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“Aprender é, de longe, a maior conquista”. 
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RESUMO 

O presente trabalho de pesquisa é resultado de uma investigação desenvolvida 
dentro do contexto da gestão pedagógica de Cursos Técnicos de Nível Médio, 
inicialmente pensado e problematizado em uma das unidades do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial (SENAC), do Estado do Paraná, a saber, a Unidade do 
Município de União da Vitória. Um dos primeiros fatores que despertou o interesse 
desta pesquisa circunscrevia a necessidade da elaboração de uma proposta 
formativa de preparação dos docentes ingressantes do SENAC. Essa instituição 
possui um referencial pedagógico próprio e que, por ser diferenciado, pode levar 
muitos docentes a cometerem equívocos na forma de avaliar a aprendizagem dos 
alunos. Desse modo, a necessidade de elaboração de um material próprio para 
preparar esses docentes nos pareceu um bom motivo de investigação dentro dos 
propósitos de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Educação Básica 
(PPGEB) – Mestrado Profissional da UNIARP, Caçador-SC. Assim sendo, levando 
em conta a atual situação do mercado de trabalho que implica em grandes 
mudanças que caracterizam a realidade da educação profissional do país, 
principalmente advindas da revolução científico-tecnológica, este trabalho foi 
organizado, pensado e executado. Em nossos dias, o mercado de trabalho passou a 
demandar trabalhadores mais criativos, conectados e proativos. Essas demandas 
alteraram também a forma com que as escolas técnicas passaram a olhar para o 
processo de ensino e aprendizagem e, consequentemente, para a formação de seus 
docentes. No que se refere à oferta de Cursos Técnicos de Nível Médio, o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial-SENAC é uma importante instituição em 
nosso país para formação de profissionais para o Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo. Nesse sentido, com o objetivo de contribuir para a gestão pedagógica de 
Cursos Técnicos de Nível Médio, essa pesquisa de caráter exploratório, documental 
e bibliográfico, subsidiada pela abordagem qualitativa, pautou-se na coleta e análise 
de dados com os Pedagogos/Técnicos de Educação Profissional e Tecnológica do 
SENAC PR, por meio de questionários, a fim de compreender quais as demandas 
formativas para os docentes ingressantes na instituição. A partir dos resultados 
obtidos, foi elaborado um Programa de Formação, comedido por um dos principais 
dos alicerces desse estudo: as concepções e princípios do referencial pedagógico 
da instituição - O Modelo Pedagógico SENAC (MPS), que é pautado na formação 
humana e no desenvolvimento de competências para o mundo do trabalho. 
 
Palavras-chave: Gestão Pedagógica. Formação Docente. Educação Profissional. 

 



ABSTRACT 
This research work is the result of an investigation developed within the context of 
the pedagogical management of High School Technical Courses, initially thought and 
problematized in one of the units of the National Service for Commercial Learning 
(Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC), in the State of Paraná, 
namely, the Unit of the Municipality of União da Vitória. One of the first factors that 
aroused the interest of this research circumscribed the need to prepare a training 
proposal for the preparation of incoming professors at SENAC. This institution has its 
own pedagogical framework and, as it is differentiated, it can lead many professors to 
make mistakes in the way they assess student learning. Thus, the need to develop a 
specific material to prepare these teachers seemed to us to be a good reason for 
investigation within the research purposes of the Postgraduate Program in Basic 
Education (PPGEB) – Professional Master's Degree at UNIARP, Caçador-SC. 
Therefore, taking into consideration the current situation of the market, which implies 
major changes that characterize the reality of professional education in the country, 
mainly arising from the scientific-technological revolution, this work was organized, 
thought out, and executed. Nowadays, the job market has started to demand more 
creative, connected, and proactive workers. These demands also changed the way in 
which technical schools started to look at the teaching and learning process and, 
consequently, at the training of their teachers. With regard to the provision of Medium 
Level Technical Courses, the National Service for Commercial Learning - SENAC is 
an important institution in our country for training professionals for the Commerce of 
Goods, Services, and Tourism. In this sense, in order to contribute to the pedagogical 
management of Secondary Level Technical Courses, this exploratory, documentary, 
and bibliographic research, supported by a qualitative approach, was based on data 
collection and analysis with the Pedagogues/Technicians of Education Professional 
and Technological of SENAC PR, through questionnaires, in order to understand the 
training demands for the incoming professors at the institution. From the results 
obtained, a Training Program was designed, guided by one of the main foundations 
of this study: the conceptions and principles of the institution's pedagogical 
framework - The SENAC Pedagogical Model (MPS), which is based on human 
training and development skills for the world of work. 

 
Keywords: Pedagogical Management. Teacher Training. Professional education. 
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INTRODUÇÃO 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial-SENAC é uma entidade 

privada, sem fins lucrativos, que atua na formação de profissionais para atuar no 

comércio de bens, serviços e turismo. Pode-se considerar que o SENAC tem papel 

fundamental no desenvolvimento e na qualidade de oferta da educação profissional 

no Brasil e, por esse motivo, será a partir do referencial pedagógico dessa instituição 

que este trabalho se debruçará. 

O profissional que atua como docente nas turmas de cursos técnicos de nível 

médio na instituição, precisa compreender os princípios e fundamentos do Modelo 

Pedagógico Senac, para a garantia do sucesso no processo de ensino e 

aprendizagem, trabalhando de acordo com a missão, visão e valores do Senac com 

o propósito de ofertar à sociedade brasileira uma educação profissional de 

qualidade, transformadora e atual. 

As Marcas Formativas - características a serem evidenciadas no aluno ao 

longo do processo formativo e que derivam dos princípios que regem o Modelo 

Pedagógico - são internalizadas nas práticas pedagógicas, fazendo com que os 

profissionais egressos dos cursos do Senac se tornem diferenciados, pois o domínio 

técnico-científico, a visão empreendedora e as ações sustentáveis e colaborativas 

se transformam em suas marcas mais indeléveis. Desse modo, a instituição se 

preocupa bastante com a qualidade dos serviços oferecidos e, por esse motivo, 

trabalha constantemente na qualificação de seus profissionais, a partir de programas 

de bolsa de estudos e programas de formação. 

Não obstante, nota-se que é preciso reanalisar e ponderar os percalços que 

são encarados pelos docentes em suas práticas assim que ingressam na instituição, 

levando em consideração a metodologia e os processos de avaliação próprios. 

Assim, o pedagogo assume um importante papel na formação desses profissionais, 

pois precisa trabalhar com vistas a apoiar o docente na superação desses desafios. 

Dentro deste contexto de formação profissional, é preciso ponderar que a 

sociedade passou por diversas transformações, decorrentes principalmente da 

evolução científico-tecnológica. Essas mudanças passaram a exigir um novo perfil 

profissional, mais qualificado, flexível e criativo. Essas demandas são também 

preocupação da instituição, pois um de seus principais intentos é formar alunos com 

a competência necessária para o mercado de trabalho e para a vida em sociedade. 
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Nesse sentido, o trabalho ativo do pedagogo na ambientação e na formação 

continuada desses docentes, se torna primordial. O pedagogo, articulador e 

mediador dos objetivos da educação, precisa atuar de forma a incentivar e garantir 

que o corpo docente - a partir dos indicadores e elementos de competência (que 

envolvem os conhecimentos, habilidades, atitudes e valores) – promova as 

competências necessárias para a atuação profissional e social dos egressos. 

Desse modo, o estudo em questão, que tem por objetivo elaborar um 

programa de formação para o atendimento de demandas detectadas por pedagogos 

na atuação de docentes em Cursos Técnicos de Nível Médio, ofertados pelo Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, será pautado em uma pesquisa 

exploratória, documental e bibliográfica, buscando, em um primeiro momento, 

analisar o papel do pedagogo no processo de formação de docentes que atuam em 

Cursos Técnicos de Nível Médio, ofertados pelo SENAC; em um segundo momento, 

analisar quais são as principais demandas formativas dos docentes que atuam em 

Cursos Técnicos de Nível Médio, indicadas por pedagogos do SENAC; em um 

terceiro momento, analisar os documentos norteadores do Modelo Pedagógico 

Senac, observando sua aplicabilidade para a elaboração de uma proposta formativa 

que seja compatível com as demandas indicadas pelos pedagogos do SENAC – 

Paraná; e, por fim, avaliar a Proposta Formativa para o atendimento de demandas 

dos docentes que atuam em Cursos Técnicos de Nível Médio, a partir da análise de 

um grupo de avaliação. 

Além da relevância social do estudo, em decorrência das possibilidades for-

mativas contextualizadas que podem oferecer aos profissionais implicados novas 

formas de ensino e de interação escolar, esta pesquisa pretende colaborar com a 

sistematização de estudos precedentes. Por esta pesquisa estar vinculada ao Pro-

grama de Mestrado Profissional em Educação Básica (PPGEB), da Universidade 

Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP), Caçador-SC, pretende-se disponibilizar um 

produto educacional compatível com demandas observadas por gestores na atuação 

dos docentes nos Cursos Técnicos de Nível Médio, justificando a relevância da pes-

quisa. 
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PROBLEMA 

 O Senac do Estado do Paraná foi fundado no ano de 1946 com a finalidade 

de contribuir para a formação profissional de estudantes de todos os níveis 

educacionais. A formação e a preparação dos docentes que atuam nos mais 

variados níveis educacionais da instituição estão marcadas muitas vezes pela 

formação específica na área de atuação e sem uma formação pedagógica para a 

prática docente. Em grande medida, isso acaba dificultando a atuação desse 

profissional quando se insere nesse mundo docente, já que para atender aos 

objetivos do curso, a partir do referencial pedagógico do Senac, ele precisa ter 

conhecimento das concepções pedagógicas e filosóficas que compõem os eixos 

norteadores de aprendizagem. 

 Às práticas pedagógicas dos docentes, precisam ter internalizadas as Marcas 

Formativas, que derivam dos princípios que regem o Modelo Pedagógico Senac, e 

que diferenciam os profissionais formados pelo Senac.  

 Como a instituição possui uma metodologia diferenciada, nota-se a 

necessidade de constante reanálise dos processos pedagógicos, o que ocorre com 

bastante frequência com capacitações e programa de bolsas ofertadas pelo SENAC.  

  Não obstante, além de toda a mobilização realizada pela instituição com 

vistas a apoiar o docente em seu planejamento e atuação em sala de aula, o 

pedagogo, que no Senac atua no cargo de Técnico de Educação Profissional e 

Tecnológica, possui um papel fundamental de acolhida, ambientação e apoio a esse 

docente, para mitigar ou suprimir esses desafios.  

Nesse sentido, questiona-se: quais são as demandas que devem ser 

previstas para a elaboração de um Programa de Formação para docentes do Senac, 

sobremaneira, para aqueles que atuam diretamente em cursos de Habilitação 

Técnica de Nível Médio? 
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OBJETIVOS 

Objetivo geral 

Elaborar um programa de formação para o atendimento de demandas 

detectadas por pedagogos na atuação de docentes em Cursos Técnicos de Nível 

Médio, ofertados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, no 

Paraná. 

Objetivos específicos 

•  Realizar um levantamento histórico-bibliográfico da Educação Profissional 

no Brasil; 

• Levantar as demandas formativas que os pedagogos do SENAC-Paraná en-

frenta em suas unidades, no que se refere à adequação dos docentes ao Mo-

delo Pedagógico SENAC; 

• Analisar os documentos norteadores do Modelo Pedagógico SENAC, obser-

vando sua aplicabilidade para a elaboração de uma Proposta Formativa; 

• Adequar uma Proposta Formativa para o atendimento de demandas dos do-

centes que atuam em Cursos Técnicos de Nível Médio, de acordo com as 

contribuições de pedagogos, apresentadas para um grupo avaliador, disponi-

bilizando-a em um formato de fácil acesso. 

JUSTIFICATIVA 

Esse estudo originou-se das dificuldades percebidas no discurso de muitos 

pedagogos que atuam diretamente com docentes, especificamente, nas Unidades 

de Educação Profissional e Tecnológica do Paraná. 

A atuação da pesquisadora como pedagoga na Unidade de União da Vitória- 

PR, possibilitou o acompanhamento do trabalho dos docentes que, em sua maioria, 

não tem uma formação de base em áreas pedagógicas. Por isso, a docência se 

transforma em um desafio ainda mais expressivo para esses profissionais. Assim 

sendo, para que possam atuar nos cursos de Habilitação Técnica, observa-se que 

precisam tanto da formação específica, como da formação na área pedagógica. 
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Contudo, como a formação-base geralmente não está centrada na área educacional, 

a maioria precisa de um suporte pedagógico maior para o desenvolvimento do traba-

lho em sala de aula. 

A possibilidade de oferecer uma proposta formativa compatível com as de-

mandas indicadas pelos pedagogos que orientam o trabalho dos referidos docentes 

mobiliza, portanto, esta pesquisa. Pretende-se superar, com sua elaboração, este-

reótipos formativos que, de acordo com Gatti, Barreto e André (2011), são desenvol-

vidos de maneira descontextualizada, priorizando uma formação meramente trans-

missiva. 

Por isso, foi necessário o envolvimento de pedagogos na coleta de dados, vi-

sando a indicação de demandas observadas na atuação dos docentes, para a cons-

trução de uma proposta inovadora e consistente, que atenda as necessidades do 

grupo de docentes implicados no estudo. 

Além da relevância social do estudo, em decorrência das possibilidades for-

mativas contextualizadas que podem oferecer aos profissionais implicados novas 

formas de ensino e de interação escolar, esta pesquisa pretendeu colaborar com a 

sistematização de estudos precedentes. Além disso, por esta pesquisa estar vincu-

lada ao Programa de Mestrado Profissional em Educação Básica, da UNIARP (Ca-

çador-SC), será disponibilizado um produto educacional compatível com demandas 

observadas por gestores na atuação dos docentes nos Cursos Técnicos de Nível 

Médio, justificando a relevância da pesquisa. 
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CAPÍTULO 1 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL 

1.1 PRINCIPAIS MARCOS HISTÓRICOS 

 A educação é um tema bastante discutido em várias esferas sociais. Isso 

porque é compreendida como meio para a efetiva transformação do modelo social 

atual. Caracteriza-se como um campo de disputa permanente, trazendo um 

questionamento importante sobre seu real objetivo que, de acordo com Paro (2001) 

deve pautar-se pela realização dos objetivos de forma individual e social. 

A missão da educação na sociedade tem influência em duas dimensões 

principais da vida humana: pela dimensão concreta, ligada entre outras coisas, às 

políticas, aos indicadores e aos modelos pedagógicos e às relações entre a escola e 

o mundo do trabalho e, por outro lado, é influenciada pela dimensão abstrata, 

relacionada aos ideais de modelo de sociedade (FERES, 2018). Ainda seguindo o 

pensamento de Feres, existem visões divergentes em relação ao 

desenvolvimento/transformação de um país a partir da educação na sociedade 

contemporânea e o autor divide isso em duas vertentes que merecem destaque: 

A primeira está voltada para o desenvolvimento humano e social e privilegia 
a formação humanista e científica, visando o desenvolvimento da 
autonomia, da capacidade crítica do indivíduo, de modo a formar o cidadão 
apto a transformar a realidade em que vive. A segunda enfatiza os impactos 
da educação sobre o desenvolvimento econômico, priorizando o sentido 
utilitarista da educação como um instrumento de preparação da força de 
trabalho a serviço do desenvolvimento econômico (FERES, 2018, p. 4). 

 

Outrossim, a educação brasileira vem enfrentando diversos desafios nas 

últimas décadas. Dentre eles, estão a precariedade do ensino e da formação de 

professores, a desmotivação docente, devido à baixa remuneração, o desprestígio 

profissional e a evasão escolar. Quando se trata da Educação Profissional, 

acrescentam-se ainda diversos outros desafios a essa lista. O primeiro ponto de 

destaque a ser discutido é o fato de muitas escolas profissionais ofertam estruturas 

curriculares muito distantes da realidade prática do mercado de trabalho e das 

demandas sociais e, consequentemente, muito arraigadas a conteúdos teóricos e, 

ainda, o fato de poucas escolas dialogarem com o setor produtivo (FERES, 2018). 

Outro desafio importante é o desprestígio da educação profissional técnica no 

Brasil que, por anos foi considerada, de acordo com Basso (2015), como uma 

segunda alternativa:  
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Ao olharmos para a história da educação profissional no Brasil, notamos 
que este sistema de ensino constitui-se como uma formação desprestigiada, 
voltada a atender as necessidades de grupos específicos, de forma dual e 
excludente, como alternativa às pessoas menos favorecidas, bem como 
atender a demanda e os interesses do mercado de trabalho e da conjuntura 
econômica do País (BASSO, 2015, p. 32559). 

 

 Para compreender esse processo de desprestígio da Educação Profissional 

Técnica, dentro do contexto do Ensino Médio, se faz necessário compreender como 

essa modalidade se constituiu no Brasil e seus principais marcos históricos. Para 

tanto, pode-se considerar que um momento de grande atuação do Poder Público, 

em virtude da industrialização que se expandia, foi a consolidação da Educação 

Profissional no País, apenas vinte anos após a queda do regime monárquico, pelo 

sétimo Presidente da República - Nilo Peçanha - a partir do decreto nº 7.566, de 23 

de setembro de 1909, com a Criação das Escolas de Aprendizes e Artífices - que 

mais tarde viria a ser chamada de Liceu Industrial - nos estados brasileiros. Essas 

escolas eram destinadas ao ensino profissional primário e gratuito, considerando a 

necessidade de disponibilizar meios para a população mais carente superar as 

dificuldades. Apresenta em seu Art. 2º, do texto original, que: 

Nas Escolas de aprendizes Artifices, custeadas pela União, se procurará 
formar operários e contra-mestres, ministrando-se o ensino pratico e os 
conhecimentos técnicos necessários aos menores que pretenderem 
aprender um officio, havendo para isso, até o número de cinco, as officinas 
de trabalho manual ou mecânica que forem mais convenientes e 
necessárias no Estado em que funccionar a escola, consultadas, quanto 
possível, as especialidades das industrias locaes. (BRASIL, 1909). 

 

Mesmo em um período de rompimento com um passado monárquico e de 

anseios por mudanças, existia um grande bloqueio de acesso democrático à 

educação, pois no caso das elites, estava nas escolas secundárias e superiores, 

enquanto o restante da população poderia ter acesso às escolas primárias e 

profissionais.  

Mais tarde, antes da então chamada “Era Vargas”, ainda no governo de 

Washington Luis, ocorreu outro acontecimento importante na história da Educação 

profissional: o Decreto nº 5.241, de 27 de agosto de 1927, que trouxe a 

obrigatoriedade do ensino profissional nas escolas primárias (BRASIL, 1927). 

É a partir dos anos 1930 (Nova República) e no decorrer dos anos 1940 que 
se traça novo caminho para o país, pelo qual indústria e mercado interno 
viriam a se tornar o motor da dinâmica econômica. Em tal contexto, 
educação profissional ganha nova e maior dimensão, assumindo contornos 
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que lhe davam maior amplitude e se associavam a inovações tecnológicas 
vinculadas ao avanço industrial (ARAÚJO; LIMA, 2014, p. 177). 

 
Contudo, em meio ao período conhecido como Estado Novo (terceira fase do 

Governo Vargas) estava em evidência um regime ditatorial e um período fortemente 

marcado pela industrialização e pela intromissão do Estado na política cultural 

(censura). Nesse mesmo período, pouco antes do início da Segunda Guerra 

Mundial, foi criada a Constituição de 1937 que, em seu Art. 129, assegurava a 

educação profissional aos menos favorecidos. 

Art 129 – [...] O ensino pré-vocacional profissional destinado às classes 
menos favorecidas é em matéria de educação o primeiro dever de Estado. 
Cumpre-lhe dar execução a esse dever, fundando institutos de ensino pro-
fissional e subsidiando-os de iniciativa dos Estados, dos Municípios e dos 
indivíduos ou associações particulares e profissionais (BRASIL, 1937). 

 

Essa foi a primeira vez que a educação profissional foi abordada em uma 

Constituição Federal, ação essa que pode ser considerada um marco extremamen-

te importante na história da educação profissional, pois além de ser considerada 

como um dever do Estado garantir o acesso aos menos favorecidos a uma educa-

ção profissional, apontou a obrigatoriedade das indústrias ou sindicatos a destinar 

uma escola de aprendizes para os filhos dos operários (BRASIL, 1937). 

Outrossim, em meio a Segunda Guerra Mundial, o ano de 1942 foi marcado, 

dentre muitos outros aspectos, por ter registrado alguns eventos importantes que 

devem ser observados, no que tange a Educação profissional, pois as leis promul-

gadas nessa época, contribuíram na estruturação de todo o sistema oficial do ensi-

no técnico profissional: O Decreto-Lei nº 4.073/1942, conhecido como Lei Orgânica 

do Ensino Industrial, dividiu o ensino industrial em dois ciclos, sendo o primeiro vol-

tado ao Ensino Industrial Básico, Ensino de Mestria, Ensino Artesanal e Aprendi-

zagem, e o segundo voltado Ensino Técnico e Ensino Pedagógico (BRASIL, 

1942a). Segundo Araújo e Lima, “tratava-se de considerar a educação como algo 

sistêmico, orgânico e integrado ao sistema social que se modernizava a partir do 

avanço industrial” (ARAÚJO; LIMA, 2014, p. 177). Por sua vez, o Decreto-Lei nº 

4.127/1942 estabeleceu as “[...] bases de organização da rede federal de estabele-

cimentos de ensino industrial” (BRASIL, 1942b); e o Decreto-Lei nº 4.048/1942, 

promulgou a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial-SENAI 

(BRASIL, 1942c), primeira entidade-parte do conjunto de instituições que mais tar-

de passou a ser chamada de Sistema S. 
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Esse recorte histórico, principiado em 1942 com o início da criação do Siste-

ma S, é um período de destaque nesse estudo, pois em 1946, por meio dos Decre-

tos Leis 8.621/1946 e 8.622/1946, foi criado o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (SENAC), entidade-sede da presente pesquisa e que será abordada 

posteriormente. 

Dessa forma, os Cursos Profissionais Técnicos de Nível Médio, receberam 

um capítulo exclusivo na Primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei nº 

4.024, de 20 de dezembro de 1961, abrangendo os cursos Industrial, Agrícola e 

Comercial, passando a permitir o ingresso de alunos que concluíram o Ensino 

Técnico de Nível Médio, nos estabelecimentos de ensino superior de graduação, 

considerando que os candidatos devem ter concluído o ciclo colegial ou equivalen-

te (BRASIL, 1961). 

Vista como meio de crescimento do país, a educação tornou-se prioridade 

para o governo após o golpe militar de 1964 e, diante disso, a educação profissio-

nal passou a ser responsabilidade também das escolas estaduais (BASSO, 2015). 

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação- Lei nº 5.692/1971, o principal objetivo 

do Ensino Médio (na época chamado de Segundo Grau), era a profissionalização 

e, em seu Art. 5 - § 1 e 2 – instituiu-se a organização de cada currículo: 

Art. 5º As disciplinas, áreas de estudo e atividades que resultem das maté-
rias fixadas na forma do artigo anterior, com as disposições necessárias ao 
seu relacionamento, ordenação e seqüência, constituirão para cada grau o 
currículo pleno do estabelecimento.  
§ 1º Observadas as normas de cada sistema de ensino, o currículo pleno te-
rá uma parte de educação geral e outra de formação especial, sendo orga-
nizado de modo que: a) no ensino de primeiro grau, a parte de educação 
geral seja exclusiva nas séries iniciais e predominantes nas finais; b) no en-
sino de segundo grau, predomine a parte de formação especial. 
§ 2º A parte de formação especial de currículo: a) terá o objetivo de sonda-
gem de aptidões e iniciação para o trabalho, no ensino de 1º grau e de habi-
litação profissional, no ensino de 2º grau; b) será fixada, quando se destine 
a iniciação e habilitação profissional, em consonância com as necessidades 
do mercado de trabalho local ou regional, à vista de levantamentos periodi-
camente renovados (BRASIL, 1971). 

 
Essa obrigatoriedade da habilitação profissional fazer parte do ensino de se-

gundo grau, engendrou a reformulação da LDB 1971, que foi promulgada com a Lei 

nº 7.044/1982. Ainda, seguindo essa ideia facultativa, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação atual (Lei 9.394/1996), deixou claro que o Ensino Médio poderá preparar 

o aluno para o exercício de profissões técnicas, mas sem a sua obrigatoriedade. 

Desse modo, a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, de acordo com o Art. 

36B, poderá ser ofertada de forma articulada ou subsequente ao Ensino Médio, sen-
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do que a subsequente é destinada para os alunos que já concluíram o Ensino Mé-

dio, enquanto que a articulada pode acontecer de forma integrada ou concomitante:  

Art. 36-C.  A educação profissional técnica de nível médio articulada, 
prevista no inciso I do caput do art. 36-B desta Lei, será desenvolvida de 
forma: 
I - integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino 
fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à 
habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de 
ensino, efetuando-se matrícula única para cada aluno; 
II - concomitante, oferecida a quem ingresse no ensino médio ou já o esteja 
cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada curso, e podendo 
ocorrer: 
a) na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades 
educacionais disponíveis; 
b) em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as oportunidades 
educacionais disponíveis; 
c) em instituições de ensino distintas, mediante convênios de 
intercomplementaridade, visando ao planejamento e ao desenvolvimento de 
projeto pedagógico unificado. (BRASIL, 1996). 

 

Com a industrialização se fortalecendo cada vez mais, a demanda de mão de 

obra mudou e “no mundo empresarial, a escassez de mão de obra qualificada e 

suas implicações para a competitividade passaram a assumir maior dimensão” 

(ARAUJO; LIMA, 2014, p.176). Assim sendo, historicamente, os Cursos Profissionais 

Técnicos de Nível Médio, que surgiram das demandas do processo de 

industrialização têm sido alavancados por meio de diversas políticas públicas e 

projetos, já que permitem o acesso público e possibilitam a sequência dos estudos, 

que antes era algo que pertencia apenas às elites.  

Não obstante, ainda existem desafios a serem superados para possibilitar o 

desenvolvimento estratégico da Educação Profissional no país, dentre eles, a “[...] 

imagem assistencialista da educação profissional, a relação do ensino médio com o 

trabalho e a formação profissional [bem como] o relacionamento entre instituições de 

ensino e setor produtivo visando ao desenvolvimento mútuo” (FERES, 2018, p. 56). 

Segundo o autor, para podermos superar esses desafios, é necessário ter um 

alinhamento da instituição formadora, com as tendências do mundo globalizado e 

digitalizado. 

 

1.2 DISCUSSÕES E REFERÊNCIAS LEGAIS MAIS RECENTES 

Levando em consideração os desafios da educação, o século XXI também 

está sendo marcado pelas alterações na forma como a Educação Profissional é 
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compreendida no país, fazendo surgir diversas políticas e estudos acerca desse 

assunto. O primeiro destaque está na decisão governamental de atender uma 

demanda bastante significativa da população brasileira, que historicamente foi 

excluída do acesso à educação, com o inicialmente chamado Programa de 

Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Jovens e 

Adultos, que mais tarde teve algumas alterações e passou a ser chamado de 

Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica 

na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja), por meio do Decreto nº 

5.840, de 13 de Julho de 2006. 

§ 1o O PROEJA abrangerá os seguintes cursos e programas de educação 
profissional: 
I - formação inicial e continuada de trabalhadores; e 
II - educação profissional técnica de nível médio. 
§ 2o Os cursos e programas do PROEJA deverão considerar as 
características dos jovens e adultos atendidos, e poderão ser articulados: 
I - ao ensino fundamental ou ao ensino médio, objetivando a elevação do 
nível de escolaridade do trabalhador, no caso da formação inicial e 
continuada de trabalhadores, nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto no 
5.154, de 23 de julho de 2004; e 
II - ao ensino médio, de forma integrada ou concomitante, nos termos do art. 
4o, § 1o, incisos I e II, do Decreto no 5.154, de 2004 (BRASIL, 2006). 

 
 Esse decreto garantiu também ao aluno egresso do PROEJA que, em cursos 

de habilitação técnica de nível médio, o diploma recebido atestasse, além da 

conclusão do curso correspondente, também a conclusão do Ensino Médio, pois “[...] 

os diplomas de cursos técnicos de nível médio desenvolvidos no âmbito do PROEJA 

terão validade nacional, conforme a legislação aplicável” (BRASIL, 2006). 

Em 2008, a Lei nº 11.741 apresentou alterações bastante relevantes sobre a 

Educação Profissional na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei n. 

9.394/1996, pois acrescentou o Termo “Educação Profissional e Tecnológica”, tendo 

em vista que “no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos 

diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência 

e da tecnologia” (BRASIL, 2008a).  

Ao tratar de Cursos de nível Médio, a lei apresenta a necessidade da 

formação geral do educando e, além disso, a possibilidade da preparação para as 

profissões técnicas, as quais podem ser desenvolvidas nos próprios 

estabelecimentos ofertantes do Ensino Médio ou, ainda, em cooperação com 

instituições especializadas em Educação Profissional (BRASIL, 2008a). 

Dessa maneira, de acordo com o Art. 36-B, a Educação Profissional Técnica 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/Decreto/D5154.htm#art3%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/Decreto/D5154.htm#art3%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/Decreto/D5154.htm#art4%C2%A71i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/Decreto/D5154.htm#art4%C2%A71i
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de Nível Médio poderá ser ofertada de forma: 

I - articulada com o ensino médio; 
II - subseqüente, em cursos destinados a quem já tenha concluído o ensino 
médio. 
Parágrafo único.  A educação profissional técnica de nível médio deverá ob-
servar: 
I - os objetivos e definições contidos nas diretrizes curriculares nacionais es-
tabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação; 
II - as normas complementares dos respectivos sistemas de ensino; 
III - as exigências de cada instituição de ensino, nos termos de seu projeto 
pedagógico (BRASIL, 2008a). 

 
Sobre a oferta da Educação Profissional Técnica de Nível Médio de forma ar-

ticulada ao Ensino Médio, esta poderá acontecer de forma integrada ou concomitan-

te, sendo a primeira ofertada para a condução do aluno à habilitação técnica na 

mesma instituição de ensino, com matrícula única; e a segunda, ofertada para alu-

nos estudantes do Ensino Médio, mas com matrículas distintas, as quais podem 

acontecer ou não na mesma instituição de ensino (Brasil, 2008a). 

Também, em 2008, outro marco um pouco mais recente na Educação Profis-

sional e Tecnológica, foi a instituição e implantação do Catálogo Nacional de Cursos 

Técnicos de Nível Médio, com a Resolução nº 03, de 09 de Julho de 2008. Esse do-

cumento, instituído pelo MEC, seria o norteador da oferta dos Cursos Técnicos de 

Nível Médio, estabelecendo a carga horária mínima para oferta, a infraestrutura ne-

cessária, os temas a serem abordados e as possibilidades de atuação dos profissio-

nais. Além disso, abordou a organização por eixos tecnológicos e itinerários formati-

vos: 

Art. 3º Os cursos constantes do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de 
Nível Médio serão organizados por eixos tecnológicos definidores de um 
projeto pedagógico que contemple as trajetórias dos itinerários formativos e 
estabeleça exigências profissionais que direcionem a ação educativa das 
instituições e dos sistemas de ensino na oferta da Educação Profissional 
Técnica (BRASIL, 2008b). 

 
Dessa maneira, com fundamento no parecer CNE/CEB nº 11/2012, foram 

definidas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica 

de Nível Médio e pela Resolução CNE/CEB nº 6/2012. 

Assim, em 01 de janeiro de 2021, a Resolução CNE/CP nº 01/2021, deu nova 

forma e conteúdo às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional 

e Tecnológica (DCNEPT), trazendo em seu capítulo 1: 

Art. 1º A presente Resolução define as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Profissional e Tecnológica. Parágrafo único. Para os fins 
desta Resolução, entende-se por Diretriz o conjunto articulado de princípios 
e critérios a serem observados pelos sistemas de ensino e pelas instituições 
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e redes de ensino públicas e privadas, na organização, no planejamento, no 
desenvolvimento e na avaliação da Educação Profissional e Tecnológica, 
presencial e a distância. Art. 2º A Educação Profissional e Tecnológica é 
modalidade educacional que perpassa todos os níveis da educação 
nacional, integrada às demais modalidades de educação e às dimensões do 
trabalho, da ciência, da cultura e da tecnologia, organizada por eixos 
tecnológicos, em consonância com a estrutura sócio-ocupacional do 
trabalho e as exigências da formação profissional nos diferentes níveis de 
desenvolvimento, observadas as leis e normas vigentes. (BRASIL, 2021). 

 
O atual documento está interligado com a reforma da DCNEM (2018), com a 

BNCC (2018) e com o CNCT (2020) e também é um eixo norteador do planejamento 

e organização da Educação Profissional e Tecnológica. 

Contudo, diversas discussões estão crescendo acerca desse assunto e, de 

acordo com a Publicação do Instituto Federal da Bahia- IFBA, realizada no dia 03 de 

março de 2021, há uma preocupação com uma possível descaracterização da 

concepção da forma integrada no Ensino Técnico de Nível Médio (IFBA, 2021, s.p.). 

Nessas discussões mais atuais, percebe-se uma preocupação sobre a oferta 

de Cursos Técnicos de Nível Médio de forma articulada integrada ao Ensino Médio. 

O conceito de Itinerário Formativo, a partir dessa nova concepção, se alterou muito 

na oferta integrada, pois orienta que o currículo será composto pela BNCC (60%) e 

itinerários formativos (40%). Estes estudos dão ênfase a cinco áreas do 

conhecimento, escolhidas/definidas pelo próprio sistema de ensino, tendo a 

obrigatoriedade da oferta de pelo menos um dos cinco itinerários formativos, a 

saber: Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. As escolas 

devem “[...] oferecer possibilidades de formação que supostamente seriam 

escolhidas de acordo com os interesses dos estudantes. Contudo, nesse processo 

de escolha há o fator limitante das condições de cada instituição de ensino” 

(TEIXEIRA et.al, 2019, p. 16034). De acordo com os autores, o fato de existir a 

obrigatoriedade de cada instituição de ensino oferecer pelo menos um itinerário 

formativo para a oferta, acaba disponibilizando poucas opções de escolha (ou até 

única opção de escolha) ao estudante, que muitas vezes não tem acesso às escolas 

que não sejam tão próximas à sua residência e que ofertem itinerários diversos. 

Nesse sentido, há a necessidade de um olhar atento à estrutura das unidades 

escolares, para que os estudantes realmente possam optar e ter acesso à sua área 

de escolha. 

Os autores ainda salientam que, para a atual sociedade que está em 
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constante mudança, a flexibilidade deve guiar a organização curricular. Contudo, 

deve haver um cuidado para não confundir o termo flexibilidade e trazer com ele um 

aligeiramento ou precarização na formação. Por isso, dão ênfase no conceito de 

flexibilidade e de itinerários formativos flexíveis: 

A flexibilidade implica na organização do processo ensino-aprendizagem de 
modo a permitir que o estudante tenha diferentes perspectivas durante sua 
trajetória acadêmica. Itinerários formativos flexíveis vão permitir o avanço 
quando houver condições para isso, ou garantir estudos de 
complementação em determinadas áreas de conhecimentos científicos e 
tecnológicos que podem ser necessários em determinado momento do 
exercício da profissão, ou simplesmente de interesse do estudante 
(TEIXEIRA et.al, 2019, p.16036). 

 
Ainda seguindo o pensamento dos autores, a flexibilidade é bastante 

importante e, para que não ocorra uma distorção do que é pretendido para o 

processo educativo, deve haver financiamento público, capacitação de docentes e 

equipe escolar, infraestrutura adequada, adaptação na organização curricular para o 

turno da noite, diálogo com interlocutores externos do sistema acadêmico, parcerias 

com empresas para estágio e um plano de implementação que conte com as etapas 

de acompanhamento e avaliação dos cursos (TEIXEIRA, et.al, 2019). 

As escolas ao ofertar Cursos Técnicos de Nível Médio, tanto no formato 

articulado integrado, quanto articulado concomitante e subsequente ao Ensino 

Médio, devem levar em consideração os acontecimentos do mundo atual que 

exigem um trabalhador mais flexível e polivalente (LIBÂNEO, 2012), e oferecer uma 

educação profissional mais abrangente, contextualizada e humanística, focando na 

formação integral do indivíduo. Deve levar em consideração a complexidade social 

em que estamos vivendo, as condições de acesso à educação regular, o contexto 

socioeconômico de uma maneira geral, com um diálogo ativo entre a educação 

profissional e o mundo do trabalho, já que há uma interferência social direta sobre o 

profissional requerido pelo mercado. É preciso um olhar cuidadoso das instituições 

para esse conjunto de ocupações no mundo do trabalho e suas inter-relações 

funcionais, para a estruturação de trajetórias que os alunos podem percorrer para 

atingir seus objetivos (SENAC, 2018d). Desse modo, a Educação Profissional, 

munida da tecnologia, precisa trabalhar com vistas à formação integral do aluno, e 

não apenas para atender aos interesses econômicos e neoliberais. 

Nesse sentido, é fundamental não perder de vista que o papel primordial da 
tecnologia é servir ao homem. A educação tecnológica deve promover a 
integração entre tecnologia e humanismo, não no sentido de valorizar a 
relação educação/produção econômica, mas principalmente visando à 
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formação integral do indivíduo (CARDOSO, 2001, p. 232). 

 
O objetivo da habilitação técnica de nível médio, precisa estar direcionado 

para além da formação e conhecimento específico da área, e tornar o aluno um 

cidadão crítico e reflexivo capaz de buscar soluções e viver em coletividade, que 

seja capaz de pensar e aprender permanentemente, que busca e se adaptar ao 

contexto dos avanços tecnológicos e sociais.  
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CAPÍTULO 2 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL- SENAC 

2.1 O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL- SENAC E OS 

CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO 

 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Profissional e Comercial foi criado pelo 

Decreto-Lei nº 8.621, de 10 de janeiro de 1946 e hoje está presente em mais de mil 

e oitocentos municípios brasileiros, com seiscentas unidades escolares, empresas 

pedagógicas e unidades móveis, de norte a sul do país: 

 

Quadro 1- Unidades Senac: Regiões e Estados 

Região Estados 

Norte Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins 

Nordeste Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio 

Grande do Norte. 

Sul Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

Sudeste Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. 

Centro-oeste Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 

 

Quadro 2- Unidades SENAC: Norte 

N
o

rt
e
 

Acre 

Unidade Rio Branco 

Unidade Rio Branco 

Unidade Cruzeiro do Sul 

Unidade Feijó 

Senac Móvel (01 unidade) 

Amapá 

Unidade Macapá 

Unidade Santana 

Coordenadoria de Educação a Distância 

Unidade Móvel- Carreta (01 unidade) 

Amazonas 

Unidade José Tadros- Manaus 

Unidade Fernando Alfredo Pequeno Franco- Manaus 

Unidade de Informática Manoel Catharino dos Santos Go-
mes- Manaus 

Unidade de Turismo e Hospitalidade- Manaus 

Faculdade de Tecnologia Senac - Centro Manaus 

Unidade Matheus Penna Ribeiro - Parintins 

Unidade Lázaro da Silva Reis - Manacapuru 

Unidade Moysés Benarrós Israel - Itacoatiara 

Unidade Lili Benchimol - Tefé 
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Unidade Professor Jefferson Peres - Coar 

Unidade Móvel- Balsa (01 unidade) 

Unidade Móvel- Carreta (03 unidades) 

Pará 

Unidade Prof. Papaléo- Belém 

Unidade de Belém - Serzedelo 

Unidade Remota do Senac em Capanema 

Unidade de Castanhal 

Coordenadoria de Educação a Distância 

Unidade de Marabá 

Unidade de Parauapebas 

Unidade em Redenção 

Coordenadoria de Relacionamento com o Mercado 

Unidade de Santarém 

Rondônia 

Unidade de Educação Profissional de Ariquemes 

Unidade de Educação Profissional de Cacoal 

Unidade de Educação Profissional de Jaru 

Unidade de Educação Profissional de Ji-Paraná 

Unidade de Educação Profissional de Pimenta Bueno 

Unidade de Educação Profissional de Porto Velho 

Unidade de Educação Profissional de Vilhena 

Roraima 

Unidade Ministro Ernane Galvêas 

Unidade Ministro Bernardo Cabral 

Unidade Paulo do Vale Pereira Filho 

Unidade São Luís 

Unidade Rorainópolis 

Unidade Caracaí 

Unidade Baliza 

Tocantins 

Unidade Palmas 

Unidade Taquaralto 

Unidade Araguaína 

Unidade Gurupi 

Unidade de Idiomas do Senac- Palmas 

 
Quadro 3 - Unidades SENAC: Nordeste 

N
o

rd
e

s
te

 

Alagoas 

Administração Regional de Alagoas 

Unidade Poço 

Unidade Arapiraca 

Posto Avançado Palmeira dos Índios 

Posto Avançado União dos Palmares 

Bahia 

Unidade Kalilândia 

Unidade Porto Seguro 

Unidade Ponto Central 

Unidade Santo Antônio de Jesus 

Unidade Vitória da Conquista 

Unidade Lençóis 

Unidade Alagoinhas 
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Unidade Santo Amaro 

Unidade Barreiras 

Unidade Ilhéus (Sede) 

Unidade Ilhéus 

Unidade Irecê 

Unidade Jacobina 

Unidade Juazeiro 

Unidade Paulo Afonso 

Unidade Amargosa 

Unidade Móvel- Carreta (05 unidades). 

Ceará 

Unidade Fortaleza- Centro 

Unidade Cedro 

Unidade Maranguapé 

Unidade Itapipoca 

Unidade Juazeiro do Norte 

Unidade Crato 

Unidade Iguatu 

Unidade Sobral 

Unidade Aquiraz 

Unidade Quixadá 

Unidade Riomar Fortaleza 

Unidade Senac Reference 

Maranhão 

Unidade Bacabal 

Unidade Caxias 

Unidade Imperatriz 

Unidade Pinheiro 

Unidade Santa Inês 

Unidade São Luís 

Educação à Distância 

Restaurante Escola 

Unidade de Tecnologia da Informação 

Unidade Balsas 

Unidade Timom 

Paraíba 

Unidade João Pessoa 

Unidade Campina Grande 

Unidade Cajazeiras 

Unidade Patos 

Unidade Móvel- Carreta (03 unidades). 

Pernambuco 

Unidade Recife 

Unidade Hotelaria e Turismo 

Unidade de Idiomas 

Unidade de Imagem Pessoal 

Faculdade Senac 

Unidade Complexo do Caruaru 

Unidade Garanhuns 
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Unidade Paulista 

Unidade Petrolina 

Unidade Vitória de Santo Antão 

Unidade Serra Talhada 

Unidade Móvel- Carreta (13 unidades) 

Piauí 

Unidade Miguel Sady 

Centro Cultural de Idiomas 

Unidade Audir Lages 

Unidade Severino ramos Brasil 

Unidade José Osório Pires da Mota 

Unidade Antônio Ferreira 

Unidade José Alves do Nascimento 

Unidade Freitas Neto 

Unidade Florentino Veras Neto 

Unidade José Almir de Sá 

Unidade Gasparino Ferreira dos Santos 

Rio Grande do Norte 

Direção Regional do Senac/RN 

Unidade Alecrim 

Unidade Barreira Roxa 

Unidade Centro 

Unidade Zona Norte 

Unidade Zona Sul 

Unidade Assú 

Unidade Caicó 

Unidade Mossoró 

Sergipe 

Unidade Aracaju 

Unidade Itabaiana 

Unidade Lagarto 

Unidade Tobias Barreto 

Restaurante Escola Senac Bistrô 

Restaurante Senac Bistrô Cacique chá 

Lanchonete Escola 

Salão de Beleza Escola 

 

Quadro 4- Unidades SENAC: Sul 

S
u

l 

Paraná 

Unidade Curitiba Centro 

Unidade Londrina Centro 

Unidade Curitiba Café Escola 

Unidade Caiobá 

Unidade Maringá 

Unidade Cascavel 

Unidade Foz do Iguaçu 

Unidade Guarapuava 

Unidade Ponta Grossa 
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Unidade Pato Branco 

Unidade Umuarama 

Unidade Campo Mourão 

Unidade Paranaguá 

Unidade Paranavaí 

Unidade Castro 

Unidade Toledo 

Unidade Francisco Beltrão 

Unidade Irati 

Unidade União da Vitória 

Unidade Jacarezinho 

Unidade Santo Antonio da Platina 

Unidade Prudentópolis 

Unidade São Mateus do Sul 

Unidade Cornélio Procópio 

Unidade Palmas 

Unidade Apucarana 

Unidade Ivaiporã 

Unidade Marechal Cândido Rondon 

Unidade Medianeira 

Unidade Toledo 

Unidade Rio Negro 

Unidade São José dos Pinhas 

Unidade Londrina- Café Escola 

Unidade Curitiba Portão 

Unidade Londrina Norte 

Unidades Móveis- Carretas (4 unidades) 

Santa Catarina 

Unidade Araranguá 

Faculdade Senac Blumenau 

Unidade Blumengarten 

Faculdade Senac Brusque 

Faculdade Senac Caçador 

Unidade Campos Novos 

Unidade Canoinhas 

Faculdade Senac Chapecó 

Faculdade Senac Concórdia 

Faculdade Senac Criciúma 

Departamento Regional 

Faculdade Senac Florianópolis  

Faculdade Senac Saúde e Beleza 

Unidade Itajaí 

Faculdade Senac Jaraguá do Sul 

Faculdade Senac Joaçaba 

Faculdade Senac Joinville 

Faculdade Senac Lages 
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Unidade Mafra 

Faculdade Senac Palhoça 

Faculdade Senac Porto União 

Faculdade Senac Rio do Sul 

Unidade São Bento do Sul 

Faculdade Senac São Miguel do Oeste 

Unidade Senac EAD  

Unidade Timbó 

Faculdade Senac Tubarão 

Faculdade Senac Videira 

Unidade Xanxerê 

Rio Grande do Sul 

Faculdade Senac Porto Alegre 

Unidade Senac 24 Horas 

Unidade Centro Histórico 

Unidade Comunidade 

Unidade Gestão e Negócios 

Unidade Senac Tech 

Unidade Senac Saúde 

Faculdade de Tecnologia Senac Pelotas 

Unidade Pelotas 

Unidade Alegrete 

Unidade Bagé 

Unidade Bento Gonçalves 

Unidade Cachoeira do Sul 

Unidade Camaquâ 

Unidade Canoas 

Unidade Capão da Canoa 

Unidade Carazinho 

Unidade Caxias do Sul 

Unidade Chuí 

Unidade Cruz Alta 

Unidade Erechim 

Unidade Farroupilha 

Unidade Frederico Westphalen 

Unidade Gramado 

Unidade Gravataí 

Unidade Ijuí 

Unidade Itaqui 

Unidade Lajeado 

Unidade Montenegro 

Unidade Novo Hamburgo 

Unidade Osório 

Unidade Palmeira das Missões 

Unidade Passo Fundo 

Unidade Rio Grande 
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Unidade Santa Cruz do Sul 

Unidade Santa Maria 

Unidade Santa Rosa 

Unidade Santana do Livramento 

Unidade Santiago 

Unidade Santo Ângelo 

Unidade São Borja 

Unidade São Leopoldo 

Unidade São Luiz Gonzaga 

Unidade São Sebastião do Caí 

Unidade São Sepé 

Unidade Taquara 

Unidade Torres 

Unidade Tramandaí 

Unidade Três de Maio 

Unidade Uruguaiana 

Unidade Vacaria 

Unidade Viamão 

 

Quadro 5- Unidades SENAC: Sudeste 

S
U

D
E

S
T

E
 

Espírito Santo 

Unidade Vitória 

Unidade Vila Velha 

Unidade Cachoeiro de Itapemirim 

Unidade Colatina 

Hotel Senac Ilha do Boi 

Unidade Linhares 

Unidade Venda Nova do Imigrante 

Unidade Santa Teresa 

Unidade São Mateus 

Minas Gerais 

Unidade Alfenas 

Unidade Araxá 

Faculdade Senac Barbacena 

Unidade Belo Horizonte 

Unidade de Criação e Design Belo Horizonte 

Unidade Pós-Graduação Belo Horizonte 

Unidade Venda Nova  

Unidade Betim 

Unidade Conselheiro Lafaiete 

Unidade Conselheiro Lafaiete Museu 

Unidade Contagem 

Unidade Coromandel 

Unidade Coronel Fabriciano 

Unidade Curvelo 

Unidade Diamantina 
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Unidade Divinópolis 

Unidade Extrema 

Unidade Governador Valadares 

Unidade Guaxupé 

Unidade Ipatinga 

Unidade Itabira 

Unidade Itajubá 

Unidade Ituiutaba 

Unidade Juiz de Fora 

Blue Tower Juiz de Fora 

Unidade Lavras 

Unidade Manhuaçu 

Unidade Montes Claros 

Unidade Patos de Minas 

Unidade Patrocínio 

Unidade Poços de Caldas 

Unidade Pouso Alegre 

Unidade São João Del-Rei 

Unidade Sete Lagoas 

Unidade Tiradentes 

Unidade Três Corações 

Unidade Uberaba 

Unidade Uberlândia Martins 

Unidade Uberlândia Santa Mônica 

Unidade Varginha 

Rio de Janeiro 

Centro Politécnico Riachuelo 

Faculdade Senac RJ Santa Luzia 

Unidade Barra da Tijuca 

Unidade Bonsucesso 

Unidade Botafogo 

Unidade Campo Grande 

Unidade Copacabana 

Unidade Duque de Caxias 

Unidade Irajá 

Unidade Madureira 

Unidade Marechal Floriano 

Unidade Niterói 

Unidade Nova Iguaçu 

Unidade São João de Meriti 

Unidade Angra dos Reis 

Unidade Barra do Piraí 

Unidade Barra Mansa 

Unidade Cabo Frio 

Unidade Campos 

Unidade Itaperuna 
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Unidade Macaé 

Unidade Nova Friburgo 

Unidade Petrópolis 

Unidade Resende 

Unidade Rio das Ostras 

Unidade Santo Antônio de Pádua 

Unidade Teresópolis 

Unidade Três Rios 

Unidade Volta Redonda 

São Paulo 

Unidade Aclimação 

Centro Universitário Senac - Santo Amaro 

Unidade Francisco Matarazzo 

Unidade Itaquera 

Unidade Jabaquara 

Unidade Jardim Primavera  

Unidade Lapa Faustolo 

Unidade Lapa Scipião 

Unidade Lapa Tito 

Unidade Largo Treze 

Unidade Nações Unidas 

Unidade Penha 

Unidade Santana 

Unidade São Miguel Paulista 

Unidade Tatuapé Cel. Luís Americano 

Unidade Tatuapé Serra de Bragança 

Unidade Tiradentes 

Unidade Vila Prudente 

Unidade Bertioga 

Unidade Guarulhos 

Unidade Osasco 

Unidade Santos 

Unidade Santo André 

Unidade Taboão da Serra 

Unidade São Bernardo do Campo 

Unidade Araraquara 

Unidade Americana 

Unidade Araçatuba 

Unidade Barretos 

Unidade Bauru 

Unidade Bebedouro 

Unidade Botucatu 

Unidade Campinas 

Unidade Catanduva 

Centro Universitário Senac - Águas de São Pedro 

Centro Universitário Senac - Campos do Jordão 

http://www.sp.senac.br/senac-aclimacao
http://www.sp.senac.br/centro-universitario-senac-santo-amaro
http://www.sp.senac.br/senac-francisco-matarazzo
http://www.sp.senac.br/senac-itaquera
http://www.sp.senac.br/senac-jabaquara
https://www.sp.senac.br/senac-jardim-primavera
http://www.sp.senac.br/senac-lapa-faustolo
http://www.sp.senac.br/senac-lapa-scipiao
http://www.sp.senac.br/senac-lapa-tito
http://www.sp.senac.br/senac-largo-treze
http://www.sp.senac.br/senac-nacoes-unidas
http://www.sp.senac.br/senac-penha
http://www.sp.senac.br/senac-santana
http://www.sp.senac.br/senac-sao-miguel-paulista
http://www.sp.senac.br/senac-tatuape-cel-luis-americano
https://www.sp.senac.br/senac-tatuape-serra-de-braganca
http://www.sp.senac.br/senac-tiradentes
http://www.sp.senac.br/senac-vila-prudente
http://www.sp.senac.br/senac-bertioga
http://www.sp.senac.br/senac-guarulhos
https://www.sp.senac.br/senac-osasco
http://www.sp.senac.br/senac-santos
http://www.sp.senac.br/senac-santo-andre
http://www.sp.senac.br/senac-taboao-da-serra
https://www.sp.senac.br/senac-sao-bernardo-do-campo
http://www.sp.senac.br/senac-araraquara
http://www.sp.senac.br/senac-americana
http://www.sp.senac.br/senac-aracatuba
http://www.sp.senac.br/senac-barretos
http://www.sp.senac.br/senac-bauru
http://www.sp.senac.br/senac-bebedouro
http://www.sp.senac.br/senac-botucatu
http://www.sp.senac.br/senac-campinas
http://www.sp.senac.br/senac-catanduva
http://www.sp.senac.br/centro-universitario-senac-aguas-de-sao-pedro
http://www.sp.senac.br/centro-universitario-senac-campos-do-jordao
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Unidade Franca 

Unidade Guaratinguetá 

Unidade Itapetininga 

Unidade Itapira 

Unidade Itu 

Unidade Jaboticabal 

Unidade Jaú 

Unidade Jundiaí  

Unidade Limeira 

Unidade Marília 

Unidade Mogi Guaçu 

Unidade Pindamonhangaba 

Unidade Piracicaba 

Unidade Presidente Prudente 

Unidade Registro 

Unidade Ribeirão Preto 

Unidade Rio Claro 

Unidade Salto 

Unidade São Carlos 

Unidade São João da Boa Vista 

Unidade São José do Rio Preto 

Unidade São José dos Campos 

Unidade Sorocaba 

Unidade Taubaté 

 

Quadro 6- Unidades SENAC: Centro Oeste. 

C
e

n
tr

o
 O

e
s
te

 

Distrito Federal 

Senac Ações Moveis 

Unidade Ceilândia 

Unidade Senac EAD 

Unidade Gama 

Unidade Jessé Freire 

Unidade Sobradinho 

Unidade de Gastronomia 

Unidade Senac Sede 

Unidade Taguatinga 

Unidade 903 Sul 

Goiás 

Unidade Alexânia 

Unidade Anápolis 

Unidade Aparecida de Goiânia 

Unidade Caldas Novas 

Unidade Catalão 

Unidade Ceres 

Unidade Cora Coralina 

Unidade de Idiomas Sesc/Senac 

http://www.sp.senac.br/senac-franca
http://www.sp.senac.br/senac-guaratingueta
http://www.sp.senac.br/senac-itapetininga
http://www.sp.senac.br/senac-itapira
http://www.sp.senac.br/senac-itu
http://www.sp.senac.br/senac-jaboticabal
http://www.sp.senac.br/senac-jau
http://www.sp.senac.br/senac-jundiai
http://www.sp.senac.br/senac-limeira
http://www.sp.senac.br/senac-marilia
https://www.sp.senac.br/senac-mogi-guacu
http://www.sp.senac.br/senac-pindamonhangaba
http://www.sp.senac.br/senac-piracicaba
http://www.sp.senac.br/senac-presidente-prudente
http://www.sp.senac.br/senac-registro
http://www.sp.senac.br/senac-ribeirao-preto
http://www.sp.senac.br/senac-rio-claro
http://www.sp.senac.br/senac-salto
http://www.sp.senac.br/senac-sao-carlos
http://www.sp.senac.br/senac-sao-joao-da-boa-vista
http://www.sp.senac.br/senac-sao-jose-do-rio-preto
http://www.sp.senac.br/senac-sao-jose-dos-campos
http://www.sp.senac.br/senac-sorocaba
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Unidade Senac Setor Aeroporto 

Unidade Ipameri 

Unidade Iporá 

Unidade Itaberaí 

Unidade Itumbiara 

Unidade Jataí 

Unidade Luziânia 

Unidade Mineiros 

Unidade Porangatu 

Unidade Quirinópolis 

Unidade Rio Verde 

Mato Grosso 

Administração Regional 

Unidade Tangará da Serra 

Unidade Sorriso 

Unidade Rondonópolis 

Unidade Cuiabá 

Unidade Barra Do Garças 

Unidade Primavera do Leste 

Unidade Colíder 

Mato Grosso Do Sul 

Unidade Corumbá 

Unidade Horto 

Unidade Ponta Porã 

Unidade Dourados 

Unidade Três Lagoas 

Unidade Senac Turismo e Gastronomia 
Fonte: Senac- Departamento Nacional- disponível em < https://www.dn.senac.br/>. 

 

Com base nessa detalhada estrutura, o Departamento Nacional do SENAC, 

em conjunto com os Departamentos Regionais, concebeu o Modelo Pedagógico do 

SENAC, que tem por objetivo alinhar a oferta da Educação Profissional em todo o 

território nacional, a partir de a) princípios educacionais; b) marcas formativas; c) 

modelo curricular e d) referenciais de avaliação específicos. 

Os Princípios Educacionais são articulados a partir das concepções 

pedagógico-filosóficas e demonstram a percepção da instituição sobre os aspectos 

centrais da prática educativa e orientam a formação educacional, aliada à missão 

institucional de educar para o trabalho. As Marcas Formativas derivam dos Princípios 

Educacionais e são características que são evidenciadas e incorporadas pelo aluno 

ao longo do processo de aprendizagem como o domínio técnico-científico, a visão 

crítica, a atitude empreendedora, sustentável e colaborativa, e que o diferencia dos 

demais profissionais no mundo do trabalho. Os Modelos Curriculares são compostos 



41 

de dois formatos de Unidades: Unidades Curriculares que desenvolvem 

competências, com indicadores de avaliação e elementos de competência que 

servem de parâmetro para o planejamento das situações de aprendizagem; e 

Unidades Curriculares de natureza diferenciada, que visam a articulação dessas 

competências, como o Projeto Integrador, a Prática Profissional e Estágio 

Profissional Supervisionado, dentre outros. Por sua vez, os Referenciais de 

Avaliação da instituição preveem diferentes procedimentos e instrumentos de 

avaliação e devem permear as situações de aprendizagem com vistas ao 

desenvolvimento das competências (unindo conhecimentos, habilidades, atitudes e 

valores), com caráter processual e contínuo, atendendo as funções diagnóstica, 

formativa e somativa, prevalecendo sempre os aspectos qualitativos sob os 

quantitativos (SENAC, 2015a). 

Além disso, para nortear esse trabalho, a instituição possui um referencial 

intitulado Diretrizes do Modelo Pedagógico Senac (2018) e uma coleção de 

documentos técnicos, divididos em: 1. Concepções e Princípios; 2. Competência; 3. 

Planejamento Docente; 4. Projeto Integrador; 5. Avaliação da Aprendizagem; 6. 

Ambientes de Aprendizagem; 7. Metodologias Ativas de Aprendizagem; 8. 

Aproveitamento de estudos e de experiências profissionais; e 9. Itinerários 

Formativos. Esses documentos subsidiam a prática docente e a equipe pedagógica, 

apresentando respectivamente os aspectos importantes do Modelo Pedagógico 

SENAC, que também serão objeto de estudo dessa pesquisa. Abaixo, foi apontada a 

estrutura dos documentos e principais pontos discutidos em cada um: 

Quadro 7- Coleção Documentos Técnicos: MPS. 

Documento Estrutura Principais Pontos: 

1. Concepções 
e Princípios 

“No capítulo 1, são apresentados 
os princípios educacionais e as 
concepções filosófica e pedagó-
gica que regem esses princípios. 
Em seguida, no capítulo 2, as 
Marcas Formativas Senac são 
discutidas na perspectiva de 
características esperadas pelos 
egressos dos cursos ofertados 
na Instituição. No capítulo 3, 
apresentam-se os modelos e 
desenhos curriculares dos cur-
sos Técnicos, Qualificações Pro-
fissionais e Aprendizagens. Por 
fim, no último capítulo, debatem-
se alguns apontamentos sobre a 
aplicação do Modelo Pedagógico 

O documento traz a explicação inicial do que a 
Educação Profissional nesse século ultrapas-
sou a percepção da preparação da mão de 
obra somente, para um olhar mais amplo, a 
partir do intento da democracia, igualdade de 
direitos e dignidade humana, e justifica o obje-
tivo principal do MPS, visando contribuir para o 
desenvolvimento do potencial dos sujeitos, 
também como cidadãos atuantes na sociedade. 
Da mesma forma, apresenta o eixo norteador 
da aprendizagem, que é a competência, aqui 
compreendida como a própria Unidade Curricu-
lar (SENAC, 2015a). 
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Senac no fazer cotidiano” (SE-
NAC, 2015a, p. 7). 

2. Competência “No primeiro capítulo, discute-se 
a trajetória do conceito de com-
petência, em especial o deslo-
camento da noção de qualifica-
ção para a de competências, e 
suas implicações na educação 
profissional, pano de fundo para 
a definição proposta pelo Senac. 
Nos próximos capítulos, 2 e 3, 
explicita-se a definição de com-
petência, detalhando seus indi-
cadores e elementos, no recorte 
adotado pela Instituição. Por 
último, em apontamentos para a 
aplicação do conceito de compe-
tência, passa-se à discussão de 
estratégias para que o conceito 
se materialize em práticas peda-
gógicas voltadas ao seu desen-
volvimento” (SENAC, 2015b, p. 
6). 

Competência: “Ação/fazer profissional observá-
vel, potencialmente criativo, que articula co-
nhecimentos, habilidades, atitudes e valores e 
permite desenvolvimento contínuo” (SENAC, 
2015b, p. 12). 

3. Planejamen-
to Docente 

“Estruturalmente, este documen-
to apresenta, no capítulo 1, as 
quatro dimensões do Planeja-
mento Docente no Modelo Pe-
dagógico Senac, a saber: I) Es-
tudo dos Planos de Cursos; II) 
Criação das situações de apren-
dizagem; III) Elaboração do Pla-
no de Trabalho Docente; IV) 
Planejamento Integrado do Cur-
so. Na última parte, são debati-
dos alguns apontamentos para a 
prática do planejamento docente” 
(SENAC, 2015c, p. 06). 

Planejamento Docente: forma de organizar as 
ações do processo de ensino e aprendizagem, 
pautada em a) Estudo dos Planos de Curso, b) 
Criação da Situação de Aprendizagem, c) Ela-
boração do Plano de Trabalho Docente e d) 
Planejamento Integrado do Curso: 
a) “[...] são instrumentos que apresentam as 
referências educacionais e fornecem subsídios 
para o processo de ensino e aprendizagem a 
ser realizado. Mais do que estruturar a ação 
educativa, os Planos de Cursos explicitam um 
ponto-chave do Modelo: a competência como a 
própria Unidade Curricular a partir da qual se 
desenvolve toda a prática docente (SENAC, 
2015c, p. 10). 
b) A situação de aprendizagem é um "conjunto 
organizado e articulado de ações a serem rea-
lizadas pelos alunos, propostas e orientadas 
pelo docente, com o objetivo de promover o 
desenvolvimento de competências. Seu plane-
jamento parte da premissa de que o aprendiza-
do profissional deve ser significativo, problema-
tizador e trazer a figura do aluno para o centro 
da cena pedagógica, como sujeito ativo de sua 
própria aprendizagem" (SENAC, 2015c, p. 11) 
e deverão partir do ciclo AÇÃO-REFLEXÃO-
AÇÃO. 
c) PTD: o PTD (Plano de Trabalho Docente) é 
a "sistematização das ações que serão desen-
volvidas na Unidade Curricular. O PTD é, por-
tanto, o produto do planejamento, sob a forma 
de registro escrito, configurando o guia da prá-
tica docente para o desenvolvimento da com-
petência" (SENAC, 2015c, p. 20). 
d) “Para que haja articulação das competências 
de um curso, de forma a garantir o desenvolvi-
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mento do perfil profissional de conclusão, é 
preciso que cada docente compartilhe o seu 
PTD com os demais docentes, de forma a ela-
borar o planejamento integrado do curso” (SE-
NAC, 2015c, p. 28).  

4. Projeto Inte-
grador 

“Estruturalmente, este Documen-
to traz, no primeiro capítulo, uma 
discussão sobre a Metodologia 
de Projetos, referencial que sus-
tenta a abordagem da Unidade 
Curricular destinada ao desen-
volvimento do Projeto Integrador 
na perspectiva do Modelo Peda-
gógico Senac. No capítulo se-
guinte, são sugeridas etapas 
de elaboração do Projeto Inte-
grador, apresentadas nos tópicos 
Planejamento Integrado do Cur-
so, Problematização, Desenvol-
vimento e Síntese do Projeto. No 
capítulo final, são discutidos 
alguns apontamentos para a 
prática do Projeto Integrador” 
(SENAC, 2015d, p. 6). 

"O Projeto Integrador, na perspectiva do Senac, 
visa propiciar experiências de aprendizagem 
que se sustentem no “aprender fazendo” e no 
diálogo entre a sala de aula e a realidade do 
mundo do trabalho. Com foco no desenvolvi-
mento do Perfil Profissional de Conclusão e 
das Marcas Formativas, suas atividades pres-
supõem participação coletiva, decisões em 
grupo e trabalho em equipe, daí se concluir que 
o projeto pode ser desenvolvido como estraté-
gia pedagógica para o incremento do processo 
de ensino e aprendizagem em qualquer Unida-
de Curricular" (SENAC, 2015d, p. 11).  

5. Avaliação da 
Aprendizagem 

“Estruturalmente, este documen-
to traz, no primeiro capítulo, uma 
discussão sobre as modalidades, 
os objetivos e as funções da 
avaliação da aprendizagem. São 
abordadas, nesse capítulo, as 
avaliações diagnóstica, formativa 
e somativa. Na sequência, o 
capítulo 2 discute o 
objeto da avaliação na educação 
profissional. O capítulo 3 apre-
senta proposições para estraté-
gias avaliativas e traz alguns 
exemplos de procedimentos e 
instrumentos para avaliação, 
aplicáveis às mais diversas 
situações de aprendizagem. As 
formas de menção e registros 
dos resultados, definidas pelo 
Senac, são debatidas no capítulo 
4. No penúltimo capítulo, indi-
cam-se os processos que abor-
dam conhecimentos, habilidades 
e/ou atitudes e valores para ava-
liação nos cursos. 
Por fim, no sexto capítulo, apre-
sentam-se alguns apontamentos 
para uma boa avaliação, com 
vistas a cumprir com os objetivos 
da qualidade educacional alme-
jada pelo Senac" (SENAC, 
2015e, p. 6). 

"A avaliação da aprendizagem na educação 
profissional é uma prática pedagógica intencio-
nal, sistemática e organizada com o objetivo de 
aferir o desenvolvimento de competências nos 
alunos. Ela se dá em modalidades distintas, 
porém interconectadas, que variam de acordo 
com a função que exercem, compreendendo a 
avaliação diagnóstica, formativa e somativa".  
(SENAC, 2015e, p. 7). "[...] Para os cursos de 
Educação Profissional Técnica de Nível Médio 
e de Formação Inicial e Continuada (Qualifica-
ção Profissional e Aprendizagem), o objeto da 
avaliação é o desenvolvimento de competên-
cias, descritas nos perfis profissionais de con-
clusão desses cursos. No entanto, haja vista a 
natureza complexa da competência, para a sua 
avaliação, são utilizados indicadores que infor-
mam os parâmetros de sua evidência, chama-
dos de indicadores de competência" (SENAC, 
2015e, p. 11). 

6. Ambientes 
de Aprendiza-
gem 

“Organizado em três partes, este 
documento técnico apresenta, na 
primeira parte, alguns entendi-
mentos necessários sobre ambi-

“Ambientes de aprendizagem, neste sentido, 
correspondem aos espaços construídos com 
finalidade educativa, como as salas de aula, 
laboratórios, bibliotecas e auditórios. Em um 
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entes de aprendizagem, desde 
sua perspectiva mais ampla até 
aquelas que subsidiam o enten-
dimento desse tema nos referen-
ciais e normativas da Educação 
Profissional. Na segunda parte, 
são debatidas algumas configu-
rações para os ambientes de 
aprendizagem no Senac, com 
ênfase para as salas de aula 
convencionais. Na terceira parte, 
discutem-se as implicações das 
configurações de ambiente para 
a prática docente no Modelo 
Pedagógico SENAC” (SENAC, 
2018a, p. 10). 

entendimento ampliado, podem extrapolar es-
ses limites quando novas necessidades, funci-
onalidades e recursos, especialmente os tecno-
lógicos, são acrescentados a eles, o que torna 
possível falar em ambientes diferenciados de 
aprendizagem e em ambientes virtuais de 
aprendizagem" (SENAC, 2018a, p. 12). 
“Cada um desses espaços é construído segun-
do normas e especificações técnicas e arquite-
tônicas que os definem segundo seu uso. No 
entanto, ainda que esses espaços se diferenci-
em quanto à sua apresentação física, todos 
objetivam, segundo os princípios do Modelo 
Pedagógico Senac, possibilitar a vivência de 
situações de aprendizagem significativas 
e promover o desenvolvimento das competên-
cias do Perfil Profissional de Conclusão e das 
Marcas Formativas Senac. Dessa forma, é 
possível e desejável que os espaços sejam 
flexíveis e acolhedores, facilmente reorganizá-
veis para promover práticas educacionais 
participativas e significativas, de maneira a dar 
origem a outras configurações para além da-
quelas expressas em sua funcionalidade apa-
rente" (SENAC, 2018a, p. 16).  

7. Metodologias 
Ativas de 
Aprendizagem 

“Este documento técnico, inte-
grante da Coleção de Documen-
tos Técnicos do Modelo Pedagó-
gico Senac, expõe algumas con-
siderações sobre as Metodologi-
as Ativas de Aprendizagem, uma 
vez que favorecem práticas pe-
dagógicas com foco no desen-
volvimento de competências. 
Organizado em três partes, 
apresenta inicialmente uma dis-
cussão sobre as Metodologias 
Ativas de Aprendizagem no con-
texto da Educação Profissional 
hoje em dia, destacando o papel 
do docente e do aluno nesta 
perspectiva metodológica. Na 
segunda parte, apresentam-se 
duas estratégias metodológicas, 
a saber, Simulação e Visita Téc-
nica, e cinco propostas de Meto-
dologias Ativas de Aprendiza-
gem: Aprendizagem Baseada em 
Problemas, Casos, Sala de aula 
invertida, “Gamificação” e Proje-
tos. Na terceira e última parte, 
realizam-se alguns apontamen-
tos para a prática docente” (SE-
NAC, 2018b, p. 9). 

“[...] a perspectiva da aprendizagem ativa, no 
âmbito do Modelo Pedagógico Senac, organi-
za-se a partir de duas premissas: 
I. O aluno é o centro do processo de ensino e 
aprendizagem: o ponto de partida para o de-
senvolvimento da competência passa a ser a 
ação direta e imediata do aluno sobre o fazer 
profissional, apoiando-se em conhecimentos 
prévios, vivências e saberes de vida. Atividades 
de pesquisa, problematização, autoavaliação, 
consideração do erro como ponto de 
partida para a superação de dificuldades e o 
espaço aberto para a fala são ações que carac-
terizam o deslocamento do foco no docente 
para o aluno como sujeito ativo de sua aprendi-
zagem. Nessa perspectiva, as aulas são plane-
jadas de forma a promover a autonomia e des-
pertar a curiosidade e o interesse, bem como a 
estimular a tomada de decisão na busca por 
respostas às questões de contexto real da vida 
e do mundo do trabalho. É essencial que, nes-
se percurso, os alunos busquem observar, 
entender, ouvir, falar, perguntar, discutir, traba-
lhar em grupo, autoavaliar-se e, em especial, 
aprender colaborativamente e compartilhar 
experiências. Para a adoção de estratégias 
dessa natureza, portanto, são fundamentais: a 
organização, o planejamento, a explicitação 
dos objetivos e o estabelecimento de um com-
promisso mútuo entre docentes e alunos. 
II. O professor é o mediador da aprendizagem: 
atuar na perspectiva da aprendizagem ativa 
requer a ressignificação do papel do docente, 
cuja posição se desloca da figura do sujeito 
detentor do conhecimento para uma atuação 
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mais próxima da tutoria, tendo em vista orien-
tar, acompanhar e facilitar o processo de 
aprendizagem. A ação docente volta-se, sobre-
tudo, para a mediação das situações de apren-
dizagem e para a interação entre os alunos, a 
fim de promover a aprendizagem significativa 
e ampliar, progressivamente, o nível de auto-
nomia dos alunos” (SENAC, 2018b, p. 11-12). 

8. Aproveita-
mento de Estu-
dos e de Expe-
riências Profis-
sionais 

“Estruturado em três capítulos, 
descreve, primeiramente, a legis-
lação referente ao processo de 
aproveitamento de estudos e o 
entendimento do Senac sobre o 
tema, considerando os Itinerários 
Formativos Nacionais e a 
organização curricular dos Pla-
nos de Curso nacionais. O se-
gundo capítulo apresenta as 
premissas que orientam a pro-
posta no âmbito do Modelo 
Pedagógico Senac. E o terceiro 
capítulo delineia os parâmetros 
nacionais para avaliação de 
competências, tendo em vista o 
aproveitamento de estudos em 
cursos alinhados ao Modelo Pe-
dagógico Senac, apresentando 
critérios e procedimentos a se-
rem adotados para a realização 
do processo” (SENAC, 2018c, p. 
8). 

“A avaliação de competências para fins de 
aproveitamento de estudos é entendida como 
processo para reconhecer competências de-
senvolvidas formal ou informalmente, possibili-
tando que o aluno fique isento de cursar deter-
minadas Unidades Curriculares exigidas em 
cursos de educação profissional. Também 
permite que ele obtenha certificado ou diploma 
de conclusão de curso. Pode-se solicitar equi-
valência de estudos realizados com aprovação 
em outras instituições de ensino, de conheci-
mentos adquiridos por meio de ensino informal, 
ou ainda, de conhecimentos e experiências 
adquiridos pelo exercício profissional no mundo 
do trabalho, desde que diretamente relaciona-
dos com o Perfil Profissional de Conclusão de 
Curso. Para cursos Técnicos, esse processo é 
orientado pelas Diretrizes Curriculares Nacio-
nais para a Educação Profissional Técnica de 
Nível Médio, publicadas por meio da Resolução 
CNE/CEB n. 6/2012 [...]" (SENAC, 2018c, p. 
10). 

9. Itinerários 
Formativos 

“[...] Este documento aborda os 
principais temas relacionados à 
configuração de Itinerários For-
mativos Nacionais no âmbito do 
Modelo Pedagógico Senac. No 
primeiro capítulo são analisadas 
as referências legais, os concei-
tos e a lógica de composição dos 
itinerários formativos na perspec-
tiva da educação continuada. O 
segundo capítulo apresenta as 
dimensões a serem considera-
das na construção de itinerários 
formativos, a saber: demandas 
do mundo do trabalho, arquitetu-
ra curricular e expectativas dos 
alunos. Por fim, o terceiro capítu-
lo apresenta a concepção e os 
elementos que caracterizam os 
Itinerários Formativos nacionais 
à luz do Modelo Pedagógico 
Senac, considerando a impor-
tância dessa ação para o ali-
nhamento institucional e a parti-
lha de parâmetros comuns em 
todo o Brasil." (BRASIL, 2018d, 
p. 8) 

“[...]amparado nas bases legais que regem a 
educação profissional brasileira, o Senac define 
itinerário formativo como um conjunto de per-
cursos de formação propiciados por uma insti-
tuição de educação profissional, em cada um 
dos diferentes eixos tecnológicos" (SENAC, 
2018d, p. 11). 
"No Senac, a proposta de Itinerários Formati-
vos Nacionais é delineada na interseção de 
três dimensões: I) demandas do mundo do 
trabalho, identificadas por meio da escuta ativa 
dos seus representantes; II) arquitetura curricu-
lar, pautada nos princípios da flexibilidade e da 
convergência curricular e III) possibilidade de 
escolha dos alunos, baseada nos níveis 
de formação escolar, condições de laboralida-
de, expectativas e oportunidades profissionais.” 
(SENAC, 2018d, p.13). 

Fonte: SENAC Departamento Nacional- Disponível em http://www.extranet.senac.br. 

 

http://www.extranet.senac.br/
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Conforme exposto no quadro acima, o primeiro livro da Coleção de 

Documentos Técnicos do Senac, apresenta sua idealização em uma metodologia 

que protagoniza o aluno, privilegiando o desenvolvimento de competências. O aluno, 

por meio de práticas pedagógicas inovadoras, ativas, integradoras e colaborativas, 

que são centralizadas a partir de um ciclo de ação-reflexão-ação, explora uma 

vivência vinculada com o mundo do trabalho e com o seu repertório social (SENAC, 

2015a). 

Por conseguinte, o aluno evidencia ao longo do processo educativo, uma 

série de características que o diferenciam dos demais egressos de cursos 

profissionais. Essas características incorporadas pelos alunos em sua atuação 

profissional são chamadas de Marcas Formativas Senac, que incluem 

 

Domínio técnico-científico: refere-se à articulação dos elementos de 
competência (conhecimentos, habilidades, atitudes e valores) para o 
exercício do fazer profissional. Compreende a visão sistêmica e o 
comportamento investigativo [...] para a resolução de problemas. Visão 
crítica: envolve a análise dos fundamentos e razões das ações 
organizacionais, de forma a investigar suas causas e relações, para além 
dos comportamentos previstos e procedimentos-padrão. O profissional 
formado pelo Senac compreende e problematiza o contexto no qual se 
insere, é capaz de transformar suas ações, com base na reflexão e, da 
mesma forma, modificar ou propor modificações para a realidade em que 
vive [...]. Atitude empreendedora: Corresponde à observação e análise 
permanente do campo de atuação profissional [...]. Essa Marca Formativa 
relaciona-se, portanto, à iniciativa, criatividade, inovação, autonomia e 
dinamismo, demonstrados nas mais diversas situações de trabalho. Atitude 
sustentável: essa marca compreende a evidência, nos alunos, dos 
princípios da sustentabilidade – desenvolvimento social, econômico e 
ambiental – traduzidos em práticas de uso racional dos recursos 
organizacionais disponíveis [...]. Essa marca também se relaciona ao 
respeito às expressões da diversidade humana, à ética e à cidadania. 
Atitude colaborativa: refere-se à postura pessoal que se espera no 
trabalho, a qual envolve o estabelecimento de relações construtivas, 
baseadas na colaboração, no compartilhamento de informações e na 
comunicação de forma clara, objetiva e assertiva[...] (SENAC, 2015a, p. 16, 
grifo nosso). 

 

 A evidência das Marcas Formativas e a articulação de conhecimentos, 

habilidades, atitudes e valores constituem essa proposta do desenvolvimento da 

competência que, na estruturação dos cursos alinhados ao Modelo Pedagógico 

Senac, é a própria Unidade Curricular. Os Cursos Técnicos de Nível Médio, um dos 

protagonistas desse estudo, são estruturados a partir de desenhos curriculares que 

contam com unidades curriculares que desenvolvem competências e unidades 

curriculares de natureza diferenciada: Projeto Integrador e Estágio Supervisionado.  

De acordo com o referencial, as Unidades Curriculares que desenvolvem 
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competência rompem com paradigmas tradicionais focados no conteúdo e passam a 

olhar para a competência, a partir de indicadores “[...] que subsidiam o 

acompanhamento e a avaliação do processo de aprendizagem do aluno 

[considerando] se o aluno está desenvolvendo a competência [efetivamente]” 

(SENAC, 2015a, p.20). 

Nesse sentido, os elementos de competência “[...] são os recursos 

curriculares mobilizados de forma articulada para o desenvolvimento da 

competência, [ou seja], compreendem os conhecimentos, as habilidades, as atitudes 

e os valores.” (SENAC, 2015a, p.20). Já as Unidades Curriculares de Natureza 

Diferenciada que, no caso dos Cursos Técnicos de Nível Médio tem o objetivo de 

promover a articulação do maior número possível de competências ocorrem por 

meio do Projeto Integrador e possibilitam vivências reais no mundo do trabalho a 

partir do Estágio Supervisionado.   

O Projeto Integrador, tema que compõe o quarto Documento Técnico do 

Modelo Pedagógico Senac, é um campo importante de articulação das 

competências, pois há participação coletiva, decisões em grupo e trabalho em 

equipe.  

Por sua natureza diferenciada, entende-se que o Projeto Integrador não tem 
por finalidade desenvolver uma competência específica. Seu objetivo é ser 
um espaço privilegiado para a articulação do maior número possível de 
competências presentes no perfil profissional, bem como dar suporte às 
Marcas Formativas, constituindo-se como fio condutor do curso (SENAC, 
2015d, p. 10). 

 
 Por seu turno, a Metodologia de Projetos busca superar a fragmentação 

curricular, uma vez que dá sentido ao currículo para o aluno pois visa criar relações 

entre seus pares na busca pela resolução de problemas. De acordo com o 

documento técnico, a dinâmica dessa Unidade Curricular de natureza diferenciada e 

que é desenvolvida simultaneamente à execução das demais unidades curriculares, 

tem como alicerce o princípio da autonomia e sua aplicação pressupõe atividades 

organizadas em três processos, que tornam a aprendizagem mais efetiva: 

I) problematização, etapa em que é discutida a questão, tema ou problema 
gerador do projeto e seus desdobramentos em desafios; II) 
desenvolvimento, quando são executadas as estratégias para buscar 
respostas às questões e aos desafios e III) síntese, etapa final de 
sistematização dos resultados, na qual se busca confrontar as convicções 
iniciais com as respostas encontradas de forma a gerar novas 
aprendizagens (SENAC, 2015d, p. 9). 

 
 Essa estratégia pedagógica, que vai além do domínio operacional do saber 
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fazer e é obrigatória nos Cursos Técnicos alinhados ao Modelo Pedagógico 

Nacional, na perspectiva do Senac, pois objetiva que o aluno vivencie e dialogue 

com a sala de aula e a realidade do mundo do trabalho, articulando o maior número 

possível de competências necessárias para a o perfil profissional de conclusão do 

curso, evidenciando as Marcas Formativas Senac (SENAC, 2015d). Em casos de 

Cursos Técnicos que apresentam certificações intermediárias, que englobam 

determinadas competências, existe um Projeto Integrador que perpassa esse 

percurso determinado. 

Já o Estágio Profissional Supervisionado é “realizado e supervisionado em 

empresas e coordenado e orientado pela instituição de ensino e tem por finalidade 

propiciar condições para a integração dos alunos no mundo do trabalho, 

assegurando vivências profissionais em ambiente real” (SENAC, 2015a, p. 21). O 

Estágio Profissional Supervisionado não é obrigatório em todos os cursos Técnicos 

de Nível Médio no Senac, mas somente o “[...]previsto em lei será obrigatório e 

incluído na organização curricular dos Planos de Cursos Nacionais” (SENAC, 2015a, 

p. 21). 

O conjunto de documentos técnicos, acrescidos dos Planos de Cursos 

reforçam o objetivo da instituição nas ações educativas do Senac. Com efeito, se faz 

necessário entender, a fundo, a definição do Modelo Pedagógico, bem como, seus 

princípios, por meio das Concepções Filosóficas e Pedagógicas presentes no acervo 

teórico de nosso tempo.  

Assim sendo e considerando a necessidade de se pensar os reais objetivos 

de nossa pesquisa, é preciso compreender que as concepções trabalhadas dentro 

da instituição SENAC abrangem fatores que visam emancipar os estudantes dentro 

de uma perspectiva social, mobilizadora e holística. Dito isso, vale ressaltar que, 

desafortunadamente, a formação acadêmica e de preparação para o trabalho, em 

muitas instituições, pode se circunscrever a uma das quatro perspectivas apontadas: 

1) uma formação que atende e reforça os princípios neoliberais; 2) uma formação 

que atende e reforça a capacitação de cidadãos atuantes e conscientes consigo 

mesmos e com a sociedade; 3) uma formação que reforça os modelos 

historicamente reproduzidos; 4) uma formação que visa a transformação social. Em 

outras palavras, para compreender estas perspectivas e a coadunação do SENAC 

com elas, é preciso verificar o vínculo entre trabalho e ser humano que os 

documentos oficiais do SENAC possuem. Assim sendo, encontra-se claramente em 



49 

seus registros alguns conceitos-chave para a definição de sua missão educacional: 

 

As concepções filosóficas- Ser humano: situado historicamente no mundo e 
constituído a partir de aspectos naturais, sociais, políticos, culturais e 
econômicos. Mundo: conjunto de domínios que constituem a realidade, 
abarcando aspectos geográficos, econômicos, políticos, sociais e culturais. 
Trabalho: pela perspectiva ontológica, o trabalho é fruto da interação do 
homem com a natureza e com seu meio social, produzindo conhecimento e 
técnicas que ampliam suas capacidades e potencialidades de atuação no 
meio em que vive. Na perspectiva econômica, é uma atividade por meio da 
qual o homem modifica a matéria fornecida pela natureza, com vistas à 
satisfação de suas necessidades. Educação: compreendida como direito, a 
educação é o processo que tem por objetivo a formação integral do ser 
humano e a promoção de suas potencialidades. Concepções Pedagógicas- 
Escola: lugar institucionalizado, no qual se desenvolvem práticas que visam 
promover o acesso ao conhecimento e o desenvolvimento de competências. 
Currículo: conjunto integrado e articulado de competências, indicadores e 
elementos, sempre comprometido com a formação de profissionais. Define-
se em função das demandas sociais, do mundo do trabalho, das 
particularidades locais e regionais. Metodologia: organiza-se a partir do 
conceito de ação-reflexão-ação, no qual se aprende fazendo e analisando o 
próprio fazer, e a partir da promoção da atitude científica, em que se 
fomenta a prática da pesquisa. Aluno: sujeito com valores, crenças, atitudes 
e conhecimentos prévios – ativo e autônomo na construção do seu próprio 
conhecimento. Docente: agente responsável por planejar, mediar e avaliar 
situações de aprendizagem significativas, que contribuam para o 
atingimento dos objetivos educacionais propostos. Avaliação: estratégia de 
caráter processual e contínuo, com funções diagnóstica, formativa e 
somativa, nas quais prevalecem os aspectos qualitativos sobre os 
quantitativos. (SENAC, 2018, p. 7, grifo nosso). 

 
Com base no excerto acima, podemos definir que o Modelo Pedagógico 

ofertado pelo SENAC coaduna com as perspectivas 2 e 4, ou seja, pensa-se uma 

formação que atenda e reforce a capacitação de cidadãos atuantes e conscientes 

consigo mesmos e com a sociedade e vise a transformação social. Assim sendo e 

tendo como base, esses princípios norteadores e a conceituação etimológica das 

palavras que envolvem o mundo da educação profissional; a instituição, preocupada 

com os principais desafios e embates da Educação Profissional, buscou por meio da 

implementação do Modelo Pedagógico SENAC, superá-los. Assim sendo, a 

instituição considera, em essência, a educação profissional como 

 

fator de desenvolvimento humano e inclusão social, cultural e produtiva, 
pois a educação profissional, neste século, transcende a finalidade de 
estrita preparação de mão de obra e consolida o seu papel na formação 
para o trabalho em seus aspectos mais amplos, fixados nos pressupostos 
da democracia, igualdade de direitos e dignidade humana. Para que possa 
ser efetiva, portanto, deve contribuir para o desenvolvimento do potencial 
dos sujeitos, não apenas do ponto de vista profissional, mas também, como 
cidadãos, de forma a trazer impacto positivo em suas vidas, na comunidade 
em que vivem e para a sociedade como um todo (SENAC, 2015, p. 5). 
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 Reforçando a tese acima exposta, o SENAC se preocupa essencialmente 

com os pontos 2 e 4, pois reconhece que somente a formação técnica e mecânica 

para o trabalho não trazem grandes contribuições para o mundo social. O mundo do 

sistema técnico voltado apenas para a economia cria apenas formas de controle e 

manipulação. O conhecimento voltado para a vida, em sua visão mais abrangente e 

holística, pode trazer enormes mudanças e profundas modificações para a vida dos 

estudantes e para a sociedade como um todo. 

 Dessa forma, as unidades de Educação Profissional e Tecnológica do SENAC 

PR, assim como as demais unidades do país, buscam ativamente o 

aperfeiçoamento de suas equipes em busca da implementação efetiva do Modelo 

Pedagógico com vistas à uma educação abrangente e transformadora. O Paraná 

possui 36 Unidades de Educação Profissional e Tecnológica do SENAC e quatro 

Unidades Móveis. 

Nesse intuito, essa pesquisa alcançou cem por cento dos pedagogos que 

atuam no Cargo de Técnicos de Educação Profissional e Tecnológica do SENAC PR 

e coordenam a oferta de Cursos Técnicos de Nível Médio em suas Unidades. Em 

uma seção específica, serão apresentadas as contribuições que eles puderam 

fornecer para o desenvolvimento deste trabalho. 

 

2.2 O PEDAGOGO E A IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO PEDAGÓGICO SENAC 

 Algumas questões pulsam em nosso horizonte de pesquisa: Qual é o papel 

do pedagogo em uma escola? A pedagogia trata apenas dos processos de ensino e 

aprendizagem? E ainda: como se caracteriza o papel do Pedagogo na formação de 

Instrutores das Unidades de Educação Profissional e Tecnológica do Senac-Paraná? 

 De acordo com Libâneo (2001), a ideia de ver a Pedagogia apenas como o 

modo de ensinar, é algo bastante simplista e da ordem do senso comum. A 

Pedagogia se ocupa, outrossim,  

[...] com a formação escolar de crianças, com processos educativos, 
métodos, maneiras de ensinar, mas, antes disso, ela tem um significado 
bem mais amplo, bem mais globalizante. Ela é um campo de 
conhecimentos sobre a problemática educativa na sua totalidade e 
historicidade e, ao mesmo tempo, uma diretriz orientadora da ação 
educativa [...]. Ela tem um caráter ao mesmo tempo explicativo, praxiológico 
e normativo da realidade educativa, pois investiga teoricamente o fenômeno 
educativo, formula orientações para a prática a partir da própria ação prática 
e propõe princípios e normas relacionados aos fins e meios da educação 
(LIBÂNEO, 2001, p. 6). 



51 

 

Segundo o autor, a prática pedagógica não significa simplesmente pensar nas 

práticas escolares, mas é composto como um estudo sistemático da educação, 

entendendo o processo educativo como parte da atividade humana, que é inerente 

aos processos sociais, ou seja, “[...] ela não se refere apenas às práticas escolares, 

mas a um imenso conjunto de outras práticas” (LIBÂNEO, 2001, p. 6). Nesse 

sentido, sabendo dos processos formativos que envolvem o objeto de estudo da 

pedagogia, o pedagogo deve ser o 

profissional capaz de mediar teoria pedagógica e práxis educativa e deverá 
estar comprometido com a construção de um projeto político voltado à 
emancipação dos sujeitos da práxis na busca de novas e significativas 
relações sociais desejadas pelos sujeitos (FRANCO, 2008, p. 110). 

 

Assim sendo, o pedagogo precisa, além de ter a capacidade de planejamento 

e execução de planos e de ter conhecimentos sobre o processo de ensino e 

aprendizagem, compreender a educação como um fenômeno social. Assim, nesta 

perspectiva, Libâneo afirma: 

O Pedagogo assume a tarefa de orientar a prática educativa de modos 
conscientes, intencionais, sistemáticos, para finalidades sociais e políticas 
cunhadas a partir de interesses concretos no seio da prática social, ou seja, 
de acordo com exigências concretas postas à humanização num 
determinado contexto histórico social. Junto a isso, formula e desenvolve 
condições metodológicas e organizativas para viabilizar a atividade 
educativa nos âmbitos da escola e extra-escola (LIBÂNEO, 2010, p. 135). 

 

Ciente de suas responsabilidades, o pedagogo no Senac, quando assume o 

cargo de Técnico de Educação Profissional e Tecnológica (TEPT), se torna o 

responsável por articular e mediar os objetivos da educação, ao acompanhar o 

desenrolar das atividades dos Cursos Técnicos de Nível Médio, a partir da proposta 

pedagógica do Senac que compreende: 

[...] a organização de cursos em estruturas curriculares, cuja competência é 
da própria Unidade Curricular; a prática pedagógica que pressupõe o aluno 
como protagonista da cena educativa; a adoção de Projetos Integradores 
como estratégia para a articulação de competências e o desenvolvimento 
de Planos de Cursos de abrangência nacional. (SENAC, 2015, p. 5). 

 

O TEPT, nesse sentido, tem um papel fundamental na instituição: o de garan-

tir que a instituição seja o local onde se desenvolvam práticas que promovam o 

acesso ao conhecimento e o desenvolvimento de competências, a partir de elemen-

tos de competência e a criação de saberes teóricos que envolvam habilidades, atitu-

des e valores, formando alunos ativos e autônomos para a construção do seu pró-
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prio conhecimento. Entrementes, o TEPT colabora para que o docente seja o res-

ponsável por planejar, mediar e avaliar situações de aprendizagem significativas e 

que contribuam para atingir os objetivos educacionais propostos, atendendo assim 

as concepções pedagógicas do SENAC. 

Tendo isto em mente, um dos principais objetivos deste trabalho diz respeito à 

intenção de compreender quais são os desafios que os TEPTs do SENAC-PR en-

frentam no momento da contratação de novos docentes que devem atuar na forma-

ção dos adolescentes e adultos que ingressam nos cursos do SENAC. Tal questio-

namento se demonstra válido na medida em que vários docentes que começam a 

atuar no SENAC não possuem um conhecimento claro sobre a metodologia peda-

gógica do SENAC. Em muitos momentos, os docentes ingressantes não conseguem 

compreender que este modo de ensino/aprendizagem/avaliação é um dos elemen-

tos que identifica o “modo de ser” do SENAC como organização. Assim sendo, um 

dos elementos que este trabalho visa abordar se liga à criação de um curso de ca-

pacitação para todos os professores ingressantes a fim de que os mesmos possam 

compreender e colocar em prática as premissas do Modelo Pedagógico SENAC 

desde os seus primeiros dias de trabalho dentro da instituição. Isso será demonstra-

do de modo mais claro na última etapa desta dissertação. 
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CAPÍTULO 3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

3. 1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

Considerando os objetivos deste estudo no sentido de disponibilizar um pro-

grama formativo adequado às demandas de docentes que atuam em Cursos Técni-

cos de Nível Médio do SENAC-PR, foi necessário utilizar tanto a pesquisa documen-

tal e bibliográfica quanto a exploratória. As três opções colaboraram no desenvolvi-

mento das quatro etapas sistematizadas da pesquisa, que serão descritas a seguir, 

no item detalhamento da pesquisa, e que foram subsidiadas pela abordagem quali-

tativa. 

 

3.2 SUJEITOS DA PESQUISA 

3.2.1 Participantes 

Dos 67 Técnicos de Educação Profissional e Tecnológica TEPTs do SENAC-

PR, foram selecionados 23 para participarem da pesquisa, por terem formação 

Superior em Pedagogia e atuarem diretamente na gestão de Cursos Técnicos de 

Nível Médio. A saber, das Unidades de Cascavel, Cornélio Procópio, Medianeira, 

Guarapuava, ponta Grossa, Paranaguá, Londrina Norte, Umuarama, Caiobá, Irati, 

Marechal Cândido Rondon, Ivaiporá, Pato Branco, Toledo, Francisco Beltrão, Castro, 

Rio Negro, Apucarana, São Pinhais, São Mateus do Sul, União da Vitória, 

Jacarezinho e Prudentópolis. 

3.2.2 Critérios de inclusão 

• Profissionais que atuam no Cargo de Técnico de Educação Profissional e 

Tecnológica (TEPTs);  

• TEPTs que atuam na gestão de Cursos Técnicos de Nível Médio. 

3.2.3 Critérios de exclusão 

• TEPTs que não possuem formação na área pedagógica;  

3.2.4 Benefícios da pesquisa para os sujeitos 

Com as informações coletadas nessa pesquisa, foi possível elaborar um 

Programa de Formação que pode favorecer o desenvolvimento do trabalho do 
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Gestor Pedagógico/TEPT na formação dos docentes ingressantes no SENAC que 

devem atuar em Cursos Técnicos de Nível Médio, de acordo com o referencial 

pedagógico da instituição. 

Além disso, o produto educacional proposto poderá contribuir para as demais 

Unidades de Educação Profissional e Tecnológica do país, uma vez que o Modelo 

Pedagógico é alinhado nacionalmente. Por isso, assume-se o compromisso da 

ampla divulgação do produto final da pesquisa.  

3.2.5 Riscos que os participantes podem correr 

A pesquisa, tanto na fase da coleta de dados, quanto na fase de análise da 

proposta formativa, foi realizada por meio de um questionário (Apêndice A) enviado 

para os participantes por meios digitais, respeitando o distanciamento social 

determinado pela legislação, em função da pandemia da COVID-19. Dessa forma, 

foram evitados riscos de contaminação, justamente por se constituir em uma 

atividade remotamente realizada. 

Além disso, destaca-se que a pesquisa não implicou no uso de produtos 

químicos ou medicamentos e não houve esforços físicos repetitivos que pudessem 

causar danos à saúde dos participantes. Da mesma forma, existiu uma preocupação 

com a extensão do questionário, evitando que o mesmo demandasse um tempo 

prolongado para seu preenchimento ou sobrecarga em regiões do corpo como 

costas e punhos. 

Para evitar qualquer tipo de constrangimento, os participantes receberam, via 

e-mail, uma explicação com os objetivos da pesquisa, com a opção de participar ou 

não da pesquisa. Assim, mesmo após o envio dos dados, caso fosse do interesse do 

participante, ele poderia optar por desistir da pesquisa. Também não foram utilizadas 

as imagens dos participantes da pesquisa. Não obstante, considerando que, em 

qualquer pesquisa há riscos, qualquer eventualidade foi assumida pela 

pesquisadora, o que, por fim, não ocorreu. 

3.3 DETALHAMENTO DA PESQUISA 

Na primeira etapa, após contextualizada a temática sobre a Educação profis-

sional no Brasil, foi feito um estudo sobre o papel do pedagogo na formação de do-

centes que atuam em Cursos Técnicos de Nível Médio, a partir do Modelo Pedagó-
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gico SENAC e dos documentos institucionais norteadores (Diretrizes, Planos de 

Cursos, etc). Nesta primeira etapa foi utilizada a pesquisa documental. Fonseca 

(2002) discorre sobre a distinção entre pesquisa documental e pesquisa bibliográfi-

ca, afirmando que a primeira trilha os mesmos caminhos da pesquisa bibliográfica, 

não sendo fácil por vezes distingui-las. A pesquisa bibliográfica, por sua vez, utiliza 

fontes constituídas por material já elaborado, constituído basicamente por livros e 

artigos científicos localizados em bibliotecas físicas ou virtuais. A pesquisa docu-

mental, no entanto, recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, sem tratamento 

analítico, tais como: tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos 

oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios de empresas, ví-

deos de programas de televisão, etc. 

Na segunda etapa, foi feito um levantamento das demandas formativas dos 

docentes na percepção de pedagogos que atuam na gestão pedagógica das Unida-

des de Educação Profissional do Paraná, por meio de um questionário (Apêndice A). 

Os profissionais que participaram da pesquisa foram, especificamente, aqueles que 

atuam como técnicos de Educação Profissional e Tecnológica, com formação em 

nível superior em Pedagogia, com o resultado de 100% de participação. Para tanto, 

foi utilizada a pesquisa exploratória. 

Este tipo de pesquisa está relacionada com a formulação de questões ou de 

um problema com tripla finalidade: 1 - desenvolver hipóteses; 2 - aumentar a familia-

ridade com o ambiente, fato ou fenômeno para realização de uma futura pesquisa 

mais profunda; 3 - modificar ou clarificar conceitos (MARCONI; LAKATOS, 2006). A 

pesquisa exploratória contribui, entre outros aspectos, para ampliar teoricamente 

temáticas pouco aprofundadas, sendo “[...] desenvolvidas com o objetivo de propor-

cionar uma visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato” (GIL, 

2008. p. 44). 

Na sequência, a terceira etapa foi dedicada a análise dos documentos norte-

adores do Modelo Pedagógico Senac, observando sua aplicabilidade e a elaboração 

da Proposta Formativa. Nesse processo, teve-se o uso da pesquisa bibliográfica. 

Para finalizar o estudo, na quarta etapa foi desenvolvida uma análise da pro-

posta formativa, a partir da avaliação de um grupo, composto por seis profissionais 

associados à educação e formação docente, a saber, dois docentes da instituição, 

um Gestor da Instituição, dois Analistas/TEPTs da instituição e um membro externo. 

Para tanto, foi novamente utilizada a pesquisa exploratória. 
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3.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

O instrumento de coleta de dados foi desenvolvido por um questionário (que 

segue no apêndice A contendo 12 perguntas, sendo: 

a) Uma questão de múltipla escolha que teve o intuito de conferir quais são os 

cursos técnicos de Nível Médio que são ofertados pelas unidades SENAC-

Paraná; 

b) Três perguntas abertas e uma pergunta de múltipla escolha, que estão em 

uma condição de correlação entre elas e que tiveram o intuito de averiguar o 

perfil da Unidade de Educação Profissional e Tecnológica, no que tange às 

informações relacionadas ao número de instrutores atuantes nas turmas em 

questão dentro dos mais variados cursos de nível técnico ofertados pela 

instituição. Além disso, as questões tiveram a intenção de conferir quantos tem 

formação em área pedagógica, bem como, compreender quais temas e 

dificuldades os TEPTs enfrentam com maior frequência em suas fainas diárias;  

c) Seis perguntas de Escala Linear, que trouxeram elementos importantes do 

Modelo Pedagógico do Senac, levando em conta as necessidades específicas 

de cada unidade e o atendimento adequado destas necessidades; 

d) Uma questão foi deixada para a apresentação de sugestões e indicações de 

temáticas para o desenvolvimento do programa de formação pedagógica do 

SENAC. 

O instrumento foi aplicado para coletar dados sobre a percepção dos 

pedagogos/TEPTs em relação às suas demandas para o Programa de Formação. 

Tal instrumento foi usado em virtude da necessidade de se compreender o universo 

da pesquisa que é justamente o levantamento das informações sobre a educação 

profissional dentro do contexto do SENAC-Paraná. 

3.5 METODOLOGIA DE ANÁLISE DE DADOS 

Os dados das perguntas que permitem mais de uma opção de resposta, bem 

como os das perguntas de escala linear foram mensurados por meio de 

porcentagens e apresentados em gráficos extraídos do próprio Google Formulários 

(que foi o instrumento de coletas de dados), e transmutados para outros gráficos, 

com maior detalhamento de informações, para melhor compreensão das 

informações e dos dados coletados. Para as perguntas abertas, foi realizada a 
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análise de conteúdo seguindo a metodologia de Bardin (1977), que inclui três 

etapas: a organização da análise, a codificação e a categorização, e que serão 

detalhadas mais à frente. Para a fase de categorização das respostas das perguntas 

abertas foi utilizado o software Wordclouds.com 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

No presente capítulo, serão apresentados e discutidos os resultados obtidos 

na coleta de dados do questionário que foi aplicado para os 23 pedagogos que 

atuam na gestão de Cursos Técnicos nas Unidades do Senac-Paraná. Para tanto, 

dividiu-se este momento em três etapas: 

Na primeira etapa, serão apresentados os dados que se referem ao perfil da 

Unidade de Educação Profissional e Tecnológica (UEPT) participante, sobre a oferta 

de Cursos Técnicos e perfil docente e a visão dos pedagogos em relação à 

relevância do produto da pesquisa. 

Na segunda etapa, será detalhada a análise da necessidade da inclusão de 

alguns possíveis temas a serem trabalhados no Programa de Formação: o 

planejamento docente, estratégias de ensino e aprendizagem, avaliação, bem como 

sobre as concepções do Modelo Pedagógico Senac (MPS). No que se refere aos 

temas relacionados ao MPS, será ponderado também o quão necessária será a 

abordagem de alguns elementos que compõem o Modelo Pedagógico Senac, a 

partir dos dados coletados. São eles: 1- Concepções e Princípios do MPS, 2- 

Elementos e Indicadores de Competência, 3- As Dimensões do Planejamento 

Docente, 4- A Criação da Situação de Aprendizagem, 5- A Elaboração do Projeto 

Integrador, 6- Os processos e estratégias para a Avaliação da Aprendizagem e 7- A 

relação docente e discente. 

Na terceira etapa, será feita a análise da opinião dos pedagogos, a partir de 

suas respostas dissertativas, no que tange às atividades que os docentes 

apresentam maior dificuldade e que são necessárias para a criação deste Programa 

de Formação. 

Na quarta etapa, será realizada a análise do Programa de Formação por seis 

profissionais da educação e que atuam com formação docente: dois instrutores 

atuantes em Cursos Técnicos de Nível Médio no Senac, dois Analistas de Área, um 

TEPT, um Gestor e um Avaliador Externo. 
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4.1 ANÁLISE DAS DEMANDAS FORMATIVAS PARA A ELABORAÇÃO DO 

PROGRAMA DE FORMAÇÃO. 

4.1.1 Etapa 1: Análise do perfil das Unidade de Educação profissional 

A pesquisa foi desenvolvida, como afirmado anteriormente, por meio do 

Google Formulários. O link usado e enviado para os pedagogos/TEPTs do SENAC-

Paraná foi o seguinte: https://forms.gle/M5YMa2uT9ripv6Dg8. 

Pensando nas várias nuances da pesquisa, a primeira questão pensada para 

nossa investigação levou em conta que o Senac-Paraná tem um portfólio de oferta 

de Cursos Técnicos de Nível Médio nas mais diversas áreas. Assim, com o intuito de 

conhecer melhor um pouco do perfil de cada UEPT que faz parte desse estudo e a 

fim de saber quais os cursos estão em andamento em 2020, foi criada uma pergunta 

específica sobre a oferta no questionário, a qual trouxe os seguintes resultados: 

Gráfico 1 - Cursos Técnicos ofertados nas Unidades participantes.  

 

Fonte: A pesquisadora com uso do Google Formulários. 
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Os dois quadros a seguir possibilitam a análise do perfil docente, entendendo 

quantos deles possuem uma formação que perpasse a área pedagógica ou docente.  

 

Gráfico 2 - Número de Docentes Atuantes.  

 

Fonte: A pesquisadora com uso do Google Formulários. 
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Gráfico 3 - Número de Docentes e Formação em Área Educacional 

 

Fonte: A pesquisadora com uso do Google Formulários. 

 

A tabela a seguir, representa o quantitativo dos docentes atuantes que 

possuem formação na área docente. De acordo com esses dados, se levarmos em 

consideração as UEPTs participantes, chegamos a um percentual total de 24,1% de 

docentes que possuem alguma formação na área docente e 75,9% que não 

possuem. 

 

Tabela 1- Número de Docentes Atuantes com Formação Docente por Unidade. 

Nº 

Formulário 

Nº Docentes 

Atuantes 

Nº Docentes com 

Formação % 
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licenciatura ou pós-graduação na área docente?

Número de Docentes com
graduação em alguma
licenciatura ou pós graduação
na área docente.

Número de docentes que
atuam nas turmas de Cursos
Técnicos
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Pedagógica 

1 3 3 100,0 

2 7 1 14,3 

3 3 0 0,0 

4 17 4 23,5 

5 4 0 0,0 

6 8 2 25,0 

7 3 3 100,0 

8 13 6 46,2 

9 6 0 0,0 

10 6 0 0,0 

11 2 2 100,0 

12 5 5 100,0 

13 4 4 100,0 

14 4 3 75,0 

15 3 1 33,3 

16 6 0 0,0 

17 5 0 0,0 

18 8 1 12,5 

19 4 3 75,0 

20 3 3 100,0 

21 12 0 0,0 

22 7 2 28,6 

23 12 3 25,0 

Total 191 46 24,1 

Fonte: A pesquisadora com uso do Google Formulários. 

 

Quando questionados se os pedagogos consideravam que um Programa de 

Formação que pudesse ser aplicado ao docente quando ele é contratado pela 

instituição, traria mais benefícios para a atuação em sala de aula, cem por cento das 

respostas, foram favoráveis e positivas. Os trechos a seguir ilustram e justificam a 

necessidade e relevância desse produto educacional: 
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Participante 1: 

“Sim. Seria muito interessante! Por exemplo, um Instrutor que atua na área de 

radiologia ou outra, ingressa como docente no Senac muitas vezes com sua 

formação na área mesmo, não tendo a formação docente ou especialização na 

área”. 

 

Participante 3: 

“Sim, muitos instrutores possuem a formação na área que atuam, mas não 

possuem formação para dar aula. No curso técnico em enfermagem que temos na 

unidade, todos tem a formação de bacharelado e não docente”. 

 

Participante 7: 

“Sim, porque muitos docentes ainda apresentam dificuldades para entender o 

modelo pedagógico Senac e trazem enraizados alguns conceitos que não 

condizem com nosso modelo de ensino aprendizagem institucional”. 

 

Participante 20: 

“Sim, a ambientação é de extrema importância para que desde o início o MPS seja 

colocado em prática.” 

 

Participante 23: 

“Sim, pois romperia com pensamentos e metodologias de aprendizagem mais 

tradicionais e aproximados do Modelo Pedagógico Senac, com metodologias mais 

ativas.” 

4.1.2 Etapa 2: Análise da necessidade de inclusão de temas no programa de 

Formação. 

 Ao serem questionados sobre as dificuldades que percebem em relação ao 

desenvolvimento do trabalho do docente, a maioria dos pedagogos sinalizou três 

ou mais itens dos quais percebem mais dificuldade por parte dos instrutores. Do 

total de quatro dificuldades disponibilizadas, 87% apontaram a dificuldade da 

elaboração do Planejamento Docente; 87% também perceberam dificuldade por 

parte dos docentes no processo de avaliação e 69% perceberam as limitações na 
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diversificação das estratégias para o processo de ensino e aprendizagem e na 

compreensão das concepções pedagógicas do Senac. Um participante apresentou 

ainda um item adicional: o desenvolvimento e desenvoltura em sala de aula.  

Com vistas a aprofundar um pouco mais as necessidades dos participantes 

para esse projeto e a fim de direcionar um pouco melhor os conhecimentos, 

habilidades, atitudes e valores a serem aperfeiçoados pelo docente ao participar 

da formação, foi solicitado aos participantes da pesquisa que mensurassem o 

quão necessária seria a inclusão dos seguintes temas no Programa de Formação: 

a) Concepções e Princípios do Modelo Pedagógico Senac; b) Elementos e 

Indicadores de Competência; c) Dimensões do Planejamento Docente; d) Criação 

da situação de aprendizagem; e) Elaboração do Projeto Integrador; f) Processos e 

Estratégias para a Avaliação da Aprendizagem e g) A relação docente e discente. 

Gráfico 4- MPS: Concepções e Princípios  

 

Fonte: A pesquisadora com uso do Google Formulários. 

 

Gráfico 5- MPS: Elementos e Indicadores de Competência   
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Fonte: A pesquisadora com uso do Google Formulários. 

 

Gráfico 6- MPS: As dimensões do Planejamento Docente.  

 

Fonte: A pesquisadora com uso do Google Formulários. 
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Gráfico 7- MPS: Situações de Aprendizagem.  

 

Fonte: A pesquisadora com uso do Google Formulários. 

 

Gráfico 8- MPS: Elaboração do Projeto Integrador. 

 

Fonte: A pesquisadora com uso do Google Formulários. 
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Gráfico 9 - MPS: Avaliação da Aprendizagem. 

 

Fonte: A pesquisadora com uso do Google Formulários. 

 

Gráfico 10- MPS: Relação Docente e Aluno. 

 

Fonte: A pesquisadora com uso do Google Formulários. 
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O grau de necessidade de inclusão dos temas acima, possibilitaram a 

análise da maneira de direcionamento do tempo e da forma de abordagem de 

cada um. De acordo com os resultados, os itens Concepções e Princípios do 

Modelo Pedagógico Senac, Elementos e Indicadores de Competência, Dimensões 

do Planejamento Docente, Criação da situação de aprendizagem, Elaboração do 

Projeto Integrador e Processos e Estratégias para a Avaliação da Aprendizagem 

ficaram todos acima de sessenta por cento, no que se refere aos que consideram 

temas de extrema necessidade, enquanto apenas o item Relação docente e 

discente ficou abaixo desse percentual. Provavelmente esse resultado se deu pelo 

fato de que, ao se tratar de Modelo Pedagógico SENAC, a forma de olhar para a 

relação de docente e discente ocorre de forma natural, e está intrínseco em suas 

concepções e princípios. 

 

4.1.3 Etapa 3: Análise das respostas dissertativas dos TEPTS/Pedagogos 

A última pergunta, com opção aberta de resposta, possibilitou que cada 

participante relatasse as dificuldades percebidas na atuação dos docentes e que 

poderiam ser consideradas importantes no Programa de Formação. Captamos as 

respostas, conforme o quadro abaixo: 

Quadro 8 - Relato dos TEPTs: dificuldades percebidas nos docentes. 

Plano de trabalho docente 

Principalmente a criação da situação de aprendizagem, envolvendo o ciclo de ação- re-
flexão- ação, e o processo de avaliação, priorizando os aspectos qualitativos sob os 
quantitativos. 

Metodologias ativas, Avaliação por competência; Mediação da aprendizagem 

Avaliação, relação professor X aluno 

PTD, entendimento dos indicadores, avaliações. 

A maior dificuldade que presenciamos é no momento de avaliar um aluno de como criar 
as situações de aprendizagem. 

Avaliação por competência 

As dimensões do Planejamento Docente; Os processos e estratégias para a Avaliação 
da Aprendizagem 

Alguns docentes ainda insistem em realizar provas como a única forma para avaliação 
de seus alunos, outra observação são os instrutores que não apresentam sus planeja-
mentos de aulas antes de suas aulas começarem, não conseguem verificar a importân-
cia desse planejamento bem como o retorno que traria para o desenvolvimento da turma. 
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Diante da pandemia percebemos a dificuldade que os docentes têm com a tecnologia, 
gravar videos, editar, utilizar a google drive, um suporte sobre ferramentas diferentes 
para enriquecer as metodologias de ensino, acredito que será bem proveitoso. estes 
temas acima sempre serão bem-vindos aos instrutores, principalmente trabalhados de 
forma diferenciada; conforme estamos realizando agora na pandemia. 

Estratégia de ensino com base no MPS 

A Elaboração do PTD é realizada de forma clara e eficaz, porém os Instrutores relatam 
ter dificuldades na elaboração, gerar ideias para realizar de forma efetiva o ciclo ação 
reflexão ação. 

Diversificar métodos de ensino, como trabalhar o mesmo conteúdo de maneiras diferen-
tes para chegar ao mesmo objetivo de aprendizagem. 

Desenvolver um PTD de acordo com a Metodologia do Senac: ação - reflexão - ação. 

Criação de situações de aprendizagem seguindo o ciclo ação-reflexão-ação e o processo 
avaliativo na aprendizagem. 

O uso de diversas metodologias de ensino e várias formas de avaliação. 

Feedback aos alunos quanto à aprendizagem Interpretação do modelo pedagógico  

Administração de conflitos, indisciplina de alunos, tecnologias. 

As dificuldades percebidas estão na execução do planejamento também na diversifica-
ção da avaliação diagnóstica, formativa e somativa. 

Estratégias na diversificação das avaliações e situações de aprendizagem, 

O processo da aprendizagem, saber analisar e atuar nos vários níveis de desenvolvi-
mento e aprendizagem de cada turma. Ter um olhar singular e individual no trabalho com 
o coletivo. 

Planejamento 

Fonte: A pesquisadora com uso do Google Formulários. 

 

Para análise de tais respostas, foi utilizado o método de análise de conteúdo, 

seguindo os passos sugeridos por Bardin, que se refere a  

“[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, 
por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produto/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens” (BARDIN, 1977, p. 42). 

 
Dessa forma, em um primeiro momento, foi realizada uma leitura flutuante das 

respostas obtidas, a qual permitiu reflexões iniciais e a criação de algumas 

hipóteses, com a percepção inicial de que a maior dificuldade percebida pelos 

pedagogos na atuação docente estava no desenvolvimento e execução do 

planejamento, levando em consideração todas as suas dimensões. Essa primeira 

etapa é denominada pela autora como organização da análise. 

Em um segundo momento, na fase de codificação da análise, foram retiradas 

do texto as palavras que não tinham relação com a temática de forma direta 
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(preposições, artigos definidos e indefinidos, elementos de ligação, etc). Assim, 

levando essa ideia em consideração as unidades de registro (pensadas como 

palavras-chave), dentro da unidade de contexto, foram selecionadas e lançadas no 

software Wordclouds.com, o qual nos apresentou enfaticamente algumas palavras 

importantes para a terceira e última fase de análise, que é a categorização: 

 

Fonte: A pesquisadora com uso do site: https://www.wordclouds.com/  

 

 As unidades de registro que aparecem na nuvem de palavras, ao serem 

analisadas na unidade de contexto, possibilitaram a percepção da repetição dos 

seguintes termos: Aprendizagem (ciclo), Avaliação, Ciclo Ação-Reflexão-Ação, PTD 

(Plano de Trabalho Docente)/Planejamento, Metodologias, Diversificação 

(estratégias, ferramentas), MPS (Modelo Pedagógico Senac). 

 A partir dessa percepção e de uma leitura mais aprofundada das respostas, 

na etapa de categorização, foi realizada uma seleção e, em seguida, um 

agrupamento dos termos pela semântica (significado), sendo que, primeiramente, foi 

realizada uma seleção por meio de cores, das palavras que se referiam a um 

mesmo significado. 

 

 

https://www.wordclouds.com/


71 

Quadro 9- Análise de Conteúdo/ Categorização: Seleção de Termos. 

Plano de trabalho docente 

Principalmente a criação da situação de aprendizagem, envolvendo o ciclo de 
ação- reflexão- ação, e o processo de avaliação, priorizando os aspectos qualita-
tivos sob os quantitativos. 

Metodologias ativas, Avaliação por competência; Mediação da aprendizagem 

Avaliação, relação professor X aluno 

PTD, entendimento dos indicadores, avaliações. 

A maior dificuldade que presenciamos é no momento de avaliar um alunos de 
como criar as situações de aprendizagem. 

Avaliação por competência 

As dimensões do Planejamento Docente; Os processos e estratégias para a Ava-
liação da Aprendizagem 
Alguns docentes ainda insistem em realizar provas como a única forma para ava-
liação de seus alunos, outra observação são os instrutores que não apresentam 
sus planejamentos de aulas antes de suas aulas começarem, não conseguem 
verificar a importância desse planejamento bem como o retorno que traria para o 
desenvolvimento da turma. 
Diante da pandemia percebemos a dificuldade que os docentes tem com a tecno-
logia, gravar videos, editar, utilizar a google drive, um suporte sobre ferramentas 
diferentes para enriquecer as metodologias de ensino, acredito que será bem 
aproveitoso. estes temas acima sempre serão bem vindos aos instrutores, princi-
palmente trabalhados de forma diferenciada; conforme estamos realizando agora 
na pandemia. 

Estratégia de ensino com base no MPS 

A Elaboração do PTD é realizada de forma clara e eficaz, porém os Instrutores 
relatam ter dificuldades na elaboração, gerar ideias para realizar de forma efetiva 
o ciclo ação reflexão ação. 

Diversificar métodos de ensino, como trabalhar o mesmo conteúdo de maneiras 
diferentes para chegar ao mesmo objetivo de aprendizagem. 
Desenvolver um PTD de acordo com a Metodologia do Senac: ação - reflexão - 
ação. 
Criação de situações de aprendizagem seguindo o ciclo ação-reflexão-ação e o 
processo avaliativo na aprendizagem. 

O uso de diversas metodologias de ensino e varias formas de avaliação. 

Feedback aos alunos quanto à aprendizagem Interpretação do modelo pedagógi-
co  

Administração de conflitos, indisciplina de alunos, tecnologias. 

As dificuldades percebidas é na execução do planejamento também na diversifi-
cação da avaliação diagnóstica, formativa e somativa. 

Estratégias na diversificação da avaliações e situações de aprendizagem, 

O processo da aprendizagem, saber analisar e atuar nos vários níveis de desen-
volvimento e aprendizagem da cada turma. Ter um olhar singular e individual no 
trabalho com o coletivo. 

Planejamento 

Fonte: A pesquisadora.  
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Quadro 10 - Análise de Conteúdo/ Categorização: Agrupamento de Termos. 

• Planejamento (modo geral) 

9 

Plano de trabalho docente - 

PTD - 

Planejamento Docente As dimensões do Planejamento Docente 

Planejamento de Aulas Com antecedência 

Planejamento Compreensão da importância 

PTD Dificuldades na elaboração 

PTD Planejar de acordo com a metodologia Senac 

planejamento Dificuldade na Execução 

Planejamento - 

Dimensões do Planejamento Docente: Situação de Aprendizagem 

9 

Situação da 

aprendizagem Criação da situação de aprendizagem 

ciclo ação-reflexão-ação envolver o ciclo na situação de aprendizagem 

situações de 

aprendizagem Como criar 

Ciclo ação reflexão ação ideias para gerar o ciclo  

ação-reflexão-ação Desenvolver o PTD a partir do ciclo 

situação da 

aprendizagem Como criar 

ciclo ação-reflexão-ação Como criar 

situações de 

aprendizagem - 

Processo de 

aprendizagem 

saber analisar e atuar nos níveis de desenvolvimento e 

aprendizagem  

Dimensões do Planejamento Docente: Avaliação 

11 

Processo de Avaliação priorizar aspectos qualitativos, sob os quantitativos 

Avaliação A partir do modelo de competência 

Avaliação - 

Avaliações - 

Avaliar dificuldade no momento de avaliar 

Avaliação Avaliação por competência 
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Avaliação da 

Aprendizagem Dificuldade nos processos e estratégias da Avaliação 

Processo avaliativo Durante todo o ciclo ação-reflexão-ação 

avaliação 

Diversificação das estratégias de avaliação diagnóstica, 

formativa e somativa 

avaliações Diversificação de estratégias 

Feedback feedback aos alunos quanto à aprendizagem. 

Dimensões do Planejamento Docente: Ferramentas e estratégias 

9 

Tecnologia 

Dificuldade (gravar vídeos, editar, utilizar google drive, 

etc). 

Tecnologias - 

Ferramentas 

Ferramentas para enriquecer as metodologias de 

ensino. 

Metodologias ativas - 

metodologias de ensino 

Diversificar ferramentas para enriquecer as 

metodologias de ensino 

métodos de ensino diversificar métodos de ensino 

metodologias diversificar metodologias 

estratégias diversificar estratégias 

estratégia de ensino levando em consideração o MPS 

Relação Docente X Discente 

4 

relação professor X aluno - 

Administração de 

Conflitos A partir do MPS 

Indisciplina de alunos como se portar nessas situações 

olhar singular e individual em relação à aprendizagem e com coletivo. 

  

Fonte: A pesquisadora. 

 

 Seguir as etapas de organização, codificação e categorização propostas por 

Bardin (1977) no método de Análise de Conteúdo, possibilitou uma análise 

sistemática das respostas e reforçaram temas necessários de serem abordados em 

um primeiro contato, na formação dos docentes ingressantes na instituição. O 
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resultado final da análise do conteúdo, nos mostra a grande demanda de temas 

relacionados ao planejamento docente e suas dimensões- ligadas ao Modelo 

Pedagógico Senac- seja a organização do planejamento (documento), quanto da 

criação da situação de aprendizagem, levando em consideração o ciclo ação-

reflexão-ação, as metodologias e estratégias, bem como os processos relacionados 

à avaliação da aprendizagem. 

4.2 ETAPA 4: PROGRAMA DE FORMAÇÃO 

O Programa de Formação, criado a partir das demandas indicadas pelos 

Pedagogos/TEPTs do SENAC-Paraná, foi organizado em três encontros, totalizando 

6h, sendo eles, divididos do seguinte modo: 

-1º Encontro: 2h; 

-2º Encontro: 1h e 30min; 

-3º Encontro: 2h e 30min. 

Deste modo, com base nos dados compilados na pesquisa, o Programa de 

Formação foi criado com o objetivo de tentar responder as demandas relacionadas 

às dificuldades apontadas pelos TEPTs quanto aos problemas comumente 

encontrados pelos docentes quando iniciam suas atividades letivas na instituição. 

Outrossim, entende-se que as demais ações já implementadas na instituição, de 

formação continuada dos docentes devem ser mantidas, pois são bastante eficazes 

e trazem melhorias significativas para a atuação em sala de aula. Desse modo, o 

programa aqui apresentado visa, sobremaneira, facilitar a compreensão do Modelo 

Pedagógico fundamentalmente para os professores iniciantes. 

Assim sendo, o Programa de Formação para Docentes do SENAC-PR aqui 

organizado, utilizou de elementos do Modelo Pedagógico SENAC, levando em conta 

a organização de uma situação de aprendizagem que prevê o ciclo ação-reflexão-

ação, tendo como suporte o uso das Metodologias Ativas de Aprendizagem.  

No primeiro encontro, foram planejadas ações que aproximassem o instrutor 

das concepções pedagógicas e filosóficas da instituição e que fizessem com que os 

docentes percebessem as semelhanças e diferenças do MPS (Modelo Pedagógico 

SENAC) em relação aos demais modelos pedagógicos existentes, compreendendo 

o conceito de competência, os indicadores de avaliação, os elementos de 

competência e a avaliação da aprendizagem sob um viés qualitativo. Além disso, a 

importância do feedback no processo de aprendizagem e as Marcas Formativas 
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Senac foram pensadas para este primeiro momento de formação docente. 

Após essa contextualização inicial, no segundo encontro foram apresentadas 

ações para que o docente compreendesse o que são as metodologias ativas de 

aprendizagem, para que são utilizadas e qual sua importância na aprendizagem. 

E, por fim, o terceiro encontro foi reservado para discussões acerca do 

Planejamento Docente e suas dimensões, e para a possível necessidade de revisão 

dos elementos que devem fazer parte da ação dos docentes em sala de aula. 

4.4.1 Proposta Inicial 

1º Encontro 

Programa de Formação Docente 
CH total: 
6h 

TEPT:  

1º Encontro 
 

Situação de Aprendizagem 1 
 

Metodologias Ativas: Debate, Estudo de Caso. 
 
Ação inicial:  
 
-Roda de conversa para conhecer um pouco o docente e verificar seus conhecimentos 

prévios sobre a temática, partindo dos seguintes pontos: 

*Já teve alguma experiência docente ou formação em área pedagógica? 

*Sabe dizer como foi e como é a educação escolar nos dias de hoje? Breve 

discussão/questionamentos sobre Pedagogias Liberais e Progressistas; 

*Como ocorre a avaliação dos alunos nas escolas de ensino fundamental, médio e 

superior hoje no Brasil?  

*Já ouviu falar no Modelo Pedagógico Senac? Se sim, sabe dizer o que o difere dos 

demais? 

 
Reflexão:  
 
- A partir da conversa inicial e, com base na Coleção de Documentos Técnicos Senac, 

discutir/apresentar as principais semelhanças e diferenças do Modelo Pedagógico 

SENAC dos demais modelos de Ensino Aprendizagem, levando em consideração: 

*Princípios Pedagógicos e Filosóficos do MPS; 
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*Conceito de competência; 

*Indicadores de avaliação e elementos de Competência; 

*Avaliação Quantitativa X Avaliação Qualitativa; 

*Feedback; 

*Marcas Formativas. 

Link para acesso aos Documentos Técnicos do Modelo Pedagógico Senac: 

http://www.extranet.senac.br/modelopedagogicosenac/index.html 

 
Ação final:  
 
Estudo de Caso: O TEPT apresentará os casos anexos, para que o docente analise 

individualmente cada um e, posteriormente, apresente sua opinião sobre as situações 

com os demais, apontando quais os elementos fazem parte do Modelo Pedagógico 

Senac, e quais não devem fazer parte da prática educativa, a partir do MPS. 

Link de acesso ao Estudo de Caso: 

https://drive.google.com/file/d/1G0StITBDZW32G096-

hEIJ1DjQMXkupxc/view?usp=sharing 

 

Link de acesso ao Formulário de Análise de Caso: 

https://forms.gle/X4KiackPRH8HhnSm6 

 
Procedimentos/instrumentos de avaliação:  
Procedimentos: 

1. Observação; 

2. Análise de Casos. 

Instrumentos: 

1. Ficha de Observação; 

2. Registro da Análise. 

Carga horária total da situação de aprendizagem: 2h 

 
Materiais/ recursos tecnológicos necessários no desenvolvimento da situação 
de aprendizagem:  
-Documentos Técnicos do Departamento Nacional: Modelo Pedagógico Senac; 

-Apresentação em Slides. 

-Acesso à internet. 

http://www.extranet.senac.br/modelopedagogicosenac/index.html
https://drive.google.com/file/d/1G0StITBDZW32G096-hEIJ1DjQMXkupxc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G0StITBDZW32G096-hEIJ1DjQMXkupxc/view?usp=sharing
https://forms.gle/X4KiackPRH8HhnSm6
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2º Encontro 

Programa de Formação Docente 
CH total: 
6h 

TEPT:  

2º Encontro 
 

Situação de Aprendizagem 2 
 

Metodologias Ativas: Sala de Aula Invertida, Gamificação, TBL. 
 
Ação inicial:  
 
Sala de aula Invertida: O TEPT disponibilizará os materiais anexos sobre as 

Metodologias Ativas de Aprendizagem para que o Docente realize as leituras 

previamente. 

Tema: Metodologias Ativas de Aprendizagem:  

Acesso aos materiais: 

• Livro: Projetos e Metodologias Ativas de Aprendizagem - Édison Trombeta de 

Oliveira (Inicialmente Capítulos I, IV, V, VI, VII). Disponível na Biblioteca Digital 

Senac; 

• Documento Técnico 7 - Metodologias Ativas de Aprendizagem – Senac. Dispo-

nível em: http://www.extranet.senac.br/modelopedagogicosenac/index.html 

• Vídeo: Metodologias Ativas de Aprendizagem: 

https://www.youtube.com/watch?v=lgD_G0_5EYE  

 
Reflexão:  
 
-Analisar, juntamente com os colegas da mesma área, ou se for uma ambientação 

individual, juntamente com o TEPT, diversas metodologias ativas que podem ser 

utilizadas em sala de aula, em uma situação de aprendizagem na sua área: 

*PBL/ABP - Aprendizagem Baseada em Problema/ Problem Based Learning. 

*TBL - Aprendizagem em Equipes/Team Based Learning. 

*Sala de Aula Invertida. 

*Estudo de Caso. 

http://www.extranet.senac.br/modelopedagogicosenac/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=lgD_G0_5EYE


78 

*Gamificação. 

*Educação Maker ou Hands-On. 

*Debate. 

*Pesquisa. 

 

Ainda, como análise de algumas metodologias ativas e possibilidades de utilização, 

usar o Jogo online Kahoot. Para iniciar o jogo, digitar “Programa de Formação MPS: 

Metodologias Ativas de Aprendizagem - 2º Encontro”, no campo 

descobrir>Jogar>Clássico> Enviar PIN para os alunos. 

Link acesso:  https://create.kahoot.it/details/f5d54ab5-1886-454f-84da-a4e0d2f36d37 

Ação final:  
 
- Criação de um Guia de Orientações, com os seguintes critérios: 

• Metodologias Ativas; 

• Possibilidades de aplicação; 

• Procedimentos e Instrumentos de avaliação da aprendizagem; 

Link para Guia de Orientações: 

https://docs.google.com/document/d/1_K-
981yQ08vaSNuLReftU7tN3ZPM8bVHUtG2aKVAH2E/edit?usp=sharing 
 
Procedimentos/instrumentos de avaliação:  
 

Procedimentos: 

1. Observação; 

2. Avaliação Escrita. 

Instrumentos: 

1. Ficha de Observação; 

2. Criação de Guia. 

Carga horária total da situação de aprendizagem: 1h e 30 min. 

 
Materiais/recursos tecnológicos necessários no desenvolvimento da situação de 
aprendizagem:  
-Documentos Técnicos do Departamento Nacional: Modelo Pedagógico Senac; 

-Biblioteca Digital Senac; 

-Dispositivos com acesso à internet (computadores ou celulares). 

https://docs.google.com/document/d/1_K-981yQ08vaSNuLReftU7tN3ZPM8bVHUtG2aKVAH2E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_K-981yQ08vaSNuLReftU7tN3ZPM8bVHUtG2aKVAH2E/edit?usp=sharing
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3º Encontro 

Programa de Formação Docente 
CH total: 
6h 

TEPT:  

3º Encontro 
 

Situação de Aprendizagem 3 
 

Metodologias Ativas: Estudo de Caso, TBL. 
 
Ação inicial:  
- O Docente individualmente, ou a partir de discussões em grupo, fará a escolha de um 

tema em comum e, a partir dele, construirá um Plano de Trabalho Docente (PTD), a partir 

de seus conhecimentos previamente trabalhados. 

 
Reflexão:  
- TEPT e instrutor (es) deverão debater e analisar o PTD elaborado. 

- Apresentação do documento utilizado no Senac para o Planejamento Docente e 

explicação de cada etapa: 

- Competência, Indicadores de Avaliação, Elementos a serem mobilizados para a situação 

de Aprendizagem, Ciclo Ação-reflexão-Ação, marcas formativas a serem mobilizadas na 

situação de aprendizagem, Procedimentos e Instrumentos de Avaliação. 

- Link para acesso à Apresentação do Plano de Trabalho Docente: 

https://drive.google.com/file/d/1K8gKTAhsTP5v7b5ZViCmrkvoPWmu4rud/view?usp=sharing 
 
Ação final:  
 
- Análise de Caso: O TEPT deverá apresentar ao Instrutor uma Competência a ser 

desenvolvida para determinada turma (relacionada à sua área de atuação). A partir do caso 

apresentado, o docente deverá criar uma Situação de Aprendizagem (PTD), com um ou 

mais indicadores de avaliação. 

Link para acesso ao Modelo PTD: 

https://drive.google.com/file/d/1kdxuIiwyLOKmz_h0awTbt-KYuaXfUINI/view?usp=sharing 

Procedimentos/instrumentos de avaliação:  
Procedimentos: 

1. Debate; 

2. Análise de Caso. 

https://drive.google.com/file/d/1K8gKTAhsTP5v7b5ZViCmrkvoPWmu4rud/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kdxuIiwyLOKmz_h0awTbt-KYuaXfUINI/view?usp=sharing
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4.4.2 Análise do Programa de Formação - Grupo de Avaliação. 

Conforme fora comentado anteriormente, o grupo de avaliadores foi composto 

por seis profissionais ligados ao mundo da educação e da formação docente: duas 

Analistas/TEPTs da Administração Regional do SENAC -PR, uma Gerente Executiva 

de uma Unidade de Educação Profissional e Tecnológica, dois Instrutores de 

Educação Profissional e uma Avaliadora Externa (que neste caso, é 

Professora/Pedagoga atuante em turmas de Pedagogia em uma universidade local). 

Para tal objetivo, foi usado novamente o sistema de coleta de dados sistematizado 

por perguntas apensadas no Google Formulários. 

Outrossim, para especificar a compreensão da proposta do programa de 

Formação Docente, cada grupo recebeu um questionário específico (Apêndice B), 

pensado estrategicamente para extrair informações importantes sobre suas 

percepções acerca da proposta inicial do Programa de Formação. Os links de 

acesso ao Google Formulários se encontram igualmente no Apêndice B. 

As respostas obtidas pelos docentes participantes confirmam que a 

metodologia em si foi uma dificuldade no início do trabalho como docente na 

instituição.  

 

Gráfico 11- Avaliação Proposta Formativa- Análise Docente. 

Instrumentos: 

1. Registro de debate; 

2. Registro da Análise, PTD. 

 
Carga horária total da situação de aprendizagem: 2h 30 min. 

 
Materiais/Recursos tecnológicos necessários no desenvolvimento da situação de 
aprendizagem:  
-Documentos Técnicos do Departamento Nacional: Modelo Pedagógico Senac; 

-Estrutura Planejamento Docente; 

-Computadores; 

-Biblioteca Digital Senac. 
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Fonte: a pesquisadora com uso do Google Formulários. 

 

Dessa forma, ambos acreditam que o Programa de Formação inicialmente 

proposto poderá auxiliar grandemente na atuação de futuros docentes em sala de 

aula: 

Depoimento do Docente A: 

“Sim, devido a forma como é utilizada a metodologia, da qual têm várias diferenças 

com outras instituições, é muito interessante a formação de docentes, pois somente 

assim poderão executar e alcançar com pleno êxito os objetivos dos ciclos de 

aprendizagem”. 

 

Depoimento do Docente B: 

 “Sim, a grande maioria vem de formação tradicional e esse pensamento 

convencional impossibilita o instrutor de aplicar e desenvolver metodologias ativas, 

sem uma formação que contemple exemplos e um treinamento prévio é impossível 

se adaptar e aplicar o modelo pedagógico”. 

 

Quando solicitada a indicação de possíveis pontos positivos e pontos a serem 

melhorados nas ações do Programa de Formação, os docentes apontaram 

respectivamente: 

 

Quadro 11- Avaliação Proposta Formativa: Pontos Positivos e à Melhorar. 

Pontos Positivos Pontos a melhorar 
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Docente A Docente B Docente A Docente B 

“Fará com que 
os docentes re-
almente enten-
dam quais são 
os objetivos a 
serem alcança-
dos. Despertará 
um maior inte-
resse nos do-
centes, visto que 
é um programa 
muito interes-
sante.” 
 

“Primeiro ponto é o acolhimento 
que o novo docente vai receber, 
pois sem o acolhimento e o trei-
namento, o instrutor vai sentir o 
que o aluno sente quando não 
se adapta aquilo que está sendo 
mostrado a ele. Segundo ponto, 
o instrutor tem uma via de aces-
so a equipe pedagógica possibi-
litando um diálogo aberto e fran-
co precavendo um desgaste por 
ambas as partes. O terceiro pon-
to é desenvolver uma nova habi-
lidade em se adaptar ao novo, 
que não é uma exclusividade de 
apenas uma profissão e sim de 
várias áreas.” 

“Acredito que 
reciclagens pe-
riódicas com a 
formação são 
muito bem-
vindas, diante 
disso, é interes-
sante que sempre 
haja encontros 
relembran-
do/criando/debate
ndo assuntos 
voltados a área”. 
 

“Não consigo 
identificar ne-
nhum ponto a ser 
mudado, olhando 
e acessando as 
propostas do 
modelo de for-
mação observo 
que ele está divi-
dido em 3 encon-
tros que contem-
plam as etapas 
de ação-reflexão-
ação, e nos mos-
tra possibilidades 
de avaliação 
comtemplando a 
particularidade 
de cada aluno.” 

Fonte: A pesquisadora com uso do Google Formulários. 

 

Tais contribuições validam a importância de uma proposta que possa ser 

utilizada para a ambientação do futuro profissional para que inicie seu trabalho 

docente, conhecendo de maneira mais significativa o MPS e os princípios 

norteadores do SENAC. Da mesma forma, a proposta aponta para a necessidade de 

uma formação continuada desses aspectos, o que já é implementado e constante na 

instituição. 

Em relação à avaliação realizada pelos Analistas de Área (TEPTs e Gestores), 

obteve-se, também, análises importantes sobre a eficácia e os objetivos da proposta 

formativa. Quando questionados sobre o fato de acreditarem que as ações previstas 

nesses três encontros dariam conta de responder às principais dificuldades 

percebidas pelos docentes, no momento de seu ingresso na instituição, obteve-se 

visões importantes para a reflexão acerca do trabalho docente, pois ao mesmo 

tempo em que alguns participantes indicam o fato de os encontros serem 

organizados já de acordo com as premissas do MPS, e de contar com explicações 

teóricas e propostas práticas que responderiam às principais dificuldades, outros 

participantes indicam a complexidade da vivência do MPS em sala de aula, 

confirmando que essa formação também poderia servir como um resgate do MPS, 

afirmando ainda a relevância de uma formação permanente. Deste modo, a 

pergunta formulada para esse tópico foi: Verificando as ações previstas nos três 
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encontros, você acredita que elas dão conta de responder às principais dificuldades 

percebidas pelos docentes, no momento de seu ingresso na instituição? Por quê? 

 

Depoimento do Participante Interno A: 

“Não. Vejo que o MPS quando vivido pelo instrutor em sala de aula apresenta 

dificuldades, essa poderia ser uma formação de resgate dos docentes que já 

trabalham o MPS”. 

 

Depoimento do Participante Interno B: 

“Sim, o treinamento já está sendo realizado dentro do modelo pedagógico Senac”. 

 

Depoimento do Participante Interno C: 

“Sim, pois os docentes terão ao longo dos 3 encontros não só explicações teóricas, 

mas colocações práticas para conhecer e/ou aperfeiçoar seus conhecimentos do 

MPS, podendo no momento da formação sanar dúvidas e, consequentemente, 

cumprir com suas responsabilidades com eficácia, facilitando o seu trabalho e do 

TEPT”. 

 

Depoimento do Participante Interno D: 

“Respondem as principais dificuldades, mas não darão conta sozinhos, pois a 

formação deve ser permanente”. 

 

Quando intentados a explicar se acreditam que esse Programa pode auxiliar 

futuros docentes em sua atuação no SENAC, pontos importantes e já sinalizados 

nessa pesquisa foram ressaltados, principalmente no que se refere a importância de, 

além de uma proposta formativa inicial, se estabelecer a manutenção de “resgates”, 

acompanhamentos/revisões pois eles são necessários para a garantia do sucesso 

da implementação do MPS: 

 

Depoimento do Participante Interno A 

“Sem dúvida, toda informação é importante no início do processo, porém não pode 

ser apenas no início, devemos resgatar sempre”. 

 

Depoimento do Participante Interno B: 
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“Sim, sempre é importante treinar nossos docentes. Nosso modelo é diferenciado e 

é necessário esclarecimento para um melhor norte. Acredito que precisamos criar 

uma cultura de revisão do modelo dentro da nossa instituição, trazer sempre 

novidades e ajudar nossos instrutores a sair da caixa. Ou seja, o programa ajuda 

muito, mas é necessário acompanhamento e novos treinamentos”. 

 

Depoimento do Participante Interno C: 

“Com certeza. Como a maioria dos docentes que entram na Instituição não 

conhecem o MPS, esse programa virá para apoiar de forma efetiva o conhecimento 

e aplicação nas UCs que ele irá ministrar”. 

 

Depoimento do Participante Interno D: 

“Sim pode auxiliar, pois trata dos documentos técnicos e trabalha com situação de 

aprendizagem”. 

 No tocante à organização dos encontros, foi solicitado que analisassem se as 

situações de aprendizagem estavam coerentes com os princípios do MPS: 

 

Depoimento do Participante Interno A: 

“Sim”. 

 

Depoimento do Participante Interno B: 

“Sim. Sou adepto que todos os treinamentos devam ser realizados de acordo com 

aquilo que acreditamos: Ação x Reflexão x Ação. Dessa forma, já é uma maneira de 

mostrar ao instrutor que é possível fazer.” 

 

Depoimento do Participante Interno C: 

“Sim. Os 3 encontros utilizam o ciclo de ação-reflexão-ação, já que, em todos o 

docente terá contato com o conteúdo para obter o conhecimento, podendo expor o 

que já conhece, fazer reflexão e análise e pode associar seus conhecimentos a 

outras práticas e após o devido aprendizado, colocar em prática.” 

 

Depoimento do Participante Interno D: 

“Sim, estão coerentes”. 
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Por fim, a partir da análise do Programa de Formação, pedimos que fosse 

realizada a indicação de possíveis pontos positivos e pontos a serem melhorados e 

obtivemos as seguintes colocações/sugestões: 

 

Depoimento do Participante Interno A: 

“Bem escrito e bem distribuído os conhecimentos. No primeiro encontro poderá 

disponibilizar como sala de aula invertida, os DTs”; 

 

Depoimento do Participante Interno B: 

“O treinamento está de acordo com aquilo que é necessário. Acredito que dentro do 

treinamento poderia ser falar um pouco mais sobre nosso processo de avaliação 

(diagnóstica/somativa/processual). Como também, o Projeto Integrador.” 

 

Depoimento do Participante Interno C: 

“- Conhecer o docente e suas experiências no momento de entrada na Instituição. - 

Dar abertura ao docente de expor suas dificuldades quanto ao MPS e elaboração de 

PTD e refletir junto dele como resolver estas questões. - Diminuirá o impacto de 

trabalhar com um modelo pedagógico que se difere do que geralmente é encontrado 

em outras instituições. - Interação de docente e TEPT: o docente ter o apoio e 

contato direto de seu líder imediato (TEPT) dentro da Instituição, podendo perceber 

que o mesmo detém conhecimento sobre o assunto e com isso perceber a 

importância da realização das suas atividades em conformidade com o que foi lhe 

passado. Sugestão: incluir no Programa docentes que já atuam na Instituição, mas 

que ainda apresentam dificuldades do entendimento do MPS e elaboração e 

preenchimento de documentos.” 

 

Depoimento do Participante Interno D: 

“Pontos positivos: revisitar os documentos técnicos, metodologias ativas e trabalhar 

a partir do ciclo ação x reflexão x ação. Pontos a serem melhorados. No segundo 

encontro sugiro rever a ação inicial, que não partiu dos conhecimentos dos 

instrutores. Foi disponibilizado material, então já foram sugeridas outras referências. 

Outro ponto importante é fazer o instrutor refletir sobre outros modelos anteriores 

que já conhecia, verificar pontos semelhantes e diferentes, vantagens e 
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desvantagens. Isso faz com que reflita, pense, tenha uma ação para entender o foco 

do MPS. Importante também que sejam proporcionadas ações de revisões de PTDs 

de outros instrutores para que se desprendam do que fizeram, da sua produção e 

vejam os outros modelos com olhar crítico. Também é uma excelente forma de 

entender a diferença com outros modelos. Outra questão importante é a prática da 

metodologia ativa com os instrutores. Desenvolver conforme a sequência didática 

passada no documento 7. Seguir o passo a passo, eles não estão desenvolvendo 

como deve ser, pulam etapas importantes e necessárias. Aplicar as metodologias 

nos treinamentos, se possível todas do documento técnico. Depois fazer avaliação: 

o que deu certo, o que não deu, o que pode ser alterado... envolve tempo, mas é 

necessário. Bom trabalho.” 

 

Equitativamente, o avaliador externo, que também analisou a proposta 

formativa afirmou acreditar que a mesma poderá auxiliar futuros docentes na 

atuação em sala de aula e, quando questionado se os encontros e/ou situações de 

aprendizagem estão coerentes com as concepções e princípios do Modelo 

Pedagógico SENAC, o mesmo afirmou que:  

 

Depoimento Avaliador Externo: 

“Percebe-se que as situações de aprendizagem propostas são de extrema valia para 

a formação dos docentes do SENAC, uma vez que os encontros tiveram como 

premissa respeitar a realidade dos professores, além de fornecer ferramentas 

didáticas para oportunizar a reflexão do trabalho pedagógico.” 

 

Da mesma forma, ao ser solicitado que avaliasse possíveis pontos de 

melhoria e aponta-se novos autores ou pensadores da Educação que podem 

contribuir e facilitar os processos de ensino na atualidade, indicou leituras como 

Imbernon (2017), Mattar (2017), Morin (2018) e Villas Boas (2011). 

 

Depoimento do Avaliador Externo: 

“IMBERNON, Francisco. Formação Permanente do Professorado: Novas 

Tendências. São Paulo: Cortez, (2017). MATTAR, João. Metodologias Ativas para a 

educação presencial. Ed. Artesanato Educacional (2017). MORIN, E. Os sete 

saberes necessários à educação do futuro. 2.ed. São Paulo: Cortez, 2018. VILLAS 
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BOAS, B. M. F. (Org.) Avaliação formativa: práticas inovadoras. Campinas: Papirus, 

(2011). Indica-se para leitura e como fonte de estudos as obras acima citadas. 

Quanto a avaliação do Programa de Formação, julgo conter todas as ferramentas 

didáticas e metodológicas para alcançar êxito com a equipe de professores do 

SENAC”. 

 As análises do Grupo Avaliador confirmaram as informações coletadas no 

levantamento inicial de dados, sobre a necessidade de um Plano de Formação 

Inicial para os docentes, a ser aplicado pelos próprios Técnicos de Educação 

Profissional da Unidade, no momento de sua ambientação no SENAC. Assim como 

se confirmou que essa proposta não exclui os trabalhos de formação continuada já 

existentes na instituição, pois o aperfeiçoamento sobre o Modelo Pedagógico 

SENAC deve ser contínuo. 

A partir das contribuições dos participantes do grupo avaliador, alguns pontos 

das ações do Programa de Formação, como a possibilidade da utilização da 

metodologia ativa Sala de Aula Invertida como estratégia para trabalhar os 

Documentos Técnicos do Modelo Pedagógico Senac e a revisão da ação inicial do 

primeiro encontro, que não estavam efetivamente prevendo a extração dos 

conhecimentos prévios dos participantes, foram revistos e/ou adaptados, criando-se 

assim a versão final do Programa de Formação para Docentes do SENAC PR. 

4.4.3 Programa de Formação Versão Final 

1º Encontro 

Programa de Formação Docente 
CH total: 
6h 

TEPT:  

1º Encontro 
 

Situação de Aprendizagem 1 
 

Metodologias Ativas: Debate, Estudo de Caso. 
 
Ação inicial:  
 
-Roda de conversa para conhecer um pouco o docente e verificar sua compreensão 

inicial sobre a temática, partindo dos seguintes pontos: 

*Já teve alguma experiência docente ou formação em área pedagógica? 
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*Sabe dizer como foi e como é a educação escolar nos dias de hoje? Breve 

discussão/questionamentos sobre Pedagogias Liberais e Progressistas; 

*Como ocorre a avaliação dos alunos nas escolas de ensino fundamental, médio e 

superior hoje no Brasil?  

*Já ouviu falar no Modelo Pedagógico Senac? Se sim, sabe dizer o que o difere dos 

demais? 

 
Reflexão:  
 
- A partir da conversa inicial, e com base na Coleção de Documentos Técnicos Senac 

discutir/apresentar as principais semelhanças e diferenças do Modelo Pedagógico 

Senac dos demais modelos de Ensino Aprendizagem, levando em consideração: 

*Princípios Pedagógicos e Filosóficos do MPS; 

*Conceito de competência; 

*Indicadores de avaliação e elementos de competência; 

*Avaliação Quantitativa X Avaliação Qualitativa; 

*Feedback; 

*Marcas Formativas. 

Link para acesso aos Documentos Técnicos do Modelo Pedagógico Senac: 

http://www.extranet.senac.br/modelopedagogicosenac/index.html 

 
Ação final:  
 
Estudo de Caso: O TEPT apresentará os casos anexos, para que o docente analise 

individualmente cada um e, posteriormente, discuta sobre as situações com o grupo, 

apontando quais os elementos fazem parte do Modelo Pedagógico Senac, e quais não 

devem fazer parte da prática educativa, a partir do MPS.  

*Os casos apresentam situações nas quais os docentes ingressam na instituição 

animados com o fato de atuarem como docentes na área em que gostam; também 

vivenciam situações, algumas vezes, coerentes com o MPS e em alguns momentos se 

afastam das concepções e dos princípios do MPS; nesse último caso, principalmente 

no que se refere à situação de aprendizagem e o ciclo ação-reflexão-ação, deve se 

evidenciar as Marcas Formativas e o Processo de Avaliação (Avaliação Diagnóstica, 

Formativa e Somativa). 

 

http://www.extranet.senac.br/modelopedagogicosenac/index.html
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Link de acesso ao Estudo de Caso: 

https://drive.google.com/file/d/1G0StITBDZW32G096-

hEIJ1DjQMXkupxc/view?usp=sharing 

Link de acesso ao Formulário de Análise de Caso: 

https://forms.gle/X4KiackPRH8HhnSm6 

*Ao final do 1º encontro, iniciar um novo Ciclo Ação- Reflexão-Ação, que será 

finalizado no encontro posterior, questionando o docente sobre o que entende por 

Metodologias Ativas de Aprendizagem, se já teve a oportunidade de trabalhar dessa 

maneira, seja como docente ou mesmo na condição de aluno, e disponibilizar os 

materiais abaixo sobre as Metodologias Ativas de Aprendizagem para que o Docente 

realize as leituras previamente. 

Tema: Metodologias Ativas de Aprendizagem:  

Acesso aos materiais: 

• Livro: Projetos e Metodologias Ativas de Aprendizagem - Édison Trombeta de 

Oliveira (Inicialmente Capítulos I, IV, V, VI, VII)> Disponível na Biblioteca Digital 

Senac; 

• Documento Técnico 7 - Metodologias Ativas de Aprendizagem - Senac> Dispo-

nível em: http://www.extranet.senac.br/modelopedagogicosenac/index.html 

• Vídeo: Metodologias Ativas de Aprendizagem: 

https://www.youtube.com/watch?v=lgD_G0_5EYE 

 
Procedimentos/instrumentos de avaliação:  
Procedimentos: 

3. Observação; 

4. Análise de Casos. 

Instrumentos: 

3. Ficha de Observação; 

4. Registro da Análise. 

Carga horária total da situação de aprendizagem: 2h 

 
Materiais/ recursos tecnológicos necessários no desenvolvimento da situação 
de aprendizagem:  
-Documentos Técnicos Departamento Nacional: Modelo Pedagógico Senac; 

-Apresentação em Slides. 

-Acesso à internet. 

https://drive.google.com/file/d/1G0StITBDZW32G096-hEIJ1DjQMXkupxc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G0StITBDZW32G096-hEIJ1DjQMXkupxc/view?usp=sharing
https://forms.gle/X4KiackPRH8HhnSm6
http://www.extranet.senac.br/modelopedagogicosenac/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=lgD_G0_5EYE
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2º Encontro 

Programa de Formação Docente 
CH total: 
6h 

TEPT:  

2º Encontro 
 

Situação de Aprendizagem 2 
 

Metodologias Ativas: Sala de Aula Invertida, Gamificação, TBL. 
 
Ação inicial (Realizada no encontro 1):  
 
- No encontro anterior, foi questionado ao docente sobre o que entende por 
Metodologias Ativas de Aprendizagem, se já teve a oportunidade de trabalhar dessa 
maneira, seja como docente ou mesmo na condição de aluno. 
 
Reflexão:  
- No encontro anterior, foram disponibilizados os materiais abaixo sobre as 
Metodologias Ativas de Aprendizagem para que o Docente realize as leituras 
previamente. 
Tema: Metodologias Ativas de Aprendizagem:  
Acesso aos materiais: 

• Livro: Projetos e Metodologias Ativas de Aprendizagem - Édison Trombeta de 

Oliveira (Inicialmente Capítulos I, IV, V, VI, VII)> Disponível na Biblioteca Digital 

Senac; 

• Documento Técnico 7 - Metodologias Ativas de Aprendizagem - Senac> Dispo-

nível em: http://www.extranet.senac.br/modelopedagogicosenac/index.html 

• Vídeo: Metodologias Ativas de Aprendizagem: 

https://www.youtube.com/watch?v=lgD_G0_5EYE  

 
-A partir das leituras, analisar, juntamente com os colegas da mesma área, ou se for 

uma ambientação individual, juntamente com o TEPT, diversas metodologias ativas 

que podem ser utilizadas em sala de aula, em uma situação de aprendizagem na sua 

área: 

*PBL/ABP - Aprendizagem Baseada em Problemas/ Problem Based Learning. 

*TBL - Aprendizagem em Equipes/Team Based Learning. 

*Sala de Aula Invertida. 

*Estudo de Caso. 

http://www.extranet.senac.br/modelopedagogicosenac/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=lgD_G0_5EYE


91 

*Gamificação. 

*Educação Maker ou Hands-On. 

*Debate. 

*Pesquisa. 

-Ainda, como análise de algumas Metodologias Ativas, e possibilidades de utilização, 

iniciar o Jogo online Kahoot: Para iniciar o jogo, digitar “Programa de Formação MPS: 

Metodologias Ativas de Aprendizagem”, no campo descobrir>Jogar>Clássico> Enviar 

PIN para os alunos. 

Para a realização dessa Metodologia Ativa, o docente deverá nortear o trabalho a 

partir da construção do cenário e o enredo do jogo (objetivo do jogo, o que acontece 

nesse jogo, etc), definir as regras do jogo (o que se pode ou não fazer, os desafios a 

serem cumpridos), instigar os alunos a cumprir os desafios (explicando o que é 

necessário fazer para ganhar o jogo) e a avaliação dos resultados (o que aconteceu 

no jogo, o que foi desenvolvido, etc). 

Link para acesso: https://create.kahoot.it/details/f5d54ab5-1886-454f-84da-

a4e0d2f36d37 

Ação final:  
 
- Criação de um Guia de Orientações, com os seguintes critérios: 

• Metodologia Ativa; 

• Possibilidades de aplicação; 

• Procedimentos e Instrumentos de avaliação da aprendizagem; 

Link para Guia de Orientações: 

https://docs.google.com/document/d/1_K-
981yQ08vaSNuLReftU7tN3ZPM8bVHUtG2aKVAH2E/edit?usp=sharing 
 
Procedimentos/instrumentos de avaliação:  
  

Procedimentos: 

3. Observação; 

4. Avaliação Escrita. 

Instrumentos: 

3. Ficha de Observação; 

4. Criação de Guia. 

https://docs.google.com/document/d/1_K-981yQ08vaSNuLReftU7tN3ZPM8bVHUtG2aKVAH2E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_K-981yQ08vaSNuLReftU7tN3ZPM8bVHUtG2aKVAH2E/edit?usp=sharing
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3º Encontro 

Carga horária total da situação de aprendizagem: 1h e 30 min. 

 
Materiais/recursos tecnológicos necessários no desenvolvimento da situação de 
aprendizagem:  
-Documentos Técnicos Departamento Nacional: Modelo Pedagógico Senac; 

-Biblioteca Digital Senac; 

-Dispositivos com acesso à internet (computadores ou celulares). 

 

Programa de Formação Docente 

CH 
total: 
6h 

TEPT:  

3º Encontro 
 

Situação de Aprendizagem 3 
 

Metodologias Ativas: Estudo de Caso, TBL. 
 
Ação inicial:  
- O Docente individualmente, ou a partir de discussões em grupo, fará a escolha de um 

tema em comum e, a partir dele, construirá um Plano de Trabalho Docente (PTD), a partir 

de seus conhecimentos previamente existentes. 

 
Reflexão:  
-TEPT e instrutor (es) deverão debater e analisar o PTD elaborado. 

-Apresentação do Documento utilizado no Senac para o Planejamento Docente e 

explicação de cada etapa: 

Competência, Indicadores de Avaliação, Elementos a serem mobilizados para a situação de 

Aprendizagem, Ciclo Ação-reflexão-Ação, Marcas Formativas a serem mobilizadas na 

situação de aprendizagem, Procedimentos e Instrumentos de Avaliação e a importância das 

Avaliações ao longo do Processo, elencando as funções de cada modalidade avaliativa 

(Avaliação Diagnóstica, Formativa e Somativa) e a aplicação pedagógica. 

Link para acesso à Apresentação do Plano de Trabalho Docente: 

https://drive.google.com/file/d/1K8gKTAhsTP5v7b5ZViCmrkvoPWmu4rud/view?usp=sharing 
 
Ação final:  
 

https://drive.google.com/file/d/1K8gKTAhsTP5v7b5ZViCmrkvoPWmu4rud/view?usp=sharing
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Educação Profissional no país passou por diversas transformações ao 

longo dos tempos. É um tema amplamente discutido, pois pode ser ferramenta de 

transformação social ou uma ferramenta de manutenção do modelo social atual ou 

até mesmo um reforço do neoliberalismo. 

  Nesse sentido, quando se trata da educação profissional, é necessário um 

olhar atento para a realidade de sua oferta. O que se deve levar em consideração 

em primeiro lugar, além da estrutura curricular, são os princípios pedagógicos e 

filosóficos, tendo em mente a visão do docente, do aluno e da forma de educação 

que cada instituição tenta imprimir no mundo social. 

- Análise de Caso: O TEPT deverá apresentar ao Instrutor uma Competência a ser 

desenvolvida para determinada turma (relacionada à sua área de atuação). A partir do caso 

apresentado, o docente deverá criar uma Situação de Aprendizagem (PTD), com um ou 

mais indicadores de avaliação e apresentar sua produção para discussão com o grupo. 

Link para acesso ao Modelo PTD: 

https://drive.google.com/file/d/1kdxuIiwyLOKmz_h0awTbt-KYuaXfUINI/view?usp=sharing 

Procedimentos/instrumentos de avaliação:  
Procedimentos: 

3. Debate; 

4. Análise de Caso. 

Instrumentos: 

3. Registro de debate; 

4. Registro da Análise, PTD. 

 
Carga horária total da situação de aprendizagem: 2h 30 min. 

 
Materiais/Recursos tecnológicos necessários no desenvolvimento da situação de 
aprendizagem:  
-Documentos Técnicos Departamento Nacional: Modelo Pedagógico Senac; 

-Estrutura Planejamento Docente; 

-Computadores; 

-Biblioteca Digital Senac. 

https://drive.google.com/file/d/1kdxuIiwyLOKmz_h0awTbt-KYuaXfUINI/view?usp=sharing
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No que se refere à oferta de Cursos Técnicos de Nível Médio em nosso país, 

o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial-SENAC, é uma instituição de 

grande relevância, devido à sua abrangência em território nacional e o diferencial do 

serviço oferecido. O Modelo Pedagógico SENAC, referencial pedagógico da 

instituição, prevê uma educação mais abrangente, que objetiva o desenvolvimento 

de competências, com a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e 

valores, buscando superar a fragmentação curricular. Percebe-se, a partir desse 

referencial pedagógico, uma preocupação com a formação integral do aluno para 

prepará-lo para o mundo do trabalho, mas também para prepará-lo para o convívio 

em sociedade, tendo em vista a complexidade social que estamos vivendo, 

outorgando-lhe mais autonomia e participação crítica. 

Para que o SENAC cumpra com seus principais intentos, a formação de 

professores e de equipes com vistas à garantia da implementação de seu Modelo 

Pedagógico é primordial. Por esse motivo, a instituição já possui programas de 

formação continuada dos profissionais e da equipe como um todo, que são muito 

eficazes. Contudo, existem percalços na atuação dos docentes no momento de seu 

ingresso na instituição, pois este muitas vezes possui formação em área específica e 

não em área pedagógica. Outrossim, esse profissional também apresenta 

dificuldade em compreender o MPS, uma vez que sua própria trajetória escolar 

passou por modelos pedagógicos distintos, que possivelmente contavam com uma 

organização curricular diferente da ofertada na instituição, com um formato de 

avaliação mais quantitativo do que qualitativo, delineado apenas com avaliações de 

modalidade somativa e que excluíam as modalidades diagnóstica e formativa. 

Diante disso, no momento de seu ingresso como docente no SENAC, há alguns 

desafios a serem superados. Dessa forma, o trabalho de aproximação e de 

acolhimento do Técnico de Educação Profissional e Tecnológica, precisa estar 

marcado por um olhar atento, capaz de quebrar os velhos paradigmas de avaliação 

puramente somativa, aproximando o futuro docente do MPS. 

O Programa de Formação para Docentes do SENAC PR, produto dessa 

pesquisa, foi elaborado a partir das demandas indicadas pelos pedagogos que 

atuam como Técnicos de Educação Profissional e Tecnológica das Unidades do 

SENAC-PR, formatado e disponibilizado em formato de e-book, por meio do link 

https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/602765. Contudo, esse Programa de 

Formação não tem a intenção de ser inerte ou estanque. Precisa ser flexível para as 
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demandas específicas dos docentes ou do grupo docente a ser(em) integrado(s) na 

equipe. 

Planejada de forma estratégica, já levando consigo as principais premissas do 

MPS, como situações de aprendizagem envolvendo o ciclo ação-reflexão-ação, 

metodologias ativas de aprendizagem e avaliações de aprendizagem ao longo do 

processo, essa proposta pode ser avaliada como eficaz na ambientação desse novo 

colaborador, ou até mesmo essa proposta poderá ser adaptada para uma 

atualização ou resgate de docentes que já atuam há algum tempo no SENAC. 

Contudo, sozinha ela não dará conta de alterar o formato da “educação marcada 

pela avaliação somativa” já cristalizado em nossa sociedade. O resgate contínuo e a 

formação permanente devem ocorrer ao longo do processo. Dessa forma, todo o 

trabalho já implementado na instituição pode e deve ser mantido, mas não só, pois 

este processo de ensino e aprendizagem deve ser melhorado na medida em que 

todos os envolvidos no MPS mergulhem na promoção de uma “educação calcada 

em conhecimentos, habilidades, atitudes e valores” para a vida pessoal e 

profissional de todos aqueles que passam pelo SENAC-PR. 
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