grifo nosso).
2. correlacionar os conhecimentos de várias disciplinas ou ciências com o 
objetivo  de  realizar  trabalho  em  equipe,  tendo  em  vista  o  caráter 
interdisciplinar da Área de Saúde.
3. conhecer a estrutura e organização do sistema de saúde vigente no país de 
modo a identificar as diversas formas de trabalho e suas possibilidades de 
atuação na área.
4. interpretar a legislação referente aos direitos do usuário dos serviços de 
saúde, utilizando-a como um dos balizadores na realização do seu trabalho.
6. registrar ocorrência e serviços realizados, inclusive utilizando ferramentas 
de informática com a finalidade de facilitar a prestação de informações ao 
cliente/paciente a outros profissionais e ao sistema de saúde.
7.  identificar  os  riscos  físicos,  químicos,  biológicos  e  psicológicos  que 
caracterizam  o  trabalho  nessa  área,  com  vistas  à  sua  própria  saúde  e 
segurança.
8. desempenhar a função de agente educativo nas questões relativas à saúde 
e segurança no trabalho, prestando informações e esclarecimentos a outras 
categorias profissionais e à população em geral.
9. aplicar princípios ergonômicos na realização do trabalho a fim de prevenir 
doenças profissionais.
10. aplicar normas de higiene e biossegurança na realização do trabalho para 
proteger a sua saúde e a do cliente/paciente.
11.  prevenir  e controlar  a contaminação através  da  utilização de técnicas 
adequadas de descarte de fluidos e resíduos, assim como de limpeza e/ou 
desinfecção  de  ambientes  e  equipamentos,  no  intuito  de  proteger  o 
paciente/cliente contra os riscos biológicos.
12. informar e orientar o cliente/comunidade em relação a hábitos e medidas 
geradoras de melhores condições de vida, ajudando-os a adquirir autonomia 
na manutenção da própria saúde.
13.  atuar  como  cidadão  e  profissional de  saúde  prestando  primeiros 
socorros a vítimas de acidente ou mal súbitos,  visando manter a vida e 
preparar para o transporte adequado até a chegada do socorro médico. 
(grifo nosso).
14. avaliar riscos de iatrogenias na execução de procedimentos técnicos de 
forma a eliminar ou reduzir os danos ao cliente/comunidade (PC, 2001a).

Em  meio  às  competências  gerais,  previstas  para  o  profissional  Técnico  em 

Enfermagem, foi possível identificar duas que se destacam, por se afastarem, um pouco, das 

determinações,  essencialmente técnicas,  embora pareçam se esgotar,  a  de nº  1,  no ato de 



“reconhecer”,  bem  como  a  de  n°  12  que  tem  como  perspectiva  uma  atuação  cidadã  e 

profissional,  cuja  finalidade  restringe-se  a  “manter  a  vida  e  preparar  para  o  transporte 

adequado até a chegada do socorro médico”. 

De modo geral, as competências relacionadas confirmam o que prescreve a legislação 

vigente (Diretrizes e Referenciais Curriculares). Ao tratar das competências, que decorrem 

dos perfis profissionais, elas terminam por traduzir as atividades demandadas pela natureza do 

trabalho, o que as aproxima da análise funcional ao tratar de elementos de competência. Essa 

forma de descrever um perfil, expressa muito mais, a maneira como o trabalhador deve se 

conduzir no âmbito de sua ocupação (Ramos, 2001). 

Outro elemento tomado como indicador de nossa análise, na dimensão das propostas 

pedagógicas,  é  o  curso  Técnico  em  Secretariado.  Integra  a  área  de  gestão  e  possui 

características que lhe são peculiares e encaminhamentos diferentes aos do curso Técnico em 

Enfermagem, conforme veremos, a seguir.

b) Curso Técnico em Secretariado

Em muitos aspectos, o curso Técnico em Secretariado mantém sintonia com o Curso 

Técnico em Enfermagem, uma vez que ambos obedecem à mesma legislação. Seu Plano de 

Curso (PCb, 2001), elaborado por professores e técnicos do SENAC-PE, foi aprovado por 

meio de  Portaria  da  Secretaria  de  Educação do Estado de  Pernambuco -  SE nº  4128 de 

05/07/2001, publicado em Diário Oficial do Estado – DOE de 20/11/2001. 

 Em  seu  itinerário  formativo  incluem-se  três  módulos.  O  primeiro  (220  h/a) 

corresponde ao núcleo da Área de Gestão e não tem terminalidade, o qual assegura ao aluno a 

Declaração de  Conclusão do referido módulo.  No entanto,  é  pré-requisito  para o  módulo 

seguinte e sugere a mobilidade do aluno em outros cursos da área. O módulo II (250 h/a) 

corresponde à  Qualificação  Profissional  de  Nível  Técnico  de  Assistente  em Secretariado. 

Depois de concluído, ao aluno será conferido o Certificado correspondente. A conclusão do 



módulo III  (330 h/a) e cuja  avaliação seja atribuída ao aluno o conceito de Desempenho 

Construído (DC), a ele é garantido o Diploma de Técnico em Secretariado. O curso perfaz um 

total de 800 horas, carga horária mínima exigida para os cursos técnicos que, como este, não 

possuem Estágio Curricular46. 

Considerando que os objetivos da ação pedagógica estabelecem um direcionamento e 

são reveladores, especialmente, no que se refere ao “para que” e “para quem” dessas ações, 

expressando, assim, que tipo de homem/mulher se pretende formar, os objetivos traçados para 

curso Técnico em Secretariado deixam transparecer o propósito de estar em sintonia com as 

DCNs,  e  o  compromisso com a  preparação de um trabalhador  ajustado às  exigências  do 

mercado de trabalho. Entre outros, fazemos ressalvas ao seguinte objetivo:

“oferecer  condições  para  que  o  aluno  desenvolva  as  competências 
profissionais necessárias e comuns a todo profissional que atua na área 
de gestão,  de  modo a  favorecer  o  diálogo e  a  interação  com os  demais 
profissionais da área, bem como ampliar sua esfera de atuação; desenvolver 
as  competências  dessa  habilitação  e  das  qualificações  profissionais 
intermediárias que compõem o itinerário profissional e respectivos perfis 
profissionais de conclusão (RCNs, 2000b: 2, grifo nosso).

Essa  programação,  no  momento  atual,  não  dispõe  de  carga  horária  destinada  a 

realização  de  estágio  supervisionado  (embora  tal  proposta  esteja  em  andamento).  Para 

oportunizar uma maior aproximação com o mercado de trabalho, o referido curso inclui o 

Componente Curricular “Desenvolvimento de Projeto” que deve ser vivenciado, ao longo do 

curso, por um docente especificamente destinado a esse fim. Conforme orientações do RCNs 

da  Área  de  Gestão,  esse  docente  “deverá  trabalhar  de  modo  integrado  com  os  demais 

docentes, promovendo a articulação e a integração dos conhecimentos, habilidades e valores 

desenvolvidos em cada módulo” (RCNs,  2000b:  6).  Dessa forma, os projetos  trabalhados 

tornam-se eixos curriculares do curso Técnico em Secretariado. Pode–se, então, concluir que 

eles se tornam ponto de convergência, “não só das atividades de acompanhamento e avaliação 

46 Essa  programação  encontra-se  em  estudo,  com  vistas  a  sua  reformulação,  em  decorrência  de  algumas 
dificuldades identificadas durante os dois anos de sua implementação, especialmente pela ausência de estágio 
curricular, conforme foi constatado por meio das falas dos professores(as).



da aprendizagem, como também e, sobretudo, das atividades de apropriação dos conteúdos” 

(SENAC/DN, 2002: 48).

Outra questão que se apresenta, a partir da análise do Plano do curso Técnico em 

Secretariado,  diz  respeito  às  atribuições  que  delineiam o  perfil  desses  profissionais. Nas 

referidas  atribuições,  também  não  foi  possível  identificar  ações  que,  pela  sua  essência, 

demarquem nitidamente uma educação orientada para a cidadania dos trabalhadores e para a 

transformação social, conforme podemos observar nos itens relacionados, a seguir:

1. assessorar  setores  e  pessoas,  coordenando  equipes, executando  e 
multiplicando deliberações;
2. planejar, organizar, executar e controlar as atividades pertinentes à área de 
atuação;
3. agir com conhecimento da Lei Federal n.º 7.377/85, de 30/09/85, e Lei 
Federal  n.o  9.2261/96,  de  10/01/96,  e  das  normas  de  procedimentos 
enunciadas no Código de Ética Profissional,  com responsabilidade social, 
com conhecimento dos aspectos humanos envolvidos no trabalho em equipe, 
para atingir a qualidade requerida no exercício da profissão;
4.  interpretar  cenários  com  base  no  ambiente  interno  e  externo  à 
organização;
5. identificar as estruturas orçamentárias e societárias das organizações e seu 
relacionamento com o processo de gestão específico;
6. identificar e interpretar as diretrizes do planejamento estratégico, tático e 
operacional;
7. subsidiar o processo de execução, controle e avaliação dos procedimentos 
dos diversos ciclos da organização;
8. compreender as áreas presentes na organização diante do planejamento 
estratégico, do sistema da qualidade e do planejamento orçamentário;
9. compreender e utilizar a tecnologia da informação como ferramenta de 
produtividade e competitividade organizacional;
10.  gerir  recursos  organizacionais,  respeitando  os  padrões  de  qualidade, 
produtividade e competitividade;
11. discernir as situações vivenciadas, agindo com a velocidade requerida, 
com espírito de equipe e com postura assertiva, empreendedora e proativa, 
baseada em princípios éticos;
12.  assessorar  setores  e  pessoas,  coordenando  equipes,  executando  e 
multiplicando deliberações;
13. planejar, organizar, executar e controlar as atividades pertinentes à área 
de atuação;
14. agir com conhecimento da Lei Federal n.° 7.377/85, de 30/09/85, e Lei 
Federal  n.o  9.2261/96,  de  10/01/96,  e  das  normas  de  procedimentos 
enunciadas no Código de Ética Profissional,  com responsabilidade social, 
com conhecimento dos aspectos humanos envolvidos no trabalho em equipe, 
para  atingir  a  qualidade  requerida  no  exercício  da  profissão. (PCb, 
2001, grifo nosso). 

Os  elementos  levantados  ratificam  e/ou  traduzem  o  sentido  de  um  processo  de 



formação  de  natureza  “exclusivamente  profissionalizante”,  cujo  enfoque  formativo  está 

centrado  na  preparação  técnica,  mesmo  que  ressignificada,  para  adequação  às  novas 

exigências do setor produtivo. 

Procuramos, aqui, pontuar alguns elementos representativos dos cursos em análise, no 

entanto compreendendo que é no processo de formação profissional que o currículo formal se 

expressa com currículo em ação, no próximo capítulo, buscamos analisar as implicações do 

modelo  de  competências  na  prática  pedagógica,  tendo como um importante  indicador  de 

análise, a visão apresentada pelos(as) professores(as), por meio das entrevistas. 

 



CAPÍTULO  4  - A  ORGANIZAÇÃO  DO  TRABALHO  PEDAGÓGICO 
SOB AS BASES DO MODELO DE COMPETÊNCIAS: 
UMA REINTERPRETAÇÃO DOS PROFESSORES DO 
SENAC/PE



4.1 – Caracterização dos Sujeitos

Na realidade atual do mercado, em que a lógica das competências torna-se orientadora 

das relações de trabalho e de educação, não é raro o entendimento de que a formação inicial 

pouco representa para o desempenho profissional. Por outro lado, no tocante à preparação 

para  o  trabalho  docente,  é  possível  de  se  constatar  que  os  “programas  de  educação  de 

professores poucas vezes estimulam os futuros professores a assumirem seriamente o papel do 

intelectual  que trabalha no interesse de uma visão de emancipação” (Giroux, 1997: 198). 

Essas  duas  realidades  que  têm  alvos,  aparentemente,  diferentes,  -  mercado/trabalhador  e 

escola/aluno -, se entrecruzam movidas, geralmente, pelos mesmos interesses ideológicos que 

conduzem a um novo tipo de aluno-trabalhador, mais ajustado à atual demanda de produção. 

Entendemos  que  a  gênese  da  formação  de  um  profissional  torna-se  elemento 

representativo da identidade pessoal e sócio-cultural do sujeito educativo, razão pela qual, não 

podemos desconsiderar a importância da formação inicial dos professores. É nesse sentido 

que, para este estudo, consideramos importante destacar,  no quadro,  a seguir,  a formação 

dos(as) entrevistados(as):

QUADRO 7

 DEMONSTRATIVO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS SUJEITOS

Formação Acadêmica Quantidade

Letras 01
Licenciatura em Biologia 02
Psicologia com Licenciatura 02
Psicologia 03*
Enfermagem Ana Nery 06*
Secretariado 01*
Administração de Empresa 01*

TOTAL GERAL 16
      * Não possuem formação para docência.

Visto em seu conjunto, o quadro permite reconhecer que o grupo se distingue pela 

diversidade  de  formação profissional,  não  obstante  todas  estejam relacionadas  aos  cursos 

profissionalizantes, (Técnico em Enfermagem e Técnico em Secretariado) objeto de nossa 



análise. Portanto essa é uma realidade compatível com uma escola de educação profissional. 

Por outro lado, em meio a essa diversidade, a perspectiva de diálogo entre os saberes 

multidisciplinares, ou seja,  a idéia de unidade do trabalho pedagógico só será possível se 

forem quebradas as barreiras das “especializações”, a fim de que se torne real a idéia de 

“unidade na diversidade”.

Queremos  argumentar,  ainda,  que  a  multiplicidade  de  formação  (psicologia, 

enfermagem, secretário, administrador e professores) entre os sujeitos da pesquisa, tornou-se 

elemento favorável ao estudo, uma vez que, a influência da gênese de cada formação dos(as) 

entrevistados(as), frente à um mesmo objeto de estudo (modelo de competência), contribuiu 

para diversificar os “olhares”.

Entretanto se considerarmos o cenário atual, pouco claro para a educação profissional 

(alvo dos interesses do sistema econômico e descaracterizada na sua essência e finalidades), é 

possível presumir que a referida diversidade de formação, quando não bem apropriada em 

favor  dos  interesses  dos(as)  alunos(as)-trabalhadores(as),  dos  reais  objetivos  da  educação 

escolar e da perspectiva de totalidade do ser humano, a escola de educação profissional torna-

se um campo de ação compartimentalizado e, conseqüentemente, vulnerável às dissimulações 

das políticas educacionais que alimentam os interesses econômicos.

Pelo exposto, o que se quer é chamar a atenção para quatro aspectos que consideramos 

pertinentes ao quadro apresentado e ao perfil de um profissional docente. O primeiro atenta 

para o fato de que todas as facetas da construção dos conhecimentos que constituem a gênese 

de uma profissão, estão carregadas de valores, muitos dos quais, intimamente relacionados às 

especificidades dessas profissões e, conseqüentemente, do mercado. O segundo decorre do 

primeiro: quanto mais bem integrado for o grupo de docentes, especialmente no que se refere 

a um projeto de sociedade e de cidadania dos trabalhadores, maior será a possibilidade de 

tornar essa diversidade um grande facilitador da ação interdisciplinar. O terceiro aspecto diz 



respeito ao processo ensino-aprendizagem. Para que esse não se esgote em uma ação linear e 

de caráter, essencialmente, técnico, não deveríamos prescindir do orientador da aprendizagem 

com preparação para docência, mesmo sabendo que os cursos de formação para o magistério, 

em sua  maioria,  permanecem destinados  a  criar  “intelectuais  que  atuem no  interesse  do 

Estado, cuja função social é basicamente sustentar e legitimar o  status quo” (Giroux, 1997: 

197). O problema de que trata esse autor, só reforça a necessidade de qualificar os cursos de 

preparação para o magistério.  O quarto ponto diz  respeito ao nosso entendimento de que 

reconhecer a fragilidade dos cursos de formação profissional para docência é afirmar a sua 

importância.  Não  raro  os  problemas,  relacionados  ao  processo  ensino-aprendizagem,  são 

associados à falta de preparação dos docentes, quer seja para tratar, relacionar-se e mediatizar 

a construção do conhecimento (relação professor/conhecimento; a mediação do professor na 

relação aluno/conhecimento/realidade), quer seja para lidar com a ideologização das políticas 

educacionais ou com as limitações e diferenças (culturais, sociais, econômicas, estruturais, 

cronológicas, de gênero, de nível, etc.).  Por conseguinte defendemos como prerrogativa, a 

existência de um currículo de educação de professores(as) como política cultural por meio da 

qual se enfatize

“a  importância  de  um  fazer  social,  cultural,  político  e  econômico  as 
categorias básicas de análise e avaliação da escolarização contemporânea. 
Dentro deste contexto, a vida escolar deve ser conceitualizada como arena 
repleta de contestação, luta e resistência. Além disso, a vida escolar pode ser 
uma pluralidade de discursos e lutas conflitantes, um terreno móvel no qual 
as  culturas  da  escola  e  da  rua  se  chocam e  os  professores,  estudantes  e 
administradores escolares afirmam, negociam e, às vezes, resistem à forma 
como a experiência e prática escolares são denominadas e realizadas. A meta 
fundamental  da  educação  é  criar  condições  para  que  os  estudantes  se 
fortaleçam e se constituam como indivíduos políticos” (Giroux, 1997: 203).

E  por  acreditar  nas  possibilidades  transformadoras  das  experiências  vividas  pelos 

profissionais e na importância da educação continuada, vale considerar, ainda, como parte dos 

elementos que caracterizam o perfil profissional dos sujeitos, suas experiências profissionais, 

as quais apresentamos, a seguir:



QUADRO 8

 DEMONSTRATIVO DAS EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS DOS SUJEITOS 
PESQUISADOS

Experiência Profissional Quantidade
Professor(a) 02
Enfermeiro e Professor(a) 07
Psicóloga(o) Clínica(a) e Professor(a) 01
Secretário(a) 01*
Psicólogo(a) Voluntário(a) Professor(a) de Yoga 01
Psicóloga(o) Consultório 01*
Treinamento Empresarial 02*
Trabalho em Empresa Privada 01*

TOTAL GERAL 16
  (*) Não possuem experiências anteriores em regência de sala de aula, nem formação
   para docência. 

Podemos  observar  que  37,5%  dos  sujeitos  não  desenvolveram  experiências 

relacionadas ao magistério e estes mesmos sujeitos constituem parte dos que não possuem 

formação para docência (68%). Isso nos permite presumir que, em tais circunstâncias, quando 

não  existem  políticas  institucionais  de  capacitação  para  docente47,  de  modo  que  seja 

assegurado  o  compromisso  político-pedagógico  e  sócio-cultural  da  ação  pedagógica,  há 

possibilidades da formação profissional ser orientada mais para uma ação instrumental que 

enfatiza conhecimentos técnicos, em detrimento de uma ação educativa transformadora, razão 

porque concordamos com Gadotti (2003: 31) ao afirmar que

“a  formação  continuada  do  professor  deve  ser  concebida  como 
reflexão,  pesquisa,  ação,  descoberta,  organização,  fundamentação, 
revisão e construção teórica e não como mera aprendizagem de novas 
técnicas, atualização em novas receitas pedagógicas ou aprendizagem 
das últimas inovações tecnológicas”.

Outro  aspecto  a  considerar  e  que  não  se  desvincula  dos  questionamentos, 

47 Vale destacar que uma Política vai muito além de um programa de capacitação aliada à capacidade de se 
produzir  materiais  e  instrumentos  de disseminação de produções científicas e  verificação de resultados.  Ela 
“informa, basicamente, as decisões tomadas, as escolhas feitas, os caminhos de implementação traçados e os 
modelos de avaliação aplicados, em relação a uma estratégia de intervenção” (Höfling, 2001, p. 30). Assim 
sendo, em uma Política de Capacitação encontram-se definidos um conjunto de princípios, objetivos, linhas de 
ação, entre outros que dão forma e conteúdo a programas e projetos de ação institucional pedagógica, ao mesmo 
tempo em que  estabelece  condições  para  sua  execução e  consecução  dos  objetivos  propostos.  Embora  não 
possamos esquecer que estão sujeitas a pressões de várias ordens. Portanto, a perspectiva, aqui apresentada, 
pressupõe o desenvolvimento dos profissionais da educação que atuam em uma instituição escolar.



anteriormente, levantados, é que, ao discutirmos a educação profissional, onde a formação 

acadêmica  e  experiências  profissionais  dos  docentes  (de  modo  que  seja  possível  o 

conhecimento da realidade) podem favorecer uma maior aproximação com as especificidades 

das profissões,  não podemos esquecer  de que a  principal  caracterização dos profissionais 

responsáveis pela orientação do processo de aprendizagem é a docência. Dessa forma, as reais 

finalidades da educação escolar rompem qualquer artifício semântico que se possa utilizar 

(instrutor,  orientador da aprendizagem, tutor,  mediador da aprendizagem) e,  em princípio, 

todos se tornam “profissionais do ensino” (Constituição da República Federativa do Brasil, 

1998,  Art.  206,  V),  ou “profissionais  da educação” (LDB 9.394/96,  Art.  61).  Daí  porque 

consideramos  importante  desenvolver  ou  intensificar  nos(as)  professores(as)  da  educação 

profissional, a consciência de classe para que, juntos, possam superar a apatia e resignação 

diante da mistificação que se esconde sob novas categorias (competências, empregabilidade, 

trabalhabilidade, competitividade, era das incertezas, pensamento único) disseminadas com 

fortes componentes ideológicos.  

Por  outro  lado,  dentro  de  uma visão  mercadológica  e  empresarial,  as  proposições 

implícitas no documento “Referenciais para a Formação de Professores” (MEC/SEF, 1999), 

amparado  nas  políticas  neoliberal,  estabelece  como  pressuposto  ideológico  básico  que  a 

pretensa qualidade das ações docentes está vinculada à “capacidade de mobilizar múltiplos 

recursos,  entre  os  quais  os  conhecimentos  teóricos  e  experiências  de  vida  profissional  e 

pessoal, para responder às diferentes demandas das situações de trabalho” (MEC/SEF, 1999: 

61). Sendo assim, a lógica da razão instrumental contida no mencionado documento, reduz a 

ação  docente  à  utilização  de  um  conjunto  de  técnicas  vinculadas  às  competências  e 

habilidades  que  devem ser  evidenciadas  pelos(as)  professores(as)  e  o  saber  docente  fica 

reduzido  ao  fazer,  “isto  é,  aos  procedimentos  técnicos  relacionados  com  o  trato  e  a 

transmissão de informações” (Cunha, 1998: 131). Essa perspectiva aponta para a construção 



de um novo perfil docente, “mais facilmente controlado na produção do seu trabalho” (Dias e 

Lopes, 2003: 1171). 

Pelo exposto, e dentro da nossa expectativa, os elementos por nós realçados, nesta 

seção,  tornaram  o  nosso  campo  investigativo  instigante  e  propício  para  se  analisar  as 

implicações do modelo de competência na prática pedagógica. 

É  nesse  sentido  que,  na  seção  seguinte,  procuramos  identificar  os  elementos 

destacados pelos professores como identificadores de mudança ocorrida no SENAC/PE, após 

a implantação do modelo de competências.

4.2 – Elementos Identificadores do Processo de Implantação do Modelo de 
Competências na Visão de Docentes e Supervisoras

A nossa investigação, agora problematizando os elementos da mudança identificados 

pelos(as)  professores(as), parte  da  análise  do  processo  de  implementação  do  modelo  de 

competências e suas implicações na organização do trabalho pedagógico, desenvolvido no 

SENAC/PE, mais especificamente na construção do currículo. Nesse âmbito investigativo, 

importa compreender como os(as) entrevistados(as) interpretam as ações desencadeadas na 

escola,  na  perspectiva  da  construção  de  um novo currículo.  A nossa  atenção  também se 

estendeu  às  supervisoras  que  acompanham  os  cursos  analisados,  por  se  tratarem  de 

profissionais que, dentro da estrutura organizacional do SENAC/PE, constituem-se agentes 

catalisadores do processo educativo. 

Não  obstante  o  processo  de  implantação  do  modelo  de  competências  ter  sido 

instalado, a partir de 2001 e a tônica do discurso e das ações pedagógicas, a partir daí, venham 

girando em torno da organização curricular centrada no ensino por competência, na visão 

dos(as) professores(as) o processo encontra–se em “fase inicial”, podendo ser traduzido em 

um estágio ainda incipiente, conforme expressa a  fala do(a) professor(a) “B”:



“a gente  ainda está  buscando acertar  os  caminhos,  mas eu acho que 
melhorou bastante, principalmente porque o aluno faz a diferença no 
mercado  de  trabalho.  (...)  Pelo  grau  de  exigência  que  é  trabalhar  por 
competência,  os  alunos  também acham complicado devido  às  cobranças, 
mas o principal é que com esse novo modelo eles têm chegado mais rápido 
ao mercado de trabalho (...). O SENAC saiu mais daquele tradicionalismo 
e investiu na capacitação do professor. Com a capacitação a gente já está 
tendo  um  outro  olhar  sobre  o  nosso  papel  e  sobre  o  aluno.  (...)  São, 
justamente, as capacitações que fazem com que a gente vá crescendo e a 
gente  nem  perceba.  Só  percebe  quando  começa  a  trabalhar  com  o 
aluno” (professor(a) “B”).
  

O(A)  entrevistado(a)  não  deixa  claro se  esse  crescimento,  só  perceptível  ao  ser 

trabalhado com o aluno, é fruto da “transposição” das  orientações recebidas, para a prática 

pedagógica, ou se está relacionado a sua identidade enquanto profissional capaz de avançar 

teoricamente  no  sentido  de  construir  uma  práxis  pedagógica  autônoma,  articuladora  de 

conhecimentos sócio-históricos, científico-técnicos que permitem ao aluno atuar em contextos 

de trabalho e a agir em outros contextos sociais. 

A idéia de processo, ainda incipiente, também é reforçada pelo(a) professor(a) “C”, do 

mesmo curso, ao afirmar: “não é que mudou, eu acho que ainda está em processo”. E acaba 

repetindo o discurso de rompimento com a prática tecnicista, além de relacionar a mudança 

ocorrida  na  instituição  ao  desempenho do  professor.  Essa  imagem centrada  no  professor 

também foi  ratificada  pela  maioria  dos(as)  sujeitos,  independente  do  curso  ou  de   áreas 

geográficas  (Recife,  Paulista  e  Vitória  de  Santo  Antão),  conforme  podemos  observar  no 

depoimento completo do(a) professor(a) “C”:

“A visão do SENAC hoje é outra. É ver o aluno como cidadão, por meio de 
uma educação profissional. Nós somos educadores, ou seja, a gente educa o 
cidadão  não  só  em  Educação  Profissional,  mas  num  todo. Não  só 
pr’aquela  profissão,  mas  p’ra  ser  um  cidadão  também. O  que  mudou 
mesmo foi sair da visão tecnicista. Antes era o professor entrar em sala 
de aula e ensinar as técnicas p’ra ser um profissional técnico, ou seja, só 
fazer e não se preocupava com o aluno, no lado social, em ver o aluno como 
um todo, numa visão holística. O que mudou foi a visão que se passou a 
ter  do  que  é  um aluno,  embora  a  prática  ainda esteja  em processo. 
Também houve  uma mudança  nas  estruturas  dos  cursos.  Antes  não 
eram passadas p’ra gente como está. Hoje tem as Competências Gerais e 
as Competências Específicas de cada Unidade Temática que a gente tem 
que avaliar no aluno. A gente vem trabalhando em cima exatamente disso. 
Aqui na nossa Unidade, por ser uma Unidade menor, a gente interage muito. 



Quando a gente tem a dificuldade, às vezes, a gente tem que correr atrás” 
(professor(a) “C”).

Ainda que os questionamentos do(a) entrevistado(a) “C”, sobre sua “antiga prática”, 

deixe  transparecer  o  “desejo”  de  assumir  uma postura  ativa  no  sentido  da  cidadania  dos 

trabalhadores,  é  traído  por  expressões  que  refletem  posição  passiva:  “antes  não  eram 

passadas p’ra gente...” e, “a gente tem que avaliar no aluno...”. Acrescente-se, ainda, o uso 

de  categorias  (totalidade,  tecnicismo,  cidadania,  entre  outros)  que  foram  apresentadas 

destituídas de sua essência. No nosso entendimento, esse discurso mesclado de expressões 

que  oscilam  entre  “velho”  e  “novo”,  ainda  que  o  primeiro  (velho)  nos  pareça  melhor 

internalizado,  permite  presumir  a  ausência  das bases teóricas que lhes dão significado.  O 

mesmo acontece com o(a) professor(a) “I”. Sua fala que transcrevemos, a seguir, conduz ao 

entendimento de que o elemento identificador da mudança está relacionado ao rompimento 

com a pedagogia tradicional48.  Deixa entender também, que o “não tradicional” adquire o 

significado de “trabalhar, ao mesmo tempo, teoria e prática” cuja finalidade é “atender às 

necessidades do mercado de trabalho”, conforme podemos ver:

“Eu seguia uma linha um pouco tradicional. Com a implantação do ensino 
por competências exigiu mais, tanto do professor como do aluno. Então, o 
que se dava em teoria,  hoje se exige do professor, trabalhar ao mesmo 
tempo,  teoria  e  prática.  Para  isso  existe  um Laboratório  de  Saúde  que 
permite fazer um link entre a teoria e a prática. Então eu consigo avaliar a 
competência  do  aluno  para  atender  às  necessidades  do  mercado  de 
trabalho” (professor(a) “I”).

Os elementos reveladores da implantação do modelo de competências, sob o olhar 

dos(as) depoentes “B”, “C” e “I”, nos reporta à  Zeichner apud Giroux (1997: 159) o qual, 

pensando  a  formação  docente,  considera  que,  subjacente  às  orientações  teórico-

metodológicas,  de base behaviorista,  que permanecem fundamentando a  formação dos(as) 

professores(as), encontra-se perceptível “uma visão do ensino como ‘ciência aplicada’ e uma 

visão do professor como principalmente um ‘executor’ das leis e princípios de ensino eficaz”. 

48 Educação  centrada  no  professor,  cuja  metodologia  tem  como  princípio  orientador  a  “transmissão  dos 
conhecimentos” de forma,  freqüentemente expositiva, numa seqüência pré-estabelecida e fixa. Valoriza, como 
forma de aprendizagem, a repetição e a memorização.



E, em se tratando de uma ação educativa fundamentada na pedagogia das competências, no 

que se refere à aprendizagem, esta “é orientada para a ação e a avaliação das competências é 

baseada nos resultados observáveis” (Deluiz, 2004: 77).

Ainda, para os citados docentes, a adoção da proposta de educação por competência 

implicou no rompimento com o tecnicismo49 e com o modelo “tradicional” de educação. Esse 

entendimento leva a crer que, embora o ensino por competência seja apontado como em fase 

inicial,  a  retórica  racionalista  “pós-moderna”  da  qual  estão  impregnadas  as  políticas  de 

educação, já se faz presente na fala dos(as) entrevistados(as). Nesse sentido, Lopes (2001), 

fundamentada na teorização de Bernstein (1996), compreende que

“o discurso pedagógico é um princípio de apropriação de outros discursos, 
um  princípio  recontextualizador.  Nesse  processo  de  aproximação, 
denominado  por  Bernstein  de  recontextualização,  o  discurso  pedagógico 
atua como  o  conjunto  de  regras  para  embutir  e  relacionar  dois  outros 
discursos:  o  discurso  instrucional  (discurso  especializado das  ciências  de 
referência que se espera ser transmitido na escola) e o discurso regulativo 
(discurso associado aos valores e aos princípios pedagógicos). Como sempre 
é o discurso regulativo que domina o discurso institucional, é por meio do 
discurso  regulativo  que  a  ideologia  intervém  no  discurso  pedagógico” 
(Lopes, 2001: 3-4, grifo no original). 

Ao  apresentar  os  aspectos  que  caracterizam  a  implantação  do  modelo  de 

competências, no SENAC/PE, a fala do sujeito “A” permite ampliar a discussão de Lopes 

(2001) e enveredarmos pelos riscos e distorções advindos de uma pedagogia que, segundo 

Deluiz  (2001),  está  fundamentada  em  várias  matrizes  vinculadas  a  deferentes  modelos 

epistemológicos  (condutivista/behaviorista,  funcionalista,  construtivista  e  crítico-

emancipatória), muitos dos quais ainda não apropriados, na sua essência, mas repetido pelos 

docentes:

“Quando eu cheguei no SENAC, foi exatamente no ápice da implantação do 
processo de educação por competências. Então, p’ra mim que sempre vi a 
educação como sendo um processo de construção, onde todos participam, 
onde  são vistas,  não só  as  competências  desenvolvidas  e  trabalhadas  em 
nossa formação de professor, mas também as do aluno que traz isso na sua 

49 Inspirado nas teorias behavioristas da aprendizagem, a ação pedagógica apresenta-se controlada e dirigida pelo 
professor, por meio de atividades “mecânicas”. O tecnicismo é centrado na tecnologia, e o professor passa a ser 
um mero especialista na aplicação de técnicas. O êxito do aluno está vinculado aos estímulos que objetivam 
respostas esperadas pelo professor.



constituição enquanto pessoa, educando, vejo a implantação do modelo de 
competências  no  Senac  como  uma  evolução. Foi  sair  daquela  postura 
anterior,  de  formação  vista  como  derramar  o  conhecimento,  p’ra  uma 
construção, propriamente, dita do saber. Isso, pra mim,  foi encontrar, em 
sala  de  aula,  com  aquilo  que  eu  acredito,  porque  a  minha  base  de 
trabalho pedagógico está muito centrada na teoria de Paulo Freire. Fica 
interessante você juntar as duas dimensões: as teorias e, ao mesmo tempo, o 
aluno  expressa  os  seus  saberes  construídos.  Estamos  construindo  um 
profissional  novo,  com uma visão  ampliada,  uma visão  participativa, 
cidadã” (professor(a) “A”).

A  fala  do(a)  entrevistado(a)  revela-se  entrecortada  por  elementos  de  base 

construtivista, ao dar realce à construção “propriamente dita, do saber”, na perspectiva do 

desenvolvimento  de  competências  para  o  trabalho  e  para  o  trabalhador.  O  modelo 

epistemológico construtivista também se manifesta no enfoque dado ao “profissional novo 

(indivídual  e  não o coletivo),  com uma visão ampliada,  uma visão participativa  (em que 

processo?).  A  influência  do  discurso  polissêmico  da  pedagogia  das  competências  se  faz 

presente  na  fala  do(a)  entrevistado(a),  ao  realçar  como  significativo  no  processo  de 

implantação  do  modelo  de  competências, a  perspectiva  de  educação  considerada  similar 

àquela defendida pelo grande educador pernambucano, Paulo Freire. No nosso entendimento, 

em direção oposta à interpretação dada pelo sujeito pesquisado, a visão dialética e dialógica (e 

não polissêmica) freireana, nega e se insurge contra a “ideologia fatalista e imobilizante” que 

dá vida ao discurso neoliberal (Freire, 1996: 21). Portanto, diferentemente da reinterpretação 

feita  pelo(a)  professor(a),  embora  a  noção  de  competência  apresente  amparo  teórico  na 

concepção  construtivista,  por  meio  da  qual  atribui  grande  importância  “aos  esquemas 

operatórios  mentais  e  domínios  cognitivos  superiores  na  mobilização  dos  saberes, 

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: 17). 

Chamamos a atenção para o fato de que, embora tenham sido promovidas alterações 

expressivas decorrentes da implantação do modelo de competências no SENAC/PE, conforme 



demonstramos  no  Capítulo  350,  não  nos  pareceu  perceptíveis,  aos  entrevistados,  os 

mecanismos  que  a  escola  desenvolveu  como reinterpretação  das  determinações  legais,  os 

quais  influenciaram  “nos  formatos  que  o  currículo  adota  antes  de  ser  consumido  e 

interpretado pelos professores” (Sacristán, 2000: 37).

Pudemos  constatar  que  as  implicações  na  organização  do  trabalho  pedagógico  do 

SENAC/PE foram apresentadas, também por outros(as) professores(as), de forma localizada, 

pontual e destacadas do seu contexto mais amplo.

“Mudou!  Mudou,  não  só  aqui  no  Senac,  como  em  outras  escolas.  Nós 
chegávamos na sala só pra passar, a informação. Era passar e eles copiarem e 
hoje com esta nova metodologia nós lançamos... o material que queremos 
e eles trabalham na própria sala de aula e no fim da aula eles passam o 
próprio  conceito...  Eles  é  que  trabalham.  A  diferença  tá  aí. Então... 
Acredito que eles agora sabem bem mais,  eles não sabem decorado, eles 
realmente sabem” (professor(a) “D”).

“O que  mudou foi  a  gente  ter  uma visão  dos  conceitos  usados  para 
avaliar os alunos. Antigamente a gente usava a nota e hoje a gente usa os 
conceitos:  DEC, DNC e DC.51 Esses  conceitos  fizeram com que a  gente 
olhasse  mais  p’ro  aluno  e  acompanhasse  o  desenvolvimento  dele,  a 
competência dele. Nesses dois anos que eu estou no SENAC eu acho que a 
mudança se deu em cima disso aí, dos conceitos” (professor(a) “F”).

As falas destes docentes, em cotejo com o assunto em pauta (implantação do modelo 

de competência no SENAC/PE), não apresentam indicativos que apontem para o exercício do 

pensamento crítico e/ou reflexivo a cerca da proposta em implantação. O mesmo podemos 

afirmar  dos  demais  entrevistados  em relação  às  idéias  veiculadas  por  meio  do  “discurso 

(des)ideologizado”  que  dá  forma  às  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a  Educação 

Profissional de Nível Técnico (1999).

Das  considerações  apontadas  pelos  docentes,  podemos  concluir  que  os  elementos 

representativos  do  processo  de  implantação  do  modelo  de  competências,  relacionados 

pelos(as) professores(as), até o momento, restringem-se à organização dos Planos dos Cursos, 

à adoção de indicadores de avaliação (DNC, DEC e DC), ao “suposto” rompimento com o 

50 Ver maiores detalhes no Capítulo 3, seção 3.3 – Da Organização Curricular dos Cursos Técnicos, Quadro 2: 
Ilustrativo da Mudança de Paradigma: implicações na prática pedagógica. 
51 DEC (Desempenho Em Construção); DNC (Desempenho Não Construído) e DC (Desempenho Construído).



modelo tradicional e o tecnicista de educação e à adoção de uma nova postura do professor, a 

quem parece ser atribuída a maior responsabilidade pelo sucesso da proposta.

Acrescente-se ainda que, se considerarmos apenas a reinterpretação do processo de 

mudança  feita  pelos  docentes  e  analisada,  até  aqui,  poder-se-ia  imaginar  que  houve  um 

“adesismo” incondicional, por parte dos(as) entrevistados(as), ao referido modelo, tendo o 

mesmo influenciado positivamente na ação docente, embora não sejam registrados indicativos 

de ação participativa dos docentes.

Tomando como referência as falas a seguir, podemos entender, também, que houve 

uma mudança benéfica nos seguintes aspectos: revisão da prática docente, maior interação 

professor-aluno e maior investimento em estudo.

“Após a implantação, a gente começa a mudar até na forma de trabalhar 
os  conhecimentos  a  se  portar em sala  de  aula (...),  como um simples 
facilitador do saber. A questão da avaliação também é bastante importante. 
Acho que um dos pontos chaves nesse modelo é a avaliação, do ponto de 
vista de ser complexo também p’ra se realizar” (professor(a) “E”). 

“(...)  Hoje a  gente  tem que  se  aproximar mais  do  aluno.  A gente  se 
aperfeiçoa” (professor(a) “F”).

“A gente deixa, muito, aquelas rotinas: avaliação...  Nota...  (...)  Então eu 
passei a ver o desenvolvimento do aluno e não a nota como resultado da 
aprendizagem” (professor(a) “G”).

“Uma  das  coisas  que  eu  me  empenhei  mais  foi  buscar  novos 
conhecimentos; (...) procurar outras pessoas que tenham mais experiência 
do que eu sobre o assunto” (professor(a) “J”).

Em meio  ao  sentimento  de  “inovação”  demonstrado pela  maioria  dos  sujeitos,  os 

depoimentos,  a  seguir,  mesmo  representando  minoria,  manifestam  entendimentos  que 

merecem a nossa atenção. Para o(a) professor(a) “N”, com a implantação da nova proposta 

curricular,  “praticamente  não  houve  nenhuma  mudança”.  Da  mesma  forma  o(a) 

professor(a) “Q” refere-se às possíveis mudanças, da seguinte forma:

“Eu diria que não mudou quase nada porque a gente já trabalhava assim. 
Só não era oficial. Você não tinha que avaliar as competências. No dia-a-dia 
a gente já trabalhava assim.  Inclusive p’ra se adaptar ao sistema oficial, 
foi muito fácil. A gente já vivenciava isso em sala de aula. Nós, professores 
que trabalhamos com empresas, já conhecíamos as exigências do mercado e 
abríamos um maior espaço para os alunos”.



Aqui interessa observar como os(as) docentes “N” e “Q” compreendem o processo de 

implantação do modelo de competência. Dos seus depoimentos,  podemos supor que, para 

eles(as),  o  atual  modelo  de  educação  não  constitui  rompimento  com  as  experiências, 

anteriormente,  vivenciadas  no  SENAC.  Ao  se  admitir  que,  “praticamente,  não  houve 

nenhuma mudança”, podemos supor que mudou a nomenclatura, mas a prática continua a 

mesma.  É  possível  se  presumir,  também,  que  ter  o  mercado  de  trabalho  como  eixo 

estruturador e finalidade da formação profissional, assim como sobrepor o “saber fazer” ou o 

“saber técnico” aos demais saberes,  não altera a  perspectiva de trabalho que vinha sendo 

desenvolvida, pelo menos para esses(as) professores(as). Em outras palavras, as afirmativas 

permitem entender que o modelo de competências apenas veio reforçar o interesse do sistema 

econômico  em  preparar  um  trabalhador  ajustado  aos  interesses  e  finalidades  do  setor 

produtivo. Portanto a perspectiva de educação profissional de caráter instrumental, restrita à 

inteligência prática, agora é reforçada pelo discurso pedagógico oficial, na medida em que “a 

preocupação com a formação ampliada dos sujeitos, que inclui a dimensão sóciopolítica, não 

é detalhada e especificada na legislação educacional” (Deluiz, 2001: 17), nem tampouco, nos 

documentos orientadores da educação profissional do SENAC.

Sobre o assunto em pauta, os posicionamentos da maioria das supervisoras, no nosso 

entendimento,  demonstram  a  mesma  compreensão  evidenciada  por  grande  parte  dos(as) 

professores(as),  embora  as  suas  abordagens  focalizem  outros  aspectos  não  apontados 

pelos(as) docentes. Conforme podemos perceber, a supervisora “2’ chama a atenção para a 

avaliação de competências, considerada por ela como uma mudança de grande peso. Outros 

movimentos foram identificados pelas supervisoras “1” e “3”.

“A gente trabalhava com disciplinas, utilizando conceitos e antes usava nota. 
Hoje a gente avalia o aluno de outra forma, o plano de curso é seqüencial, 
mas é modular.  Houve toda uma estruturação do que era importante 
trabalhar dentro da sala de aula. O que e como se trabalhar em uma sala 
de  aula,  a  gente  continua  aprofundando  mais.  Existe  um  elenco  de 
competências, habilidades e bases tecnológicas p’ra serem trabalhadas 
e, junto  com os  professores,  a  gente  troca  alternativas.  Com isso  houve 



mudanças que contribuíram muito para o nosso trabalho” (supervisora “1”).

“Foram incluídas as competências, as habilidades e as bases tecnológicas 
dos  cursos.  Isso  foi  muito  importante  porque  nos  deu  orientação  para 
trabalhar com o aluno. Também o material didático” (supervisora “3”).

De modo  geral,  os  identificadores  da  mudança,  apontados  pelos(as)  entrevistados, 

estão  relacionados  a  investimentos  relativos  à  relação  professor-aluno, 

professor/conhecimento, elementos esses não exclusivos do modelo de competências. Entre 

os elementos apontados como significativo na implantação do modelo de competências, o 

processo de capacitação instalado no SENAC/PE apresenta-se como o principal mecanismo 

indutor da mudança. 

 Diante de um significativo número de professores que não possuem formação para 

docência e em se tratando de uma estratégia que pode contribuir significativamente para a 

formação  da  identidade  do  educador,  a  reinterpretação  desse  processo,  feita  pelos(as) 

professores(as) e supervisoras, será analisada na seção seguinte. 

4.3  -  A  Capacitação  Como  Facilitadora  do  Trabalho  Pedagógico  de 
Docentes  e  Supervisoras:  preparando  para  a  formação  de 
competências

Compreendemos que a capacitação docente é parte integrante do Projeto Pedagógico 

de uma instituição educativa e deve ser direcionada no sentido de contribuir para a formação 

do educador.  Sua  abrangência  deve  extrapolar  o  âmbito  escolar  a  fim  de  possibilitar  a 

compreensão das relações sociais mais amplas. Isso significa dizer que, nesse processo de 

educação continuada, a prática é ponto de partida para reflexão crítica, no entanto a ela não se 

reduz, tampouco pode se limitar à “mera aprendizagem de novas técnicas, atualização em 

novas receitas pedagógicas ou aprendizagem das últimas inovações tecnológicas” (Gadotti, 



2003: 31). Contrariando esse entendimento, o propósito de maior aproximação entre escola e 

sistema produtivo que vem sendo defendido por meio das políticas de educação, subverte a 

idéia de preparação dos professores ao caráter, nitidamente, técnico profissionalizante ao qual 

vem sendo reduzida.

No que se refere ao SENAC/PE, ao se resgatar um pouco da historicidade do processo 

de  implantação  do  modelo  de  competências,  as  respostas  dos  entrevistados  apontam  a 

capacitação como principal indutor da mudança. 93,7% dos sujeitos afirmam ter participado 

das  atividades  de  capacitação,  ainda  que,  para  alguns,  o  próprio  processo  se  apresente 

contraditório, ou o entendimento sobre ele se revele impreciso, conforme expressa o sujeito, a 

seguir:

“sobre o ensino por competências nós tivemos muitas capacitações. Tivemos 
algumas capacitações, logo no começo, com Carrilho e com Gandin. Eles 
trouxeram a realidade de escola regular p’ra gente. (...) Eles vieram com a 
história do Marco Operativo. Nós questionamos essa capacitação porque não 
foi adequada p’ra realidade do SENAC. Foi como se eles trouxessem outra 
realidade,  para  a  Educação  Profissional.  P’ra  gente  isso  não  trouxe 
muito proveito. Eu já estava conseguindo diferenciar, muito bem, o que é a 
educação  profissional,  de  um  ensino  regular...  Depois  houve  outras 
capacitações, que já foram orientadas pelo professor Carrilho. Já foi melhor 
porque  foi  sobre  a  avaliação  por  competência.  Também  tivemos  as 
Oficinas realizadas durante os Congressos. Tudo isso vem ajudando a 
clarear mais sobre o trabalho por competência” (professor(a) “C”).

Dentro  de  um outro  enfoque,  a  abordagem feita  pelo(a)  professor(a)  “P”,  abaixo 

transcrita, permite entender que o modelo de competência apresenta-se como seqüência dos 

modelos  anteriores.  Do extrato  de  sua  fala  também se  pode presumir  o  entendimento de 

capacitação como processo de fortalecimento do status quo.

“Nós  tivemos  bastantes  encontros  com  professor  Carrilho,  com  Danilo 
Gandin. No início foi bastante confuso... (...) Nós tivemos vários encontros 
até termos maior clareza. Hoje a coisa está mais clara p’ra mim porque eu 
participo dos encontros com os técnicos da área e estou muito perto dos 
supervisores e isso é um ótimo apoio. Sair de uma situação anterior, com um 
modelo já bem arraigado na cabeça da gente, para o ensino por competência, 
de início os encontros, os trabalhos em grupo, as explanações pareciam 
diferentes,  no  entanto,  são  muito  parecidas...  Isso  tudo  foi  muito 
tumultuado.  Depois a coisa foi  clareando.  Mas foi  muito bem trabalhado 
aqui no SENAC” (professor “P”).



Tanto a fala do docente “C” quanto a do “P” deixam transparecer uma não aceitação 

das capacitações orientadas pelos educadores Carrilho e Gandin. Da afirmativa: ”eles vieram 

com a história do Marco Operativo”, torna-se possível pressupor uma resistência à proposta 

de  educação  defendida  pelos  citados  capacitadores52.  Na  verdade,  o  ideal  de  educação 

emancipatória e transformadora da realidade social, defendida pelos referidos educadores, não 

apresenta identidade com a pedagogia das competências.

Ao se referir  à educação por competência,  a afirmativa: “as explanações pareciam 

diferentes,  no  entanto,  são  muito  parecidas...”  o(a)  professor(a)  “C”  demonstra  encontrar 

semelhanças  entre  o  modelo  pedagógico,  anteriormente  vivido  na  educação  escolar  (o 

tecnicismo) e o modelo de competências. Em outras palavras, este depoimento vem ratificar a 

idéia de que, o modelo de competência é uma versão atualizada do tecnicismo, ou seja, o 

neotecnicismo.  Popularmente falando,  “muda-se a  embalagem, mas a  essência  continua a 

mesma”. 

E, na perspectiva expressa pelos sujeitos, em que as falas reeditam a versão “original” 

do  modelo  de  competências,  sem  vestígios  de  problematização  ou  aprofundamento  da 

pedagogia  das  competências  e  das  matrizes  epistemológicas  que  lhe  dão  ancoragem,  o 

processo de capacitação é apresentado como veículo de inculcação do discurso pedagógico 

oficial, favorecendo, dessa forma, a manutenção do status quo. Essa dedução decorre do fato 

de que, em sentido contrário à problematização do determinismo mercadológico, a falas dos 

sujeitos  entrevistados  permitem  o  entendimento  de  que  o  trabalhador,  preparado  em 

conformidade com as determinações do mercado, só terá vantagem, haja vista a possibilidade 

de  sua  inserção no  mercado.  Não podemos negar  a  importância  da  inclusão  dos  sujeitos 

sociais no mundo produtivo, da mesma forma em que consideramos um grave retrocesso se 

52 Estes educadores de ideal emancipatório, identificados com os movimentos populares e com os ideais de 
educação proclamados por Paulo Freire, defendem o Planejamento Participativo de Sala de Aula que deve estar 
inserido em um compromisso maior  da  instituição,  cujo  horizonte  é  um projeto  de  sociedade  mais  justa  e 
igualitária (Gandin e Cruz, 1996).



reforçar a idéia de educação (positivista) que prepara trabalhadores passivos e neutros, para 

uma realidade que é apresentada como algo pronto e acabado. 

Por sua vez, os entendimentos apresentados pelos(as) professor(as) “F” e “M” que 

apresentamos,  em  seguida,  podem  indicar  um  processo  formativo,  por  eles(as)  vivido, 

orientado  para  o  desenvolvimento  de  um  perfil  docente  “mais  facilmente  controlado  na 

formação  do  seu  trabalho”  (Lopes,  2002:  61),  exatamente,  compatível  com  os  padrões 

implícitos nos Referenciais para a Formação de Professores. Nesse documento, a pretensa 

qualidade das ações docentes está vinculada à “capacidade de mobilizar múltiplos recursos, 

entre os quais os conhecimentos teóricos e experiências de vida profissional e pessoal, para 

responder às diferentes demandas das situações de trabalho” (MEC/SEF, 1999: 61). Vejamos 

os seus depoimentos:

“A gente participou de oficinas aqui no SENAC. A Coordenadora da Área 
faz  reuniões pedagógicas antes de começar no campo de prática, para 
orientar como atuar com o aluno no campo de prática” (Professor “F”).

“Quando eu cheguei  p’ra  trabalhar  me explicaram e  me orientaram 
como era a forma do SENAC trabalhar.  E a partir  daí,  eu sempre sou 
indicada para participar de todos os encontros pedagógicos e congressos que 
têm. Também através da capacitação dos professores, feitas aqui” (Professor 
“M”).

A partir  da fala  destes  entrevistados,  podemos entender  a capacitação como ações 

pontuais. E assim sendo, o compromisso com a intervenção na realidade social mais ampla, 

não constitui objetivo desse processo.

Outra prática que se manteve, durante longos anos, presente na história da educação 

brasileira, negada nos discursos educacionais, aparece na fala de alguns sujeitos entrevistados: 

a capacitação interpretada como sinônimo de treinamento. Essa visão, a seguir transcrita, diz 

respeito à forma de se atribuir à ação pedagógica, o papel de “reprodução” das orientações 

pré-estabelecidas e “transmitidas” durante os “treinamentos”. Essa relação se apresenta de 

forma explícita ou velada:

“O  SENAC  deu  vários  treinamentos  para  implantar  esse  modelo  de 
competência. Fomos trabalhando aos poucos e foi amadurecendo a idéia 



até  chegar.  Depois  chegou  ao  nível  de  todo  mundo  trabalhar  por 
competência. É um trabalho lento. Essa foi a minha visão porque realmente 
quando  eu  cheguei  aqui  nós  fomos  sempre  treinadas e  as  mudanças, 
gradativamente, foram acontecendo” (Professor “H”).

“Nós  tivemos uns  treinamentos  no  SENAC,  acompanhamento  das 
supervisoras, participação nas reuniões pedagógicas, Isso foi muito válido” 
(Professor “Q”). 

Esses  depoimentos  reforçam  o  entendimento  de  capacitação  como  meio  de  se 

desencadear  procedimentos  de  concretização  (colocar  em  prática)  das  propostas  pré-

estabelecidas  e  refletem  o  caráter,  essencialmente,  técnico-instrumental  que  sempre  foi 

atribuído à educação profissional.  Embora não nos seja possível determinar a origem de tal 

entendimento,  ele  nos  reporta  à preocupação  de  Giroux  (1997)  no  que  se  refere  aos 

professores serem incentivados a se tornarem consumidores de instruções, material, conceitos 

e  modelos  prontos  que são “à prova  de professores”.  Para esse  pesquisador,  os referidos 

instrumentos  geram  uma  “incapacitação”  nos  docentes  e,  ao  mesmo  tempo,  negam  a 

identidade  de profissionais  intelectuais,  construtores  de  conhecimentos  e  de suas próprias 

experiências. 

Por  outro  lado,  grande  parte dos(as)  entrevistados(as)  afirma  receber  orientações 

intermediadas pelas supervisoras.  Considerando  que, no SENAC/PE, a função supervisora 

destina-se a práticas de caráter eminentemente pedagógico, presume-se, no dizer de Rangel 

(2000),  que  o  seu  olhar  “sobre  o  pedagógico”  possa  lhe  proporcionar  condições  para 

coordenar  e  orientar  as  ações  de  ensino-aprendizagem.  Esse  entendimento  parece  se 

manifestar na fala dos(as) entrevistados(as):

“Eu participei, pelo menos, de duas capacitações. Uma foi uma discussão 
inicial  de  um  Encontro  Pedagógico  que  seria  motivador  p’ra  um  outro 
momento com o DN que esteve aqui e fez uma capacitação (se não estou 
enganado) de quatro dias. Claro que quatro dias não são suficientes p’ra 
capacitar  uma  pessoa, mas  foi  importante  como  aprofundamento  e 
indicação.  Também  nas  atividades  internas,  junto  à  supervisão,  nós 
passamos  a  fazer  estudos  e  discussões  internas,  além  dos  estudos 
pessoais. Foi basicamente assim que eu fui me inteirando da educação e da 
avaliação por competência” (professor(a) “A”).

“Aqui começou com as supervisoras. (...)  Eu achava que trabalhar por 
competência era só mostrar a competência no fazer. (...) A supervisora 



dizia assim: olha, você vai entender melhor porque a gente vai ter uma 
capacitação  sobre  isso.  Toda  semana  as  supervisoras  sentavam  um 
pouquinho com a gente, p’ra falar, e a gente entender o que era trabalhar por 
competência. Depois vieram as capacitações com o professor Hugo e com 
esses consultores” (professor(a) “B”).

“Eu  participei  do  1°  e  3°  Congressos  de  Tecnologia  e  de  um Encontro 
Pedagógico  promovido  pelo  SENAC.  Aqui  na  Unidade,  têm sido  mais 
essas  reuniões  promovidas  pela  supervisão.  Elas  nos  oferecem vídeos, 
livros que nos ajudam muito” (professor “J”).

“Fui  capacitada  através  da  Supervisora.  Também  no  meu  curso”. 
(professor “L”).

“Eu  não  conhecia  essa  experiência  e  fui  orientado,  aqui,  pelas 
supervisoras” (Professor “N”).

“Participando  das  reuniões,  das  capacitações  que  eram  feitas  com  as 
supervisoras,  das  reuniões  pedagógicas  e  a  partir  daí  veio  a  prática” 
(professor “O”).

O caráter  educativo  que  se  pretende  atribuir  à  ação  supervisora,  já  realçado  pelo 

“qualificativo  pedagógico”  (supervisor  “pedagógico”),  de  acordo  com  Rangel  (2000:  77), 

“tem como significante, o estudo da prática educativa, o que reforça o estudo como núcleo da 

orientação supervisora”. Esta é a nossa expectativa ao analisarmos as falas das supervisoras 

entrevistadas. 

Em relação ao processo de capacitação, nos depoimentos das supervisoras também se 

vêem refletidos diferentes percursos do processo de capacitação. Todavia, entre os caminhos 

adotados, um deles - Programa de Desenvolvimento Docente –  PDD53 - não foi  destacado 

pelos docentes, ainda que  considerado pelas supervisoras, de grande projeção, além de está 

relacionado à implantação do ensino por competência. A esse respeito comenta a supervisora 

“3”:

“Nós  já  tivemos  várias  capacitações  orientadas  por  Carrilho.  Depois  nós 
tivemos  também com Marise  Ramos  e  com o  professor  Hugo.  Também 
tivemos o Programa de Desenvolvimento Docente – PDD. Nesse Programa 
nós  fomos  capacitadas  para  sermos  multiplicadores,  junto  aos 
professores, dentro da Unidade Operativa. O PDD foi muito bom. Essas 
capacitações  constam de  estudo dos livros  enviados  pelo DN que tratam 
sobre  avaliação,  metodologias...  Primeiro  nós  trabalhamos  nos  fóruns  de 
supervisão, lá no Senac junto com a equipe técnica e com o professor Hugo. 
Depois,  o  trabalho  foi  realizado em cada  Unidade.  No final  aqui,  cada 
professor  preparou  uma  aula,  fazendo  uma  demonstração  sobre  os 

53 Programa de capacitação a distância, desencadeado pelo SENAC Nacional, com repercussão em todos os DRs. 
Em nível local as supervisoras assumem o papel de tutoria, junto aos professores.



assuntos  estudados.  Essa  experiência  foi  apresentada  no  Senac,  aos 
outros professores. Foi uma experiência de intercâmbio muito boa. O 
professor  Hugo  veio  também  pra  cá  e  fez  o  complemento  dessa 
capacitação”.

Em que pese a aproximação com a história do Supervisor Pedagógico, marcada por 

questionamentos quanto à sua formação acadêmica para lidar com uma diversidade de áreas 

de formação, podemos conferir que os depoimentos, em sua maioria, refletem dúvidas no que 

se refere à condução do processo de mudança da prática pedagógica, em função do que foi 

prescrito. Indicam também que suas ações estão vinculadas ao que vai sendo determinado em 

outras instâncias, possivelmente, sem se dar conta da dimensão política de sua função, nem 

tampouco da necessidade de alimentar a curiosidade investigativa necessária ao estudo da 

prática educativa. 

“Bem, eu participei de todas as capacitações que houve no SENAC. Desde a 
implantação do Modelo de Competências, através de reuniões, de trabalho 
de grupo, realização de leituras, entre outros. E tudo o que era trabalhado 
pelo  SENAC,  a gente (eu e  a  outra  supervisora)  fazia  reunião com os 
professores  que  trabalham  aqui,  mas  a  implantação,  na  Unidade 
Operativa é um grande desafio, ainda hoje, porque em nosso Município, 
nós só temos professor fixo na área de Informática e a Coordenadora de 
Saúde, ou outros são contratados por carga horária. Os cursos técnicos, na 
área de saúde, é um outro desafio. Às vezes, no dia da reunião de estudo o 
professor está de plantão no hospital” (supervisora “2”).

“Ainda hoje a gente não pode dizer que conseguiu  implantar 100%, pela 
alta rotatividade dos professores na instituição. Mas através de encontros 
pedagógicos, de Fóruns de Supervisão, dos congressos e estudo particular. 
Cada  um tem procurado  estudar.  Eu,  particularmente,  tenho  procurado 
estudar (supervisora “4”).

 As falas das supervisoras “2” e “3” apontam a preocupação com a alta rotatividade dos 

professores, sendo esse um dos fatores que remetem à dificuldade em realizar encontros de 

estudos  coletivos.  Não  obstante,  queremos  acrescentar  que  as  dificuldades  a  serem 

enfrentadas  pelas  supervisoras,  em decorrência  das  especificidades  de  uma instituição  de 

educação profissional, situam-se além das discussões sobre a sua própria identidade, e sobre o 

campo  essencialmente  pedagógico.  Atualmente,  essas  dificuldades  e  atenções  devem  se 

estender também ao campo político-ideológico da pedagogia das competências que não pode 



prescindir de forças intermediárias ou formadoras de opiniões (material didático, professores, 

supervisores,  diretores  escolares,  entre  outros),  com  vistas  à  disseminação  dos  seus 

pressupostos e consecução dos seus objetivos. Tais preocupações desafiam as supervisoras 

enquanto  agente  crítico  e  criador  de  novas  possibilidades  educacionais  e  na  condição  de 

sujeito histórico.

Por outro lado, a forma acrítica de abordagem do assunto, ao mesmo tempo em que 

aponta para ausência  de questionamentos a  cerca das amarras externas,  permite aludir  ao 

pressuposto  gramsciano que  trata  da  formação dos  intelectuais  orgânicos  necessários  aos 

diversos segmentos sociais. Com efeito, a cada etapa de evolução do setor econômico, os 

grupos sociais criam para si, de modo orgânico, “uma ou mais camadas de intelectuais que lhe 

dão homogeneidade e consciência da própria função, não apenas no campo econômico, mas 

também no social  e  no político...”  (Gramsci,  1985:  3).  Naturalmente,  optar  por  se  tornar 

intérprete  da  realidade  e  mediadora  das  necessidades  da  escola,  em  um  contexto 

extremamente diversificado e mutável, no nosso entendimento, implica, entre outras coisas, 

ter  domínio dos  elementos  necessários  a  tomadas  de  decisões,  por  meio  das  quais  se  vê 

refletido  o  compromisso  a  serviço  de  que  e  de  quem  se  pretende  desenvolver  a  ação 

educativa.

É  importante  considerar  também  que,  não  dispor  de  elementos  teórico-práticos 

inerentes ao processo educativo, em toda a sua dimensão, torna os sujeitos pedagógicos reféns 

de determinações, em sua maioria, estabelecidas por agentes externos à escola.

Entre  as  demais,  a  fala  da  supervisora  “1”,  a  seguir,  destaca-se  por  anunciar  um 

saudável  inquietação  diante  da  nova  experiência  e  um construtivo desconforto teórico  ao 

expressar algumas de suas dificuldades:

“A gente passou por algumas capacitações, algumas discussões que foram 
importantes,  mas poderiam ter  sido  melhor.  Houve algumas capacitações 
com professores de renome nacional e com outros daqui de Pernambuco, 
porque o ensino regular já trabalha por competência. No ensino regular, no 
final  o  professor  pode  transformar  a  nota  em conceitos,  através  de  uma 



fórmula  que eles  usam.  Tenho procurado me embasar  em Perrenoud, 
embora  ele  não  me  satisfaça  sobre  essa  realidade. Já  Edgar  Morin, 
embora tenha uma linha um pouco filosófica, dá ênfase ao ser humano. (...) 
Esses livros me ajudaram muito, mas eu ainda não acho uma coisa fácil. 
(...) A gente desenvolveu algumas habilidades de como chegar até ao aluno, 
como chegar até ao docente e como iríamos trabalhar na sala, durante as 
aulas porque é uma prática nova e não é uma coisa fácil de fazer. A gente 
passou a buscar também a essência desse aluno, uma vez que ele já tem uma 
história de vida. A partir dessa história de vida a gente passa a considerar as 
habilidades  e  competências  que  ele  já  traz.  O  que  fazer  a  partir  daí,  o 
SENAC  ajudou  muito,  mas  eu  acho  que  o  professor  ainda  precisa 
entender o que é competência e o que é a habilidade, em suas minúcias. 
Cada professor, pelas experiências e pelas capacitações, consegue vencer 
as dificuldades, mas quem vem de fora tem dificuldade” (supervisora “1”). 

As  inseguranças  e  questionamento  apresentados,  a  nosso  ver,  sinalizam  para  um 

benéfico  “não  convencimento”  dos  discursos  difundidos  por  teóricos  da  pedagogia  das 

competências e dá sinais de enxergar uma “luz” no final do túnel: buscar aportes teóricos que 

favoreçam a compreensão dos pressupostos difundidos. Ao mesmo tempo demonstra interesse 

em recorrer a teóricos “mais humanos”, podendo indicar, com isto, a necessidade de superar o 

caráter racional, mercantilista e utilitário, da proposta de educação por competência.

Pelo  exposto  nesta  seção,  podemos  entender  que  o  processo  de  capacitação, 

desenvolvido no SENAC/PE, inclui-se entre as ações que buscam consolidar o modelo de 

competência  como  orientador  da  prática  pedagógica  desenvolvida  pelos  docentes  e 

supervisoras e vem exercendo influências na construção da identidade desses profissionais. 

As falas dos sujeitos pesquisados também indicam a incorporação do discurso pedagógico 

oficial, na sua dimensão instrumental-tecnicista, podendo conduzir a duas novas hipóteses: o 

processo  de  educação  continuada,  dos  docentes  e  supervisoras,  carece  de  um espaço  de 

construção coletiva e de atuação dos professores como intelectuais, ou o “modelo mental” 

construído  pelos(as)  entrevistados(as),  ao  longo  de  suas  experiências  de  vida,  ainda  se 

mantém inalterado. 

Em se tratando do principal interlocutor das relações sociais e materiais que se dão na 

escola,  podemos  aludir  que  o  professor  tem se  tornado  alvo  dos  interesses  econômicos, 



usurpado na sua autonomia. Acrescente-se que a ausência de formação inicial compatível com 

a ação docente, se não for bem administrada pelo próprio professor, ele se torna vulnerável às 

investidas do capital uma vez que, no dizer de Corrêa (2005: 131), “enquanto trabalhador, 

também se produz nesses complexos processos de formação humana, na escola e em outros 

espaços sociais nos quais a sua existência se desenvolve”.

Nesse contexto, consideramos oportuno o que nos lembra Sacristán (2000: 48), ao se 

referir à falta de autonomia a que nos expomos, quanto não nos reconhecemos como sujeitos 

críticos e investigativos da realidade, em todas as suas dimensões:

“o  questionamento  da  falta  de  autonomia  afeta  a  todos  aqueles  que 
participam  das  práticas  curriculares,  especialmente  os  professores  e  os 
alunos. É pouco crível que os professores possam contribuir para estabelecer 
metodologias criadoras que emancipem os alunos quando estes estão sob um 
tipo  de  prática  altamente  controlada.  É  preciso  partir  de  um  certo 
isomorfismo, necessário entre condições de desenvolvimento profissional do 
docente e condições de desenvolvimento dos alunos nas situações escolares 
planejadas, em certa medida, pelos professores”.
 

Compreendemos  que  o  processo  de  capacitação  sobre  o  qual  falaram  os(as) 

entrevistados(as), indica ter como perspectiva a implantação do currículo por competência; 

portanto,  o seu alvo parece ser a prática pedagógica.

A  despeito  de  tudo  o  que  a  nossa  capacidade  de  análise  crítica  pode  perceber, 

entendemos  a  escola  como  lócus contraditório  de  reprodução  e  de  resistência  à  lógica 

hegemônica de dominação, ainda que suas atividades girem em torno do currículo e este, 

simultaneamente, se constitua  práxis por meio da qual se expressa a função socializadora e 

cultural de uma instituição educativa. Pelo exposto e, tendo como referência os estudos de 

Sacristán (2000), por meio dos quais é possível entender que em torno do currículo se reúnem 

várias  práticas  (ou  subsistemas),  sendo  uma  delas  a  prática  pedagógica,  buscamos 

compreender como os docentes interpretam as implicações do modelo de competências no 

currículo escolar. Este é o enfoque que daremos na seção, a seguir.



4.4 – A Organização Curricular do SENAC/PE Sob as Bases do Modelo de 
Competências: com a palavra o(a) professor(a)

Ao  organizar  o  seu  currículo  escolar,  tomando  como  base  o  Parecer  16/99 

(MEC/CNE/SEMTEC,  2005),  o  SENAC/PE  opta  pelo  princípio  da  flexibilidade,  ficando 

implícito  que  o  modelo  de  educação profissional  adotado  deve  ser  revisado  e  atualizado 

permanentemente.  Para  a  Instituição,  isso  implica  estar  articulada  às  constantes 

transformações  ocorridas  no  sistema  produtivo,  a  fim  de  utilizar  procedimentos  de 

permanente  adaptação  às  suas  demandas,  ficando entendido  que  o  princípio  orientador  e 

integrador do currículo é o setor produtivo. Lopes (2001: 8) esclarece que, neste modelo de 

currículo,  “os  conteúdos  ficam  subsumidos  às  competências”  e  passam  a  destinar-se  à 

formação de competências e habilidades requeridas pelo mercado. Dessa forma, o ensino por 

competências assume o caráter, essencialmente, utilitário e prático - com ênfase no saber fazer 

- regulamentado pelo mercado de trabalho e, conseqüentemente, inclina-se a desconsiderar, 

nos trabalhadores, os saberes histórico-culturais e socialmente construídos.  Na visão dessa 

autora (Lopes, 2001: 7) “as habilidades e comportamentos vinculados a relações sociais e 

práticas culturais cotidianas são substituídas por competências técnicas derivadas dos saberes 

especializados”. 

  Em face dessas proposições, procuramos investigar, na visão dos docentes, até que 

ponto  o  currículo  organizado,  a  partir  das  competências  profissionais,  pode  adquirir 

materialidade na prática pedagógica, não perdendo de vista a sua flexibilização e adequação 

aos perfis profissionais em permanente mudança.

Nessa  perspectiva,  a  compreensão  do(a)  entrevistado(a)  ”B”,  embora  focalizando  a 

especificidade da programação na qual  atua como docente,  lança um olhar  para além do 

discurso  pedagógico  oficial  e  aponta  reflexos,  aparentemente  pequenos,  mas  de  grande 

repercussão  na  formação  dos(as)  trabalhadores(as).  Ao  mesmo  tempo,  seu  depoimento 

adverte  sobre  o  descompasso  entre  as  condições  indispensáveis  à  implantação  do  novo 



modelo de educação para  competências  e  a  realidade da  educação escolar,  embora deixe 

velada a idéia de adequação do currículo escolar ao modelo de competências, embora esse 

esteja sempre associado à prática, ou seja, ao saber fazer:

“Eu acho que em relação ao currículo, o SENAC, ainda tem que melhorar 
um pouco porque o mercado está muito exigente. Eu também acho que se 
deve ter cuidado com as reestruturações em relação ao todo, porque com 
essa  reestruturação  do  curso  Técnico  em  Enfermagem,  apertou  um 
pouquinho o módulo relacionado ao Auxiliar, p’ra poder atender melhor ao 
Técnico em Enfermagem. Mas, mesmo com toda a dificuldade que se tem no 
campo de prática, (...) hoje essa prática de estágio feita no hospital é que 
faz  a  diferença  para  esse  aluno  ingressar  no  mercado.  Estamos 
caminhando, mas é difícil o trabalho por causa do currículo apertado. Em 
relação ao material onde a prática é no hospital a gente consegue. Com essa 
mudança  do  currículo  o  material  didático  ainda  está  precisando  ser 
realmente  reestruturado,  principalmente  os  do  Módulo  destinado  à 
formação  do  Auxiliar  de  Enfermagem.  O  Plano  do  Curso,  como  está 
estruturado, pode corresponder às exigências do mercado,  desde que a 
gente” tenha essa prática de estágio” (professor(a) “B”).

De forma mais explícita e contrariando a idéia de desenvolvimento das competências 

profissionais no ambiente escolar, as manifestações da maioria dos entrevistados, conduzem 

ao entendimento de que a formação de competências, só poderá ser consolidada nas práticas 

sociais  de  trabalho,  conforme bem ilustra  a  fala  do(a)  entrevistado(a)  “J”:  “ao chegar  no 

mercado, o aluno está pronto na teoria, mas na prática é que vai desenvolver mesmo essas 

competências”.

Ainda que em um contexto de educação essencialmente profissionalizante (conforme o 

SENAC está identificado) pudesse se imaginar a possibilidade dos docentes virem a defender 

o espaço escolar como local provável de construção de competências, essa não foi a visão de 

88% dos(as)  professores(as)  pesquisados.  Tendo como referência  o  que  está  prescrito  no 

discurso  pedagógico  oficial  e  referendado  pela  Instituição,  os  posicionamentos  foram 

categóricos:

“de jeito nenhum” (professor(a) “A”); 

“não, não” (professor(a) “B” ); 

“sem a experiência de estágio, lá fora, eu acho que fica inviável construir 
competências só na sala de aula” (professor(a) “C”);

“na teoria há uma abstração. Eles até procuram entender. Mas na prática é 



que eles vão ter a construção desse conhecimento” (professor(a) “E”);. 

 “eu acho que só no dia a dia é que a gente vai poder observar se o aluno 
está preparado. O tempo de estágio é muito curto para fazer uma avaliação 
das competências do aluno” (professor(a) “F” ) .

Aqui  consideramos  importante  realçar  especificidades  nos  extratos  das  falas  da 

maioria  dos(as)  entrevistados(as),  ao  se  relacionar:  currículo  por  competências,  o  seu 

resultado na formação dos profissionais e sua capacidade de inserção no mercado. Iniciamos 

com os argumentos relativos às implicações do currículo destinado à formação de Técnicos 

em Secretariado:

 “Ele  [o  aluno]  precisa  da  parte  prática,  também,  nas  empresas,  no 
campo de trabalho p’ra que haja uma articulação entre teoria e prática, 
porque eu acho que, às vezes, falta a questão da articulação” (professor(a) 
“J”).

“O complemento seria o estágio. Só em sala de aula não seria completo. 
Ainda fica faltando algo que seria a questão da prática por meio do estágio” 
(professor(a) “L”).

“Veja  só!  Eu  não  posso  dizer  que  100%  está  preparado  conforme  as 
exigências do mercado. (...) Eu acredito que em torno de 80% do que eles 
observam aqui eles irão encontrar lá fora. Não há uma aproximação muito 
grande entre cotidiano e as teorias. A gente está indicando caminhos. Eu 
acho que o aluno leva alguma base, agora, pronto para o mercado, eu acho 
que nem tanto porque falta essa relação entre teoria e prática.  Uma 
situação na escola é muito diferente no trabalho. Ele tem a base, mas no 
trabalho ele vai encontrar situações que ele nunca imaginaria” (professor(a) 
“M”).

“eu acho que o aluno leva alguma base, agora, pronto para o mercado, eu 
acho que nem tanto porque falta essa relação entre teoria e prática.  Uma 
situação na escola é muito diferente no trabalho. Ele tem a base, mas no 
trabalho  ele  vai  encontrar  situações  que  ele  nunca  imaginaria” 
(professor(a) “N”).

Os depoimentos, acima, poderiam ser considerados previsíveis, uma vez que, estando 

a idéia de competências, intimamente, relacionada ao saber fazer e, conforme anunciamos 

anteriormente, o curso Técnico em Secretariado não possui ambiente pedagógico com infra-

estrutura  favorável  à  construção  de  determinadas  competências.  Pelas  razões  expostas, 

possivelmente,  seríamos  tentados  a  justificar  que  a  inviabilidade  constatada  pelos(as) 

docentes, deve-se  ao fato do referido curso não dispor das condições necessárias (laboratórios 

especializados, horas/aulas disponíveis para o estágio curricular, etc.). Entretanto, o que dizer 



quando manifestações similares partem de professores(as) do Curso Técnico em Enfermagem, 

os  quais  desenvolvem  suas  atividades  curriculares  em  ambientes  especializados,  bem 

equipados e com horas/aulas disponíveis para estágio curricular? Vejamos os argumentos, a 

seguir:

“ainda  tem muitas  coisas  p’ra  serem acrescidas,  principalmente  por 
conta da quantidade de alunos por sala, (...) porque em alguns momentos 
a gente puxa bastante, a gente trabalha bastante p’ra ter condições de atender 
a cada aluno em suas dificuldades específicas” (professor(a) “B”).

“O  tempo  de  estágio  é  muito  curto para  fazer  uma  avaliação  das 
competências do aluno” (professor(a) “E”).

“Não  tem  como  eu  falar  sobre  ventilação  mecânica  e  não  ter  um 
paciente conectado em um respirador para eu mostrar ao aluno como é 
que faz aquilo.  Na teoria há uma abstração. Eles até procuram entender. 
Mas na prática é  que eles  vão ter  a construção desse  conhecimento” 
(professor(a) “D”).

“No cotidiano do trabalho ele vai encontrar outros desafios e ele vai ter 
que, de acordo com o exigido no trabalho, ele desenvolver o seu trabalho, lá 
fora” (professor(a) “G”).

Com base nos depoimentos apresentados até aqui, é possível se perceber que a partir 

das falas dos sujeitos, dois enfoques, embora interdependentes, apresentam-se pertinentes à 

nossa análise: um está relacionado à compreensão evidenciada pelos entrevistados, sobre a 

inter-relação teoria-prática; o outro trata da possibilidade do currículo organizado a partir das 

competências profissionais, não estar se tornando uma realidade no SENAC/PE. 

Na  primeira  abordagem  a  categoria  “prática”  parece  estar  sendo  utilizada  como 

sinônimo de “saber fazer”, ou seja, lhe é atribuído um caráter essencialmente “utilitário”. De 

forma  linear  e  equivocada,  esse  enfoque  apresenta  a  prática  como  oposto  ao  teórico. 

Contrariando essa perspectiva,  Kuenzer  (2003)  defende que  a  relação teoria-prática só se 

efetiva por meio do pensamento, ou seja, da atividade teórica. É nessa atividade teórica que o 

pensamento se move, sucessivamente,

“entre o abstrato e o concreto, entre a forma e o conteúdo, entre o imediato e 
o mediato, entre o simples e o complexo, entre o que está dado e o que se 
anuncia.  (...)  É  um movimento  do  pensamento  no  pensamento,  que  tem 
como ponto de partida um primeiro nível de abstração composto pela vital, 
caótica  e  imediata  representação  do  todo  e  como  ponto  de  chegada  as 
abstratas  todo  e  como  ponto  de  chegada  as  abstratas  formulações 



conceituais,  voltando  ao  ponto  de  partida,  agora  para  percebê-lo  como 
totalidade  ricamente  articulada  e  compreendida,  mas  também  como 
prenúncio  de  novas  realidades,  apenas  intuídas,  que  levam o  presente  a 
novas buscas e formulações a partir da dinâmica histórica que articula o já 
conhecido ao presente e anuncia o futuro. (...) Ademais, é preciso considerar 
que a prática não fala por si mesma; os fatos práticos ou fenômenos têm que 
ser identificados, contados, analisados, interpretados, já que a realidade não 
se deixa revelar através da observação imediata” (Kuenzer, 2003: 23-24).
 

Concordamos  com essa  autora  que,  restringir  a  prática  à  dimensão  operacional  é 

empobrecê-la. Especialmente, em se tratando do desenvolvimento de competências a serem 

manifestadas  em  situações  inesperadas  e,  por  isso  mesmo,  passa  a  requer  intervenções 

imprevisíveis, para as quais, torna-se indispensável “a capacidade de articular conhecimento 

científico e conhecimento tácito, superando os limites das práticas individuais pelo trabalho 

cada vez mais coletivizado” (Kuenzer, 2003: 24).  

O depoimento, a seguir, com riqueza de detalhes, reforça a nossa preocupação no que 

se refere às concepções apreendidas pelos sujeitos, sobre relação teoria-prática:

“aqui na sala de aula a gente ensina tudo bonitinho, tudo teoria. Mesmo 
com algumas  dificuldades  é  o  ideal  da  história.  Quando  ele  chega  nos 
hospitais ele não encontra o ideal. Ele tem que pegar a teoria idealizada, 
pegar a prática que teve, no Laboratório, mais perto do ideal e aplicar na 
realidade que às vezes as condições são bem diferentes. (...)  Também no 
Campo  de  Estágio,  como  ele  tem de  lado,  a  supervisora  de  estágio, 
ajudando a providenciar alguma coisa, suprindo algumas dificuldades e 
ajudando a vencer as improvisações, ele vai colocando as coisas no seu dia 
a dia. Mas se ele saísse, direto, da sala de prática para o trabalho, ele não 
teria condições de enfrentar, sozinho, a realidade conforme são exigidas 
no cotidiano do trabalho” (professor(a) “F”).

A forma apresentada, acima, de se referir à relação teoria-prática, onde a prática se 

apresenta como transposição da teoria, permite reforçar a advertência feita por Depresbiteris 

(2005:  11),  a  qual  nos  aliamos:  “na  educação  profissional  deve-se  ter  bem  claro  que  a 

competência não é algo que a pessoa aprende para repetir exaustivamente ao longo de sua 

vida”. Como se sabe, existem fatores diversos interferindo em um mesmo evento, ocorrido em 

contextos diferentes, sem se perder de vista que a relação teoria-prática é um movimento 

contínuo,  do  pensamento  no  pensamento,  não  permitindo  que  a  prática  tenha  existência 

independente do pensamento, conforme nos orienta Kuenzer (2003).   



As falas  das  supervisoras,  ao mesmo tempo em que permitem retomar o segundo 

enfoque de nossa análise, neste tópico, parecem refletir as experiências compartilhadas com 

os(as)  professores(as),  ao  reforçarem  o  sentimento  de  que  a  educação  profissional  por 

competências não é tarefa que se completa na escola, e nem tão pouco é de fácil condução.

“É  muito  difícil! Eu  acho  que  a  gente  tenta,  mas  na  minha  visão, 
competência  é  uma  coisa  que  não  se  adquire  nos  seus  100%.  Você  vai 
adquirir uma essência muito grande desse todo, mas a outra parte quem 
vai dar é o mercado. Eu acho que nenhum conhecimento vai lhe dar essa 
competência que o mercado exige,  até porque é lá fora, no momento 
necessário,  que  a  competência  se  manifesta  de  acordo  com  cada 
trabalho. (...) Eu acho que o aluno sai daqui com uma boa base, daqui ou de 
qualquer outra instituição que se respeite, que tenha a classificação boa. Mas 
eu  não  acredito  que  nenhum aluno saia  com os  100%.  Ele  sai  com um 
percentual  de  conhecimento  muito  bom,  e  o  resto  ele  mesmo  busca, 
dependendo do respeito que ele tem pela profissão dele, da consciência de 
cidadania. Ele vai buscar lá fora e vai estar, permanentemente, em busca 
dessa competência” (supervisora “1”).

“O aluno sai com um bom perfil, mas existem coisas que só no dia-a-dia 
da vida é que se complementam. Nós temos alunos do curso Técnico em 
Enfermagem que se saíram muito bem em concurso, dentro de uma visão 
teórica de concurso e já estão trabalhando. Quando chegam no trabalho, a 
exigência  é  que  eles  já  estejam  prontos  p’ra  tudo.  Só  que  simular 
situações,  dramatizar  não  é  a  mesma  coisa  do  dia-a-dia  de  uma 
empresa.  Embora  que  o  aluno  do  SENAC  é  muito  bem  recebido  pelo 
mercado de trabalho porque ele está mais preparado do que em qualquer 
outra escola. Agora, dizer que ele está pronto, não está porque o mercado 
de trabalho é exigente” (supervisora “2”).

“O aluno precisa sair da sala de aula. (...) ele precisa ter essa vivência p’ra 
realmente colocar em prática aquela teoria que ele teve em sala de aula. Isso 
é  importante.  Só  numa  sala  de  aula  o  aluno  não  desenvolve  as 
competências” (supervisora “3”).

“Realmente  eles  precisam  ir  p’ra  dentro  de  uma  empresa,  ir  p’ra 
sociedade  p’ra  ter  uma  aproximação  com  o  mundo  do  trabalho” 
(supervisora “4”).

Ainda que a noção de competências venha ocupando espaço no discurso pedagógico 

dos  docentes e o  contexto  da  Educação  Profissional  mostre-se  fértil  à  propagação  desse 

modelo  de  educação,  haja  vista  a  sua  vinculação  com  o  mercado  de  trabalho  e, 

conseqüentemente, com o saber-fazer, a partir dos depoimentos registrados, acima, podemos 

presumir o sentimento de objeções e inseguranças quanto a idéia de tornar a escola, mesmo de 

Educação Profissional,  responsável pelo “desempenho construído” (DC) das competências 



profissionais, embora não contrariem a idéia destas virem a ser iniciadas na escola.

Ao que nos parece, se considerarmos o conceito de competências defendido por meio 

do  discurso  pedagógico  oficial  e  referendado pelo  SENAC,  onde  esta  (a  competência)  é 

entendida  como  “a  capacidade de articular,  mobilizar  e  colocar  em ação,  valores, 

conhecimentos e habilidades necessários para o desenvolvimento eficiente e eficaz 

de atividades requeridas pela natureza do trabalho”, o contundente pronunciamento de 

Kuenzer (2002: 11) ecoa como um grito de alerta:

“a escola é o lugar de aprender a interpretar o mundo para poder transformá-
lo, a partir do domínio das categorias de método e de conteúdo que inspirem 
e  que  se  transformem  em  práticas  de  emancipação  humana,  em  uma 
sociedade  cada  vez  mais  mediada  pelo  conhecimento.  O  lugar  de 
desenvolver competências que, por sua vez, mobilizam conhecimentos, mas 
que com eles não se confundem, é a prática social e produtiva. Confundir 
estes  dois  espaços,  proclamando  a  escola  como  responsável  pelo 
desenvolvimento de competências,  resulta em mais uma forma, sutil,  mas 
extremamente perversa, forma de exclusão dos que vivem do trabalho, uma 
vez que os  filhos  da  burguesia  desenvolvem suas  capacidades,  apesar  da 
escola que para muitos passa a ser apenas uma instituição certificadora; para 
os trabalhadores, a escola se constitui no único espaço de relação intencional 
e sistematizada com o conhecimento”.

Portanto, se considerarmos com função prioritária da escola, o desenvolvimento de 

competências profissionais, secundarizando, assim, o desenvolvimento de outras dimensões 

do ser humano, aos que dela necessitam como meio de educação, restar-lhes-á a possibilidade 

de  se  tornarem apenas  “mão-de-obra”  útil  às  necessidades  do  mercado  de  trabalho.  Por 

conseguinte, resistir à idéia da escola vir a se tornar responsável pelo desenvolvimento pleno 

das competências  profissionais,  parece-nos  uma resposta louvável,  não obstante  as razões 

estejam relacionadas, em grande parte, às questões de infra-estrutura, quantidade de alunos 

por turma, falta de preparo dos professores e deficiência na escolarização básica.

Por todas as razões já discutidas com base em autores consagrados, podemos ainda 

acrescentar  que,  considerar  a  escola  responsável  pelo  desenvolvimento  pleno  das 

competências  humanas,  seria  o  mesmo  que  considerar  esgotáveis,  no  espaço  e  tempo 

escolares, as infinitas possibilidades de crescimento dos indivíduos, ou anular a dinâmica de 



reconstrução  e/ou  renovação  dos  saberes,  da  ciência  e  das  tecnologias  que  instigam  o 

permanente  desenvolvimento  das  pessoas  e  das  organizações.  Por  conseguinte,  esses 

posicionamentos  parecem  emblemáticos  do  desejo  docente  de  não  se  tornarem  meros 

repetidores do discurso pedagógico oficial e executores de ações pré-estabelecidas. 

Em uma sociedade marcada por longos anos de colonização, décadas de ditaduras e 

por um modelo econômico que confere ao trabalho o sentido de exploração e à educação a 

finalidade de subordinação ao capital, estas fortes marcas se manifestam no posicionamento 

de um aluno, conforme relata o(a) entrevistado(a) “P”, no depoimento, a seguir:

“Eu  acho  que  a  organização  curricular  tem  atendido  muito  bem  às 
exigências  do  mercado. Embora  o  modelo  anterior  ainda  esteja 
arraigado  nas  cabeças  das  pessoas.  A  gente  vê  isso  muito  claramente 
quando a gente entra no Módulo Integrador, e há uma reação, (...) porque 
eles  querem logo o fazer e  não o compreender,  perceber,  saber p’ra 
depois fazer.  Isso é uma coisa  enraizada na família,  na  cultura,  há  uma 
cobrança. Quando o aluno está falando sobre cidadania pergunta: “ah, o 
que é que cidadania tem a ver com a secretária?”. Estes questionamentos 
em casa deixam os alunos ainda muito inseguros. Agora, o direcionamento 
do SENAC é perfeito.  Quando os alunos vão para o campo de trabalho e 
conseguem perceber  isso,  aplaudem.  É  uma mudança  e  toda  mudança  é 
muito lenta” (professor “P”).

A significativa reação do seu aluno (“ah,  o que é que cidadania tem a ver com a 

secretária?”) parece refletir a relação hegemônica do capital sobre o trabalho, sempre presente 

nas sociedades capitalistas, que aprisiona a capacidade humana de se tornar sujeito de sua 

história. O aludido questionamento nos permite também supor um reflexo do pragmatismo 

estreito do mercado de trabalho e das experiências de qualificação profissional, identificadas 

como apolíticas  e  desenvolvidas  ao  longo dos  anos,  na  maioria  das  escolas  de  educação 

profissional  do  Brasil.  Nessa  “pseudoneutralidade”  reside  a  intencional  ideologia  do 

convencimento e da conformação dos trabalhadores aos ditames da ordem vigente.

No que se refere ao percurso da aprendizagem (compreender, perceber, saber, p’ra 

depois fazer),  apresentado no depoimento do(a) professor(a), a nossa percepção vislumbra 

uma trajetória  pedagógica  com lacunas,  especialmente  por  não  se  fazer  presente  a  inter-



relação conteúdos trabalhados e aspectos gerais da realidade social dos alunos. Isto é o que 

pudemos  deduzir,  diante  da  aparente  ausência  de  sinais  indicativos  da  relação  dialética, 

implícita na construção do conhecimento, de sua interdependência (compreender-saber-fazer-

transformar...) e de sua historicidade.

Pelo  exposto,  deixamos,  aqui,  uma  reflexão  em  torno  da necessidade  de  se 

compreender  e  viver  a  escola  e  na  escola  como local  contraditório,  onde  se  reproduz  a 

sociedade mais ampla e, ao mesmo tempo, como espaço de resistência à lógica hegemônica 

de dominação. Por isso acreditamos na perspectiva democrática defendida por Giroux (1997: 

28), por meio da qual os professores poderiam assumir o papel de:

“intelectuais  transformadores  que  desenvolvem  pedagogias  contra 
hegemônicas  que,  não  apenas  fortalecem  os  estudantes  ao  dar-lhes  o 
conhecimento e habilidades sociais necessárias para poderem funcionar na 
sociedade mais ampla como a gentes críticos, mas também educam-nos para 
a ação transformadoras. Isso significa educá-los para assumirem riscos para 
esforçarem-se pela mudança institucional e para lutarem contra a opressão e 
a  favor  da  democracia  fora  das  escolas,  em  outras  esferas  públicas  de 
oposição e na arena social mais ampla”.

Merece  registro  o  depoimento  do  docente  “A”,  por  se  destacar  dos  demais,  pelo 

aparente deslumbramento em defesa do currículo organizado a partir do perfil profissional 

estabelecido  pelo  mercado  e  das  competências  dele  decorrente,  embora,  no  nosso 

entendimento, nele contenham algumas distorções, as quais discutiremos, logo em seguida:

“Eu percebo que, mesmo com toda a dificuldade que nós temos, de tempo, 
p’ra fazer a capacitação dos professores e tudo mais, o SENAC está muito à 
frente. (...) O Senac está indo bem, não está perdendo porque adotou esse 
formato por competência e o mercado ainda exige um tecnicista (por 
exemplo, no hospital, um aluno que se preocupe mais em curar feridas 
do  que  entender  o  porquê  das  feridas).  A  gente  está  formando  um 
profissional p’ra este momento e para um futuro próximo que vai exigir cada 
vez mais isso. O mercado não está tão sensível como a gente deseja, mas 
a gente está na frente.  Pra mim é uma satisfação estar em sala de aula, 
ensinando  dessa  forma,  porque  seria  muito  triste  falar  sobre  técnicas  de 
curativo, sem explicar o porque das doenças, discutir questões comunitárias, 
uma compreensão histórica, política, crítica, social, econômica. Então, com 
essa perspectiva da educação por competência, eu tenho a liberdade de 
chegar hoje, na sala, falando de coisas que, num passado muito recente, 
talvez parecesse, ao próprio SENAC, um professor que está falando de 
um  assunto  que  não  tem  nada  a  ver com  o  estudo  do  Técnico  em 
Enfermagem. (...) A realidade eles têm ao lado, na casa deles, na rua deles, 



e eles trazem isso como uma prática que eu não conheço. Há uma troca de 
saber.  Na  educação  por  competência  tudo  isso  une,  formando  um  novo 
profissional (professor(a) “A”).

O otimismo, apresentado pelo docente, parece se sobrepor aos obstáculos e, de certa 

forma,  aponta  para  a  idéia  de  que  o  currículo  por  competência,  vivenciado  no  SENAC, 

prepara  o  trabalhador,  indo  além  das  exigências  demandadas  pelo  mercado  de  trabalho. 

Partindo desse entendimento, fazemos algumas ponderações quanto às seguintes afirmações, 

intercomplementares,  do(a)  entrevistado(a):  “o  mercado  ainda  exige  um  tecnicista  (por 

exemplo, no hospital, um aluno que se preocupe mais em curar feridas do que entender o 

porquê das feridas)” e, “o mercado não está tão sensível como a gente deseja”. Na nossa 

percepção, a idéia de que o mercado “ainda não está completamente pronto para admitir este 

tipo de profissional” ou de “não está sensível” apresenta uma distorção da realidade. Ainda 

que a formação para cidadania não constitua exigência do setor produtivo, não encerra aí o 

real sentido da exclusão dos trabalhadores, constatada no mercado de trabalho. Como forma 

de aprofundamento da discussão iniciada pelo(a) professor(a), recorremos a uma perspectiva 

de análise coerente e fundamentada em pesquisas, por meio da qual Kuenzer (2005) mostra 

que o mercado utiliza-se de estratégias de exclusão do trabalhador, do mercado formal (com 

direitos assegurados), e estes passam a ser incluídos nos trabalhos precarizados (empresas 

terceirizadas,  prestação de serviços  na  informalidade,  etc.),  ao que a  autora denomina de 

“exclusão  includente”.  Da  mesma  forma,  o  sistema  produtivo,  se  alimenta,  na  ponta 

precarizada da cadeia produtiva, do trabalho quase escravo que se constitui em estratégias de 

superexploração do trabalho. Portanto, de forma previsível, é verdade que o setor produtivo 

dispõe  de  um  reduzido  quadro  de  emprego  destinado  aos  trabalhadores  flexíveis,  com 

autonomia intelectual, domínio de alta tecnologia, etc. É nesse sentido que o mercado

“passa a exigir cada vez mais qualificação de um grupo cada vez menor de 
trabalhadores que constituem uma elite  que ainda detém um conjunto de 
privilégios que a diferencia da grande massa dos trabalhadores, cada vez 
mais  consumidos,  de  forma  predatória,  pelo  capital  em  trabalhos 
precarizados de diferentes formas e,  níveis,  estabelecendo-se uma relação 



entre mercado e educação que tem articulado processos de exclusão/inclusão 
para atender à lógica da acumulação. (Kuenzer, 2005: 33).

Assim sendo, é possível depreender que a “sensibilidade” ou sagacidade dos arautos 

do capital é tamanha, que consegue dissimular seus reais interesses e/ou manipular - com 

aparente  força  “hipnótica”  -,  a  seu  serviço,  boa  parcela  dos  profissionais,  inclusive,  da 

educação. 

Outro  aspecto,  diretamente  relacionado  ao  currículo  e  abordado  pelos  sujeitos 

entrevistados, diz respeito à idéia de flexibilidade do currículo e sua conseqüente necessidade 

de se buscar, permanentemente, uma grande sintonia com as exigências do sistema produtivo. 

Essa perspectiva é referendada, com pouca contestação, pela maioria dos(as) professores(as). 

Dos(as)  entrevistados(as),  87,5%  aprovam  a  proposta  curricular  ajustável  às  constantes 

mudanças de perfis profissionais e reforçam a necessidade de mais pesquisas que revelem as 

reais  exigências  do  mercado  local,  a  fim  de  que  seja  possível  o  atendimento  à  essas 

necessidades. Isso pode ser demonstrado por meio das falas dos seguintes entrevistados:

“Eu acho que, principalmente depois que a gente começou a trabalhar 
por competência, tem feito a diferença. Pelo menos é o que eu escuto dos 
meus alunos que já trabalham como Auxiliar de Enfermagem e hoje estão no 
Módulo do curso Técnico, a diferença que estão fazendo, trabalhando com 
essa  nova didática.  (...)  Eles estão sendo mais  rapidamente absorvidos 
pelo mercado, pelo diferencial que eles estão tendo no mercado. Eu sei 
que  é  difícil...  A  gente  ainda  está  tentando  acertar,  mas  vale  a  pena” 
(professor(a) ”B”).

“Eu  acho  que  a  forma  de  organização  curricular  vem  atendendo  às 
mudanças. (...) O SENAC está na frente de muitas escolas, inclusive escolas 
de nível superior” (Professor “E”).

“Aqui  no  SENAC  se  procura  ver  o  que  o  mercado  está  exigindo  e 
analisa se o que a gente está ensinando corresponde àquelas exigências e 
procura atualizar o  que se  está fazendo.  Eu  incentivo  o aluno a  fazer 
concurso,  mesmo que  seja  só  p’ra  testar  o  aluno  se  o  que  a  gente  está 
ensinando é o que o mercado está pedindo. Eu acho que há uma relação 
muito boa que corresponde ao perfil exigido pelo mercado. Aqui a gente tem 
uma Unidade de Saúde que fez uma seleção p’ra estágio. Entre os 11 (onze) 
que concorreram, nove foram do SENAC. Então esse é um exemplo que 
mostra  que  nós  estamos  correspondendo  ao  perfil  exigido  no  mercado” 
(professor(a) “G”).

Aqui, o que nos parece questionável é a idéia de flexibilidade, vinculada à economia, 



que se quer atribuir ao currículo escolar. Consideramos pertinente esclarecer que, no nosso 

entendimento,  trabalhar  a  dimensão  econômica  também está  incluída  entre  as  funções  da 

educação.  Não  obstante,  conforme  nos  aponta  Ferretti  (1999),  não  podemos  sobrepor  a 

dimensão econômica às demais dimensões da educação humana. A centralidade na dimensão 

econômica, tornando-a orientadora da organização curricular, contribui para o fortalecimento 

do atual modelo de organização social e, conseqüentemente, para o trabalho alienado. Por 

conseguinte,

“a  escola  tem contribuído  muito  mais  para  o  mercado de  trabalho,  não 
quando tenta diretamente formar profissionais para exercer suas funções no 
sistema produtivo, mas quando deixa de lado suas outras funções sociais 
relacionadas  à  dotação  de  um  saber  crítico  a  respeito  da  sociedade  do 
trabalho alienado, pois não preparar para a crítica do trabalho alienado é uma 
forma de preparar para ele” (Paro, 1999: 112).
   

É  necessário  destacar  que  o  currículo  ganha  significado  educativo  na  prática 

pedagógica,  entretanto  durante  sua  trajetória,  até  se  expressar  enquanto  processo  de 

aprendizagem, várias etapas são desenvolvidas, durante as quais diversos elementos (sócio-

culturais, políticos, pedagógicos, econômicos, éticos, etc.) vão sendo incorporados e muitos 

fenômenos e tipos de ações vão lhe dando forma e conteúdo. Segundo Sascritán (2000: 22), 

isso  significa  entendê-lo  enquanto  fenômeno  escolar  que  manifesta  representações  não 

escolares. Assim sendo, está situado “entre as experiências pessoais e culturais dos sujeitos, 

por um lado, prévias e paralelas às escolares, realizando-se num campo escolar, mas sobre o 

qual incidem, por outro lado,  subsistemas54 exteriores muito importantes que obedecem a 

determinações variadas”.

Esse processo dialético de organização/construção do currículo e sua própria dinâmica 

de materialização, por ser dotado de grande complexidade, parece ser traduzido na tentativa 

54 Sacristán (2000) distingue oito subsistemas ou âmbitos por meio dos quais se manifestam práticas relacionadas 
ao currículo, onde se decide ou se criam influências que dão significado pedagógico ao mesmo: o âmbito das 
atividades político-administrativa; o subsistema de participação e de controle; a ordenação do sistema educativo; 
o  sistema  de  produção  de  meios;  os  âmbitos  de  criação  culturais,  científicos,  etc.;  subsistema  técnico-
pedagógico: formadores, especialistas e pesquisadores em educação; subsistema de inovação e o subsistema 
prático-pedagógico.



de reinterpretação do mesmo, feita pelos docentes. No entanto envoltos em suas contradições 

históricas e, invadidos na sua identidade cultural e social,  pelas estratégias ideológicas do 

capital, a leitura do texto se desvincula do contexto. Conseqüentemente, durante a realização 

das entrevistas com os docentes, a medida em que as perguntas, explicitamente, avançaram 

para  o  interior  da  sala  de  aula,  favoreceram  para  que  o  olhar  do(a)  professor(a)  fosse 

direcionado para o seu fazer pedagógico, permitindo o encontro do entrevistado(a) consigo 

mesmo, impelido a assumir para si a responsabilidade de um projeto concebido à sua revelia. 

Assim,  a  maioria  das  falas  permite  supor  que,  ao  direcionar  o  olhar  para  si,  os(as) 

professores(as) se tornaram mais a vontade, apesar (ou principalmente) da aparente mudança 

da condição, provisória e ameaçadora, de “observador(a)-crítico(a)”, para implicados na ação. 

Também porque, no espaço (sala de aula), sobre o qual transitam naturalmente, encontra-se o 

verdadeiro ponto de partida e de chegada para se desencadear a construção crítica do currículo 

que se pretende tornar real. 

Alguns  aspectos  significativos  foram  identificados  pelas  supervisoras,  como 

indicadores de avanço na ação educativa,  em conseqüência da implantação do modelo de 

competências, conforme ilustram as falas, a seguir:

“hoje o professor vê o aluno por outro ângulo. Ele não é mais aquela pessoa 
que chega na sala, passa o conteúdo, o aluno responde e acabou.  Agora o 
professor questiona o porquê desse aluno não ter conseguido atingir o 
nível esperado.  O que está havendo por trás da dificuldade.  Ele procura 
penetrar no “eu” daquele aluno, na história de vida dele. O que ele puder 
fazer por esse aluno ele faz. O professou passou a entender que se ele não 
conseguiu hoje, amanhã ele pode conseguir. P’ra isso tem que entender o 
hoje dele. No amanhã eles estão mais abertos e o professor chega mais fácil, 
de outra forma nesse aluno. O professor também demonstra mais respeito 
por  esse  aluno.  Ele  não é  só  um aluno,  ele  é  um individuo que tem 
problemas, e que traz p’ra sala de aula, e que o professor tem que saber 
administrar esse momento difícil do aluno. Isso deixa os professores mais 
maduros e mais sensíveis” (supervisora “1”, grifo nosso).

“após  a  implantação  do  currículo  por  competência,  eu  sinto  que  o 
professor trabalha mais junto ao aluno. Eu percebo que hoje ele conhece a 
necessidade de cada aluno.  Outra coisa é que ele também sai mais da sala 
de  aula, fazendo  pesquisas  com  os  alunos,  vendo  empresas,  vendo 
bibliotecas, promovendo situações práticas. Eu acho que isso é um ganho” 
(supervisora “3”).



“A metodologia também mudou porque o professor deixa de se apegar aos 
conteúdos e passe a ter o foco na competência, ou seja, no todo: o saber 
junto  com  o  fazer.  Essa  mudança  de  foco  faz  com  que  ele  mude  a 
metodologia em sala. Essa é uma grande dificuldade que a gente tem porque 
a maioria dos professores não tem licenciatura e eles estão muito apegados 
ao tecnicismo. Apegados ao como fazer e não ter essa visão como um todo. 
Para  ser  mais  objetiva:  mudou  a  metodologia,  mudou  o  sistema  de 
avaliação e com isso mudou também o planejamento porque ele tem que 
se preparar para a aula  e não preparar a aula.  E aí muitos ainda não 
conseguem ter essa mudança” (supervisora “4”, grifo nosso).

As  falas,  acima,  permitem  supor  um  relativo  avanço  na  relação  professor-aluno, 

deixam implícitas a idéia de aluno como sujeito social de direito, o que consideramos bastante 

positivo,  mesmo  entendendo  que  tais  finalidades  não  se  circunscrevem  ao  discurso  das 

competências.

Acrescente-se, ainda, que, nos depoimentos das supervisoras, tal como ocorreu com os 

docentes,  não  foram  realçadas  preocupações  com  o  coletivo  dos  indivíduos,  com 

transformações sociais, tampouco o trabalho constitui-se alvo de questionamento. Na nossa 

compreensão, em se tratando de sujeitos considerados capacitadores em serviço, tal condição 

pressupõe a capacidade de ir além do que vem sendo estabelecido (sem a participação dos 

principais  atores  educacionais),  participando,  com  os  professores  e  professoras,  da 

investigação permanente da prática e da organização de situações de aprendizagem crítica, 

construtiva e transformadora da realidade. É realizar movimentos conscientes no sentido de 

tornar real a tomada de consciência do fazer pedagógico.

O otimismo refletido na fala da supervisora “4”, a seguir, sinaliza para a internalização 

de algumas distorções geradas a partir do discurso pedagógico oficial, entre as quais, a idéia 

de  que  a  organização  dos  cursos,  por  conteúdos  disciplinares,  gera  a  fragmentação  do 

currículo.

“Eu  senti  uma  grande  mudança  positiva  porque,  antes, quando  se 
trabalhava com o currículo organizado por disciplinas, era tudo muito 
partidinho  e  agora  a  partir  do  modelo  de  competências,  a  gente 
consegue ter uma realidade mais próxima do que o mundo do trabalho 
pede.  E para  o  professor,  em sala  de  aula,  até  ficou  mais  fácil  para  ele 
conseguir trabalhar. (...) Antes a avaliação era muito estanque, tinha que ter 
aquelas notas. Mesmo quando era conceito. Agora ele tem que ter uma visão 



mais geral daquele aluno, daquele futuro profissional” (supervisora “4”).

Entendemos ser  essa,  uma visão  distorcida  da  realidade  em discussão.  Aliás,  uma 

distorção  que  se  fortalece  no  discurso  oficial  pedagógico.  Ao  relacionar  a  organização 

disciplinar  à  idéia  de  fragmentação,  a  entrevistada  parece  desconhecer  que  o  modelo  de 

educação por  competência  não é  disciplinar  porque  cada competência  e  habilidade,  a  ser 

formada,  pressupõe  o  domínio  de  conhecimentos  que  integram várias  disciplinas.  Razão 

porque,  normalmente  está  organizado  por  módulos,  “supondo  que  cada  módulo  englobe 

conteúdos e atividades que sejam capazes de formar determinado conjunto de habilidades” 

(Lopes, 2001: 7). Acrescente-se, ainda, que:

“em  termos  de  sua  organização,  o  currículo  por  competências  não  é 
disciplinar,  na  medida  em  que  as  habilidades  e  competências  a  serem 
formadas  exigem  conteúdos  de  diferentes  disciplinas.  Por  isso,  sua 
organização normalmente é por módulos, supondo que cada módulo englobe 
conteúdos e atividades que sejam capazes de formar determinado conjunto 
de  habilidades.  Essa,  por  exemplo,  vem sendo a  orientação  mais  recente 
conferida à educação profissional no Brasil. Diferentes módulos permitem a 
formação de conjuntos de habilidades e competências que visam transcender 
a  uma qualificação  profissional  específica.  Em função  dessa  organização 
curricular  não-disciplinar,  o  currículo  por  competências  pode  ser 
considerado um currículo integrado, pois as competências por si, expressam 
uma integração dos conteúdos”. (Lopes, 2001: 7).

 Com  isso,  queremos  realçar  que  a  idéia  de  integração  implícita  no  currículo 

organizado por competências, conforme nos adverte Lopes (2001), não está relacionada aos 

enfoques questionadores das teorias de eficiência social (Dewey), ou da perspectiva crítica de 

currículo.  Na verdade,  não há interesse em se questionar profundamente o sistema sócio-

econômico  capitalista.  A  integração  de  que  fala  o  modelo  de  competências,  tem  como 

perspectiva os processos de inserção e de aceitação do modelo social vigente. O elemento 

integrador do currículo por competências é o setor produtivo, de sorte que: “são integrados os 

saberes  necessários para  a  execução de atividades  profissionais  segundo as  exigências de 

mercado”  (Lopes,  2001:  7).  Portanto  este  é  um  currículo  que  “tem  mais  a  ver  com  os 

interesses da produção do que com a autonomização dos alunos” (Ferretti, 2002: 306). 



Assim,  diferentemente  do que a  fala  da supervisora deixa transparecer,  o  discurso 

oficial tem como princípio integrador do currículo, “os saberes necessários para execução de 

atividades profissionais segundo as exigências do mercado” (Lopes, 2001: 7), sem que seja 

ventilada  a  possibilidade  de  questionamento  desses  saberes  dominantes.  A  delimitação 

racional de conteúdos, com estreita vinculação a comportamentos e ações profissionais, torna-

se  critério  da  organização  do  conhecimento.  Dessa  forma,  as  perspectivas  integradora  e 

interdisciplinar  não  têm  como  finalidade  a  superação  das  disciplinas,  conforme  parece 

entender a supervisora “4”. Como podemos perceber, nesse modelo de educação, de forma 

contraditória, “a interdisciplinaridade tem uma função instrumental. Trata-se de recorrer a um 

saber  diretamente  útil  e  utilizável para  responder  às  questões  e  aos  problemas  sociais 

contemporâneos”  (Brasília,  MEC/SEMTEC,  1999:  44).  Sobre  o  assunto,  vale  registrar  o 

insuspeito posicionamento de Perrenoud (1999), uma vez que se trata de um grande adepto do 

modelo de competência. Para esse autor, é um grande equívoco imaginar que desenvolver 

competências  implica  abrir  mão  das  disciplinas.  “Em  toda  hipótese,  as  competências 

mobilizam  conhecimentos  dos  quais  grande  parte  é  e  continuará  sendo  de  ordem 

disciplinar...”  (Perrenoud,  1999:  40).  E,  mesmo  que  a  escola  organize  os  módulos  por 

componentes curriculares ou unidades temáticas, a cultura escolar, fortemente orientada por 

disciplina,  favorece  a  organização  dos  conhecimentos  (hoje,  vistos  como  insumos  das 

competências), de forma disciplinar e, em conseqüência, a organização curricular em módulos 

termina caracterizada

“por agrupamento de disciplinas afins ou, ainda, por uma forma conjugada 
de  agrupamentos  de  disciplinas  com  projetos  ou  situações-problema.  A 
ausência de um marco curricular, teoricamente consistente, traz o risco de se 
estruturarem itinerários de formação ecléticos e desagregados que nem bem 
transmitem conteúdos, nem bem desenvolvem competências” (Ramos, 2001: 
154).

Partilhamos  do  entendimento  de  que,  na  organização  curricular  orientada  a 

partir do modelo de competências, ao se fazer um recorte do que deve ser ensinado, corre-se o 



risco de se limitar os conteúdos ao que é restrito à dimensão instrumental e, dessa forma, 

empobrecer e desagregar o processo de educação escolar, uma vez que este fica circunscrito à 

preparação  para  o  desempenho  de  tarefas  e  atividades  específicas,  preestabelecidas  e 

observáveis (Ramos, 2001).

Considerando que os demais docentes acompanham a mesma linha de raciocínio dos, 

acima registrados, podemos presumir que, para os depoentes, o currículo se esgota na parte 

explícita, ou seja, na prática pedagógica, idéia essa que difere da visão de prática pedagógica 

como uma expressão do currículo. A partir do que foi manifestado pelos(as) docentes, pode-

se presumir que a idéia de currículo está relacionada a “programa de atividades planejadas, 

devidamente  seqüencializadas,  ordenadas  metodologicamente...”.  Esta  concepção pode  ser 

decorrente de imagens denominadas por Schubert (1986), citado por Sacristán (2000: 14), 

como “imprecisas”.  Dessa forma,  a  perspectiva de currículo apresentada parece restrita  à 

prática, usualmente, denominada de ensino. Esta, compreendida enquanto uma execução das 

orientações reinterpretadas e “transmitidas” pela escola, a partir  do discurso regulativo do 

Estado, torna-se meio, através do qual “o currículo” é “consumido” por professores e depois 

pelos alunos.

As  considerações  feitas  pelos(as)  entrevistados(as)  revelam sujeitos  que  pensam a 

partir  das condições historicamente dadas (do concreto),  embora necessitem de incentivos 

para que esses saberes experienciais possam ser, criticamente reconstruídos. De forma geral, 

consideramos que as falas dos sujeitos reforçam a afirmação de Mészáros (1981) apud Freitas 

(1995: 95), quanto às funções da educação, em uma sociedade capitalista: “1. produção das 

qualificações  necessárias  ao  funcionamento  da  economia,  e  2.  formação  de  quadros  e  a 

elaboração dos métodos para um controle político”.  Partindo dessa citação e considerando a 

história  da  educação  profissional  brasileira,  a  busca  de  mecanismos  que  assegurem  a 

preparação de profissionais que respondam às exigências do mercado de trabalho, não poderia 



provocar estranheza, especialmente, em se tratando de uma instituição de educação vinculada 

aos empresários do comércio, como é o caso do SENAC.

No entanto, como parte da análise que buscamos empreender, nesta seção, torna-se 

inevitável  estabelecermos  uma relação  das  falas  dos  sujeitos  pesquisados,  com o  Projeto 

Político  Pedagógico (2000)  e  aos  Referenciais  para  a  Educação  Profissional  do  SENAC 

(2002), documentos orientadores da elaboração do currículo escolar baseado no modelo de 

competências. Constatamos que nenhum dos pressupostos defendidos por meio do Projeto 

Político Pedagógico foi evocado pelos sujeitos da pesquisa. Tampouco identificamos entre as 

competências  curriculares,  aquelas  que  tenham  como  finalidade  a  materialização  dos 

propósitos nele contidos.

Em  se  tratando  do  documento  “Referenciais  para  a  Educação  Profissional  do 

SENAC”, identificado como de grande importância para a construção do currículo escolar, 

algumas chamadas de “advertência” em relação aos “riscos” e “cuidados” que devem ser 

considerados na adoção do modelo de competências, entrecortam as prescrições normativas 

nele contidas, também não referendadas nas falas dos sujeitos. No citado documento podemos 

encontrar a seguinte “recomendação”:

“não  se  pode  deixar  de  observar  que  a  idéia  de  currículos  baseados  em 
competências,  se  não  devidamente  apropriada,  poderá  levar  a  um 
pragmatismo estreito, regulado exclusivamente pela lógica de mercado. 
Isso  resultaria  em fragmentação  do  processo  educativo  e  na  volta  a  um 
tecnicismo já suficientemente condenado por não assegurar uma formação 
abrangente,  com vistas  não  apenas  ao  saber  fazer,  mas  ao  saber  ser, 
conforme proposto nos termos da atual legislação”. (SENAC/DN, 2002: 
26-27).

Na nossa compreensão, o documento reprova o pragmatismo estreito de uma educação 

“regulada exclusivamente pela lógica de mercado” e, ao mesmo tempo, defende os propósitos 

implícitos na atual legislação, o que nos parece contraditório. Acrescente-se ainda que tal 

recomendação não assume caráter propositivo, especialmente quando seguido da idéia de que 

o modelo proposto, a partir da LDB, procura assegurar uma formação abrangente, sem que se 



chame a atenção para o viés multifuncional de que essa abrangência é portadora.

Ainda, o referido documento, realçando o currículo centrado em competências e suas 

finalidades,  define  propósitos  que  extrapolam  as  condições  objetivas  de  uma  educação 

essencialmente  profissionalizante,  e  acenam  para  a  superação  do  modelo  proposto, 

especialmente quando adverte para a necessidade de se estar  atento às tendências, para bem 

delimitar o espaço da educação profissional:

“no cenário atual precisamos, sim, preparar - e bem - para o domínio dos 
fundamentos tecnológicos e das habilidades técnicas necessárias ao fazer das 
profissões.  Mas  precisamos  ir  além, cuidando  do  desenvolvimento  de 
competências  genéricas,  que  assegurem  a  compreensão  desse  fazer,  a 
autonomia,  a  crítica,  a  criatividade,  elementos  fundamentais  ao 
exercício  da  cidadania,  da  participação  política  e,  portanto,  da 
intervenção nos  destinos  da  sociedade  futura. (SENAC/DN, 2002:  29, 
grifo nosso).

Queremos, com isso, chamar a atenção para três aspectos que podem contribuir para o 

entendimento da reinterpretação apresentada na fala dos sujeitos pesquisados. A primeira diz 

respeito ao detalhamento com que foram tratadas as prescrições curriculares,  tendo como 

referência “dogmática” a legislação vigente, naturalmente, elas se sobrepõem às advertências 

sobre os riscos do modelo de competências, contidas nos citados documentos. Em segundo 

lugar, em se tratando de advertências sem maiores desdobramentos propositivos, o modelo 

curricular instalado no SENAC/PE não pode ser identificado como negação ou rompimento 

com o modelo de educação que tem como orientador o mercado de trabalho. E, finalmente, 

sob o nosso ponto de vista, em conseqüência dos dois primeiros argumentos,  as  referidas 

advertências ou contrapontos registrados  nos documentos em questão,  não foram tratados 

pelos(as) entrevistados(s), ou sequer citados pelas supervisoras (capacitadoras).

Compreendemos, no entanto, que a perspectiva de educação “para a democracia e para 

a justiça social” não nega a possibilidade dos sujeitos se tornarem capazes de assumir uma 

atividade profissional, enquanto produtor e usuário dos bens produzidos. Ao mesmo tempo, 

entendemos a recíproca como verdadeira: desenvolver uma atividade profissional, em si, não 



deve se contrapor ao papel de sujeitos histórico-críticos. Acrescente-se ainda, que, por meio 

das falas dos docentes não foram registrados entraves específicos que viessem se contrapor à 

possibilidade de materialização das premissas implícitas no PPP (2000) e das recomendações 

contidas nos Referenciais de Educação profissional SENACDN (2002). Não obstante, também 

não se tenha registro, no currículo escolar, da prescrição de competências políticas e hitórico-

sociais  que justifiquem a importância das recomendações e  dos pressupostos contidos  nos 

referidos  documentos.  No  entanto,  não  podemos  supor  que  tais  propósitos  não  se  façam 

presentes  na  ação  educativa  dos  profissionais  que  atuam  no  SENAC/PE.  A  história  tem 

mostrado  o  resultado  de  projetos,  experiências,  produções  científicas  e  publicações 

reveladoras de uma nova abordagem da educação profissional, entendida enquanto parte de 

uma construção histórico-social, portanto vinculada aos vários campos da sociedade.

Acrescente-se,  também,  que  a  visão  de  currículo,  refletida  nos  depoimentos  dos 

docentes, permite inferir que os sujeitos pedagógicos não se apresentam como parte integrante 

da  sua  construção.  Dessa  forma,  nos  deparamos  com  a  dificuldade  para  conferir  a  esse 

currículo,  a  perspectiva  de  emancipação  dos  sujeitos  pedagógicos,  uma  vez  que  esta 

perspectiva pressupõe o entendimento de currículo como uma práxis. E, para melhor definir 

currículo enquanto práxis, recorremos aos princípios nos quais se apóia Grundy (1987) apud 

Sacristán (2000: 48):

“a) Deve ser uma prática sustentada pela reflexão enquanto práxis, mais do 
que ser entendida como um plano que é preciso cumprir, pois se constrói 
através de uma interação entre o refletir e o atuar, dentro de um processo 
circular  que  compreende  o  planejamento,  a  ação  e  a  avaliação,  tudo 
integrado por uma espiral de pesquisa-ação.
b)  Uma  vez  que  a  práxis  tem  lugar  num  mundo  real  e  não  em  outro, 
hipotético, o processo de construção do currículo não deveria se separar do 
processo  de  realização  nas  condições  concretas  dentro  das  quais  se 
desenvolve.
c) A práxis opera num mundo de interações, que é o mundo social e cultural, 
significando,  com  isso,  que  não  pode  se  referir  de  forma  exclusiva  a 
problemas de aprendizagem, já que se trata de um ato social, o que leva a ver 
o ambiente de aprendizagem como algo social, entendendo a interação entre 
o ensino e a aprendizagem dentro de determinadas condições”.



Desse conceito decorre um novo questionamento: se o currículo em ação recebe as 

influências de concepções elaboradas pelos docentes, as quais ajudam a dar forma e conteúdo 

ao  currículo  real,  como  a  noção  de  competências  está  sendo  apropriada  ou  reconstruída 

pelos(as) professores(as) do SENAC/PE?

Considerando  que  os significados atribuídos à noção de competências, ”terão efeito 

marcante no desenvolvimento do currículo em questão, já que as concepções elaboradas pelos 

docentes terão expressão nas suas práticas pedagógicas” (Costa, 2005: 57),  no sub-tópico, a 

seguir,  buscamos conhecer a visão dos(as) entrevistados(as) sobre competências, categoria 

central do nosso estudo.

4.4.1 - A Noção de Competências Reinterpretada Pelos Docentes

Considerando que toda ação está fundamentada em uma teoria, mesmo que dela não se 

tenha conhecimento, consideramos importante analisar qual o entendimento de competência 

que serve de base ao currículo em ação, por meio da prática pedagógica. 

A  dificuldade  em  formular  um  conceito  sobre  competência também  se  encontra 

refletida no  extrato das falas dos(as) entrevistados(as). Essa conclusão resulta das reações 

expressas: “eu sei o que é, mas não sei como dizer” ou “meu Deus, como dizer isso?”.

Entre os(as) professores(as) do curso Técnico em Enfermagem, alguns sinalizam para 

o entendimento de competência não circunscrita ao saber fazer, entretanto esta variável parece 

estar balizada quando o trabalho se restringe às finalidades da profissão:

“é a junção de três elementos importantes p’ra nossa vida, que seriam: o 
saber pessoal, o saber social, aquele que você se envolve e interage com o 
popular  e  o  saber  profissional.  P’ra  mim,  basicamente,  é  isso:  a junção 
desses aspectos que formam um profissional”. (professor(a) “A”).

“é o aluno estar habilitado, estar pronto, dentro da formação que ele veio 
buscar. Isso se refere, tanto à qualificação como à pessoa, ao ser humano” 
(professor(a) “C”).

Ainda que alguns elementos constitutivos do modelo de educação por competência 



tenham sido evocados, especialmente no que se diz respeito à educação ter como finalidade, 

atender  as  exigências  do  setor  produtivo,  algumas  re-interpretações,  de  forma  imprecisa, 

atribui às competências a capacidade de operar mudanças significativas no indivíduo: “mudar 

a  mente,  mudar  a  forma  (...),  o  modo  de  ver,  o  modo  de  trabalhar,  utilizando  certos 

conhecimentos” (professor(a) “D”). Acrescente-se que não se deixa entendido qual, como, o 

porquê e em favor de quem as mudanças devem acontecer. Seguindo posicionamento similar, 

o(a) professor(a) “B” esclarece que

“não é só o saber fazer. Inclui o pensar, o ver adiante p’ra poder você sair 
das  situações,  p’ra  saber  lidar  com  os  colegas,  p’ra  saber  lidar  com  a 
continuidade  de  um  trabalho,  saber  lidar  com  você  mesmo,  inclusive 
naqueles  dias  em  que  você  não  tá  bem.  Então  você  tem  que  ter 
competência para cada ponto da sua vida” (professor(a) “B”).

Tal  enfoque,  aparentemente,  influenciado  pela  lógica  implícita  nos  Referenciais 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico, atribui à competência 

um acentuado  poder  transformador  do  indivíduo.  Nesse  sentido,  confirmando  o  que  nos 

informa Ferretti (2000: 123), o modelo de competências, de forma exacerbada, dá ênfase aos 

“atributos individuais,  em detrimento das ações coletivas na construção das identidades e 

espaços profissionais. Na verdade, o modelo trabalha sobre o suposto de que tudo no campo 

profissional se torna responsabilidade do individual...”.

Reforçando os  posicionamentos  anteriores e,  ao mesmo tempo,  destacando-se pela 

“fidelidade” aos princípios ideológicos implícitos na noção de competência,  na fala do(a) 

docente “E” encontram-se explícitos o individualismo e sua aliada, a competitividade que 

vêm “contaminando” as relações interpessoais e sociais.

“Se eu estou alcançando o meu objetivo, eu estou sendo competente naquilo 
que  eu  estou  fazendo.  (...)  É  como  se  costuma  dizer:  quem  tem 
competência se estabelece”.

Foi possível observar também a idéia de competência vinculada à aprendizagem, ainda 

que esta tenha sido apresentada como sinônimo de “adestramento” ou reprodução do saber 

ensinado. Trata-se de uma afirmação desprovida de qualquer restrição:



“... o aluno é competente quando ele é capaz de reproduzir aquilo que ele 
aprendeu. Ele precisa demonstrar que aprendeu conforme foi ensinado. Não 
precisa ser com as minhas palavras ou do texto. Se ele dá a idéia dele e não 
está contra o que foi ensinado, então ele é competente (professor(a) “F”).

Parece-nos  necessário  chamar  a  atenção  para  perspectiva  reducionista  e  linear  de 

educação,  expressa  na  fala  acima,  permitindo supor  que  o  behaviorismo/condutivismo há 

muito rechaçado nas propostas de educação, sobrevive e orienta a prática pedagógica do(a) 

entrevistado(a).

O depoimento do(a) professor(a) “A”, a seguir, embora longo, pode acenar com alguns 

elementos sobre os quais já nos posicionamos, além de ilustrar até que ponto a plasticidade 

que se quer atribuir à noção de competência, pode desencadear confusão e ambigüidades na 

apreensão desse discurso, e na ação pedagógica, dele decorrente.

“Eu vejo  o  ensino  por  competência  como uma forma democrática  de  se 
aprender e de se ensinar.  Eu pelo menos faço uma relação muito grande 
com a autonomia dita por Paulo Freire. Essa busca da autonomia de 
participação no processo, isso é fantástico. (...) Então,  essa flexibilidade 
mostra  que  nós  estamos  democratizando  o  saber  e  permitindo  a 
participação. Não estamos engessando o saber, dizendo que esse formato 
é o mais correto. Nós temos as nossas bases tecnológicas que é o conteúdo, 
como sempre foi.  Eu estou trabalhando aqui e quem está lá em Petrolina 
pode trabalhar o mesmo conteúdo, sobre uma perspectiva bem diferente da 
minha, sem perder de vista o conteúdo, sem perder o objetivo, mas dentro de 
uma perspectiva de construção da realidade daquelas pessoas que estão lá em 
Petrolina. Não existe um formato, não existe uma coisa pré-determinada, 
então eu acho isso”.

A visão do(a) entrevistado(a) revela susceptibilidade aos “(des)encantos” da educação 

por competência. Esse “deslumbramento” pode, também, traduzir a influência do discurso 

pedagógico oficial que orienta a educação profissional de nível técnico, fundamentado em 

várias matrizes teórico-conceituais, nas quais se baseiam também os teóricos da competência. 

Estas matrizes estão fundamentadas em modelos epistemológicos e são identificadas como: 

matriz condutivista ou behaviorista; a funcionalista; a construtivista e a crítico-emancipatória. 

De forma sintetizada, retomamos o entendimento de que

“a  matriz  condutivista ou  behaviorista e  a  funcionalista estão 
estritamente ligadas à ótica do mercado e limitam-se à descrição de funções 
e tarefas dos processos produtivos. (...) A matriz construtivista Apresenta, 



assim,  uma  concepção  mais  ampliada  de  formação,  mas  minimiza  sua 
dimensão  sócio  política.  A matriz  crítico-emancipatória ainda  está  em 
construção. Tem seus fundamentos teóricos no pensamento critico dialético, 
e pretende não só ressignificar, a noção de competências, atribuindo-lhe um 
sentido que atenda aos interesses dos trabalhadores, mas apontar princípios 
orientadores  para  a  investigação  do  trabalho,  para  a  organização  do 
currículo e para uma proposta de trabalho ampliada. Considera a noção de 
competência  como  ‘multidimensional  envolvendo  facetas  que  vão  do 
individual  ao  sócio-cultural,  situacional  (contextual-organizacional)  e 
processual.  Por  tudo  isso  não  pode  ser  confundida  com  um  mero 
desempenho” (Deluiz, 2001: 19-22). 

Partindo de tantos significados não convergentes, é possível presumir o que permeia o 

depoimento do docente “A”, quando vincula o ensino por competência à educação crítica, 

autônoma e libertadora, ou quando, de forma imprecisa, busca legitimar sua fala nos ideais de 

educadores progressistas.  Ideais  esses,  não identificados com os propósitos do modelo de 

competências, atualmente difundidos. 

Com base nos elementos levantados podemos supor a existência de pouca clareza na 

reinterpretação da noção de competência, muito embora nos pareça consenso a vinculação de 

competências aos atributos pessoais dos indivíduos e a sua estreita relação com o mercado de 

trabalho.  Quanto  à  abrangência,  por  vezes  equivocada,  que  se  procurou  dar  à  noção  de 

competência, na qual se integram “diversos ‘ingredientes’ do comportamento individual, pode 

camuflar uma grande dúvida conceitual, pois, já que não se sabe como defini-la precisamente, 

a competência acaba por assumir a conotação que parece ser mais conveniente” (Costa, 2005: 

60). 

Conforme demonstramos no capítulo 3, a estruturação dos cursos em estudo mantém 

algumas  especificidades,  razão  porque  nessa  sub-seção  procuramos  agrupar  as  falas  dos 

docentes por curso. Em que pesem as diferenças na estrutura curricular dos cursos, no que se 

refere aos(às) professores(as) do curso Técnico em Secretariado, pudemos concluir que os 

conceitos verbalizados pelos(as) docentes, se assemelham aos dos demais sujeitos. De forma 

mais explícita, eles sinalizam para uma maior identidade com os princípios de polivalência 

(no  sentido  multifuncionalidade),  adaptação,  imprevisibilidade,  conhecimento  provisório  e 



utilitário  e,  por  vezes  se  confunde  competência  com  a  noção  de  habilidade,  refletindo 

sobremaneira  os  interesses  demandados  pelo  sistema  produtivo,  os  quais  se  esgotam  no 

pragmatismo estreito do saber fazer. Isso nos parece emblemático da educação tratada como 

instrução que visa a conformação às exigências do sistema econômico.

“Cada empresa tem sua filosofia e cada serviço tem suas peculiaridades, mas 
se eu me adapto às necessidades do local de trabalho, independente de ter 
aquela formação, eu tenho competência p’ra isso (professor(a) “I”).

 “... é dar o máximo de si, com base no conhecimento que se tem, diante de 
uma situação inesperada” (professor(a) “M”).

“É uma coesão entre saber e fazer” (professor(a) “N”).

“É a capacidade que o indivíduo tem de por em prática, através de suas 
habilidades,  associadas  aos  conhecimentos  e  às  questões  técnicas, 
produzindo resultados eficientes e seguros no que ele está fazendo, na área 
que está atuando (professor(a) “P”).

Em  meio  as  imprecisões  refletidas  nos  depoimentos,  um(a)  professor(a)  deixa 

transparecer implicações no fazer pedagógico, bem como uma saudável e resistente esperança 

em, “daqui a algum tempo haver coisa melhor p’ra se desenvolver em sala”:

“no momento em que a gente começou a falar de competência e, mesmo 
agora,  falando com mais  freqüência,  percebe-se  a  dificuldade do próprio 
aluno  entender.  Eu  acho  que,  mesmo  no  corpo  docente  ainda  há 
incompreensão  do  que  seja  competência.  Mas  eu  acho  que  é  uma  coisa 
válida p’ra gente. Competência é um processo. Em nenhuma instituição se 
adota o ensino por competência da noite p’ro dia. Eu acredito que a 
gente ainda está em processo e daqui a algum tempo vai haver coisa 
melhor p’ra se desenvolver em sala” (professor(a) “O”).

A postura reflexiva do docente parece sinalizar para a necessidade de superação de um 

modelo visto com muitas incertezas e reflete um desejo de mudança. 

Outros depoimentos tomam como fundamental para uma pessoa tornar-se competente, 

“o  somatório de vários itens:  interesse,  dinamismo, vontade de querer  crescer... Então,  já 

tendo essa base, você agrega valores, agrega conhecimentos a essa base”, conforme afirma o 

professor(a) “O”, deixando clara a idéia de competência vinculada aos atributos pessoais e 

aprendizagem à “soma” de vários elementos.

Em  virtude  de  considerarmos  indispensável  ao  processo  de  educação  escolar,  a 



interação entre os sujeitos educacionais,  haja vista tratar-se de uma ação que se presume, 

coletiva, buscamos nos aproximar dos conceitos defendidos pelas supervisoras, a cerca do 

modelo  de  competência.  Em especial  consideramos  o  fato  dessa  função,  no  SENAC/PE, 

conferir às profissionais o papel de catalisadoras e dinamizadoras dos processos necessários à 

implementação da proposta pedagógica.

O conceito de competência vinculado ao mercado de trabalho também é uma idéia 

incorporada pelas supervisoras, como podemos ver no próximo depoimento:

“é  um processo  onde  a  pessoa  vai,  gradativamente,  chegar  a  um ponto, 
depois a outro e assim sucessivamente. Em alguma coisa estamos sempre 
nos desafiando. Esse processo é como uma escada que a gente vai galgando 
aos poucos, vai se encaixando e nunca vai acabar. Ela é ilimitada. O aluno 
sai daqui com um DC (Desempenho Construído) ou foi dado um parecer 
favorável pelo que ele trabalhou em sala, mas ele não se sente seguro.  A 
vivência no mercado é quem vai lhe dar essa segurança. É assim que eu 
vejo o trabalho por competência” (supervisora “1”).

 Percebe-se que, embora essa supervisora inicie sinalizando para a idéia de educação 

enquanto processo contínuo e inacabado, posteriormente, realiza um movimento em sentido 

contrário,  atribuindo  ao  desenvolvimento  da  aprendizagem  a  função  de  “encaixe” 

(acomodação, adaptação, ajuste, etc.) gradativo, dos indivíduos, o que contraria o sentido de 

construção do conhecimento, ao mesmo tempo em que lhe confere racionalidade instrumental. 

A  supervisora  “4”,  de  início  deixa  subentendidos  alguns  atributos  pessoais 

(proatividade,  iniciativa,  desafiador)  considerados  indispensáveis  ao  perfil  do  “novo 

profissional”  e  já  implícitos  nas  falas  da  maioria  dos(as)  professores(as).  Os  requisitos 

sugeridos, em si, não desqualificam a educação, mas o conteúdo ideológico que os restringe 

às demandas do setor produtivo, individualiza e acirra a competitividade, transforma o ser 

humano em máquina de produção da mais-valia, condicionada aos riscos de ser descartada 

pela rápida obsolescência. Ao tentar ilustrar o seu entendimento, a referida supervisora deixa 

escapar  uma  analogia  que  no  campo  econômico  tem  sido  bem  explorada,  no  entanto, 

apropriada à educação escolar, mesmo que denominada, pela supervisora, como expressão 



“vulgar”, ao ser usada como referência, desvirtua as reais funções e finalidades da educação:

“uma pessoa competente  é  aquela  que  consegue  enfrentar  dificuldades, 
transformando-as  em oportunidades. Consegue  enfrentar  desafios  com 
criatividade e está sempre buscando o conhecimento. Está sempre buscando 
se aperfeiçoar, fazer melhor, com a visão voltada para o todo. Não apenas 
para o fazer. Eu costumo dizer, vulgarmente, que é a pessoa que tem o GV 
alto  que é “o grau de viração”.  É aquela  pessoa que consegue pegar a 
dificuldade,  mesmo sem ter as ferramentas, mas tem a criatividade para 
transformar aquilo em uma oportunidade. Eu vejo isso como competência. 
P’ra mim esta é uma pessoa competente (supervisora “4”).

O extrato da fala da referida supervisora, ao mesmo tempo em que parece traduzir o 

discurso oficial, na linguagem mercantil popular, guarda uma particularidade: se a expressão 

“grau de viração alto”, não é similar à chamada “lei do Gerson” (levar vantagem em tudo), 

parece expressar bem a expectativa de muitos empregadores: dispor de um “supermen” que, 

mesmo sem ter as ferramentas, com criatividade (poderes sobre-humanos), lança mão dos 

meios (in)imagináveis para obtenção da produtividade. “Um indivíduo que se auto-regula e 

mobiliza seus conhecimentos de acordo com as performances solicitadas pelo mercado de 

trabalho”  (Lopes,  2001:  394).  Acrescente-se,  ainda,  o  demérito  de  alimentar  a  lógica  da 

competitividade e do individualismo que dá sustentação ao sistema de acumulação flexível. 

Na visão da supervisora “2”,

“Competência é  fazer bem uma coisa dominando o saber porque está 
fazendo. Por exemplo: às vezes uma pessoa da zona rural é excelente no 
desenvolvimento  de  competência,  ele  sabe  fazer.  Tem  uma  excelente 
capacidade de arar a terra, plantar e se alguém perguntar por que ela está 
fazendo  daquele  modo,  ela  não  sabe  dizer,  porque  não  tem  o 
conhecimento científico. Eu considero que ele é competente porque ele 
demonstrou que  tem uma habilidade.  Ele  pode  não  saber  da  teoria...” 
(supervisora “2”).

Na nossa compreensão, a idéia e o exemplo verbalizados se contrapõem. Desenvolver 

bem  uma  ação,  dominando  os  fundamentos  desta  ação,  diverge  radicalmente  de  “ter 

habilidade  para  fazer”,  desconhecendo  “o  porquê”  e  “para  que”  deste  fazer.  A  primeira 

afirmação realça a importância da ação consciente. Ao ilustrar a idéia, em sentido contrário, a 

entrevistada  confunde  competência  com  habilidade  enquanto  ato  mecânico  e,  portanto, 

alienado. Não obstante toda a polissemia decorrente de diversas visões teóricas nas quais está 



ancorada  a  noção  de  competência  (como  forma  de  conferir  legitimidade  à  mesma),  não 

dispomos de um referencial teórico que sirva como parâmetro para estabelecer uma relação 

com os  fundamentos  subjacentes  ao  conceito,  acima,  formulado.  Possivelmente,  a  matriz 

epistemológica behaviorista esteja aí, corporificada, por conseguinte, mais viva do que nunca. 

Distorções  dessa  natureza,  quando  não  trabalhadas  no  sentido  do  seu  desvelamento  e 

transformação, podem dar origem ao que, figurativamente, ousaríamos chamar de “anomalia 

pedagógica”, ou seja, a um processo educativo descaracterizado da sua essência educativa 

que, ao invés de educar, nulifica a essência humana. Isso nos leva a reforçar a importância das 

supervisoras atentarem para a apropriação dos significados educativos e, portanto, valorativos 

de conceitos integrantes dos documentos que fundamentam o processo educativo. E, mais do 

que isso, é preciso estar atento que “o trabalho mais profundo do ser humano é a habilidade de 

se  fazer  sujeito  de  história  própria,  construir  sua  autonomia  relativa,  arquitetar  mundos 

alternativos”  (Demo,  2006:  15).  Isso  nos  leva  ao  entendimento  de  que,  uma  proposta 

pedagógica definida sem a participação dos doentes (sem legitimidade), tende a não inspirar 

relevância  ou significado social,  ao mesmo tempo em que se  revela  vazia  de conteúdo e 

significado.

Ainda que,  numa visão geral,  algumas definições tenham apresentado contradições 

e/ou  particularidades,  além  de  uma  relativa  ausência  de  sistematização  e  objetividade, 

encontramos bastante sintonia com a noção de competências difundida por meio do discurso 

pedagógico oficial que regulamenta a educação profissional, especialmente no que se refere à 

perspectiva individualizante, ao atendimento às demandas do mercado, à ênfase nos aspectos 

comportamentais, atitudinais, funcionais e operacionais relativos ao trabalho, em detrimento, 

inclusive,  dos  conhecimentos  que  fundamentam as  ações  em uma  determinada  profissão 

(Deluiz, 2001). 

A riqueza dos depoimentos nos permitiu circular em meio a encontros e desencontros 



conceituais, negação e afirmação do currículo por competência embora, em duas coisas, a 

maioria dos depoentes concorde:  há compatibilidade entre os perfis  profissionais  exigidos 

pelo mercado de trabalho e os perfis de conclusão dos cursos do SENAC/PE e a convicção de 

que houve mudanças positivas com a implantação do modelo de competências, ainda que 

considerem  o  referido  modelo,  refém  da  falta  de  algumas  condições  para  viabilizá-la. 

Acrescente-se  também,  a  ausência  de  fundamentos  teóricos  que  permitam  melhor 

compreensão e condução da proposta.

A  perspectiva  de  inviabilidade  do  modelo  de  competências,  apontada  pelos(as) 

entrevistados(as), nos desafiou a penetrar, um pouco mais, no interior da sala de aula, onde o 

currículo formal se manifesta em ação. Esse encaminhamento decorreu da necessidade de 

situar os entrevistados no ambiente de sala de aula, uma vez que as falas, em sua maioria, 

pareciam advir de profissionais que se apresentavam desvinculados do processo de construção 

do currículo formal. Nesse sentido, destacamos o próximo capítulo, no qual nossa discussão é 

direcionada no sentido de entender o desafio enfrentado pelos(as) professores(as), na prática 

pedagógica, espaço privilegiado no qual teoria e prática, inevitavelmente se articulam, mesmo 

quando os atores desconhecem as bases teóricas que fundamentam o seu fazer pedagógico. 



CAPÍTULO 5 - O MODELO DE COMPETÊNCIAS NA SALA DE AULA: 
O DISCURSO PEDAGÓGICO OFICIAL E A PRÁTICA 
DOCENTE COMO PONTO DE TENSÃO



5.1  –  Avaliação  de  Competências  Profissionais  na  Escola:  saberes  em 
confronto

Compreendendo  que  a  construção  do  conhecimento  se  dá  por  meio  da  atividade 

mental e ocorre de forma peculiar, na relação sujeito com a realidade, não é difícil concluir 

que o processo de aprendizagem acontece nas várias situações sociais. Vista sob tal enfoque, a 

aprendizagem não se circunscreve ao ambiente  escolar,  ainda que seja na escola onde os 

conhecimentos,  historicamente  construídos,  sejam  trabalhados  de  forma  deliberada  e 

sistematizada. Esse processo intencional permite também o entendimento de que, estando a 

escola  inserida  na  sociedade,  como  as  demais  instituições,  sofre  influências  ideológicas, 

culturais, políticas e econômicas, entre outras, razão porque

“não se pode pensar a escola como pura, neutra, transmitindo e renovando 
uma  cultura  universal  e  sem manchas;  nem  se  pode  atribuir  à  escola  a 
transmissão de pura ideologia ou do arbítrio cultural, vinculada a interesses 
estribados no poder. Deve-se compreender, antes, cada escola à imagem do 
grupo que a compõe, com as forças e tendências que ele apresenta; e desde a 
inércia  conservadora  até  a  consciência  revolucionária.  Forças  essas  e 
tendências,  que  cada  pessoa  faz  dentro  do  grupo  e  do  que  resulta  uma 
posição do grupo” (Gandin, 1998: 42).

Portanto  não  dá  para  conferir  à  escola,  enquanto  instituição  de  educação,  a 

exclusividade  no  desenvolvimento  dos  saberes  e  competências  profissionais  e  sociais, 

consideradas indispensáveis ao desenvolvimento pleno dos indivíduos, tampouco podemos 

eximir  os  sujeitos  pedagógicos,  de  perseguirem  (sem  espontaneismo,  ingenuidade  e 

voluntarismo),  com  determinação  crítico-investigativa,  possibilidades  sociais  para  a  ação 

educativa que lá se desenvolve.

Partimos desse entendimento para melhor nos aproximar da materialidade do currículo 

por competências,  ou seja,  do currículo em ação.   Para tanto,  o nosso diálogo centrou-se 

(diretamente)  no  interior  da  sala  de  aula.  Nesse  ponto  da  discussão,  os  olhares  docentes 

focalizaram  desafios  à  implantação  do  modelo  de  competências,  não  abordados, 

anteriormente,  nas  suas  falas,  permitindo,  dessa  forma,  maior  aproximação  com as  reais 

implicações do modelo de competências, em uma escola, essencialmente profissionalizante. 



Entre as implicações identificadas como de grandes repercussões para o processo de educação 

escolar,  foram  destacadas:  professores  despreparados  para  implantação  da  proposta; 

resistência  oculta,  tempo  incompatível  com  o  desenvolvimento  das  competências 

preestabelecidas; técnicos na regência de sala de aula e/ou professores sem formação para 

docência; rotatividade de professores; tempo incompatível com as prescrições do modelo de 

competências; contexto escolar inadequado às prescrições do currículo por competências ou 

incomparável  com o cotidiano profissional;  e  alunos com defasagem na formação básica. 

Esses elementos vieram à tona no momento em que os docentes demonstram se identificar 

como sujeitos do currículo, agora, em ação. Essa emblemática reação tardia, (não rara nas 

escolas),  lamentavelmente,  muitas  vezes  ocorre  quando  o  discurso  pedagógico  oficial,  já 

instalado, atesta a sua (in)adequação, ou o contexto escolar apresenta-se incompatível com a 

materialização dos propósitos. É o que presumimos do depoimento do sujeito “A” que, em 

situações anteriores desta entrevista, podemos encontrá-lo com um discurso apologético ao 

modelo de competências.

“O primeiro desafio enfrentado é o número de alunos em sala de aula. Isso 
e um dos problemas graves. Há disciplina com 05 (cinco) dias de aula. Nós 
temos profissionais que são contratados para determinadas disciplinas. Ele 
chegou hoje e foi contratado. Se esse profissional não foi capacitado p’ra 
trabalhar por competências e a nossa proposta é por competência, como 
é que pode? (...) Então nós terminamos pegando os profissionais disponíveis 
que são bons, mas só dominam as técnicas. São reconhecidos, porém não 
utilizam a mesma metodologia que a nossa, nem a nossa didática, nem  a 
mesma forma  de  trabalho  do  SENAC.  Ao  chegar  você  tem  um  curto 
espaço de tempo com a supervisão p’ra passar informações,  mais ou 
menos, de como a coisa funciona. Nós sabemos como educador que isso 
não é suficiente. Não é fácil quebrar nossos paradigmas: eu não fui formado 
por  competência,  mas  tenho  que  formar  por  competência.  (...)  Então, 
imagine como é  possível  avaliar  as  competências  de  cada aluno se  o 
professor tem 30 alunos p’ra trabalhar e avaliar em 05 (cinco) dias? Nós 
temos aí dois problemas: um é adaptar o professor à nova situação que é 
trabalhar por competência.  O outro é tentar suprir o  que o aluno não 
recebeu  no  seu  ensino  fundamental  e  médio,  o  que  é  muito  difícil” 
(professor(a) “A”).

Os pontos extraídos da fala  do(a) professor(a) “A”, são retomados,  em partes,  por 

vários(as) outros(as) professores(as).  Em se tratando da avaliação de competências, alguns 



demonstraram  preocupação  com  os  instrumentos  utilizados,  formas  de  acompanhamento 

permanente  e  a  utilização  dos  “indicadores  de  aprendizagem”  (DC,  DEC  e  DNC).  Dos 

entraves  apontados  podemos  confirmar  que  demonstrar  identidade  e  interpretar  as  bases 

teóricas  que  fundamentam o  modelo  em  discussão,  não  é  o  suficiente  para  lhe  garantir 

materialidade. A chave para o entendimento dessa questão consiste em entender, que  "uma 

teoria é prática na medida em que materializa, através de uma série de mediações, o que antes 

só  existia  idealmente  como  conhecimento  da  realidade  ou  antecipação  ideal  de  sua 

transformação" (Vázquez, apud Kuenzer, 2002: 10). Portanto, não é possível desconsiderar 

que há especificidades, na ação educativa, que as teorias não dão conta. 

 Realçamos a fala do sujeito “B” que, de alguma forma, realiza questionamentos em 

torno de sua prática e, conseqüentemente, viabiliza a possibilidade de descobertas, quiçá, em 

favor da superação dos mecanismos restritivos da educação por competências. Não obstante, 

temos a  clareza de que  sua problematização diz  respeito  à  “forma” (aparência)  e  não ao 

“conteúdo” da ação (a essência), ou seja, há uma preocupação com a prática e não com os 

fundamentos reais da prática. Em outras palavras, o(a) entrevistado(a) se detém no “como 

fazer” a avaliação, sem nenhum destaque para “o que”, o ”por que ”, o “para que” fazer a 

avaliação” e “a serviço de quem está o resultado da ação”. 

“A maior dificuldade ainda é a questão da avaliação, principalmente no 
registrar, porque como é uma avaliação contínua, é necessário registrar essa 
avaliação, para poder tá mostrando ao aluno, todos os dias, como é que ele 
está crescendo. (...) Será que o caminho realmente de trabalhar, avaliar por 
competência é esse, ou eu tô exigindo demais, ou tô exigindo de menos? (...) 
A maneira como estamos avaliando será que é correta? É isso. O desafio 
maior é avaliar” (professor(a)”B”).

No  depoimento  do(a)  professor(a)  “E”,  a  seguir,  é  possível  presumir  a  idéia  de 

separação entre processo de construção do conhecimento e processo de avaliação, como se o 

segundo não estivesse implícito no primeiro, denotando a possibilidade de fragmentar etapas 

e mecanismos de desenvolvimento do processo de aprendizagem. Significa, acima de tudo, 

compreender  avaliação independente de ensino-aprendizagem, ou seja  com um fim em si 



mesmo.

“A  própria  forma  de  avaliação,  ela  dá  muito  mais  trabalho  do  que  a 
avaliação clássica: faça a prova, dá a nota. Avaliar o aluno a cada dia, 
avaliar sua forma de se portar é difícil. Pode ser por que estamos no início 
do  processo,  mas  há  um  pouco  de  dificuldade.  (...)  Eu  sinto  uma 
dificuldade  maior  na  avaliação  do  que  na  própria  construção  de 
conhecimento (...)”. (professor(a) “E’).

As manifestações dos docentes “B” e “E” permitem entender que os conhecimentos 

teóricos são indispensáveis, mas não são suficientes para desenvolver competências e que a 

prática,  por  si  só,  não  responde  pela  competência,  tampouco  será  juntando  conteúdos  e 

práticas  que  os  alunos  desenvolverão  competências.  Daí  porque,  em  qualquer  nível  ou 

modalidade de ensino,  no que se refere ao  processo de educação escolar, aceitamos como 

aplicável  o  entendimento  de  Kuenzer,  (2002:  10)  ao  afirmar  que  as  escolas  devem  ser 

entendidas

“como espaços de articulação com o conhecimento socialmente produzido, 
enquanto produtos, e como espaços de apreensão das categorias de produção 
deste conhecimento, enquanto processos metodológicos. São por excelência, 
espaços da produção teórica, do trabalho intelectual,  sempre que possível 
articulado à práxis, mas sempre incapaz de reproduzi-Ia em seu movimento e 
em sua complexidade”).

O  desafio  apontado  pelos  sujeitos,  a  seguir,  entre  outros  aspectos,  permite  que 

chamemos a atenção para uma questão bastante enfatizada por estudiosos da competência, 

sobre  o  qual  ninguém  discorda,  apesar  dos  enfoques  divergirem:  a  questão  do  tempo 

necessário à formação de competências. 

“O maior  desafio  eu considero  o tempo previsto p’ra cada disciplina. 
Temos Unidades Temáticas que são muito curtas e  não dá p’ra  gente 
observar, direito, o aluno e nós temos que dá uma resposta se ele é ou não 
competente. É muito difícil administrar esse tempo. Nesse pouco tempo é 
mais fácil você fazer uma “provinha” e dar o resultado p’ro aluno e dizer 
você teve tal nota. E avaliar por competência você não pode se resumir a 
isso p’ra saber se o aluno é ou não é competente” (professor(a) “G”).

 “A  carga  horária.  Por  exemplo,  desenvolver  competências  em  Meio 
Ambiente, quando essa disciplina é trabalhada em três dias. É praticamente 
impossível.  O professor não está  sendo verdadeiro quando ele  coloca 
para o aluno desenvolver competências em três dias. Não tem com você 
fazer isso”. (...) O professor também precisa ser capacitado nas questões que 
surgem no mercado” (professor “O”).

“Tem sido um desafio enorme a questão desse acompanhamento global. 



Antes  não havia  essa  preocupação com a visão do  todo.  E  isso  é  que é 
complicado você procurar ver esse profissional como um técnico, como um 
ser humano com problemas de todas as ordens. (...)  Então o meu grande 
desafio tem sido a avaliação porque muitas coisas interferem no todo do 
aluno e há alguns aspectos difíceis de você ver com clareza e profundidade, 
em cada aluno. (...)  Em uma semana, se a gente tem 3 horas/aulas por 
dia, temos 15 horas de convívio, por semana, com aquela pessoa.  (...) 
Cada aluno traz sua história... O ritmo de cada um é diferente, as aspirações 
divergem...  A gente também precisa entender que cada aluno aprende de 
forma  diferente.  Então  se  a  gente  não  estiver  ligada  no  outro,  nas  suas 
limitações,  com os  seus  problemas...  (...)  Eu acho  que  a  dificuldade  é 
também porque quando você avalia o aluno, você está tendo o reflexo do 
seu trabalho como professor. Isso, de certa forma, incomoda um pouco 
porque você está avaliando o outro, mas ao mesmo tempo está avaliando 
o resultado do seu trabalho...” (professor(a) “J”).

Sobre o assunto, Perrenoud (1999: 7) entende que, “quanto mais complexas, abstratas, 

mediatizadas  por  tecnologias,  apoiadas  em  modelos  sistêmicos  da  realidade  forem 

consideradas as ações, mais conhecimentos profundos, avançados, organizados e confiáveis 

elas exigem”. E nessa perspectiva apresentada, o autor chama a atenção para o dilema que a 

escola passa a enfrentar: “para construir competências esta precisa de tempo, que é parte do 

tempo necessário para distribuir o conhecimento profundo”.

 Também  confirmando  a  necessidade  de  tempo  necessário  ao  desenvolvimento  de 

competências, Kuenzer (2002) acrescenta elementos expressivos, ao mesmo tempo em que se 

contrapõe à possibilidade da escola vir a desenvolver competências, conforme afirma o autor 

acima citado (Perrenoud, 1999) e na forma como está previsto nas diretrizes curriculares:

“Perrenoud não diferencia o conhecimento tácito, derivado da articulação 
entre os saberes diversos e experiência laboral, ou conhecimento de senso 
comum, onde ciência e ideologia se mesclam de conhecimentos teóricos; daí 
o dilema: é preciso tempo para que esta articulação se dê; ele não questiona, 
contudo, se o tempo de permanência na escola, e  mesmo se o espaço da 
escola permitem esta articulação” Kuenzer (2002: 5).
 

Retornando  às  falas  dos  sujeitos,  o  aspecto  focalizado  pelo(a)  depoente  “P”  nos 

reporta  à  formação  docente  (inicial  e  continuada),  agora  pensada  na  perspectiva  do 

desenvolvimento de competências. E, mais uma vez, é possível constatar o poder regulador do 

discurso oficial  que,  mesmo vindo de  encontro  à  própria  finalidade  da  educação escolar, 

condiciona o próprio agente da ação educativa, subordinando-o à lógica econômica. Vejamos 



os argumentos do(a) referido entrevistado(a):

“O maior desafio seria o domínio dos conteúdos afins. (...) eu vejo que 
hoje a secretária é mais uma assessora do gestor, do empreendedor e ela tem 
que ter outros olhares. Eu tenho que ter um pouco de conhecimento mais 
abrangente:  conhecer  um  pouco  de  marketing,  de  eventos,  de 
administração... Está sendo muito difícil p’ra mim. Se a gente não buscar, 
não for atrás, fica difícil  para o professor entrar em sala de aula.  O 
professor tem que estar o tempo todo se reciclando, p’ra que ele possa 
atender às mudanças dessas estruturas” (professor(a) “P”).

Nas  palavras  de  Dias  e  Lopes  (2003),  citando  Bernstein  &  Solomon  (1999),  a 

formação docente com foco nas competências constitui um mecanismo de controle simbólico 

que se dá por meio de um conjunto de regras pedagógicas prescritas “que regulam o acesso e 

a distribuição da consciência, da identidade e do desejo. No caso em questão, mais fortemente 

o controle faz-se sobre como os professores constroem suas identidades profissionais” (Dias e 

Lopes, 2003: 1159). Dessa forma é incentivada uma relação determinista entre o desempenho 

dos  professores  e  o  sucesso  dos  alunos.  Pelo  exposto,  coloca-se  em  segundo  plano  os 

conhecimentos  teóricos  (científicos,  sócio-histórico,  culturais,  etc.)  e  sua  mediação 

pedagógica.  E,  nesse  sentido,  confirmando  a  nossa  hipótese  inicial,  as  indicações  e  as 

contraposições manifestadas pelos sujeitos, consideramos possível que, ao retraduzirem os 

novos  conceitos  em  categorias  do  seu  próprio  discurso  e  práticas  educativas,  os(as) 

professores(as) excluem o que lhes parece sem significado para a realidade vivida (Tardif, 

2002). 

Embora,  para  os  docentes,  as  implicações  estejam  refletidas  nas  deficiências  dos 

alunos, provenientes da educação básica, na falta de tempo destinado à formação e avaliação 

das competências, na falta de preparo e experiência dos docentes, nas resistências ocultas, na 

rotatividade de professores, falta de interação dos professores, dificuldade de participação nas 

capacitações, entre outras implicações, ao serem apresentadas deslocadas do contexto que as 

determinam,  desprovidas  de  totalidade,  ou  seja,  das  várias  dimensões  dos  problemas,  e 

desarticulados  dos  reais  determinantes,  apontam para outras  implicações  próprias  de  uma 



educação que se apresenta multidimensional e com finalidades extremamente abrangentes e 

contraditórias. 

A realidade desenhada a partir  do olhar da supervisora “1”, se assemelha a outros 

olhares que retratam a dinâmica das escolas de educação profissional (de caráter privado), no 

que  se  refere  às  dificuldades  dos  professores  interagirem,  uma vez  que,  um componente 

curricular  é  seguido  por  outro  (ministrado  por  outro  docente,  geralmente,  contratado  por 

tempo determinado), ficando, na maioria das vezes, inviabilizadas as trocas de experiências 

ou até mesmo, contatos pessoais entre eles:

“Eu percebo que a dificuldade maior é  como registrar essa avaliação. Já 
fizemos de 3 a 4 modelos e a gente não consegue acertar ainda qual é o 
melhor ou  qual é aquele que vai refletir melhor o desenvolvimento do 
aluno,  porque  não  é  só  colocar  um  DC  (Desempenho  Construído).  O 
certificado tem lá o perfil dele. Eu acho que isso é muito pouco. No ensino 
regular há uma prática de registro, no final do ano letivo. A gente não pode 
chegar a isso porque, embora o curso tenha duração de mais de um ano, 
nele são trabalhadas disciplinas que têm carga horária muito reduzidas, 
muito  pequenas,  além  do  que,  cada  uma  é  encerrada  em  um 
determinado período, seguida por outra diferente. (...) Nós temos caso de 
ter uma carga horária com 20 horas divididas em dez a doze dias. Como 
trabalhar as competências durante esse pouco tempo? Então eu sinto 
dificuldades” (supervisora “1”).

O  depoimento  da  referida  supervisora  também  acrescenta  alguns  elementos 

significativos,  decorrentes  da  prática  pedagógica  orientada  para  o  desenvolvimento  de 

competências  e,  por  si,  anunciam  implicações  na  prática  docente:  os  indicadores  de 

aprendizagem utilizados, os significados desses identificadores, a importância de um “juízo de 

valor” que deve refletir o processo de construção do conhecimento (que se dá no aluno), as 

especificidades da educação profissional, bem como a dificuldade de, em um ambiente que 

não  é  o  profissional,  se  avaliar  as  competências,  conforme  prevêem  os  documentos 

orientadores da prática pedagógica.

De forma  resumida  poderíamos  dizer  que,  ao  analisarmos  as  implicações  na  ação 

docente, a avaliação por competência e o tempo de que a escola dispõe para formar e avaliar 

competências,  são  destacados  pela  maioria  dos  depoentes  como entraves,  registrando  um 



índice de 75% dos(as) professores(as) e ratificado por todas as supervisoras.

Confirma-se  uma  grande mudança de  percepção dos  depoentes:  de  início,  as  falas 

demonstram receptividade  ao  modelo  em estudo  e  se  restringir  à  prática  pedagógica,  as 

manifestações demonstram inviabilidade da proposta. Tal comportamento induz ao seguinte 

questionamento: o que leva os(as) professores(as) a demonstrarem receptividade ao modelo 

de educação por competência e questionarem os meios propostos para se avaliar o processo 

ensino-aprendizagem? 

Outro  aspecto  que  merece  ressalvas  diz  respeito  ao  fato  das  propostas 

taylorista/tecnicista e toyotista/neotecnicita guardarem similaridades na essência e finalidades, 

permitido  o  desencadeamento  de  confusão  teórico-metodológica.  Alia-se  a  isso  o 

entendimento,  bastante  difundido  entre  professores  da  educação  profissional,  de  que  a 

natureza prática atribuída à educação profissional, implica que esse caráter se sobreponha aos 

fundamentos científicos que dão origem a uma educação crítica que desenvolve a verdadeira 

competência humana: a de se fazer sujeito histórico. Nesse sentido, a dificuldade identificada 

como ponto de tensão diz respeito à necessidade de “fazer da sala de aula uma empresa”, ou 

seja, montar um ambiente que permita avaliar o desempenho (expressão da competência) do 

aluno. Isso cria um novo embaraço: se no ambiente de sala de aula não é possível avaliar as 

competências, por falta das condições necessárias a esse fim, como é possível desenvolver as 

competências prescritas com base no perfil do profissional?

Tendo em vista  que a  avaliação desempenha um papel  importante  no processo de 

aprendizagem  e  a  ele  se  encontra,  indiscutivelmente,  vinculada;  e  considerando  que,  de 

acordo com a visão dos(as) entrevistados(as), é no processo de avaliação onde está localizado 

um dos maiores entraves à concretização do modelo de competências, supomos que as reais 

implicações dessa nova organização curricular, no processo de aprendizagem, vão muito além 

do aparente, especialmente porque  tanto a receptividade ao modelo, quanto às dificuldades 



manifestadas, não focalizam o cerne do problema, sinalizando para a ausência de clareza e 

aprofundamento sobre o modelo de competências.

Isso nos leva à possibilidade de estarmos transitando em terreno movediço no qual 

muitos(as) parecem se movimentar, “ingenuamente”, entre as peças do mesmo labirinto. Na 

realidade, a compreensão de prática é apresentada por meio da relação determinista, professor 

e aluno, ou restrita a inter-relação professor-aluno. É perfeitamente observável na maioria dos 

docentes,  o  desconhecimento  da  capilaridade  e  complexidade  de  que  é  dotada  a  prática 

pedagógica. Daí porque, ao assumir o papel de ligação entre discurso e a ação, projetos e 

realidade,  a  prática  pedagógica  responde,  não  apenas  às  prescrições  do  currículo  formal. 

Assumimos, juntamente com Sacristán (2000: 201), que a prática docente encontra-se

“profundamente enraizada em coordenadas prévias a qualquer currículo e 
intenções do professor. Por tudo isso a análise da estrutura da prática tem 
sentido colocando-a desde a ótica do currículo concebido como processo da 
ação. É agora num momento decisivo da análise da prática pedagógica na 
qual se projetam todas as determinações do sistema curricular, onde ocorrem 
os processos de deliberação e onde se manifestam os espaços de decisão 
autônoma de seus mais diretos destinatários: professores e alunos” 

E, por concordar com a possibilidade apresentada, acima, por Sacristán, levantamos 

um  novo  questionamento  que  nos  parece  pertinente:  enquanto  sujeito  pedagógico,  co-

responsável  pelo  processo  de  educação  e  decisivo  na  prática  pedagógica,  “por  que  os 

educadores deixam de aproveitar as possibilidades teóricas que lhes estão disponíveis a fim de 

repensar  as  alternativas  democráticas  e  fomentar  novos ideais  de emancipação?” (Giroux, 

1997: 197).

Diante  das  discussões  ensejadas  nesta  seção,  ratificamos  o  entender  de  McLaren 

(1997:  XVII)  por  meio  do  qual  os  professores(as)  podem  construir  novas  alternativas, 

tornando “o conhecimento e a experiência  emancipadores, possibilitando que os estudantes 

desenvolvam uma imaginação social e coragem crítica capaz de ajudá-los a intervir em sua 

própria auto-formação, na formação dos outros e no ciclo socialmente reprodutivo da vida em 

geral” (grifo no original).  Por essa razão, no próximo tópico procuramos estudar quais as 



experiências  que  se  efetivam,  por  meio  da  prática  pedagógica  dos(as)  professores(as)  do 

SENAC/PE,  com  vistas  a  confirmação  da  finalidade  central  dos  cursos  em  estudo: 

desenvolver competências. 

Partimos  da  avaliação  de  competências  por  ser  esta,  determinante  no  processo  de 

aprendizagem, por está imbricada no processo de aprendizagem, por ter sido considerada o 

maior obstáculo à materialização do modelo em estudo e por contribuir para que possamos ter 

a prática docente como elemento balizador dos conceitos que dão sentido à visão dos sujeitos.

5.2 – A Avaliação de Competências: como os(as) professores(as) respondem 
a essa exigência?

Por tudo o que foi levantado no percurso de nossa investigação, fica claro que são 

muitas as condições indispensáveis à efetivação de uma prática pedagógica orientada para o 

desenvolvimento/avaliação de competências, conforme pressupostos estabelecidos.

Nesse sentido, em se tratando do SENAC, não podemos perder de vista que, de acordo 

com os Referenciais Nacionais Para a Educação Profissional do SENAC (2001/2002), ao se 

planejar uma avaliação, deve-se considerar, três de suas dimensões fundamentais:

“diagnóstica  inicial (...):  permite  detectar  os  atributos  que  os  alunos  já 
possuem e utilizá-los para a estruturação do processo ensino-aprendizagem. 
Deve tentar recolher evidências sobre a forma de aprender dos alunos, suas 
experiências  e  conhecimentos  prévios,  seus  erros  e  concepções 
apriorísticas.(...) Sempre que possível o planejamento, seja do projeto ou da 
própria unidade didática, é feito a posteriore a essa avaliação.Dependendo da 
estrutura  institucional,  essa  dimensão  da  avaliação  pode  ter  equivalência 
com o  que  designamos  ‘requisitos  de  acesso‘  ou  mesmo  ‘seleção para 
ingresso’. (...). Formativa: permite identificar o nível de evolução do aluno 
no processo de ensino aprendizagem. (...) permitirá levantar subsídios para 
que o professor  ajude o aluno a progredir  no processo de apreensão dos 
conhecimentos, desenvolvimento e aprimoramento de destrezas, construção 
de  valores  e  qualidades  pessoais.  (...).  Esse  momento  de  avaliação  pode 
lançar  mão  das  mesmas  estratégias  utilizadas  na  avaliação  diagnóstica 
inicial,  porém necessariamente  conjugadas  entre  si.  (...).  Recapitulativa: 
apresenta-se como um processo de síntese de um tema, um curso ou um 
nível educativo sendo ‘o momento’ que permite reconhecer se os estudantes 
alcançaram  os  resultados  esperados,  adquiriram  algumas  das  destrezas  e 



habilidades propostas,  em função das situações de ensino e aprendizagem 
planejadas.  Esse tipo de avaliação pode ser  aplicado mediante estratégias 
utilizadas nas situações anteriores,  porém aproximando-se os temas e as 
situações mais diretamente das normas de competências e das situações 
reais do trabalho” (SENAC/DN, 2002: 68-69, grifos nossos).

Como podemos perceber, a Avaliação Diagnóstica pode assumir status de “requisito 

de acesso” e “seleção para ingresso”, ou identificação de conhecimentos prévios que deles se 

pode lançar mão durante a Avaliação Formativa. Esta irá  permitir ao professor identificar 

elementos  que ajudem o  aluno a  avançar  “no  processo de  apreensão  dos  conhecimentos, 

desenvolvimento e aprimoramento de destrezas, construção de valores e qualidades pessoais”. 

Todo o processo tem como síntese a Avaliação Recapitulativa que permite reconhecer se os 

estudantes atingiram os resultados esperados, cujos temas e as situações devem se aproximar 

mais diretamente das normas de competências e das situações reais do trabalho.

Não seria demais nos reportarmos às análises anteriores em que os documentos legais 

classificam alguém competente quando sabe “mobilizar e articular, com autonomia, postura 

crítica  e  ética,  seus  recursos  subjetivos,  conhecimentos,  destrezas,  qualidades  pessoais  e 

valores,  verificados  no  enfrentamento  de  situações  concretas,  previsíveis,  imprevisíveis  e 

inusitadas”. Esses valores, habilidades e conhecimentos, referem-se àqueles necessários ao 

desenvolvimento eficiente e eficaz de atividades profissionais. Nessa proposta, a avaliação 

deve ser individualizada e o desempenho é considerado o ponto de convergência dos vários 

elementos relevantes que compõem a competência. Para que a avaliação por competência se 

processe:

“a determinação legal de que os currículos da Educação Profissional sejam 
organizados com base em competências  supõe que a avaliação do aluno 
verifique sua capacidade de, no enfrentamento de situações concretas, 
mobilizar e articular, com autonomia, postura crítica e ética, seus recursos 
subjetivos,  bem como os  atributos  constituídos  ao  longo  do  processo  de 
ensino-aprendizagem  -  conhecimentos,  destrezas,  qualidades  pessoais  e 
valores”. (SENAC/DN, 2002: 66-67, grifo nosso)

A  prática  de  avaliação,  conforme  está  prevista,  elege  como  identificadores  da 

realidade, para abalizar a qualidade esperada, as normas e os padrões que, se forem rígidos, 



estarão  fortemente  direcionados  a  comportamentos  e  desempenhos  técnicos  e 

comportamentais prescritos. Sendo criativos, geram espaço para observação e “registros de 

atitudes frente a situações inusitadas”. (SENAC/DN, 2002: 66-67). Esses preceitos, conforme 

esclarece Kuenzer (2005: 33), indicam que a performance dos trabalhadores fica, cada vez 

mais, restrita ao domínio das “situações que ocorrem de maneira parcialmente imprevistas, 

que perturbam a normalidade e que não podem ser auto-reguladas pela máquina, exigindo 

intervenção humana inteligente e criativa”, ao mesmo tempo em que pressupõe capacidade de 

trabalho intelectual assegurado por níveis, cada vez mais elevados, de educação que integre 

ciência, tecnologia e cultura (Kuenzer, 2005).

No  discurso  institucional,  a  avaliação  por  competência  pressupõe  ainda  que  o 

desempenho  está  condicionado  à  competência.  Isto  significa  dizer  que  esta se  torna 

mecanismo  subjacente  que  permite  a  integração  de  diversos  conhecimentos  e  atos 

indispensáveis à realização da ação.

“No entanto, não se constata ou avalia a competência somente através de 
atos realizados (nem o desempenho se reduz a isso), o que torna impossível 
limitá-la  a  um  conjunto  de  tarefas,  operações  e  atividades  descritas  e 
codificadas  com  precisão.  A  observação  do  desempenho,  na  verdade, 
permite  identificar  o  uso  que  o  sujeito  faz  daquilo  que  sabe -  a 
articulação  e  a mobilização  das  capacidades  e  dos  saberes  em  uso.  O 
desempenho é, portanto, o ponto de convergência dos vários elementos 
relevantes  que  compõem  a  competência  ante  uma  situação”. 
(SENAC/DN, 2002: 67, grifo nosso).

Ainda,  no  citado  documento  se  faz  uma comparação  entre  avaliação  tradicional  e 

avaliação por competência. Esta é ressaltada porque, ”diferentemente, (...) é individualizada, 

pois  o  que  interessa  não  é  a  média  de  um grupo  de  indivíduos,  mas  a  comparação  do 

desempenho com o resultado preestabelecido que corresponde aos objetivos da organização” 

(SENAC/DN, 2002: 68, grifos nossos).

Acrescente-se que, de acordo com os preceitos oficiais e institucionais, para que a 

avaliação possa  expressar  concretamente as  competências  desenvolvidas  pelos  indivíduos, 

considera-se  necessário  que  o  processo  avaliativo  e  de  formação  sejam  planejados  em 



conjunto” (SENAC/DN, 2002: 68). A condição proposta nos permite reafirmar que, não ter 

condições de avaliar competência é não ter condições de desenvolvê-las, uma vez que, são 

processos interdependentes que integram uma unidade indissolúvel: a práxis.

Partindo  desses  pressupostos,  concordamos  que  as  dificuldades  anunciadas  pelos 

docentes são procedentes e pertinentes, uma vez que, tanto no discurso pedagógico oficial, 

quanto nos documentos institucionais, a competência apresenta-se vinculada à inteligência 

prática, característica essa, pertinente a matriz instrumental/condutivista que compõe o seu 

arcabouço  teórico-metodológico.  Dessa  forma,  há  uma  “identificação  direta  com  o 

comportamento/desempenho,  retomando-se,  assim  ao  princípio  fundamental  do 

behaviorismo/skinneriano, (...): o pressuposto de que os comportamentos se confundem com 

o próprio domínio do conhecimento” (Ramos, 2004): 65). 

Diante do  impasse  entre  o  discurso  pedagógico  institucional  anunciado  e  a 

inviabilidade relatada pelos docentes, procuramos identificar como os docentes respondem à 

exigência de avaliar as competências estabelecidas. Nesse sentido, iniciamos ouvindo os(as) 

profissionais do curso Técnico em Enfermagem, os quais, conforme relatamos anteriormente, 

dispõem de condições infra-estruturais que guardam uma aproximação com a realidade do 

mercado, além de oferecerem aos alunos a oportunidade de realizarem estágios curriculares 

nas empresas. 

A fala do(a) professor(a) “A” que leciona, entre outras unidades temáticas, “Primeiros 

Socorros”, mesmo querendo legitimar sua fala a partir de “indefinidas teorias”, nos traz uma 

indicação de descompasso entre o discurso anunciado e a avaliação de competências: “como 

instrumentos em sala de aula eu utilizo seminários, debates que é uma forma de interação; uso 

encenação que é outra forma que eu gosto de trabalhar, trazendo para realidade, atividades de 

relatório e pesquisa”. Mesmo que possamos considerar seminário, debates e encenações como 

instrumentos integrantes do processo ensino-aprendizagem, estes parecem não satisfazer às 



exigências  prescritas,  mediante  a  necessidade  dos  alunos  demonstrarem  domínio  das 

competências, abaixo relacionadas, especialmente quando estas pressupõem a existência de 

situações concretas, conforme está previsto no Plano de Curso da Habilitação Profissional de 

Técnico em Enfermagem – Área de Saúde, (2001a):

“realizar avaliação inicial da vítima, com vistas a determinar prioridades de 
atendimento  em  situações  de  emergência  e  trauma,  considerando  o  ser 
humano integral; atuar como cidadão profissional de saúde na prestação de 
primeiros socorros a vítimas de acidente ou mal súbito, visando manter a 
vida e prevenir complicações até a chegada de atendimento medico; avaliar 
as  condições  vitais  e  proceder  às  manobras  de  ressuscitação  cardio-
respiratórias,  sempre  que  indicado;  identificar  os  recursos  disponíveis  na 
comunidade, de forma a viabilizar o atendimento de emergência eficaz, o 
mais rapidamente possível”.

O desenvolvimento dessas competências pressupõe a existência de um contexto real, o 

domínio de bases teóricas que fundamentem a exercitação múltipla, em contextos diferentes, 

com reflexão crítica sobre a própria atividade que está sendo desenvolvida (Zabala, 1998). 

Partindo das alternativas apresentadas, pressupõe-se a inadequação dos mecanismos utilizados 

para a avaliação de competências.

Por  intermédio  das  entrevistas  pudemos  perceber  que,  embora  localizados(as)  em 

pontos  geográficos  diferentes  e  ministrando  unidades  temáticas  distintas,  as  estratégias 

apresentadas  pelos(as)  professores(as)  são  similares,  conforme  podemos  perceber  nos 

depoimentos que apresentamos, a seguir:

“Basicamente  é  isso,  provas,  seminários  e  avaliação  diária com 
instrumento criado já p’ra isso” (professor(a) “D” ).

“A avaliação pode ser oral, pode ser uma  avaliação escrita, pode ser em 
forma de seminários (professor(a) “G”).

“Eu  faço  a  avaliação  processual,  ou  seja,  avaliação  contínua  através  de 
dinâmicas, estudos de caso, de uma auto-avaliação, exercícios em sala de 
aula. Esses são meios utilizados p’ra avaliar a competência do aluno.  (...) 
Agora  só  tem um ‘porém’  que eu  senti  dificuldade.  Às vezes  têm três, 
quatro competências que as demais estão inseridas nelas. Acontece muito 
isso” (professor(a) “C”).

As práticas avaliativas anunciadas, acima, em especial as do sujeito “C”, permitem 

imaginar que há um grande distanciamento entre o discurso pedagógico oficial e institucional 



e  a  prática  docente.  O que  nos  parece  claro  é  que  há  necessidade  de  se  distinguir  uma 

conceituação  (teórica)  de  uma  manifestação  prática  e  suas  formas  de  desenvolvimento  e 

avaliação,  embora  ambas,  de  forma  inter-relacionadas  (não  equivalentes),  componham  o 

conceito de  práxis (Kuenzer, 2002). Embora as situações de avaliação demonstrem estarem 

desvinculadas das teorias que fundamentam a educação por competências, compreendemos 

como zabala (1998: 32) que não é possível ensinar nada sem partir de uma idéia de como se 

aprende”. Portanto, a despeito do aparente desconhecimento das bases que fundamental o 

modelo proposto e dos meios para tornar real o currículo preestabelecido, ao se adotar “um 

modelo teórico explícito, também se atua sob um marco teórico” (Zabala, 1998: 32). Resta 

saber o que sobreviveu dessa “fusão” de matrizes pedagógicas, que, no nosso modo de ver, 

até o momento, só vem confundindo os(as) professores(as) e supervisoras.  

Outras  experiências  relatadas  revelam  aproximação  com  o  modelo  estabelecido, 

conforme demonstra o depoimento do o(a) docente “B” que vem seguido de outros. As falas, 

a seguir, estão relacionadas ao período escolar que precede ao estágio curricular do curso 

Técnico em Enfermagem:

“Fazemos aula prática com os “bonecos”, fazemos experiências práticas de 
um  aluno  com  outro  aluno,  pesquisa  de  campo,  sentindo  a  população, 
fazendo estudo de caso na população. Não só na população doente, mas na 
população  saudável.  Não pode  deixar  de  ter  avaliação  escrita  p’ra  gente 
poder compatibilizar todos os dados. Diariamente, os assuntos abordados em 
sala de aula, a gente vai fazendo argüição. Isso também é avaliação. A sala 
de  prática  a  gente  transforma  em  ambientes  como  se  fosse  uma 
enfermaria, um hospital, uma unidade de saúde da família, um centro 
cirúrgico.  Então,  todas  as  situações  que  eles  vivenciam  nas  disciplinas, 
desde  Fundamentos  de  Enfermagem  até  UTI,  a  gente  vai  criando  as 
situações. Primeiro eles preparam o material, têm que ter o conhecimento, 
saber p’ra que vai ser utilizado, e vão fazer como se fosse na prática.  A 
gente  cria  também  uma  situação,  por  exemplo:  se  na  hora  faltar 
determinado material,  como você pode resolver esse imprevisto? Será 
que é possível improvisar sem contaminar o paciente, sem trazer prejuízo 
p’ro paciente? Então,  tudo isso é um processo avaliativo. Isso precisa de 
tempo.  Eu ainda acho que fica um pouco complicado p’ra se trabalhar 
por competência, por isso”. (professor(a) “B”).
“as  competências,  em  si,  exigidas  no  curso,  a  gente  consegue  avaliar 
mesmo, quando chega na prática. (...) no Laboratório  a gente fica sabendo 
as  dificuldades,  antes  de  mandar  p’ro  campo  de  estágio.  A  gente  fica 



sabendo quais são as habilidades que ele desenvolveu” (professor(a) “F”).

“Essa é a parte mais difícil (...) Depois que ele tem todo o embasamento 
teórico,  nós  vamos trabalhar,  na  prática,  com o material  do  laboratório”. 
(professor(a) “H”). 

Das  experiências  relacionadas  podemos  deduzir  que,  para  grande  parte  dos(as) 

professores(as) do curso Técnico de Enfermagem, a avaliação de competências profissionais é 

algo irreal e sem perspectiva de novos encaminhamentos nesse sentido, pelo menos em curto 

espaço de tempo, embora sejam promovidas aproximações com a realidade do mercado, com 

o uso do laboratório de saúde e, principalmente, por meio dos estágios curriculares.

Resta  saber  o  que  dizem,  dessa  experiência,  os  docentes  do  Curso  Técnico  em 

Secretariado  que,  em  substituição  ao  período  de  estágio,  utilizam  a  unidade  temática 

“Desenvolvimento de projeto” como a alternativa mais viável de aproximação com o mundo 

do trabalho.

Antes de relacionarmos as estratégias anunciadas como instrumento de avaliação do 

componente  curricular  “Desenvolvimento  de  Projeto”,  consideramos  importante  fazer 

algumas  considerações  que  permitem  compreender  a  perspectiva  apontada  no  plano  do 

referido curso. De acordo com os RCN/SENAC/2002, o citado componente curricular deve 

ser trabalhado ao longo do curso, de modo integrado com os demais docentes, promovendo a 

articulação e a integração dos conhecimentos, habilidades e valores desenvolvidos em cada 

módulo.  Assim,  os  projetos  trabalhados  tornam-se  eixos  curriculares  ou  ponto  de 

convergência, “não só das atividades de acompanhamento e avaliação da aprendizagem, como 

também e, sobretudo, das atividades de apropriação dos conteúdos” (SENAC/DN, 2002: 48). 

Essa  compreensão  apresenta-se  destorcida,  possivelmente,  por  falta  de  bases  tórico-

metodológicas.

Em detrimento do que foi proposto, o(a) professor(a) “I” admite:

“um  dos  instrumentos  que  eu  utilizo  na  avaliação  é  a  questão  da 
dramatização.  Por  ex.  na  disciplina “Métodos  e  Técnicas  Secretariais”, 
dentro dela a gente tem a questão da reunião. A gente fala sobre o que é uma 



reunião,  explica  os  vários  tipos  de  reunião,  mostra  o  que  precisa  ser 
desenvolvido, o que precisa ser providenciado... (...) e no final eles criam 
(idealizam) a sua empresa e fazem uma dramatização de uma reunião”. 

Desse relato podemos dizer que, embora a experiência vivenciada não corresponda à 

idéia  de  avaliação  de  competências,  indica  um  processo  mais  interativo,  ao  recorrer  à 

“simulações  do  real”.  Entretanto  convém  realçar  que  uma  simulação,  por  mais  que  se 

apresente  próxima  do  real,  não  oferece  condições  para  que  o(a)  professor(a) avalie  a 

capacidade  dos(as)  alunos(as),  “no  enfrentamento  de  situações  concretas”,  mobilizar  e 

articular,  com autonomia,  postura  crítica  e  ética,  seus  recursos  subjetivos,  bem como os 

atributos  constituídos  ao  longo  do  processo  de  ensino-aprendizagem  -  conhecimentos, 

destrezas, qualidades pessoais e valores”, conforme prevê o discurso institucional pedagógico.

Com  os  demais  relatos  percebemos  que,  ao  se  buscar  identificar  os  mecanismos 

integradores e “indutores” das competências preestabelecidas para os profissionais Técnicos 

em Secretariado, a partir da prática pedagógica vivenciada, observou-se o que Vasconcelos 

(1998) relaciona à assertiva: “na prática a teoria é outra”. Isto significa dizer que os docentes 

seguem a mesma linha anteriormente apresentada pelos(as) professores(as) do curso Técnico 

em  Enfermagem,  e  anunciam  experiências  que  se  distanciam  da  idéia  de  avaliação  de 

competências: 

 “Eu começo a avaliar o aluno desde o primeiro momento em que ele entra 
em  sala  de  aula,  em  termos  comportamentais:  disciplina,  pontualidade, 
assiduidades, relação com o grupo, o interesse, o compromisso. Eu faço isso 
pelo  método  de  observação.  (...)  Faço,  muito,  avaliações  em  cima  de 
trabalhos até porque as minhas disciplinas são muito comportamentais e 
eles têm que me dar retorno em cima de comportamentos...”. (professor(a) 
“N”).

“Eu utilizo dinâmicas de grupo. Utilizo uma caixa e dentro dessa caixa eu 
coloco todos os conteúdos que eu tenho trabalhado até aquele dia. Eu circulo 
a  caixa  e  peço  a  cada  pessoa  pegar  um  conteúdo  e  falar  sobre  aquele 
conteúdo” (professor “P”)

“Através  de  avaliações  escritas que  não  são  questões  e  respostas,  mas 
apresentação  de  trabalhos,  redação,  dramatização  de  ações  na 
comunidade (professor “L”) 
“Eu utilizo apresentações de trabalhos,  debates,  palestras,  exercícios de 
auto-avaliação por escrito...” (professor(a) “M”).



Muitas respostas revelam um certo grau de superficialidade, embora nelas nos 

pareça possível identificar atividades que dão ênfase à simulação de experiências vividas no 

mundo do trabalho, supervalorizam questões de ordem comportamental ou se apresente como 

uma reedição de experiências incompatíveis com a proposta de avaliação por competências. 

Também é possível se perceber uma relativa desatenção a outras dimensões essenciais do ser 

humano (cognitiva, sociais, políticas, etc.).  Entretanto, essa forma de reação dos docentes, 

frente a teorias, muitas das quais guardam distanciamento da realidade, para (Vasconcelos, 

1998: 17) “talvez ela possa significar um certo bom senso, uma certa intuição do professor no 

sentido de que existem outros determinantes da prática para além da teoria”. Possivelmente 

seja isso o que nos querem advertir as experiências relatadas pelos docentes.

Outro aspecto da realidade SENAC/PE, realçado pelos docentes e supervisoras, diz 

respeito ao fato de, muitas vezes, o(a) professor(a), ao ser contratado por um determinado 

tempo  ou  para  uma  prestação  de  serviço  correspondente  a  duração  de  um  componente 

curricular, (mecanismos esses que não favorecem a integração entre docentes), ao concluir 

sua carga horária, afasta-se, enquanto o seu sucessor dá continuidade  a uma nova etapa do 

curso.  Geralmente não há  contato  entre  este  e  seu antecessor.  Essa  realidade  preocupa a 

supervisora “B” que considera difícil

“enfrentar professores novos que ainda não conhecem a nossa proposta. 
Seria bom o SENAC poder contar com uma equipe de professores fixos. O 
outro  desafio  decorre  do  fato  de  muitos  professores  não  possuírem 
licenciatura. A estrutura do curso de Técnico em Secretariado é muito 
teórica.  Não  tem  estágio  e  mesmo  que  se  faça  da  sala  de  aula  um 
laboratório, é muito diferente da empresa, não é verdade? Já o Técnico 
em Enfermagem o aluno tem 600 horas de atividades práticas, em diversos 
locais de  um hospital,  dependendo do módulo.  Então,  a  possibilidade do 
Técnico em Enfermagem desenvolver competências é maior”.

Portanto,  no  contexto  real  da  educação  escolar,  existem  circunstâncias,  também 

identificados pelos(as) entrevistados(as), as quais se contrapõem as prescrições legais.

 Ainda em relação à avaliação por competência, foi “curioso” perceber que, enquanto 



os(as)  professores(as)  se  manifestam  apreensivos  e  inseguros  quanto  aos  mecanismos 

adotados  para  o  formação e  avaliação  das  competências,  as  supervisoras  concentram sua 

preocupação nos identificadores da aprendizagem (DC, DEC e DNC),  o que nos permite 

algumas deduções, entre as quais uma coerente preocupação com escalas que se constituem 

“a expressão de um juízo que implica em uma tomada de decisão por parte do professor” 

(Sacristán, 2000). Ao concentrarem a atenção nos indicadores da aprendizagem, também é 

possível  admitir  que  foi  relegado  ao  segundo  plano,  todo  o  processo  gerador  desses 

resultados, inclusive os seus determinantes. Nesse sentido, é importante considerar que, para 

os  alunos,  “a  importância  das notas  e  das  avaliações escolares,  do ponto de vista  social, 

acadêmico e pessoal contrasta certamente com a simplicidade dos processos pelos quais são 

atribuídas aos alunos; processos que têm muito a ver com uma típica conduta simplificada de 

tomada  de  decisões  por  parte  do  professor”  Sacristán  (2000:  314).  Portanto,  todo  esse 

processo de avaliação pode ter como resultado o fracasso escolar. Daí porque, sejam notas, 

conceitos,  identificadores  ou  relatórios,  utilizados  para  expressarem  os  resultados  da 

aprendizagem, em qualquer nível ou modalidade de ensino, eles devem refletir uma trajetória 

vivida, onde professor, aluno e conhecimento interagem desde o ponto de onde o aluno partiu, 

com acompanhamento sistemático dos seus avanços e retrocessos, dos aspectos propulsores e 

inibidores do processo de aprendizagem, entre outros. “Se não houver tal acompanhamento, 

procura-se o que dizer ao final, tornando sem sentido esse momento” (Hoffmann, 1996:133). 

Dizendo de outra forma, o problema não está no conceito, nota, ou identificadores, em si, mas 

nos meios utilizados para se chegar até eles (onde se quer chegar, como, o porquê, o para quê) 

e o que eles representam. Em outras palavras, a avaliação cruza o trabalho pedagógico desde 

seu planejamento até a sua execução, coletando dados para melhor compreensão da relação 

ensino  e  aprendizagem,  e  possibilitando,  assim,  orientar  a  intervenção  didática  para  seja 

qualitativa e pedagógica.



A  utilização  desses  novos  identificadores  vem  provocando  grandes  inseguranças 

nos(as)  professores(as).  Uma  delas  decorre  do  fato  de  se  considerar  aprovado(a)  para  o 

desempenho  de  uma  profissão,  apenas  o(a)  aluno(a)  que  atingir  o  nível  de  desempenho 

construído (DC). Isto significa decidir, na escola, se alguém é ou não é competente para atuar 

no  mercado de  trabalho.  A possibilidade  mais  provável  é  que  a  maioria  se  encontre  em 

processo  de  construção  do  desempenho  (DEC).  No  entanto,  tendo  como  referência  os 

parâmetros de avaliação estabelecidos pelo SENAC, neste estágio, a “sentença final” será 

igual àquele(a) cujo desempenho não foi construído (DNC), ou seja, será reprovado.  Nesse 

sentido concordamos com Depresbiteris (2005) ao afirmar que “um dos perigos atuais é o de 

se adotar um pensamento avaliativo dicotômico: ser ou não ser competente”. No dizer dessa 

autora, ampliar essa visão significa entender que

“a avaliação pode evidentemente analisar os resultados de uma formação, 
mas  nunca  se  esquivar  de  suas  finalidades  formativa  e  mediadora. 
Formativa,  porque  formação  para  competências  exige  acompanhamento, 
observação, continuidade, coisa que nunca pode ser considerada acabada. O 
processo é fluido, possível de ser revisto e redirecionado, complementado, 
integrado  em  redes  e  malhas  evolutivas  que  favorecem  a  aprendizagem 
continuada,  a atualização das informações,  a  alimentação e realimentação 
para suprir as necessidades que vão surgindo”. (Depresbiteris, 2005: 11)

Outro  aspecto  de  grande  relevância  diz  respeito  à  necessidade  de,  ao  se  adotar 

mudanças que tenham implicações de tamanho vulto para a vida dos docentes e alunos, faz-se 

necessário analisar

“se, nas condições de trabalho e com o nível de formação que os professores 
possuem, são possíveis os mecanismos que cada um dos tipos de avaliação 
reclama desenvolver. Quando se propõem modelos de realizar a avaliação, é 
preciso esclarecer as possibilidades reais de que os professores assimilem a 
seus  esquemas  práticos  os  mecanismos  que  implicam  esses  modelos  de 
comportamento avaliador” (Sacristán, 2000: 334).

No  nosso  ponto  de  vista,  as  estratégias  utilizadas  por  grande  parte  dos(as) 

professore(as)  não são adequadas ou suficientes para expressarem o desenvolvimento das 

competências  em  suas  várias  dimensões,  nem  tão  pouco  oportunizam  a  observação  do 

desempenho enquanto expressão da competência, conforme foi concebido nos documentos 



institucionais.  Portanto,  as  atividades  de  avaliação  apresentam-se  desvinculadas  das 

características  de  objeto  social  real  e  são  “desenvolvidas”  em  um  contexto  artificial  de 

produção.  Nesse  sentido,  importa  considerar  ainda  que  instrumentos  falhos  e  percepções 

incompletas  ou  diferentes  para  um  determinado  desempenho  podem  conduzir  a  graves 

distorções capazes de interferirem negativamente na auto-estima dos avaliados, para o resto 

da vida.

Diante  de  tudo  o  que  foi  externado  pelos(as)  sujeitos  da  pesquisa,  decorre  um 

questionamento: considerando que as experiências de educação profissional, vividas pelos(as) 

alunos(as),  durante  o  processo  de  formação,  não  se  dão  em  situações  concretas,  não 

acontecem em situação de imprevisibilidade, nem tampouco “os(as) bonecos(as)”, utilizados 

como representação dos pacientes, possuem reações similares aos seres humanos em situações 

de risco de vida, em que medida as “simulações” podem ser reconhecidas como estratégias de 

avaliação das competências?

Pelo exposto, a partir das falas dos docentes, é possível entender que  o modelo de 

competência ainda não apresenta a materialidade desejada, preestabelecida nos documentos 

institucionais do SENAC/PE. Dessa conclusão, decorrem novas problematizações: o que fazer 

se os documentos curriculares estabelecem o modelo de competência como orientador da ação 

pedagógica e as falas indicam que a proposta ainda não adquiriu materialidade? Quanto aos 

elementos restritivos, existem formas concretas de intervenção, ou a proposta prescrita, nos 

documentos oficial e institucional, não é compatível com a realidade escolar? Por se tratar de 

uma  escola  de  caráter,  essencialmente  profissionalizante,  que  caminhos  poderão  ser 

anunciados? Esses questionamentos conduziram as considerações e recomendações, a seguir. 



CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES



Ao chegarmos a este estágio da nossa pesquisa, nos deparamos com a necessidade de 

retornar ao ponto de partida a fim de refazermos o percurso investigativo, agora reunindo 

elementos para composição de uma síntese, mesmo que provisória. A primeira delas indica 

que, a representação da realidade por nós construída, a partir das experiências vividas nos 

últimos anos, em atividades ligadas à educação profissional, agora se apresenta revestida de 

mais incertezas, algumas expectativas e, acima de tudo, de muitos questionamentos que foram 

sendo desencadeados a partir da análise das falas dos sujeitos entrevistados. Por conseguinte, 

as idéias, aqui expressas, “a título de conclusão”, sinalizam muito mais para novos pontos de 

partida.      

Antes de qualquer consideração, assinalamos a importância deste estudo para a nossa 

compreensão acerca do atual contexto social, em que os valores econômicos se sobrepõem 

aos  demais,  estabelecendo  a  geração  de  riqueza  como  paradigma  de  caráter  universal, 

acirrando a luta entre capital e trabalho e acentuando a divisão de classe, com implicações 

para as práticas sociais. Assim sendo, o sistema educativo não ficou livre das investidas do 

capital  em  favor  do  pensamento  único.  Como  estratégia  de  convencimento  dos  seus 

pressupostos,  a escola torna-se alvo no sentido de vir  a exercer o papel de provedora de 

intelectuais e trabalhadores úteis às finalidades do mercado. Essa racionalidade do mercado 

mina os valores sócio-culturais da educação escolar e, por meio do currículo orientado para o 

desenvolvimento de competências, limita os saberes disciplinares escolares a um corpo de 

conhecimentos que deve ser mobilizado para compor as competências laborais.

Como parte dos nossos achados, uma retrospectiva histórica nos permitiu confirmar 

algumas  mudanças  significativas  decorrentes  de  políticas  de  educação  profissional 

implantadas no Brasil. No entanto, os esforços já desprendidos por atores sociais engajados na 

luta em favor da educação profissional, para além da preparação para o mercado, embora 



tenham resultado em significativas conquistas, ainda não foram suficientes para se eliminar as 

controvérsias do debate nascido nos anos 30, acerca da Educação Profissional e da sua estreita 

dependência à lógica do poder econômico. Quanto à Instituição pesquisada que tinha como 

foco de suas ações, cursos, na época, categorizados como “Aprendizagem”, durante o seu 

percurso histórico redefine a centralidade de suas ações, sai da condição de escola totalmente 

financiada com recursos dos empresários do comércio e destinada a atender aos “pobres e 

desvalidos da sorte”, ou seja, aos “menores empregados em firmas comerciais – os menores 

que,  por  motivos  contratuais,  eram  encaminhados  por  seus  empregadores  às  escolas  de 

comércio  então  existentes  para  completar  os  estudos  de  caráter  profissionalizante” 

(SENAC/DN,  2000,  p.  22).  Buscando novos  mecanismos  de  sobrevivência  decorrente  da 

condição atual de, parcialmente subsidiada, estende e intensifica sua ação em programações 

financiadas,  total ou parcialmente,  pelos(as) alunos(as) e intensifica suas ações nos níveis 

básicos, técnico e tecnológico da educação profissional.

Pela  natureza  deste  estudo,  no  início  do  nosso  percurso  investigativo,  novos 

indicadores foram sendo desvelados e permitiram compreender que os pressupostos teórico-

metodológicos  que  fundamentam  o  currículo  formal  da  Instituição  investigada  estariam 

subjacente ao objeto da nossa pesquisa, uma vez que, conforme demonstra Sacristán (2000), 

os temas que subsidiam a compreensão da realidade e da prática educativa, quer seja relativos 

à  sala  de  aula,  à  escola  ou  ao  sistema  educativo,  inevitavelmente,  estão  vinculados  ao 

currículo (Sacristán, 2000), razão porque este se tornou um tema que permeou todo o nosso 

percurso investigativo. 

Não obstante  tenhamos partido  do  enfoque  acima,  e  mesmo entendendo que toda 

organização do sistema escolar e da prática pedagógica é constitutiva do currículo, este só 

adquire  projeção  significativa  sobre  a  prática  pedagógica,  quando,  de  forma  orgânica 

(interação entre as diversas políticas e atores sociais), incorpora princípios e orientações que 



refletem os interesses dos principais sujeitos pedagógicos (professores, alunos, supervisores) 

que  dão  materialidade  ao  currículo.  Portanto  a  construção  formal  do  currículo  não  deve 

prescindir  da  participação  dos  sujeitos  pedagógicos,  nem  tampouco  o  mesmo  pode  ser 

reduzido a conhecimentos oficial e/ou institucionalmente estabelecidos  (Corrêa, 2005). Isso 

não  significa  negar a  importância  das  políticas  educacionais  de  caráter  oficial  e/ou 

institucional, das divergências de interesses, dos confrontos e conflitos gerados nas relações 

inter e intragrupos e classes representativas da sociedade, tampouco anula a existência de 

movimentos contraditórios e dialéticos, implícitos nos processos educativos, enquanto reflexo 

da participação social,  haja vista  a escola  não estar  desvinculada da sociedade.  Com isso 

pretende-se  esclarecer  que,  em sendo os  docentes  indicados nos  discursos  oficiais,  como 

responsáveis pela construção do projeto de educação por competências e, estando sua atuação 

profissional “condicionada pelo papel que lhes é atribuído no desenvolvimento do currículo” 

(Sacristán, 2002: 31), quando os mesmos são convocados, sob o intento do convencimento, 

para “legitimar” o que foi preestabelecido, conferido-lhes a condição de meros “executores”, 

não se pode esperar dos sujeitos pedagógicos, nenhuma ação transformadora e emancipatória.

No que se refere ao currículo escolar do SENAC/PE, orientado a partir dos princípios 

e valores implícitos nas Diretrizes Curriculares Nacionais Para a Educação Profissional de 

Nível Técnico, em se tratando de uma Instituição subsidiada pelos empresários do comércio e 

essencialmente  profissionalizante,  não  poderia  manter  distanciamento  das  exigências  do 

mercado de trabalho. Entretanto, ao se investigar as implicações do modelo de competências 

na prática pedagógica, tendo como indicador, os olhares de dezesseis professores(as) e quatro 

supervisoras  pedagógicas  do  SENAC/PE,  esse  evidente  raciocínio  nos  levou  a  interrogar 

sobre  a  possibilidade  desse  mesmo  currículo  estar  sendo  vivenciado  na  perspectiva 

transdisciplinar e orgânica com o Planejamento Político Pedagógico da instituição (2002), 

idealizado à luz da educação libertadora que busca a construção da cidadania, a justiça social, 



a liberdade e participação conscientes, visando à transformação da sociedade em favor dos 

excluídos. Em outras palavras, se a perspectiva apontada pelo Projeto Político Pedagógico 

(SENAC/PE,  2002)  caminha  no  sentido  de  não  sobrepor  os  interesses  econômicos  às 

necessidades e interesses dos trabalhadores, a práxis pedagógica não poderia ser orientada, 

essencialmente, pelos interesses do mercado, uma vez que estes não vislumbram uma ação 

educativa transformadora e emancipatória da sociedade e do cidadão. 

Dessas considerações, podemos inferir que, no SENAC/PE, convive-se com projetos 

que  não  mantêm  interface  e,  em  decorrência,  geram comunicações  e  práticas  ambíguas, 

impregnadas  de  conceitos  e  valores  que  permeiam  o  discurso  pedagógico  oficial  e  o 

institucional. Pelo exposto, o que se quer é enfatizar que as Diretrizes Curriculares Nacionais 

Para a Educação Profissional de Nível Técnico que orientam os referenciais curriculares do 

SENAC, em cotejamento com o Projeto Político Pedagógico do SENAC/PE, não compõem 

uma totalidade. Dessa forma, contraria-se a premissa de organicidade da ação curricular, ao 

mesmo  tempo  em  que  valores  organizacionais  histórico-culturais  cristalizados  ainda  se 

sobrepõem,  não  permitindo  que  o  Planejamento  Político  Pedagógico  vá  muito  além  da 

condição  de  instrumento  criado  por  exigência  legal.  Essas  considerações  apontam  a 

possibilidade da “hibridez”55 institucional, associada à "ingenuidades” pedagógicas, favorecer 

a existência de projetos orquestrados por consultorias com perspectivas políticas e ideológicas 

díspares, favorecendo assim, iniciativas imprecisas no processo de formação de competências. 

Em função disso, emerge a hipótese de que os desafios da prática pedagógica, denunciados 

nas falas dos sujeitos pesquisados, reflitam a dissonância existente nos documentos (e entre 

eles) que orientam o processo de ensino-aprendizagem, embora os depoimentos não ofereçam 

elementos que comprovem as verdadeiras razões dessas controvérsias. Acreditamos que uma 

maior investigação focalizada na ação pedagógica poderia levantar elementos esclarecedores 

55 Segundo Lopes (2002), a hibridização pressupõe a mistura difusa de discursos e práticas. Como afirma a 
autora “pelos processos  de hibridização, os  discursos perdem suas  marcas originais:  são rompidas coleções 
organizadas pelos sistemas culturais e novas coleções são formadas...” (Lopes, 2002: 160).



dessa  sua  ausência  de  organicidade  com  as  orientações  prescritas  nos  documentos 

institucionais.

De início poderíamos afirmar que as mudanças anunciadas por meio dos documentos 

oficiais  e  Institucionais  e  sintetizadas,  por  nós,  no  quadro  6  (Ilustrativo  da  Mudança  de 

Paradigma: implicações na prática pedagógica, p. 127) deste trabalho, não foram apontados 

pelos docentes.

No que se  refere à  relação educação profissional  e  ensino médio,  não registramos 

elementos que se possam apontar para tal vinculação.  

No tocante aos conceitos defendidos, de forma implícita ou explícita nas falas dos(os) 

professores(as) e supervisoras, podemos concluir que guardam sintonia com os fundamentos 

que embasam a noção de competência prescrita nos documentos oficial e institucional, ao 

mesmo tempo em que revelam aproximação com as idéias defendidas por Perrenoud (1999). 

Nesse sentido podemos destacar uma forte afinidade no que se refere às bases teóricas que 

fundamentam a prática docente; a opção de delimitar os conteúdos a partir das competências 

profissionais estabelecidas; e o interesse em profissionalizar os sujeitos pedagógicos (alunos, 

docentes  e  especialistas),  tendo  como  perspectiva  o  desenvolvimento  de  competências 

laborais, o que torna possível se entrever um forte reducionismo do ensino por competência a 

uma dimensão instrumental.

Outro  aspecto  que  é  preciso  enfatizar  diz  respeito  à  prática  de  avaliação  por 

competências que parece se configurar como um grande problema na ação pedagógica. Esta 

pesquisa permitiu deduzir  que,  na Instituição pesquisada,  entre  outros fatores,  a avaliação 

sofre influência do modelo de educação e de sociedade que, de forma consciente ou não, foi 

construído pelos docentes, ao longo de suas experiências de vida, embora as falas estejam 

mescladas pelo discurso pedagógico oficial implícito nas políticas de educação profissional, 

especialmente  no  tocante  à  avaliação  de  competências.  Nesse  aspecto,  as  estratégias 



anunciadas como instrumento de avaliação das competências, mesmo aquelas que mais se 

aproximavam das normas recomendadas, foram apresentadas de forma incipiente.

Compreendemos que a perspectiva de avaliação por competência, quando apropriada à 

luz  das  leis  do  mercado,  contrariando  o  propósito  de  se  apresentar  como mecanismo de 

superação do modelo autoritário e conservador de educação, e em favor da autonomia coletiva 

dos  indivíduos,  revela-se,  cada  vez  mais,  como  instrumento  disciplinador  das  condutas 

cognitivas,  sociais  (Luckesi,  1984),  na  medida  em  que  focaliza  o  desenvolvimento  de 

habilidades técnicas e comportamentais. Ratifica-se, dessa forma, sua real função de preparar 

os indivíduos para uma sociedade competitiva, na qual resistem aqueles que se sobrepõem aos 

demais competidores. Trata-se da famosa “lei do mais forte”, onde a perspectiva de coletivo 

passa a ser corroída pelo individualismo e pelo espírito de concorrência.

Quanto  à  educação  inicial  e  outras  experiências  vivenciadas  pelos  docentes, 

(contrariando a perspectiva interdisciplinar) muitos dos elementos que compõem a história de 

vida dos pesquisados, fizeram-se presentes na visão disciplinar e na prática individual dos(as) 

professores(as). Em se tratando da educação continuada, embora os docentes só tenham dado 

ênfase ao processo de capacitação (identificado como mobilizador da mudança), os achados 

permitem entendê-lo, essencialmente, voltado para os aspectos técnicos e metodológicos do 

processo  de  educação  profissional.  A  análise  crítica  e  desmistificadora  das  questões  de 

natureza  teórico-epistemológica  da  pedagogia  das  competências,  de  ordem  política, 

ideológica, social e cultural, entre outras, não foram realçadas, permitindo supor que esse se 

constitui em mais um desafio a ser enfrentado pelos(as) professores(as) e supervisoras.      

A  pesquisa  aponta  como  síntese  das  implicações  do  modelo  de  competências  na 

prática pedagógica - foco desta pesquisa - aquelas, identificadas pelos (as) professores(as), 

como entraves à implantação do modelo de competências, no processo de educação escolar: 

professores sem formação para docência e sem bases teórico-metodológicas para implantação 



da proposta; educação continuada insuficiente; rotatividade de professores; resistência oculta 

à implementação do modelo de competências; alunos com defasagem na formação básica; e 

tempo  e  contexto  sócio-educativo  incompatíveis  com  as  estratégias  usadas  para  o 

desenvolvimento  das  competências,  conforme  estão  prescritas  nas  diretrizes  curriculares, 

mesmo em se tratando da formação profissional, visto que, na prática pedagógica, os docentes 

esbarram em limites, alguns dos quais, superiores às suas possibilidades de superação. Das 

implicações alcançadas por meio de nossa investigação, algumas permitem estabelecer uma 

aproximação com a hipótese que orientou o nosso olhar empírico, levando-nos a reforçar a 

idéia  de  que  o  entrave  à  efetivação  da  educação  por  competência  pode  decorrer  de 

inseguranças  e  inconsistências  teórico-práticas  e  da  ausência  de  um contexto  favorável  à 

efetivação  da  práxis  pedagógica.  Podemos,  então,  reafirmar  que,  em  conseqüência,  os 

professores  buscam construir  um modelo  alternativo  (a  partir  das  condições  disponíveis), 

situado  entre  o  discurso  oficial  e  os  documentos  e  orientações  institucionais,  bem como 

impregnado da realidade cultural e social que os cerca. Acrescente-se, ainda, que, a partir das 

falas dos(as) entrevistados(as), podemos presumir que a prática pedagógica dos docentes se 

manifesta de forma fragmentada, por vezes, ingênua e sem consistência pedagógica.

Outras  mudanças,  implantadas  na  Instituição56,  que  têm  implicações  diretas  na 

organização  curricular  do  SENAC/PE  e,  conseqüente,  na  prática  pedagógica,  no  nosso 

entendimento,  devem ser  alvo  da  atenção  dos  profissionais  diretamente  responsáveis  por 

contribuírem com o desenvolvimento das pessoas, da Instituição e dos processos de educação 

profissional  (coordenadores  pedagógicos,  gerentes  de  RH  e  de  Unidades  Operativas, 

professore(as) supervisoras, entre outros). Esse nosso posicionamento decorre do fato dos(as) 

docentes  relacionarem  implicações  as  implicações  do  referido  modelo,  de  forma 

descontextualizada, além de não realçarem pontos significativos e/ou determinantes da adoção 

da pedagogia das competências.  

56 Ver quadro 6, “Ilustrativo da Mudança de Paradigma: implicações na prática pedagógica”, p. 127.



Os resultados apresentados por meio deste estudo, sinalizam para uma inadequação do 

modelo de competências, em relação ao contexto organizacional das escolas, aqui focalizando 

o SENAC/PE. Para tanto, recomenda-se uma postura crítico-investigativa a cerca das matrizes 

epistemológicas  que  fundamentam  a  pedagogia  das  competências  e  dos  determinantes  e 

implicações  (quer  sejam de  ordem econômica,  social,  política,  ideológica,  cultural,  entre 

outras), no processo de educação profissional, de forma que os supervisores e professore(as) 

possam ter clareza a respeito dos referenciais teórico-práticos que fundamentam a sua ação 

docente (ou outra iniciativa que se deseje construir, uma vez que a proposta atual foi apontada 

pelos entrevistados, como incompatível com a estrutura organizacional escolar),  tendo em 

vista diminuir,  cada vez mais, a distância entre o que se estabelece em nível de currículo 

formal e o contexto real da educação profissional que se pretende desenvolver.

Considerando,  ainda,  que  algumas  dificuldades  apresentadas  no  cotidiano  e 

confirmadas por meio da fala dos(as) docentes, por vezes se mostram maiores do que suas 

possibilidades de intervenção, parece-nos inadiável uma avaliação do processo de construção 

e  implementação  do currículo por  competências,  em vigor,  no sentido  de se  intervir  nos 

pontos  de  estrangulamento  detectados  por  meio  desta  pesquisa  e  na  perspectiva  de, 

coletivamente, construir-se uma proposta curricular capaz de materializar os ideais defendidos 

por meio do Projeto Político Pedagógico da Instituição e compatível com o papel da educação 

profissional  para  cidadania  e  com  os  interesses  sociais  e  profissionais  dos  sujeitos 

pedagógicos.

No nosso entendimento, o movimento transformador do contexto sócio-educativo em 

estudo, não se dará por meio de experiências isoladas, mas a partir da tomada de consciência 

coletiva dos educadores que estão desafiados a assumirem novas perspectivas, frente ao novo 

modelo de desenvolvimento econômico e social que tem interferido, significativamente, nas 

políticas de educação. Entendemos que o compromisso ético que caracteriza o exercício da 



docência passa, necessariamente, pela reflexão sobre a formação do educador e sua  práxis 

pedagógica.

Ainda que sobreviva a crença nas possibilidades dos docentes, não podemos fugir da 

preocupação em torno da carência de preparação pedagógica que parece atingir alguns dos(as) 

entrevistados(as),  ainda  impregnados  de  valores  apropriados  por  meio  de  experiências 

profissionais  ou  de  vida,  “alheias”  à  educação,  “bombardeados”  por  conceitos  e 

determinações  permeadas  de  reducionismo  político-pedagógico  (Frigotto,  1999).  Nesse 

sentido, torna-se importante o desafio de se ultrapassar “o reino das aparências” para instituir 

as verdadeiras relações que, no dizer de Kuenzer (2002: 4), seriam capazes de “conferir uma 

nova  materialidade  ao  discurso  da  pedagogia  das  competências”.  Para  isso  torna-se 

indispensável reconhecer e desvelar a influência da cultura escolar, dominante, implícita nas 

práticas  educativas  que  “silenciam  os  grupos  subordinados  de  estudantes,  bem  como 

incapacitam  e  desautorizam  aqueles  que  ensinam”  (McLaren,  2000:  XI).  Daí  porque 

consideramos imprescindível uma maior intervenção junto aos sujeitos pesquisados e seus 

pares,  na  perspectiva  de  que  o  processo  de  aprendizagem  se  torne  menos  rotineiro  ou 

mecânico,  mais  consciente  e  coerente  com  as  intenções  e  saberes  dos  profissionais  da 

educação  (Zabala,  1998)  que  tenham  como  perspectiva,  a  cidadania  dos  trabalhadores. 

Portanto, há que se promover o desenvolvimento da capacidade crítico-investigativa dos(as), 

por  meio  da  práxis  pedagógica  (ação-reflexão-ação),  ancorada  em  fundamentos  teórico-

metodológicos emancipatórios, que liberte os(as) indivíduos do poder hegemônico e de outras 

amarras.

  Entendemos que o tema “desenvolvimento ou formação de competências” permanece 

na ordem de prioridades, como objeto de estudo, e exige que o debate se amplie dando voz a 

um dos principais sujeitos do processo ensino-aprendizagem: o professor, que se encontra no 

centro dessas diversas contendas, em meio a discursos permeados de “verdades distorcidas” e 



de “mentiras disfarçadas” que, posteriormente, são transformadas em fracassos debitados na 

população excluída dos direitos sociais básicos. Em decorrência dos sérios prejuízos para as 

funções mais elevadas da escola, Paro (1999: 113) nos instiga a arrancá-la (com seus fins e 

propósitos) das garras do capital, “ou pelo menos fazer o máximo nesse sentido. Essa tarefa 

envolve, antes de tudo, um repensar global da escola, que ultrapasse visões parciais a respeito 

do problema”.

Dos  docentes  e  supervisoras  espera-se  que  assegurem a  sua  condição  de  sujeitos 

críticos, autônomos, conscientes, decisivos no processo educativo e “capazes da construção de 

práticas alternativas mais solidárias e responsáveis” (Corrêa, 2005: 134).

“Isso não significa ignorar ou descartar as questões postas pelas mudanças 
ocorridas na esfera do trabalho e suas relações com a esfera educacional, 
com aspectos da formação humana, ou ainda, com os processos e as relações 
sociais na escola. Ao contrário, essas questões são relevantes e devem ser 
criticamente analisadas, antes de serem incorporadas nas práticas educativas 
escolares,  para  que  estas  se  desenvolvam  na  perspectiva  da  formação 
humana  e  social.  Essa  compreensão  pode  possibilitar  que  os  professores 
possam assumir a tarefa de imprimir um sentido filosófico e uma direção 
política nesse processo educativo, ou acomodar-se a um processo que pode 
se desenvolver até mesmo independente da sua vontade. A sua contribuição 
depende,  em grande  medida,  desse  entendimento  mais  amplo  da  prática 
escolar” (Corrêa, 2005: 134).

Reafirmamos o nosso entendimento de que as alternativas de intervenção - política e 

eticamente aplicáveis -, deverão ser construídas no coletivo dos(as) professores(as), e devem 

ser, gradativamente investigadas, desveladas, analisadas, compreendidas e explicitadas, na sua 

totalidade. Isso nos conduz, mais uma vez, à idéia de que é na práxis pedagógica que os 

conceitos  e  teorias  adquirem  materialidade  e  a  eles  retornam  como  síntese  integradora 

provisória,  geradora  de  uma  nova  tese  que,  enquanto  processo  inacabado,  vai  sendo, 

gradativamente, desconstruída e/ou reconstruída por sujeitos históricos.

Conforme nos incentiva Giroux (1997),  as mudanças na educação escolar têm que 

começar, não por meio de trabalhos isolados, mas nas escolas, transformando esses espaços 

em núcleo de aprendizagem e berço de propósitos democráticos, nas instituições de formação 



de professores e no engajamento em movimentos sociais. Para isso, faz-se necessário que os 

educadores, unidos, recusem-se a permanecer passivos diante do quadro atual da educação e 

da sociedade brasileira e acreditem nas possibilidades de refazer a história.  

A partir do que analisamos e com base nos princípios que orientam a pedagogia das 

competências (tal como vem sendo apresentado por meio do discurso oficial pedagógico), 

entendemos que a opção pelo modelo de educação escolar, dela decorrente, para qualquer 

nível  e  modalidade  de  ensino,  é  inadequada,  haja  vista  seus  pressupostos,  bem  como  a 

perspectiva de homem e de sociedade que se propõe construir. Não é possível restringir as 

finalidades da educação escolar ao desenvolvimento de competências profissionais, mesmo 

em se  tratando da  formação profissionalizante.  Com isso  queremos dizer  que  o  percurso 

apontado pela pedagogia das competências, não se apresenta como o que vai tornar o jovem 

“contemporâneo do seu tempo”. Essa expressão gramisciana vai muito além da “transmissão” 

de conteúdos, tecnicamente, selecionados e circunscritos ao mundo material e social. Implica 

construir conhecimentos, cuja abrangência explicativa, favoreça a compreensão da totalidade 

sócio-cultural e da realidade mais ampla, com perspectiva transformadora, emancipatória e 

inclusiva.

Pelo exposto, parece-nos clara a necessidade de se desconstruir a idéia de competência 

fundamentada  no  imperativo  de  tornar  o  sistema  produtivo  orientador  dos  processos  de 

trabalho e  de  educação,  ou seja,  circunscrita  às  necessidades  do setor  produtivo.  Após a 

proliferação  desse  artifício  de  disseminação  da  lógica  economicista,  faz-se  necessário 

fortalecer a idéia de que, maior deve ser o empenho dos profissionais comprometidos com a 

educação escolar, no sentido de se romper as amarras imputadas pela nova ordem econômica, 

para se resgatar a perspectiva da formação de sujeitos históricos, da escola comprometida com 

as várias dimensões dos seres humanos e com as transformações sociais, em favor de todos.  

 Não obstante um processo educativo ter como horizonte um projeto de ser humano e 



de sociedade igualitária e justa, faz-se necessário considerar que a educação, por si, não tem o 

poder  de  salvar  a  sociedade  uma  vez  que  ela  não  constitui  o  único  e  mais  poderoso 

determinante da realidade social. Entretanto,

“ao se reconhecer que a educação pode ser uma mediação na transformação 
da sociedade atual,  essa  concepção poderá sinalizar  alguns dos caminhos 
possíveis,  outras  formas  de  agir,  politicamente,  nas  relações  sociais  e 
matérias que se dão na escola. Esta [última] concepção, por ser uma visão 
crítica,  considera  as  possibilidades  do  papel  ativo  da  escola,  ao  lado  de 
outras  instâncias  da  sociedade,  na  mediação  de  um  projeto  social,  sem 
descartar os condicionantes e determinantes históricos e sociais, bem como 
as  contradições  que  estão  sempre  presentes  nos  diferentes  processos  de 
mudança social e cultural” (Corrêa, 2005: 146).

Nessa perspectiva, entendemos que só por meio da participação política e democrática 

dos principais atores sócio-educacionais, em sua coletividade, pode-se assegurar legitimidade 

a  uma  política  educacional,  de  forma  que  esta adquira  materialidade  “fundamentada  na 

compreensão da educação como uma prática social e cultural,  como relações sociais entre 

seres humanos” (Corrêa, 2005: 134).

Nesse  sentido,  não poderíamos  deixar  de  recomendar  o  investimento  em estudos, 

cursos  e fóruns  de  discussão,  na  perspectiva  da  construção  de  uma política  de  educação 

continuada, para professores e supervisoras, por meio da qual se torne possível a construção 

da capacidade de análise crítica e da autonomia coletiva dos sujeitos da educação. Para isso, 

não será necessário negar as especificidades da formação profissional, tampouco anular as 

demais dimensões do ser humano e as reais funções da educação escolar para cidadania.

Torna-se oportuno assinalar que as ambigüidades identificadas por meio deste estudo, 

não  constituem  especificidades  do  SENAC/PE,  tampouco  se  restringem  às  escolas 

profissionalizantes.  Elas  vêm  gerando  movimentos,  às  vezes  imprecisos,  no  interior  das 

escolas em geral, conduzindo-as à reformulação dos seus currículos que, nos últimos anos, 

também passam a ser orientados a partir do "modelo de competências". Embora este estudo 

tenha  como  foco  a  Educação  Profissional,  considera-se  oportuno  registrar  que,  em 

Pernambuco, esse movimento reformista manifesta-se por meio de várias experiências, entre 



as quais, a Secretaria de Educação do Estado, a Secretaria de Educação Municipal do Recife e 

a Secretaria de Educação Municipal de Olinda que, embora conduzidas por governantes de 

identidades  ideológicas  divergentes,  têm suas  políticas  de  Educação Básica  "ajustadas"  à 

formação de competências.  Ainda que tenham em comum o mesmo eixo estruturador,  as 

intervenções no processo educativo são conduzidas por caminhos diferenciados. Resta-nos 

saber o desfecho final dessas experiências educacionais:  seria factível  a esse mesmo eixo 

estruturador  (competências)  conduzir  diferentes  perspectivas  de  cidadão  e  de  sociedade? 

Consideramos, no mínimo, inconseqüente, não se avaliar as implicações desses movimentos 

que  se  dão  no  interior  das  escolas,  sobre  os  sujeitos  da  aprendizagem,  razão  porque 

acreditamos que, no futuro, não muito distante, as pesquisas nos permitirão uma aproximação 

maior com os resultados dessas iniciativas educacionais, vivenciadas hoje. Tomara que tais 

resultados sejam considerados a tempo de se evitar seqüelas maiores do que as já constatadas 

na história da educação profissional dos trabalhadores brasileiros.

Estudos realizados por Guimarães (1998), Oliveira (2001) e Cordeiro (2004) analisam 

experiências desenvolvidas no âmbito da educação profissional e, embora façam percursos 

investigativos diferentes que guardam as especificidades dos seus objetos de estudo, transitam 

em meio a questões relacionadas às políticas de educação e suas implicações no cotidiano 

escolar (com níveis de profundidade e abrangência distintos), mantêm algumas similaridades 

com os resultados da nossa pesquisa, vindo a confirmar a crítica feita por Paro (2000) de que 

a escola sempre esteve vinculada à lógica do setor produtivo. Esse mesmo autor confirma a 

nossa esperança de que, agora, quando mais essa função se explicita, esta poderá ser a hora de 

um  movimento  contrário.  Sobre  esse  mesmo  debate,  oportunamente,  as  formulações  de 

Santos  (2000)  vêm  contribuir  para  a  compreensão  dessa,  aparente,  contradição  que  ora 

discorremos sobre ela:

“o campo do controle simbólico também pode apresentar possibilidades para 
o surgimento do novo, do inesperado, uma vez que neste campo coexistem 



diferentes posições e visões. Assim, as agências encarregadas de processar 
as normas sociais estão cheias de pontos de vista diferentes, de divisões e de 
contradições. Nos embates travados no interior destas agências poderão se 
estruturar alternativas que fujam aos modelos e padrões existentes. É nesse 
espaço  que  poderão  ser  articuladas  novas  propostas  pedagógicas  que 
estabeleçam  novas  vinculações  entre  a  educação  e  as  práticas  sociais, 
rebelando-se contra os padrões existentes nesses campos” (Santos, 2000:74).

Concordamos que, embora não seja a escola, por si só, instância social emancipatória, 

com o envolvimento dos sujeitos educativos torna-se possível criar alternativas solidárias de 

educação  inclusiva,  onde  as  questões  postas  pelo  mundo  do  trabalho  sejam criticamente 

analisadas, antes de serem apropriadas como práticas educativas (Corrêa, 2005).

A despeito de todos os aspectos levantados por meio deste estudo, entendemos que a 

proposta de educação profissional, vivenciada no SENAC, em virtude de estar influenciada 

por uma pluralidade de concepções, não constitui algo negativo, em si mesmo. A positividade 

ou negatividade dessa proposta de educação para o trabalho dependerá da forma como os 

sujeitos educativos irão se apropriar dela. Se optarem pelo compromisso com a cidadania dos 

trabalhadores,  poderão  desenvolver  esforços  para  superarem  a  perspectiva  pragmática  e 

funcionalista  da pedagogia das competências e,  indo além das suas individualidades,  será 

possível potencializar os seus poderes transformadores (Corrêa 2005). Esse não parece ser um 

sonho inatingível para muitos profissionais que, de forma comprometida, crítica e autônoma, 

desenvolvem ações educativas no SENAC. Em Pernambuco encontram-se lideranças que, 

nessa Instituição, vêm demonstrando sintonia com a educação profissional cidadã, realizando 

ações de intervenção social que apontam para compromissos com mudanças em favor de uma 

sociedade mais justa e igualitária. Acrescente-se, ainda, uma rica e vasta produção literária-

cultural, entre as quais podemos citar a revista “Boletim Técnico SENAC”57 e o “Congresso 

Internacional  de  Tecnologia  Educacional”  que  se  constituem  espaços  democráticos  de 

57 Esse  periódico  foi  utilizado,  por  nós,  como  referencial  teórico.  Autores  respeitados  (nacional  e 
internacionalmente),  comprometidos  com  uma  sociedade  democrática  e  com  um  modelo  de  educação 
profissional emancipatório, ocupam, freqüentemente, páginas desse espaço democrático, para disseminação de 
estudos  que  têm  contribuído  com  a  formação  de  educadores  que  investem  na  preparação  de  cidadãos-
trabalhadores.



disseminação de informações e conhecimentos e desencadeadores de novas possibilidades. 

Conta,  também,  com  o  apoio  de  grandes  pesquisadores  progressistas  e  estudiosos  da 

pedagogia  das  competências58,  comprometidos  com  a  escola  democrática,  cidadã  e  de 

qualidade para todos. 

Podemos concluir afirmando que, com todas as possibilidades de críticas a que estão 

sujeitas  as  nossas  considerações,  bem como as  contribuições  dos  autores  citados,  não há 

dúvida  de  que  se  torna  difícil  delinear  contornos  que  expressem,  fielmente,  a  realidade 

estudada,  bem  como  a  abrangência  e  o  ideal  de  um  currículo  escolar.  Isso  se  justifica, 

especialmente, em uma sociedade que, por razões diversas, atribui uma função totalizante à 

escola, incidindo sobre esta a responsabilidade pelo desenvolvimento global do indivíduo e 

pela  função socializadora  da  educação.  Tudo isso se  alia  ao fato  de  que,  não  obstante  a 

Pedagogia das Competências assumir papel orientador da educação profissional do SENAC, 

no Brasil o tema continua permeado de controvérsias, de forma que as questões levantadas, 

por meio deste trabalho, ensejam a realização de novos estudos e pesquisas.

Finalmente,  alio-me a tantos(as) outros(as) que,  como Oliveira (2003),  confiam na 

construção de uma nova história da educação, onde as práticas educativas possam contribuir 

para  a  emancipação  dos  trabalhadores.  Concordamos  com  Kuenzer  (2001:  100)  que 

precisamos manter viva essa crença que o capital insiste em querer destruir e “a esperança (...) 

está na constatação de que,  apesar de tudo, a história é movimento,  o homem é também 

sujeito, e a realidade, felizmente é dialética”.

Por fim, aquela “agonia”, anunciada na epígrafe deste trabalho, ainda se faz presente, 

no momento em que estamos concluindo nossa dissertação, uma vez que sobrevive, mais forte 

ainda, o desejo de contribuir para a melhoria da qualidade da educação escolar vivenciada no 

SENAC e em todas as escolas profissionalizantes do nosso país. No entanto, ainda que, tudo o 

58 Os pesquisadores, sobre os quais nos referimos (alguns dentre eles, também, nos referenciam nesta pesquisa), 
vêm dando grandes contribuições às atividades de apoio educacional desenvolvidas no SENAC.



que foi escrito, não seja o que “vai fazer alguma diferença”, restam-nos as certezas sobre as 

quais Fernando Sabino nos fala, com muita propriedade, em seu estilo poético:

“de tudo ficam três coisas59

a certeza de que estamos começando,
a certeza de que é preciso continuar e
a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar.

Fazer da interrupção um caminho novo,
fazer da queda um passo de dança,
fazer do medo uma escada,
fazer do sonho uma ponte,
fazer da procura o encontro.

Fica a promessa do reencontro...
Fica o desejo de boa sorte...
Fica a vontade de que lutes e venças”.

59 Este  poema  de  Fernando  Sabino  pode  ser,  facilmente,  encontrado,  entre  tantos  outros  espaços  para 
publicações, no site http://threwthewindow.blogspot.com/2006_04_01_threwthewindow_archive.html
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ANEXO 1

CARTA AOS ENTREVISTADOS

Caro (a) Professor (a)

Encontra-se transcrita, em anexo, o roteiro da entrevista que realizamos com o seu 

consentimento.

Conforme conversamos anteriormente, esta pesquisa foi realizada com o objetivo de 

analisar a visão dos (das) professoras (as) do SENAC/PE sobre o ensino por competência que 

vem sendo adotado em nossa instituição, a partir da promulgação da LDB 9.394/96. 

Diante do exposto, solicitamos que você confira as suas respostas. Colocamo-nos à 

disposição  para  os  ajustes  que  você  ainda  considera  necessário  fazer,  de  modo  que  a 

transcrição da sua fala corresponda ao que você pensou dizer. 

Estando  você  de  acordo,  solicitamos  autorização  para  que  a  sua  entrevista  seja 

utilizada na Dissertação que estamos desenvolvendo como aluna do Mestrado em Educação, 

realizado pela Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, sob a orientação do Professor 

Dr. Ramon Oliveira.

Reafirmamos o nosso compromisso de que sua identidade será preservada.

Cordialmente,

Terezinha de Souza Ferraz Nunes Prof. Dr. Ramon Oliveira

    Mestranda           Orientador

Diante  do compromisso,  acima expresso,  autorizo que Terezinha de Souza Ferraz Nunes, 

mestranda em educação, pela Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, faça uso desta 

entrevista  realizada  com  o  meu  consentimento,  na  qual  participei  como  professor  (a) 

pesquisado (a), nos estudos que a referida mestranda vem desenvolvendo, com a orientação 

do Prof. Dr. Ramon Oliveira, sobre o ensino por competência.

Recife, _____ de __________ de 2005

___________________________________________

Professor (a) Entrevistado (a)



ANEXO 2

ROTEIRO DE ENTREVISTA DOS(AS) PROFESSORES(AS)

SUJEITO PESQUISADO:

1 – Caracterização

Formação acadêmica:

Experiência Profissional: 

Tempo de Atuação no SENAC: 

Forma de Ingresso como professor (a): 

Outra (s) atividade (s), atualmente, desenvolvida (s): 

 Implicações  do  “Modelo  de  Competências”  na  organização  do  trabalho 
pedagógico do SENAC/PE

1. O que mudou na organização do trabalho pedagógico do SENAC-PE, especialmente sobre 
    o currículo, após a implantação do “Modelo de Competência”?

2. Como você foi capacitada(o) para implantar o “Modelo de Competências”? 

3. Como a organização do trabalho pedagógico do SENAC-PE, particularmente do currículo, 
tem  atendido  às  mudanças  nos  perfis  profissionais  decorrentes  das  constantes 
transformações nos sistemas e nas relações de produção?

4. Qual a relação que você estabelece entre o perfil profissional exigido pelo mercado e o 
processo de formação desenvolvido no SENAC-PE? 

5. Quais os maiores desafios que você tem enfrentado no desenvolvimento da metodologia 
utilizada no ensino por competência? 

6.  Você  considera  possível  aos  alunos,  em  um  ambiente  de  sala  de  aula,  construir 
competências conforme são exigidas no cotidiano profissional?

Relação  entre  as  bases  teóricas  que  fundamentam  o  “Modelo  de  Competências” 
implantado  no  SENAC-PE  e  as  concepções  sobre  Educação  e  Trabalho  dos 
professores.

7. Qual a sua concepção sobre educação e sobre trabalho?

8. Análise que os professores desenvolvem da sua prática pedagógica a partir da implantação 
do “Modelo de Competência”. 



9. Para você, o que é competência?

10. Qual a sua opinião sobre o ensino por competência?

11. Quais as mudanças ocorridas na sua prática pedagógica, após a implantação do “Modelo 
de Competências”?

12. Qual a importância dos conhecimentos prévios do educando, no ensino por competência?

13. Como você avalia as competências preestabelecidas no Plano de Curso?

14.  Você  considera  possível  aos  alunos,  em  um  ambiente  de  sala  de  aula,  construir 
competências conforme são exigidas no cotidiano profissional?

 Relação  entre  as  bases  teóricas  que  fundamentam  o  “Modelo  de  Competências” 
implantado  no  SENAC-PE  e  as  concepções  sobre  Educação  e  Trabalho  dos 
professores.

15. Qual a sua concepção sobre educação e sobre trabalho?

16. Qual a relação entre educação e trabalho? 

17. Como você vê a relação educação, trabalho e cidadania no processo ensino-aprendizagem 
vivenciado no SENAC/PE?

* * *



ANEXO 3

ROTEIRO DE ENTREVISTA DAS SUPERVISORAS

SUJEITO PESQUISADO:

1 – Caracterização

Formação Acadêmica:

Experiência Profissional:

Tempo de atuação no SENAC:

Como ingressou na função:

Outra(s) atividade(s) desenvolvida(s) paralelamente:

Implicações do “Modelo de Competências” na Organização do Trabalho 
Pedagógico do SENAC-PE.

1. O que mudou na organização do trabalho pedagógico do SENAC-PE, particularmente do 
currículo, após a implantação do “Modelo de Competências”?

2. Como você foi capacitada para apoiar os professores na implantação do “modelo de 
competências”?

3. Como os professores foram capacitados para a implantação e implementação do “Modelo 
de Competências”?

4. Quais as mudanças ocorridas na prática pedagógica dos professores, após a implantação do 
“Modelo de Competências”?

5.  Quais  os  maiores  desafios  a  serem  enfrentados  no  desenvolvimento  da  metodologia 
utilizada no ensino competência?

Análise que os professores desenvolvem da sua prática pedagógica a partir 
da implantação do “Modelo de Competências”? 

6. Para você, o que é competência?

7. Qual a sua opinião sobre o ensino por competência? 



Relação entre as bases teóricas que fundamentam o “Modelo de Competências” 
implantado no SENAC-PE e as concepções sobre Educação e Trabalho.

8. Qual a sua concepção sobre educação e sobre trabalho?

9. Qual a relação entre educação e trabalho?

10. Como você vê a relação educação, trabalho e cidadania, no processo ensino-aprendizagem 
vivenciado no SENAC-PE?

11. Você  considera  possível,  aos  alunos,  em  um ambiente  de  sala  de  aula,  desenvolver 
competências conforme são exigidas no cotidiano profissional?

***
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