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Introdução 

Esse artigo apresenta um resumo, revisto e ampliado, acerca dos resultados de 

uma pesquisa concluída, através do Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação 

em Educação da Universidade Federal de Pernambuco (PPGE-UFPE). 

Em novembro de 2002, o Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional 

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

(SENAI-DN) formularam um documento no qual propõem ensino médio e educação 

profissional em uma ação articulada entre o SESI-SENAI (SESI-DN/SENAI-DN, 

2002). Frutos desta proximidade entre o SESI e o SENAI foram iniciadas as atividades 

no Estado de Pernambuco do Projeto Ensino Médio e Educação Profissional (EMEP) 

que tem como característica central, segundo SESI-PE/SENAI-PE (2003), a articulação 

entre a formação profissional ministrada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial – Pernambuco (SENAI-PE) e o ensino médio, ministrado pelo Serviço Social 

da Indústria – Pernambuco (SESI-PE). 

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

pergunta norteadora: como se estabeleceu a articulação curricular do Ensino Médio 

com a Educação Profissional, no âmbito do Projeto EMEP, na ótica dos gestores, 

técnicas e docentes do SESI-PE e do SENAI-PE? 

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

Geral 

• analisar a articulação curricular do ensino médio com a educação profissional no 

Projeto EMEP do SESI-PE e do SENAI-PE, na ótica dos seus gestores, técnicas 

e docentes; 

Específicos 

• investigar a gênese e a estrutura do Projeto EMEP; 

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

currículo por competências nas atividades do Projeto EMEP. 

A pesquisa teve como campo empírico um Centro de Atividades (CAT) do 

SESI-PE e um Centro de Formação Profissional (CFP) do SENAI-PE que 

implementaram o Projeto EMEP. Escolhemos as entidades que trabalharam com pelo 



menos dois cursos desse Projeto, optando pelas unidades que ofereceram as Áreas 

Profissionais de Eletromecânica e Refrigeração circunscritas a bairros da cidade do 

Recife, capital pernambucana. 

A pesquisa baseou-se em entrevistas semi-estruturadas entre aqueles que 

desenvolveram o Projeto EMEP, ou seja, seus respectivos gestores, técnicas e docentes, 

totalizando treze entrevistados, sendo: dois gestores (o Diretor do CFP do SENAI-PE e 

a Administradora Escolar do CAT do SESI-PE); duas técnicas (a Coordenadora 

Pedagógica e Analista de Educação Profissional do CFP do SENAI-PE e a Supervisora 

Pedagógica do CAT do SESI-PE); e nove professores (três do CFP do SENAI-PE e seis 

do CAT do SESI-PE). A coleta de dados abrangeu também estudo documental a partir 

dos documentos basilares do projeto emepeano, bem como de sua proposta pedagógica. 

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

perspectiva histórica e interpretativa, buscando sustentação no método dialético. 

 

O Projeto EMEP 

O Projeto EMEP em Pernambuco nasceu através de proposições/políticas 

efetuadas pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), pelos Departamentos 

Nacionais do SENAI e do SESI, pelo SENAI-Região Nordeste, pelo SENAI-PE, como 

também pelo SESI-PE. Iniciado em 2004, segundo SESI-PE/SENAI-PE (2003), foi um 

Projeto em parceria SENAI-PE/SESI-PE que enfatizou a formação de jovens, através da 

concomitância, respectivamente, entre a educação profissional e o ensino médio, para 

público que atendesse à condição de aprendiz e não apresentasse distorção idade-série. 

Esse Projeto foi fundamentado, segundo SESI-PE/SENAI-PE (2003), de acordo 

com a legislação educacional, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN) nº 9.394/96 e no Parecer 15/98 do Conselho Nacional de Educação/Câmara 

de Educação Básica (CNE/CEB), o qual determina as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio (DCNEM). E no âmbito do trabalho, consoante com as mudanças 

da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), através da Lei da Aprendizagem – menor 

aprendiz (Lei nº 10.097/2000). 

Seu currículo foi estruturado pelo enfoque das competências, abrangendo as 

competências básicas, integradoras e profissionais. As primeiras formaram os 

componentes curriculares ou disciplinas do ensino médio ministrados pelo SESI-PE, 

com carga horária de 300 horas por semestre, em seis semestres.  



As competências integradoras formaram as disciplinas articuladoras entre o 

ensino médio e a educação profissional, oferecidas pelo SESI-PE, com carga horária de 

100 horas por semestre, durante os seis semestres. De acordo com o SESI-PE/SENAI-

PE (2003), essas disciplinas se tornaram o núcleo dessa proposta de integração 

curricular. 

E as competências profissionais constituíram os componentes curriculares da 

educação profissional, ofertados pelo SENAI-PE, com carga horária de 1.200 horas para 

uma saída intermediária com a aquisição de uma habilitação profissional; e, 1.400 horas 

para a obtenção da qualificação profissional de nível técnico, somado ao Estágio 

Supervisionado, com carga horária de 400 horas, sendo a organização curricular das 

Áreas Profissionais1 composta de um Módulo Básico, um Módulo Específico, e um 

Módulo Complementar. No término do curso o aluno saía com o diploma do ensino 

médio e o diploma de técnico. 

 

A (des) articulação curricular no Projeto EMEP  

Uma pergunta dirigida aos entrevistados foi sobre suas opiniões referente à 

articulação do ensino médio no SESI-PE com a educação profissional no SENAI-PE, 

através do Projeto EMEP.  

Somente um sujeito não respondeu a contento nossa pergunta. Metade dos que 

responderam - seis entrevistados - disseram que não houve articulação através desse 

Projeto. Vejamos três falas para ilustrar: 

[...], na minha opinião o problema básico [...] é a integração. Então 

o que não houve, o que não está havendo é mais integração entre 

professores do SENAI e do SESI (Docente 2 - SENAI). 
 
Faltou articulação. De todos os atores envolvidos. Faltou uma maior 

integração mesmo (Docente 5 – SESI). 
 
Eu acho que tem que haver mais entrosamento dos professores do 

SENAI com os professores do SESI o que não existe (Docente 4 - 
SESI). 

 

Essas falas refletem um mau funcionamento do Projeto EMEP, no sentido de 

que não houve articulação entre o ensino médio do CAT do SESI-PE com a educação 

profissional do CFP do SENAI-PE. Ou seja, houve desarmonia nessa articulação 

curricular. Essa dissensão, segundo os depoimentos supracitados, foi fruto de uma 
                                                 
1 As Áreas Profissionais ofertadas pelo Projeto EMEP foram: Alimentos; Automobilística; 
Eletromecânica; Eletroeletrônica; Refrigeração; Têxtil; e Vestuário. 



desarticulação curricular, de uma desintegração entre os professores, técnicas e gestores 

das duas entidades.  

 Essas falas caminham em sentido contrário ao que aparece em SESI-PE/SENAI-

PE (2003), como um dos princípios orientadores do Projeto EMEP, que é a 

complementaridade e a articulação entre a educação profissional e a educação básica. 

As prováveis causas da desarticulação entre o ensino médio e a educação 

profissional dessas unidades podem ter sido, primeiramente, um reflexo da histórica 

dualidade da educação brasileira que ecoa na desintegração curricular entre essas 

modalidades de ensino, rebatendo na valorização, na formação e no exercício dos 

profissionais de educação profissional.   

Reportamo-nos ao Seminário Nacional de Educação Profissional, realizado em 

2003, intitulado “Educação Profissional ‘concepções, experiências, problemas e 

propostas’”, em que vale a pena destacar a asserção feita pela Coordenadora do GT 

(Grupo de Trabalho) 11 - Formação dos Profissionais da Educação Profissional – 

Professora Heloísa Santos, em relação aos problemas na formação, no exercício e na 

valorização que afligem os profissionais da educação profissional e que, de alguma 

forma, reverberou no mau funcionamento da articulação curricular no âmbito do Projeto 

EMEP.  

Em segundo lugar, a desarticulação das entidades pesquisadas pode ter 

acontecido também pelos seus respectivos docentes não terem tido formação para a 

articulação entre aquelas modalidades de ensino. Nosso ponto de vista se aproxima da 

afirmação feita pela Coordenadora do GT 12 – Proposta de Licenciaturas Especiais para 

a Educação Profissional – Professora Maria Rita, no mesmo Seminário supracitado. 

Segundo ela, a formação docente do ensino técnico brasileiro tem como características a 

manifestação da dualidade estrutural, dela ser fragmentada, não possuir integralidade, 

ter uma forma especial, emergencial e sem marco regulatório.  

Ressaltamos que não queremos responsabilizar de forma única e exclusiva os 

professores por desconhecerem a formação politécnica como sendo o fator 

preponderante pela desarticulação desse Projeto. Só estamos trazendo para a discussão 

que, de certa forma, o desconhecimento do caráter politécnico na educação, na 

formação dos docentes das entidades pesquisadas, pode ter contribuído para o não 

sucesso da articulação.  

Em terceiro lugar, a desarticulação pode ter ocorrido pelas instituições 

pesquisadas, historicamente, possuírem suas especificidades educacionais – Educação 



de Jovens e Adultos (EJA) no CAT do SESI-PE e educação profissional básica no CFP 

do SENAI-PE até 2000 –, mesmo sendo ambas atreladas à Federação das Indústrias do 

Estado de Pernambuco (FIEPE) e à CNI.  

Como esperar uma articulação exitosa nessas entidades, através desse Projeto, se 

as mesmas não possuíam experiências intra-institucionais consolidadas, 

respectivamente, naquelas modalidades, muito menos delas articuladas?  

E por último, essa desarticulação também pode ter acontecido pela inexistência 

de projetos integrados bem-sucedidos localmente, tanto nas instituições regulares de 

ensino, como nas instituições ligadas ao Sistema “S”2. Achamos relevante discutir as 

experiências concretas na articulação curricular entre o ensino médio e a educação 

profissional, mas o que nós conhecemos como experiências de educação politécnica?  

Ressaltamos as dificuldades da construção de uma escola unitária, pelo fato de 

que esse modelo escolar se coloca contrário à lógica do capital e encontra limites 

estruturais para seu estabelecimento.  

Também pensamos ser relevante trazermos dois desafios postos por Frigotto 

(2005) para a materialização de uma concepção educativa politécnica, que é a 

modificação no cerne da instituição escolar e das condições concretas e subjetivas.  

 

A prática pedagógica através das disciplinas 

Sobre a prática pedagógica, perguntamos exclusivamente para os docentes se 

eles achavam que na (s) sua (s) disciplina (s), através do Projeto EMEP, existiu a 

articulação do ensino médio com a educação profissional e pedimos para eles 

explicarem.  

Cinco disseram que, nas suas respectivas disciplinas, existiu a articulação. 

Ilustraremos a seguir com as falas de dois sujeitos: 

Existe. Dizer que não existe isso não é verdade. Existe porque um 

profissional técnico ele precisa das disciplinas básicas para ser um 

profissional (Docente 2 - SENAI). 
 

Sim. [...], essa articulação apareceu a partir do momento que eu 

consegui adaptar a matéria ao conteúdo também vivenciado por eles 

no ensino profissionalizante (Docente 3 - SESI). 
 

                                                 
2 Esse Sistema é formado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), SENAI, Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte 
(SENAT), Serviço Social do Comércio (SESC), SESI, Serviço Social do Transporte (SEST), entre outros. 



Percebemos nas falas da maioria dos docentes que, nas suas respectivas 

disciplinas, existiu a articulação. Notamos um grande esforço individual desses 

professores em desenvolverem a integração curricular. Contudo, acreditamos que eles 

pensaram que a realizaram, sem de fato acontecer. E não nos furtamos de destacar o 

quanto é difícil materializá-la. 

Será que a integração, através das disciplinas, pode acontecer de forma isolada, 

pontual e individual? Enquanto houver a divisão entre capital e trabalho existe a 

probabilidade de haver práticas pedagógicas autônomas? Para nos ajudar a responder 

essas questões é interessante nos reportamos à asserção abaixo: 

[...], enquanto não for historicamente superada a divisão entre capital 
e trabalho - [...] -, não há possibilidade de existência de práticas 
pedagógicas autônomas; apenas contraditórias, cuja direção depende 
das opções políticas da escola e dos profissionais da educação no 
processo de materialização do projeto político-pedagógico. Este, por 
sua vez, expressa os consensos e práticas possíveis em um espaço 
escolar ou não escolar atravessado por relações de poder, concepções 
teóricas, ideológicas e políticas, para não falar dos diferentes 
percursos de formação profissional. [...] nos espaços educativos 
capitalistas, a unitariedade do trabalho pedagógico, de modo geral, e 
do trabalho dos pedagogos e professores, em particular, também não é 
historicamente possível. Mas isto significa que não se possa avançar? 
 É possível avançar, mas deve-se considerar que a superação 
destes limites só é possível através da categoria contradição, que 
permite compreender que o capitalismo traz inscrito em si, ao mesmo 
tempo, a semente do seu desenvolvimento e de sua destruição 
(KUENZER, 2002b, p. 90-91, grifos no original). 

 

A unitariedade do trabalho pedagógico e do trabalho dos docentes, também no 

Projeto EMEP, sofre dessa herança fragmentária da história da educação brasileira 

concernente a uma falta de articulação entre o ensino médio e a educação profissional. 

Trazemos à tona que um dos pressupostos para a formação integrada e 

humanizadora deve ser “uma ação coletiva, já que o movimento de integração é, 

necessariamente, social e supõe mais de um participante. Implica buscar professores 

abertos à inovação, disciplinas e temas mais adequados à integração” (CIAVATTA, 

2005, p. 101, grifo nosso). 

 

 

 

 

 



A materialização do Projeto EMEP 

Uma questão que fizemos para os gestores e técnicas foi como se deu a 

concretização do Projeto EMEP, e, para os docentes, como aconteceu a materialização 

desse Projeto através das disciplinas ministradas por eles. 

Pelas falas dos gestores e das técnicas, a concretização do Projeto EMEP 

aconteceu mais pela efetivação do currículo por competências nas instituições. No 

entanto, ao concordarmos com Ramos (2005), acreditamos que não houve integração 

nesse Projeto, pois além da autora não citar a pedagogia das competências como 

pressuposto da articulação, ela também afirma que a mesma causa desintegração 

curricular. 

Abordando os depoimentos dos docentes, seis responderam a contento nossa 

pergunta. Desses, três falaram que a concretização do Projeto EMEP, através das suas 

disciplinas, aconteceu através da formação profissional do discente. 

E a concretização é exatamente essa: a gente chegar ao denominador 

comum que é para o aluno ser um profissional do curso que ele está 

fazendo (Docente 2 - SENAI). 
 
Eu acho que a gente já vai trabalhando o aluno para ele se formar 

também um profissional (Docente 2 - SESI). 
 
Essa concretização da minha matéria é justamente, no sentido de 

formá-lo e mostrar que a língua portuguesa ela vai ter sempre 

utilidade na condição de profissional daquele aluno (Docente 3 - 
SESI).   

   

A influência das suas respostas, provavelmente aconteceu por ser, de forma 

histórica, uma das funções clássicas do ensino médio, bem como da educação 

profissional, a função profissionalizante. Além de ser também uma das intenções desse 

Projeto a preparação dos jovens para o mercado de trabalho.  

Acreditamos que esses três docentes, ao enfocarem que a materialização do 

Projeto EMEP aconteceu através da formação profissional dos alunos, estão em 

conformidade com as proposições do SENAI, do SESI e da CNI, que é a da formação 

de mão-de-obra para a indústria; porém, a formação dos seus educandos ficou 

minimizada, estando em sentido contrário ao pressuposto que defendemos que é a 

formação politécnica, a qual proporciona uma formação nas diversas dimensões 

humanas. 

 Entendemos que essa materialização aconteceu de forma capenga e 

fragmentada. Compartilhamos com a proposição de Ciavatta (2005) de que é condição 



sine qua non para a efetivação de uma formação integrada e humanizadora a 

condescendência coletiva nas discussões e na elaboração das táticas acadêmicas e 

científicas da articulação. 

Acreditamos que a concretização de um Projeto que se auto-intitula integração 

curricular, como é o caso do EMEP, não pode se resumir à formação profissional dos 

discentes, como também pela realização de atividades sem a troca de experiências entre 

os docentes das entidades pesquisadas. Dessa forma, minimiza-se a proposta de uma 

educação integrada. 

Concordamos com Kuenzer (2002a), em que o caráter básico do ensino médio 

não pode se perdido de vista, juntamente com sua formação sócio-histórica e científico-

tecnológica, sendo contemplados também conteúdos do mundo produtivo, na 

articulação com a educação profissional.  

 

As relações entre os pares 

Para os docentes perguntamos como tinham sido as suas relações com os 

professores de outras disciplinas, através desse Projeto, de forma a garantir essa 

articulação curricular. 

Dois não responderam a contento nosso questionamento. Para quatro 

entrevistados, sendo um docente do SENAI-PE e três do SESI-PE, não aconteceu 

articulação nas relações entre os professores dessas entidades, mas entre os pares da 

própria unidade em que lecionaram aconteceu. Ilustraremos com o depoimento a seguir. 

A articulação é feita da melhor forma possível. Entre os 

professores, aqui no SESI, existe uma interação muito forte, [...], a 

gente trabalha com projetos, está sempre desenvolvendo projeto. [...] 

E eu percebo também que os outros professores, quando 

desenvolvem outros projetos, têm trabalhado de maneira articulada.  

 

A articulação com os docentes do SENAI eu não tenho 

muita coisa a falar porque como professora de Biologia e Direito e 

Segurança do Trabalho, não houve nenhuma articulação da minha 

parte com os professores lá (Docente 5 - SESI). 
 

Sobre o distanciamento nas práticas escolares dos professores da formação geral 

com os da área técnica percebemos similaridade nas relações dos docentes das entidades 

pesquisadas com o questionamento proposto por Oliveira (2004) sobre a realidade dos 

relacionamentos entre aqueles pares, no contexto do ensino médio e da educação 

profissional brasileira, de um modo geral. Parece que as instituições pesquisadas que 

desenvolveram o Projeto EMEP não fogem da realidade que acontece na educação 



brasileira, em que há uma grande distância entre os professores da educação profissional 

e os do ensino médio. Ou seja, existe um fosso nas práticas escolares entre eles nessas 

modalidades de ensino. Isto gera uma ausência de integração entre as modalidades, 

mesmo com o estabelecimento do Decreto nº 5.154/04 que permite a articulação entre 

ambas. 

E onde está essa articulação que deveria ser respaldada em uma relação 

interativa entre os docentes do SESI-PE com os do SENAI-PE no Projeto EMEP? A 

desarticulação curricular foi dominante pelos depoimentos colhidos, ao existir só um 

bom entrosamento internamente entre os professores das respectivas instituições, bem 

como não houve uma relação dialógica entre os docentes de ambas. 

 

O ensino por competências  

Outra pergunta que fizemos aos nossos entrevistados foi qual a opinião deles 

sobre o ensino por competências, através do currículo do Projeto EMEP.  

A opinião da maioria dos entrevistados sobre o currículo por competências foi 

de concordância, apesar de alguns colocarem algumas restrições não a esse currículo, 

mas a sua implantação dizendo que “[...] isso [o currículo por competências] veio 

como um grande choque para a gente aprender esse processo” (Diretor-SENAI), ou 

outra que afirmou nessa mesma perspectiva “[...] quando isso foi implantado [o 

currículo por competências] chegou meio que de pára-quedas” (Docente 6-SESI), e 

outro sujeito que disse “[...], nas próprias leis eu concordo, agora que não houve isso 

na prática, [...]” (Docente 1-SENAI). 

A implantação do currículo por competências, através do Projeto EMEP, não 

deixou de ser uma reforma para as instituições. Aqui vemos similaridade com o que 

Sacristán (1996) coloca sobre as reformas, ao dizer que elas são choques traumáticos e 

recorrentes direcionados aos usos e práticas ajustados no sistema educacional.  

Uma questão que fizemos aos gestores foi qual (is) o (s) maior (es) desafio (s) 

que eles enfrentaram com o professorado e com as técnicas na administração do ensino 

por competência, através do currículo do Projeto EMEP; às técnicas, qual (is) o (s) 

maior (es) desafio (s) que elas enfrentaram com o professorado no desenvolvimento da 

metodologia utilizada nesse ensino; e aos docentes, qual (is) o (s) maior (es) desafio (s) 

que eles enfrentaram na aplicação da metodologia utilizada nesse ensino. Dois 



entrevistados não responderam satisfatoriamente nossa pergunta. As respostas referiam-

se a questões de diversas ordens, embora muitas vezes articuladas. 

Quatro entrevistados tiveram respostas semelhantes. O Docente 2-SENAI e o 

Diretor-SENAI responderam que o maior desafio foi essa integração entre o ensino 

médio e a educação profissional. Para a Técnica-SESI, o maior desafio foi a 

implementação desse Projeto; e para o Docente 1-SESI, a educação diferente da 

educação regular.  

Pelas colocações desses quatro sujeitos, o desafio da articulação entre aquelas 

modalidades de ensino rebateu no ensino por competências. Ora, como esperar uma boa 

aplicabilidade da metodologia desse ensino se a integração não funcionou bem? E será 

que a pedagogia das competências promove a integração curricular? 

Concordamos com a afirmação de Ramos (2005, p. 107) sobre a pedagogia das 

competências: 

[...], é preciso compreender os novos limites trazidos pela pedagogia 
das competências, motivo pelo qual defenderemos também a 
necessidade de superá-la e de se redefinir a relação entre conteúdo e 
método na integração de conhecimentos considerados gerais e 
específicos. 

Percebemos que os desafios enfrentados pelos nossos entrevistados sobre o 

ensino por competências estão em conformidade, trazendo à tona mais uma vez o 

Seminário Nacional de Educação Profissional, com um dos problemas identificados 

pela relatora do GT 9 – Concepções Pedagógicas em Educação Profissional – Sonia 

Rummert. Segundo ela, as instituições escolares, através do seu corpo pedagógico e de 

seus discentes, em geral, e os docentes, em particular, não aprenderam, até hoje, de 

forma efetiva, o que sejam habilidades e competências (BRASIL.MEC.SEMTEC, 

2003). 

A aceitação do currículo por competências, através do Projeto EMEP, pela 

equipe pedagógica das duas instituições, pode ter acontecido por serem ambas - SESI e 

SENAI - entidades ligadas ao mercado de trabalho, principalmente o SENAI, o que 

pode ter influenciado na prática pedagógica e administrativa desses sujeitos. Até porque 

também a formação em serviço dessas entidades contemplou o estudo desse enfoque. 

 

 

 



As competências desenvolvidas com os discentes e as interferências dos docentes 

Ainda como complemento a questão dirigida aos docentes sobre suas opiniões 

relativas ao ensino por competências no Projeto EMEP, perguntamos qual (is) a (s) 

competência (s) que eles desenvolveram nos seus discentes. Por quê? 

 As competências listadas por esses entrevistados foram: a autoconfiança; a 

criatividade; a organização; o conhecimento e o desenvolvimento; a codificação; a 

decodificação; a ética; o pensar; o aprender a aprender; o ser crítico; o ser reflexivo; o 

ser participativo; o relacionar-se com o outro; o respeito; a motivação; a liderança; o 

reconhecimento do seu espaço e do espaço do outro; a necessidade de comunicação; 

aquelas que tornem o discente capaz de fazer uma leitura de mundo; o aprender a fazer; 

a interpretação textual; o saber distinguir o que é arte, o que é uma obra de arte; saber 

falar; ler bem; o aprender a conviver com outros; o trabalhar em equipe e a 

conscientização. 

 Boa parte dessas competências tem semelhança com um dos documentos 

balizadores do Projeto EMEP, sendo o compromisso da educação profissional no 

SENAI: 

 [...], a competência não se limita ao conhecer/fazer, vai mais 
além porque envolve o agir numa determinada situação. Tal agir 

supõe a capacidade de realizar, de abstrair, de emitir respostas 

criativas frente a situações inusitadas, de se comunicar 

eficazmente, de trabalhar de forma cooperativa, em equipe. 

 Esse complexo conjunto de exigências traz implicações para 

a Educação Profissional que se compromete com uma formação 
voltada para essas competências [...] (SENAI. Região Nordeste, 
2002, p. 11, grifo nosso). 

 

Aquelas competências mencionadas pelos nossos entrevistados se alinham ao 

que foi dito por Paiva (2001), em que num panorama sombrio relativo às profissões, 

disposições e virtudes – tais como motivação, interesse, criatividade – adquirem mais 

peso que a proficiência específica. O Projeto EMEP não escapou dessa realidade. 

De forma oportuna, concordamos com a reflexão proposta por Shiroma e 

Campos (1997, p. 25), sobre as competências subjetivas do trabalhador: “[...], há de se 

perguntar se a mobilização de aspectos da subjetividade do trabalhador [...] tem como 

perspectiva a expansão das potencialidades humanas e a emancipação do coletivo”. A 

pedagogia das competências inibe as potencialidades humanas e que, por ela estar 

atrelada ao capital, não busca a emancipação da coletividade. Pelo contrário, essa 

pedagogia defende a individualidade. 



Acreditamos que o Projeto EMEP possui um forte caráter instrumental, mesmo 

se referindo a um princípio cidadão, pois minimiza seus alunos enquanto cidadãos 

produtivos, balizados pela competitividade, pela produtividade e pelas competências 

laborais, em que segundo Rodrigues (2002) a economia competitiva é o télos3 essencial 

da CNI atualmente. 

Se para Rodrigues (1998), a CNI representa o Moderno Príncipe Industrial, para 

nós o SENAI corresponde ao seu “filho primogênito” e basilar, pois ele incorpora as 

diretrizes do Moderno Príncipe nos seus documentos e os implementa.  

A representação política e a autoridade intelectual, constituída através da 

implementação da política e dos preceitos de educação profissional da CNI, materializa-

se através do SENAI por ser ela a maior entidade concretizadora de (con) formação 

profissional da América Latina. 

É importante nos reportarmos à Oliveira (2005), que ao analisar o documento da 

CNI intitulado “Educação básica e formação profissional: uma visão dos empresários” 

colocou que a educação básica, bem como a educação profissional, deviam estar atentas 

às modificações no mundo do trabalho, garantindo aos seus alunos as competências 

necessárias, contribuindo para a empregabilidade deles.  

Nessa perspectiva, o Projeto EMEP formaria o “capital humano”, ou melhor, 

Menores Aprendizes “intelecto-emocionais-instrumentais” que seriam utilizados no 

“desenvolvimento” capitalista regional e pernambucano, atendendo às demandas 

produtivas do empresariado nacional e local. 

Articulado a esse questionamento, parece que esse Projeto tem similaridade, 

respeitadas as devidas proporções e singularidades, como já defendeu Frigotto (1983), à 

fábrica-escola SENAI, em que para esse pesquisador, essa entidade forma o ethos para o 

servilismo da organização social do trabalho na indústria, ou seja, forma “bons 

trabalhadores” para submeterem-se docilmente às relações sociais de trabalho já postas.  

A citação abaixo nos esclarece que o Projeto EMEP é uma dos meios para 

resolver o problema para a confirmação do desenvolvimento industrial e até do 

desenvolvimento brasileiro: 

Uma escola de tempo integral é o que se almeja com este projeto 
integrador [Projeto EMEP], por se entender que passa pela Educação 

                                                 
3 “[...], desde a sua fundação oficial (1938), a CNI vem elaborando sucessivamente propostas gerais para 
a Sociedade Brasileira, que podem ser identificadas como metas socioeconômicas. Essas metas 
societárias denominamos télos. Em outras palavras, télos é uma imagem construída pelo discurso 
hegemônico, com o fito de tornar-se uma meta a ser perseguida pelo conjunto da sociedade” 
(RODRIGUES, 2002, p. 105, grifos no original). 



Básica e pela Educação Profissional, uma das soluções para a 
sustentação do processo de desenvolvimento da indústria e até mesmo 
do desenvolvimento nacional (SESI-PE/SENAI-PE, 2003, p. 6-7). 
 

Voltando às perguntas realizadas aos nossos entrevistados, o porquê dos 

docentes desenvolverem, nos seus respectivos discentes, aquelas competências. Os 

professores alegaram os seguintes motivos: para os estudantes estarem preparados para 

as novas demandas; para construção desse mundo que vive em mudança; por causa do 

mercado de trabalho; para desenvolver o senso crítico que o mercado de trabalho venha 

a exigir dos alunos; porque lá fora o mundo vai cobrar isso deles; e para o conhecimento 

da área de Ciências a qual utiliza uma linguagem científica.  

Os cincos primeiros motivos apontados, de alguma forma, estão contemplados 

na proposta pedagógica do Projeto EMEP. Vejamos: 

Agora, um novo momento se delineia. As mudanças observadas no 
mundo do trabalho, decorrentes de transformações na tecnologia, nos 
modelos de gestão, as de cunho político, social, cultural e legal têm 
induzido movimentos nas Organizações, que levam à incorporação de 
novas filosofias de trabalho, reestruturações e redesenhos com vistas à 
obtenção de maiores índices de produtividade e à inserção na 
economia globalizada. Tais impactos não se circunscrevem ao 
ambiente empresarial. A sociedade, em seu conjunto, defronta-se com 
não menos importantes conseqüências advindas da transformação de 
modelos econômicos, políticos e sociais. 
 
Para o SESI e o SENAI, esse quadro brevemente desenhado também 
repercute, quando ganha força a ideia de que articular e potencializar 
esforços, talentos e recursos se constituem, hoje, em caminho natural 
para ambas as instituições (SESI-PE/SENAI-PE, 2003, p. 6, grifos no 
original). 

 

De acordo com as respostas da maioria dos docentes entrevistados nessa 

questão, mais uma vez, o mercado de trabalho é o principal orientador das competências 

que os alunos precisaram desenvolver no Projeto EMEP. Tanto o SENAI-PE quanto o 

SESI-PE, através do Projeto EMEP, formaram Menores Aprendizes “intelecto-

emocionais-instrumentais”, de acordo com as demandas do empresariado industrial, 

para o mercado de trabalho. 

Suas respostas correspondem ao que é afirmado por Deluiz, no concernente ao 

enfoque das competências serem delineadas pelo mercado de trabalho: 

[...], a noção de competências [...], operacionalmente ela se funda em 
uma perspectiva funcionalista, ao traduzir as competências nos perfis 
de competências que descrevem as atividades requeridas pela natureza 
do trabalho (DELUIZ, 2001, p. 17). 



 

 As competências mencionadas pelos docentes como sendo aquelas que eles 

buscam desenvolver nos seus alunos foram bem variadas, porém direcionadas, em sua 

maioria, para o mercado de trabalho. 

  De certa forma, todos (ou quase todos) nossos entrevistados desconhecem a 

afirmação de Oliveira (2002, p. 288-289, grifos no original) sobre a categoria 

competência:   

[...] a noção de competência [...], ele vai, também, ao encontro das 
características atuais do desemprego estrutural, precarização do 
trabalho, e se identifica com a inculcação dos valores e objetivos de 
competitividade e individualidade, da dinâmica da produção e do 
consumo, próprios do estágio atual da acumulação capitalista. Desse 
modo, essas condições enfatizam a formação de novos trabalhadores 
que não apenas demonstrem novas competências, técnicas ou novos 
requisitos técnicos de qualificação, mas que sejam viáveis segundos 
aqueles valores e objetivos. 

 

Considerações finais 

Para uma melhor compreensão do objeto estudado elegemos como objetivo geral 

analisar a articulação curricular do ensino médio no SESI-PE com a educação 

profissional no SENAI-PE no Projeto EMEP, na ótica dos seus gestores, técnicas e 

docentes. Como objetivos específicos, investigar a gênese e a estrutura do Projeto 

EMEP, bem como analisar a opinião daquele segmento sobre a estruturação do 

currículo por competências nas atividades do Projeto EMEP. 

Sobre a articulação supracitada, podemos afirmar que, para a maioria dos nossos 

entrevistados, ela não se concretizou nas escolas abrangidas pelo Projeto. Sabemos da 

dificuldade para sua implementação. Para nós, o Projeto EMEP não fugiu dessa 

realidade. Acreditamos ser difícil pensar na articulação curricular sem uma integração 

das instituições. 

Concluímos, portanto, que a articulação curricular pretendida no Projeto EMEP 

não se concretizou. Embora tenha existido um bom entrosamento internamente entre os 

professores das respectivas instituições, não houve uma relação dialógica entre os 

docentes de ambas, bem como não ocorreu uma construção coletiva de estratégias 

acadêmico-científicas para articulação do ensino médio com a educação profissional nas 

entidades pesquisadas. 

Para a tentativa de uma articulação curricular exitosa entre o ensino médio e a 

educação profissional, bem como a superação dessa histórica dualidade estrutural da 



educação nacional acreditamos na articulação entre essas modalidades de ensino através 

do ensino médio integrado sob as bases do trabalho, da ciência e da cultura4, na sua 

forma prática, bem como nos seus fundamentos histórico-sociais e científico-

tecnológicos, aliado à supressão do capitalismo para sua concretização.  

A opinião da maioria dos entrevistados sobre o currículo por competências 

através do Projeto EMEP foi de adesão, apesar de alguns colocarem algumas restrições 

não ao seu currículo, mas à sua implantação. 

Os docentes do Projeto EMEP desenvolveram com seu alunado as seguintes 

competências: a autoconfiança; a criatividade; a organização; a ética; o pensar; o 

aprender a aprender; o aprender a fazer; a interpretação textual; o trabalhar em equipe 

etc. Boa parte delas está contida nos documentos balizadores do Projeto EMEP, tais 

como SENAI. Região Nordeste (2002) e SESI-PE/SENAI-PE (2003). 

Concordamos que a institucionalização da lógica das competências, no nosso 

país, é conduzida pelo Estado e direcionada para a modificação dos processos 

pedagógicos, dos currículos escolares, da formação profissional e da gestão 

educacional. Além disso, realiza-se através de reformas educacionais que tem como 

intenção o estabelecimento de um novo modelo de regulação do funcionamento das 

instituições escolares e dos seus respectivos sistemas educativos, para com isso 

provocar a adaptação dos indivíduos às novas demandas do empresariado antes mesmo 

da sua inserção no mercado de trabalho (MACHADO, 2002).  

Concluímos que o SENAI e o SESI, sem o Projeto EMEP, e muito mais com ele, 

se inserem nesse cerne. Os objetivos de competitividade, produtividade e de 

individualidade dessas instituições são norteadores para a estruturação dos seus 

currículos por competências e tendo como finalidade a formação de um cidadão 

produtivo, ou melhor, Menores Aprendizes “intelecto-emocionais-instrumentais”, de 

acordo com as demandas do empresariado industrial que são fundamentalmente formar 

jovens para o mercado de trabalho. 
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