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...o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa,  
é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa.  

Ambos assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos...  
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Resumo 
 

 

 

 

A finalidade deste trabalho é discorrer sobre a contribuição da Escola de  

Educação Profissional na formação de jovens profissionais, considerando as 

especificidades desta escola que, por estar inserida na indústria automobilística, 

procura apresentar os processos de ensino-aprendizagem no desenvolvimento das 

competências técnicas e comportamentais para atender às necessidades de 

formação profissional no Brasil. Além disso, identificar a partir da percepção dos 

recém-egressos se essa formação está focada somente nas necessidades da 

empresa ou oferece oportunidades em outros segmentos do mercado de trabalho.   

 

 

Palavras-chave: processos de ensino-aprendizagem; competências técnicas e 

comportamentais; Educação Profissional. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
 
 
 
 
 
The objective of this paper is to discuss about the contribution of the 

Professional Education School in the formation of young professionals. 

Considering the specif icit ies of this school being inserted in the 

automobile industry, it  seeks to present the teaching and learning 

processes in the development of technical and behavioral competences 

to cope with the needs within professional formation. Moreover, i t  aims 

at identifying, from the perception of new students, i f  this formation is 

only focused on the needs of the company or if  it  offers opportunit ies in 

other segments of the labor market.  

 

 

 

Key words: learning and teaching processes, technical and behavioral 
competences, professional education 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
 A formação profissional assumiu um papel de fundamental importância no 

Brasil, principalmente em meados do século XX, quando se instalaram no país 

algumas indústrias automobilísticas. 

 A expansão dessas indústrias exigiu a contratação de um contingente para as 

frentes de trabalho, sem a qualificação1 necessária para atender às demandas da 

produção.  

 Assim, a empresa, cujo nome foi omitido, foi instalada no Brasil a partir de 1953 

e desenvolveu programas para sanar a deficiência de educação básica de seus 

funcionários para que pudesse qualificar seu contingente, objetivando as demandas 

da produção de veículos.  

 Além disso, havia a necessidade de atender à formação de jovens aprendizes, 

instituído pelo decreto 4048/42, que criou o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial – SENAI; essa instituição tem a função de oferecer formação profissional a 

aprendizes, além dos cursos de qualificação para trabalhadores. 

O rápido desenvolvimento da empresa analisada culminou na instalação do 

Centro de Formação Profissional, resultado do acordo com o SENAI, que passou a 

desenvolver os Cursos de Aprendizagem Industrial e de Qualificação Profissional. 

À medida que a empresa vencia o obstáculo da carência de escolaridade 

básica, fator impeditivo de qualquer ação de qualificação profissional de seus 

empregados, preparava os contingentes futuros, ou seja, investia na formação de 

jovens aprendizes, filhos ou irmãos de empregados da empresa. 

Com a introdução de novas tecnologias considerando-se um cenário 

econômico globalizado e de alta competitividade, a qualificação de mão-de-obra 

para o trabalho passou a ser substituída pelo termo competência que, segundo 

Ropé e Tanguy (1997), é a capacidade de mobilizar conhecimentos teóricos e de 

atuar frente a determinadas situações que necessitem de decisões. 

                                                 
1 Segundo Weinstein (2000, p. 249 e 251) o operário brasileiro era considerado um obstáculo para o 
desenvolvimento nacional, em função do baixo nível moral e cultural, sendo incapaz de “contribuir 
eficazmente para a produção industrial”. A partir da década de 1950, o SENAI intensificou seus 
esforços para propiciar a formação do operário. 
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 Isso significa que o profissional tinha que ter capacidade para resolver 

problemas e propor soluções, ou seja, competência para a ação em situações 

emergenciais ou de pressão. 

 Para incorporar as novas habilidades e as qualidades pessoais, era preciso 

introduzir novos métodos de ensino que desenvolvessem nos futuros profissionais 

as competências técnicas e comportamentais necessárias para atender a um novo 

sistema de produção, “com o aprofundamento da automatização de base 

microeletrônica na indústria”. (Hirata, 1994, p. 131) 

 O fato de a escola estar inserida dentro de uma indústria automobilística 

tornava possível a formação de profissionais com o perfil necessário, em função da 

aproximação dos processos de ensino-aprendizagem com as novas tecnologias 

utilizadas pela empresa.  

 Assim, os professores poderiam utilizar o espaço da empresa como laboratório 

de aprendizagem para aproximar a teoria da prática e desenvolver, nos aprendizes, 

a capacidade de articular os conhecimentos aprendidos em sala de aula com a 

realidade, sempre dinâmica, da empresa, através do Ensino Dual. 

 O Ensino Dual foi adotado desde o início dos anos 1970 na Alemanha e 

introduzido no Brasil em 1982. Essa modalidade, que integra o ensino teórico e o 

prático, desenvolvido diretamente na empresa, proporciona ao aprendiz a vivência 

nos processos produtivos. 

 Os processos de ensino-aprendizagem que atendiam as necessidades de 

capacitação dos futuros profissionais e a formação de especialistas, como Torneiro 

Mecânico, Fresador e Ferramenteiro, foram substituídos pela aquisição de 

competências em que a qualificação “genérica” permitisse a alocação do profissional 

em diversas ocupações nas áreas de trabalho, aproximando o fazer do pensar. 

 Sendo assim, as alterações nesses processos envolveram ações educacionais 

na formação de profissionais polivalentes, multicapacitados e auto-suficientes.  

 Para atingir esse objetivo, era necessário que a escola na empresa 

reestruturasse os processos de ensino para atender às necessidades de formação, 

e, assim ela realizou, junto à Diretoria Regional do SENAI de São Paulo, a 

adequação das grades curriculares e de seus conteúdos programáticos, 

desenvolvendo dois cursos: o primeiro de Educação Profissional Básica, com 

qualificação em Mecânico Industrial; e o segundo de Educação Profissional, com a 

habilitação em Técnico em Mecânica - Sistemas Integrados de Manufatura. 
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 Além dessas ações foram necessários investimentos, por parte da empresa, na 

aquisição de equipamentos e na contratação de profissionais qualificados para que a 

escola atendesse as novas necessidades de formação profissional e para o 

aproveitamento desses aprendizes nas áreas de manufatura. 

 Até 2005, desde a criação da escola em 1973, todos os jovens formados eram 

absorvidos por essas áreas, após o término do contrato de aprendizagem.  

 A partir do final desse ano, a contratação dos aprendizes foi afetada, em 

função do término do acordo de estabilidade de emprego firmado entre o sindicato 

da categoria e a empresa. 

 Diante desse cenário, surgiram algumas reflexões sobre os processos de 

ensino-aprendizagem dessa escola na formação de profissionais e, 

conseqüentemente, algumas inquietações: no caso de não permanecerem atuando 

no contexto para o qual foram preparados, será a capacidade de adaptação do 

jovem recém-egresso, de um curso de formação Dual, suficiente para atender às 

demandas técnicas e comportamentais de outro segmento do mercado?         

 Para responder esta questão, o presente estudo utilizou como metodologia de 

pesquisa a observação participante, uma vez que facilita a captação de situações ou 

fenômenos observados no próprio contexto; a entrevista, que por intermédio do 

contato com o outro torna possível a captação dos dados; a análise documental, 

que, no caso deste estudo, apresenta o resgate histórico da escola na empresa. 

 As entrevistas foram realizadas com o objetivo de colher os depoimentos dos 

ex-aprendizes sobre dois aspectos: o primeiro, sobre a contribuição da Escola de 

Educação Profissional na Empresa na formação de jovens profissionais; o segundo 

sobre a função preponderante dessa escola: atender às necessidades da empresa 

e/ou para o mercado de trabalho. 

 Para atender ao objetivo da pesquisa e responder à questão inicial, foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica de autores que se dedicaram a apresentar e 

discutir a formação profissional através do Sistema Nacional de Aprendizagem 

Industrial, principalmente da escola analisada que, atrelada ao SENAI de São Paulo 

é mantida por uma empresa que cumpre a regulamentação para a manutenção de 

um Centro de Formação Profissional nas suas dependências, desde 1973, e mesmo 

diante das contingências socioeconômicas e tecnológicas, mantém a escola para 

atender filhos(as) ou irmãos(ãs) de empregados que, aprovados em seleção, podem 
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receber uma formação dentro de um contexto real de fábrica. Esse contexto faz 

parte do Capítulo I. 

 O Capítulo II refere-se ao campo de pesquisa, composta pelas entrevistas 

realizadas com dez ex-aprendizes, pelos comentários sobre os depoimentos e pela 

análise das informações apresentadas. 

As considerações finais que encerram o trabalho procuram responder às questões 

sobre a contribuição da escola na formação de jovens profissionais.  

 

 
Metodologia de Pesquisa 
 
 
 Para a execução deste estudo de caso a metodologia de pesquisa adotada foi 

a observação participante, que oferece subsídios para a captação das informações, 

situações ou fenômenos do contexto escolar. 

 A opção pela observação participante se deve ao fato de a pesquisadora ser 

Coordenadora Pedagógica da instituição escolar e por estar integrada ao ambiente 

observado. Buscou realizar os registros mais significativos das situações 

apresentadas e procurou manter o distanciamento necessário para sustentar o 

objetivo das observações evitando o viés que essa situação poderia vir a ocasionar. 

  Foram também realizadas entrevistas com dez ex-aprendizes com o objetivo 

de colher os depoimentos dos alunos sobre a escola.  

 Esses ex-aprendizes foram escolhidos aleatoriamente, sendo que quatro  

foram efetivados na empresa, após o término do contrato de aprendizagem e se 

mantiveram trabalhando até a data da realização das entrevistas, quatro atuam em 

outro segmento do mercado e dois foram ex-aprendizes e ex-empregados da 

empresa e atuam como técnicos de ensino profissionalizante na Escola de 

Educação Profissional na Empresa. 

 Para a transcrição do conteúdo das entrevistas, os depoimentos dos 

participantes foram separados em três grupos: o primeiro se refere aos ex-

aprendizes que atuam na empresa; o segundo se refere àqueles que atuam em 

outras empresas, e o terceiro são os ex-aprendizes que atuaram na empresa e 

foram contratados como técnicos de ensino na escola, objeto deste estudo. 
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CAPÍTULO I 
A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 
 
 
 
A expansão das indústrias, no início do século XX, exigiu que o trabalhador tivesse 

maior instrução para a prática profissional. A concepção de educação profissional, 

que era exclusivamente baseada na prática artesanal, demandou conhecimentos em 

níveis básicos e técnicos de formação para a atuação no mercado de trabalho. 

 Para fazer a pesquisa sobre os principais fatos que determinaram os rumos da 

educação profissional no país, vários autores foram pertinentes neste estudo como 

Cunha, Frigotto, Manfredi, Moraes, Weinstein, Heloani, Hirata e, para complementar 

esta pesquisa, foram consultados sites disponíveis na internet como: Arquivo 

Nacional – Memórias, ANFAVEA, Fundação Getúlio Vargas, SENAI, Informativo 

SENAC e Planalto – Leis. 

 Por meio destes autores constatou-se que uma das ações voltadas para 

desenvolver uma política educacional foi o decreto criando “cinco escolas 

profissionais para o ensino manufatureiro e duas para o ensino agrícola” a partir de 

1906, por Nilo Peçanha, no Estado do Rio de Janeiro (Cunha, 2000, p.20). Ao 

assumir a presidência da República, Peçanha criou, por decreto, dezenove escolas 

de aprendizes artífices, situadas uma em cada estado, em 1909, cuja finalidade era 

de, através do ensino teórico-prático, oferecer formação aos operários das indústrias 

locais. 

  Em 1914, devido às dificuldades de importar produtos manufaturados da 

Europa provocadas pela Primeira Guerra Mundial, ocorreu um surto de 

industrialização em nível nacional durante o governo de Wenceslau Brás, o que 

significou mais operários nas frentes de trabalho e maior necessidade de formação 

profissional no país. 

 O Ensino Profissional foi de grande importância para o progresso do Brasil que, 

segundo Frigotto (1993), foi o meio pelo qual se potencializou a capacidade de 

trabalho, o desenvolvimento econômico e social da nação.  

  A questão da formação profissional precisou ser enfrentada pela necessidade 

da qualificação da mão-de-obra para formar os operários, através do ensino prático, 

com conhecimentos técnicos e para oferecer oportunidades de aprendizagem aos 

menores, filhos desses operários. 
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 Nos Estados Unidos, paralelamente a essas ações desenvolvidas no Brasil, 

Henry Ford difundiu um sistema de formação profissional, no interior da fábrica de 

automóveis da Ford Motor Company, que, segundo Heloani (2003), proporcionou a 

formação de jovens. Para atingir esse objetivo desenvolveu três categorias de 

escolas que atendessem a essas necessidades: 

 

 
a escola Ford, que era franqueada aos filhos dos empregados, órfãos e 
interessados, e fornecia uma bolsa de sete dólares semanais; a escola de 
serviço, muito preocupada em disseminar o modo de regulação fordista, pois 
era direcionada para preparar estudantes estrangeiros para o trabalho nas 
sucursais. O curso tinha duração de dois anos e os alunos percebiam seis 
dólares diários; a escola de aprendizagem, com três anos de duração, oito 
horas diárias, bolsa de seis a sete dólares semanais e a missão de formar 
ferramenteiros. (2003, p. 53) 

 

 

 Essas escolas eram conjugadas às atividades desenvolvidas nas fábricas da 

Ford de modo que os instrutores das unidades industriais fizessem o papel de 

professores e os capatazes ajudavam nos estágios2. 

 Enquanto isso acontecia nos Estados Unidos, no Brasil Getúlio Vargas, 

empossado em 1930, durante o governo provisório, iniciou um processo de 

reestruturação da educação, do ensino profissional, para a qualificação do 

trabalhador.  

 Em curto espaço de tempo foi criado o Conselho Nacional de Educação, o 

Ministério da Educação e Saúde, e foram baixados decretos que alteraram o ensino 

secundário e superior. 

 Para resolver essa questão, Getúlio Vargas solicitou ao Ministro da Educação, 

Gustavo Capanema3, que, em conjunto com uma Comissão Interministerial, 

                                                 
2 Essa concepção de educação antecipou, em quase meio século, o que seria chamado de 
“educação corporativa”, no final da década de 1980. Acredita-se que o número dessas escolas no 
Brasil esteja próximo de 30. (Heloani, 2003 , p. 127) 
3 Nomeado ministro da Educação no início do governo constitucional de Getúlio Vargas, em 1934, 
manteve-se à frente do ministério durante todo o Estado Novo. Manteve igualmente o grupo de 
intelectuais que o assessorava, do qual faziam parte Carlos Drummond de Andrade, Mário de 
Andrade, Rodrigo Melo Franco de Andrade e outros. Os projetos que vinham sendo desenvolvidos 
tiveram continuidade, o que resultou na implantação definitiva de órgãos como a Universidade do 
Brasil, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e o Instituto Nacional do Livro. Também 
foi consumada a reforma do ensino secundário e foi estimulado o ensino profissionalizante, que 
permitiria a criação do SENAI e do SENAC. A afirmação dos princípios católicos na condução do 
ensino superior se faria com a abertura das Faculdades Católicas, que daria origem à criação da 
Pontifícia Universidade Católica - PUC.  
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elaborasse um novo formato para o curso de aprendizagem, a regulamentação dos 

cursos para os trabalhadores, bem como o controle e a fiscalização das atividades 

por parte dos empresários ou a instituição de um sistema educacional destinado à 

formação profissional.  

 Uma das ações do governo foi, por meio da Constituição promulgada em 1937, 

assumir o dever de oferecer educação denominada de pré-vocacional profissional às 

classes menos favorecidas, de acordo com o artigo 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 profissional e subsidiando os de 
iniciativa dos Estados, dos Municípios e dos indivíduos ou associações 
particulares e profissionais. 

 
 
 
 Em 1938, o Ministério da Educação elaborou um anteprojeto que estipulava a 

criação de escolas de aprendizes industriais mantidas e dirigidas pelos sindicatos 

dos empregados e pelos estabelecimentos industriais. Sendo assim 

 

 
cada empresa industrial teria a obrigação de empregar um número de 
menores trabalhadores igual ou superior a 10% do efetivo total de operários. 
Caberia ao governo a tarefa de manter escolas de aprendizes onde os 
sindicatos e as indústrias não fossem capazes de fazê-lo. Os ministérios da 
Educação e do Trabalho fiscalizariam a aplicação do dispositivo e aplicariam 
sanções aos infratores. (CUNHA, 2005, p. 29) 
 

 

 Além desse anteprojeto o Ministério da Educação elaborou outro, para 

menores entre 11 e 14 anos, filhos ou irmãos de operários sindicalizados que 

tivessem terminado o curso primário e que não tivessem atingido a idade mínima 

para o ingresso no trabalho. Nas escolas, esses aprendizes deveriam adquirir 

destreza manual, conhecimentos de cultura geral, além de desenho e ciências4. 

O governo criou o decreto-lei de n.º 1238, de 2 de maio de 1939 que obrigava 

as empresas com mais de 500 empregados a oferecerem cursos de 

aperfeiçoamento profissional para adultos e a aprendizagem para os menores de 18 

                                                 
4 “As escolas seriam mantidas com recursos do imposto sindical e geridas conjuntamente por 
representantes dos sindicatos e dos ministérios da Educação e do Trabalho”. (Cunha, 2000, p.30) 
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anos, em número que correspondesse de 6 a 10% desses empregados. Ficou 

determinado que os aprendizes não receberiam salário, mas uma “diária de 

aprendizagem”. 

 Em 1942, durante o governo de Getúlio Vargas, estabeleceu-se o conceito de 

menor aprendiz para efeitos de legislação trabalhista5 que dispôs sobre a 

“organização da rede federal de estabelecimentos de ensino industrial e com essas 

providências o ensino profissional se consolidou no Brasil” (SENAI, 2000, p. 28). 

 

 

Origem do SENAI 
 

 

 Durante o governo de Getúlio Vargas iniciou-se o processo de reestruturação 

da educação e do ensino profissionalizante no país, principalmente a partir da 

Constituição de 1937, artigo 129. 

 

                              
É dever das indústrias e dos sindicatos econômicos criar, na esfera de sua 
especialidade, escolas de aprendizes, destinados (sic) aos filhos de operários 
ou de seus associados. A lei regulará o cumprimento deste dever e os 
poderes que caberão ao Estado sobre as escolas, bem como auxílios, 
facilidades e subsídios a lhe serem concedidos pelo poder público. 

 
 

 Foi a partir da Constituição e de uma ação conjunta entre o FIESP – Federação 

das Indústrias do Estado de São Paulo – e a CNI – Confederação Nacional das 

Indústrias – que o Presidente da República assinou o decreto-lei 4048 de 22 de 

janeiro de 1942, de criação do SENAI. 

 
 

Art. 1.º Fica criado o Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários. 
Art. 2.º Compete ao Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários 
organizar e administrar, em todo o país, escolas de aprendizagem para 
industriários. 
Parágrafo único. Deverão as escolas de aprendizagem, que se organizarem, 
ministrar ensino de continuação e de aperfeiçoamento e especialização, para 
trabalhadores industriários não sujeitos à aprendizagem. 
Art. 3.º O Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários será organizado 

                                                 
5 O Decreto-lei 5452, de 1.º de maio de 1943, “que cria a Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), 
transpõe e reforça os dispositivos fundamentais da legislação do SENAI. Estava caracterizada 
histórica, técnica e legalmente a primeira modalidade formativa do SENAI, a Aprendizagem de 
Menores”. (Silva, 2001, p. 21) 
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e dirigido pela Confederação Nacional da Indústria. 
Art. 4.º Serão os estabelecimentos industriais das modalidades de indústrias 
enquadradas na Confederação Nacional da Indústria obrigados ao 
pagamento de uma contribuição mensal para montagem e custeio das 
escolas de aprendizagem. 

 

 

 Embora mantido com recursos públicos, a gestão é de natureza privada. 

“Apenas as federações e confederações empresariais têm ingerência efetiva na 

definição de suas políticas de formação e em sua gestão administrativa”, de acordo 

com Moraes (2000, p.83). 

 Foram criadas escolas em diferentes regiões do país. 

 

 
Das doze unidades educacionais sob direta supervisão do SENAI, três na 
capital e três no interior, já ofereciam programas para aprendizes. Além disso, 
seis escolas já operavam em “regime de isenção”, pelo qual a empresa 
instalava seu próprio programa de educação, segundo rigorosos critérios 
estabelecidos pelo SENAI. Se o programa fosse aprovado pelo SENAI, a 
empresa estava isenta da contribuição mensal, exceto os 20% de sobretaxa 
para empresas com mais de 500 operários. As seis escolas, sem exceção, 
ofereciam cursos para aprendizes. Weinstein (2000, p. 139) 

 

 

 A fundação do SENAI, segundo Weinstein (2000, p. 136), ocorreu em situação 

de emergência devido à “carência cada vez maior de operários especializados 

causada pelo aumento da produção industrial” em função do período da Segunda 

Guerra Mundial.  

 Segundo Cunha (2005, p. 55), “muitos dos produtos manufaturados, antes 

importados, tiveram de ser produzidos internamente, exigindo esforço sem 

precedentes em projetos, improvisação de equipamentos e formação de força de 

trabalho”. 

 Além disso, “deu à liderança industrial a oportunidade sem igual de estabelecer 

programas e atividades visando a racionalização do ambiente industrial, tanto dentro 

quanto fora da fábrica”. (Weinstein, 2000, p.135) 

 Para implementar as ações para o aumento da produtividade foi 

preponderante, segundo Cunha (2005 p. 25), a participação de Roberto Mange, 

engenheiro Suíço convidado para lecionar na Escola Politécnica de São Paulo, que 

se destacou na divulgação da doutrina da Organização Científica do Trabalho – 
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OCT, sistematizada por Taylor6. Para Mange, embora o programa de emergência do 

SENAI fosse para atender à formação rápida de trabalhadores adultos, durante o 

período da guerra, deveria ser mantida a sua tarefa primordial, segundo Weinstein 

(2000, p. 139), na formação de aprendizes. Mesmo assim, surgiram em São Paulo 

os cursos emergenciais nas áreas de solda, ferraria, caldeiraria, mecânica, fundição 

e eletrotécnica.   

 

 
 A Trajetória do SENAI – Dos anos 1950 a 1970 
 

 

 Ao longo de sua trajetória o SENAI foi adequando seu projeto que, de acordo 

com Cunha (2005, p. 63), foi decorrente das transformações econômicas e políticas. 

        Com a Implantação da indústria automobilística, nos anos 1950 e 1960, os 

cursos de “aprendizagem, atividade justificadora do SENAI, foi cedendo a primazia 

quantitativa às atividades de duração mais curta”, denominadas de treinamento ou 

de qualificação. Cunha (2005, p. 63) 

 Foram implantados cursos na área de metal-mecânica como os de Torneiro 

Mecânico, Ajustador Mecânico, Fresador Mecânico, Serralheiro de Bancada e 

Ferramenteiro, em decorrência da consolidação das indústrias automobilísticas e do 

segmento eletrodoméstico no país. 

 Apesar de essas indústrias terem se instalado no Brasil, o início da década de 

1960 foi marcado pela recessão, alta taxa de inflação que atingiu 84% (em 1964), 

intervenção dos militares7 no Congresso Nacional e pela elaboração de uma nova 

Constituição (em 1967), o que causou reflexos na vida do país. O período de crise 

provocou a redução dos salários dos trabalhadores e a queda do nível de emprego. 

O processo de crescimento só foi retomado a partir de 1968 (Silva, 2001, p. 37). 

 O SENAI durante esse período apresentou avanços em função dos recursos 

repassados pelo PIPMOI – Programa de Preparação de Mão-de-Obra Industrial, o 

                                                 
6 O método de Frederick Winlow Taylor, chamado de taylorismo, inicia-se, de acordo com Moraes 
(1991, p. 20), na virada do século XIX para o século XX, e propunha a racionalização da produção, 
economizando tempo no interior do processo produtivo, suprimindo gestos e comportamentos 
desnecessários. Segundo Moraes, (1991, p. 33 e 34) cada tarefa depende da habilidade do 
trabalhador para executá-la e as decisões são tomadas pela gerência científica.  
7 Os militares ficaram no poder de 1964 a 1985.  
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que permitiu o desenvolvimento de cursos noturnos de qualificação e programas de 

treinamento abertos para a comunidade. 

 

 

SENAI – Dos anos 1970 até o Fim do Período Militar no País 
 

 

 Os anos 1970, de acordo com Cunha (2005, p. 63), foram marcados por 

mudanças mais “ligadas à política educacional do que ao setor produtivo”. Foram 

“criados os cursos técnicos, voltados para certas especialidades”8.  

 O SENAI desenvolveu os cursos de aprendizagem com equivalência ao 1.º 

Grau, hoje Ensino Fundamental, com a promulgação da lei 5692/71, o que criou 

mudanças favoráveis para os processos de ensino-aprendizagem em função da 

inserção de disciplinas como Português, Educação Física, Moral e Cívica, 

Matemática, além dos cursos de Ciências e Desenho (Silva, 2001, p. 38), que já 

constavam das grades curriculares dos cursos desenvolvidos, tradicionalmente, pela 

instituição. 

 As demandas por formação profissional aumentaram principalmente quando as 

empresas passaram a utilizar o SENAI na qualificação de seus funcionários no 

próprio local de trabalho, sobretudo depois da promulgação da lei 6297/75 que 

permitiu que as pessoas jurídicas deduzissem do imposto de renda o dobro das 

despesas realizadas na qualificação profissional.  

 

 
Art. 1.º As pessoas jurídicas poderão deduzir do lucro tributável, para fins do 
imposto sobre a renda, o dobro das despesas comprovadamente realizadas, 
no período-base, em projetos de formação profissional, previamente 
aprovados pelo Ministério do Trabalho. 
Parágrafo único. A dedução a que se refere o caput deste artigo não deverá 
exceder, em cada exercício financeiro, a 10% (dez por cento) do lucro 
tributável, podendo as despesas não deduzidas no exercício financeiro 
correspondente serem transferidas para dedução nos três exercícios 
financeiros subseqüentes. 

                                                 
8 A introdução generalista do ensino profissionalizante, através da Lei Federal de n.° 5692/71, deixou 
de ser limitada às instituições especializadas e a responsabilidade recaiu sobre os sistemas de 
ensino público (que não ofereceu um ensino profissional de qualidade). A Lei Federal de n. ° 7044/82 
tornou facultativa a profissionalização e restringiu às instituições especializadas. De acordo com as 
Diretrizes Curriculares do SENAI (2000, p. 32 e 33) essa situação foi resolvida com a atual LDB – Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, n.° 9394/96, dispõe que “a educação profissional, 
integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao 
permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva”. 
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Art. 2.º Considera-se formação profissional, para os efeitos desta Lei, as 
atividades realizadas em território nacional, pelas pessoas jurídicas 
beneficiárias da dedução estabelecida no Art. 1.º que objetivam a preparação 
imediata para o trabalho de indivíduos, menores ou maiores, através da 
aprendizagem metódica, da qualificação profissional e do aperfeiçoamento e 
especialização técnica, em todos os níveis. 

         

 

 As empresas que investissem na instalação de centros de formação 

profissional e no custeio do ensino de 1.º Grau para a aprendizagem, supletivo e de 

nível superior estariam isentas da contribuição ao SENAI, conforme o artigo 3.º da lei 

6297/75. 

 

 
As isenções da contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - 
SENAI - previstas no Art. 5.º do Decreto-lei n.º 4.048, de 22 de janeiro de 
1942; Art. 5.º do Decreto-lei n.º 4.936, de 7 de novembro de 1942 e Art. 4.º do 
Decreto-lei n.º 6.246, de 5 de fevereiro de 1944, bem como as isenções da 
contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC - 
previstas no Art. 6.º do Decreto-lei n.º 8.621, de 10 de janeiro de 1946, não 
poderão ser concedidas cumulativamente com a dedução de que trata o Art. 
1.º desta Lei. 

 

 

 Em função dessa lei, o SENAI, na década de 1980, sentiu o primeiro impacto 

de um período marcado pela recessão econômica, pela reorganização política e 

social do país, após o período militar. A produção industrial decresceu com a 

inflação em alta e com a queda na renda da população. Até o final dessa década e 

início dos anos 1990 o país teve quatro planos econômicos. 

 A partir de 1986 o SENAI retoma a arrecadação de 1% sobre a folha de 

pagamento com a aprovação da lei 2318/86. 

 

 

SENAI – A Reestruturação do Modelo de Formação Profissional 
        

  

 Ao longo de cinco décadas de existência o SENAI fez adequações no seu 

projeto de formação profissional que, de acordo com Cunha (2005, p. 63), foi 

decorrente das transformações econômicas e políticas do país. 

 Nos anos 1990 ocorreu a reestruturação da economia, dos processos 

produtivos e da política educacional.  
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 Com a introdução da automatização nos processos produtivos, a previsão era 

de redução no número de operários típicos do modelo taylorista/fordista de 

produção. Em conseqüência disso, as empresas, principalmente as automobilísticas, 

passaram a priorizar qualificação de seus operários, a fim de torná-los polivalentes.  

 O SENAI, diante das mudanças, reestruturou o modelo de formação 

profissional para atender às transformações que passaram a ocorrer nas indústrias. 

Adota um “Plano Estratégico como instrumento gerencial capaz de dar corpo e 

forma às ações de enfrentamento das mudanças dentro de um novo contexto 

Brasil”. (Silva, 2001, p. 76)  

 Além da redefinição da sua missão9, a instituição passou a desenvolver 

atividades de assessoria técnica e tecnológica, além do novo conceito de educação 

profissional, estabelecida pela lei 9394 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

Capítulo III da Educação Profissional, artigo 39. 

 
 

A Educação Profissional, integrada às diferentes formas de educação ao 
trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento 
de aptidões para a vida produtiva. 

         

  

 A Educação Profissional foi configurada pelo decreto de n.º 2208/9710, que 

instituiu as bases para a reforma do ensino profissionalizante paralelo ao Ensino 

Médio, e proporcionou a reformulação nos modelos de formação profissional do 

SENAI, permitindo que a instituição colocasse em vigor o seu plano estratégico para 

o período de 1996 a 2010. 

 Com esse plano, a instituição alterou seu processo de gestão, enfatizou o 

princípio de requalificação constante dos trabalhadores em sintonia com as 

transformações produtivas, ocupacionais das empresas e com as novas tecnologias. 

Sendo assim, o modelo de educação passa a ser outro, o que pressupõe a demanda 

de um perfil profissional.  

                                                 
9 “Contribuir para o fortalecimento da indústria e o desenvolvimento pleno e sustentável do país, 
promovendo a educação para o trabalho, a cidadania, a assistência técnica e tecnológica, a produção 
e disseminação de informação e a adequação, geração e difusão de tecnologia”. (Silva, 2001, p. 81) 
10 Art. 2.º A educação profissional será desenvolvida em articulação como o ensino regular ou em 
modalidades que contemplem estratégias de educação continuada, podendo ser realizada em 
escolas do ensino regular, em instituições especializadas ou nos ambientes de trabalho.  
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 Esse novo perfil demanda o desenvolvimento de capacidades cognitivas 

necessárias, segundo Hirata (1994), para “julgar, discernir, resolver problemas e 

propor soluções” (p. 130), para as situações que surgem cotidianamente no interior 

do processo de trabalho. Assim, novas práticas educativas devem estar centradas 

na transmissão das habilidades, conhecimentos e capacidades, ou seja, 

competências. 

 Entende-se por competência, de acordo com as Diretrizes para a Educação 

Profissional do SENAI (p.59), a capacidade de “articular, mobilizar e colocar valores, 

conhecimentos e habilidades necessários para o desempenho do profissional”. 

 
 

 O conhecimento é entendido como o que muitos denominam simplesmente 
saber. A habilidade refere-se ao saber relacionado com a prática do trabalho, 
transcendendo a mera ação motora. O valor se expressa no saber ser, na 
atitude relacionada com o julgamento da pertinência da ação, com a 
qualidade do trabalho, a ética, o comportamento, a convivência participativa e 
solidária e outros atributos humanos, como a iniciativa e a criatividade. 11 

 

 

 Amplia-se o conceito de Formação Profissional para Educação Profissional, o 

que exige a reformulação das metodologias de ensino-aprendizagem, conteúdos 

programáticos, “introduzindo enfoques inovadores que estimulem a gestão do 

processo pelo próprio aluno, acompanhado pelo professor/tutor”. (Silva, 2001, p. 81) 

Assim, o papel do professor passa a ser menos de mestre, mais de estimulador e de 

orientador. 

 Para atender a essa nova prática pedagógica o SENAI “desenvolveu alguns 

experimentos didáticos e buscou também modelos concebidos em outros países [...], 

e trouxe para o Brasil o modelo PETRA de Formação Profissional, adaptando-o 

devidamente às necessidades e antecipando-se, dessa forma, às exigências futuras 

das empresas”. (Franceschini in Market 1996, p. 150) 

  Além disso, reestruturou os cursos e os currículos para atender à 

aprendizagem industrial e ampliou o conceito de aprendiz, previsto na Constituição 

Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente12. “Essa condição não se limitará 

                                                 
11 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Médio, SENAI, 2000, p.60. 
12 “Capítulo V - Do Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho. Art. 60. É proibido qualquer 
trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Art. 65. Ao 
adolescente aprendiz, maior de quatorze anos, são assegurados os direitos trabalhistas e 
previdenciários”.  



 25

a alunos matriculados exclusivamente em curso de aprendizagem propriamente dito, 

mas pode verificar-se também nos cursos de qualificação em geral e nos cursos 

técnicos”. (SENAI-SP, 2000, p. 13) 

  O SENAI expandiu as possibilidades de cursos técnicos, básicos e de 

aprendizagem, por entender que a atualização e o aprimoramento do fator humano 

passam a ser prioridade permanente na estratégia institucional. E se mantém até os 

dias atuais com o propósito de “promover a Educação Profissional e tecnológica, a 

inovação e a transferência de tecnologias industriais, contribuindo para elevar a 

competitividade da indústria brasileira”.  (SENAI-SP, 2000, p. 11) 

 

 

1. As Ações Educacionais na Empresa 
 
 
 A empresa, cujo nome foi omitido, iniciou suas atividades no Brasil em 23 de 

março de 1953, em um armazém alugado na Rua do Manifesto, zona sul de São 

Paulo, no histórico Bairro do Ipiranga, e se dedicou à montagem de veículos com 

peças importadas da Alemanha. 

 Nessa época já se encontrava instalada no Brasil, desde 1919, na Rua 

Florêncio de Abreu, no Centro de São Paulo, a Ford Motor Company e, a partir de 

1925, a General Motors Corporation.  

 O estabelecimento dessas empresas no Brasil promoveu grande 

desenvolvimento industrial, tanto que na década de 1950 foram implantados setores 

inteiros de construção de automóveis, navios, vagões ferroviários, eletrodomésticos 

e, em plena expansão, a distribuição de energia elétrica, a extração de minérios e 

siderurgia, de acordo com Cunha (2000, p. 46). 

  Esse surto de industrialização no país deu novo impulso para a empresa 

analisada que, em junho de 1956, decidiu construir sua fábrica em São Bernardo do 

Campo, São Paulo.  

 A inauguração oficial foi em 18 de novembro de 1959, com a presença do 

presidente da República do Brasil, Juscelino Kubitscheck, responsável pela 

instalação da indústria automobilística no país, em uma área total de 

1.851.935,18m2.  

   Essa expansão exigiu a contratação de um contingente para atender às 

demandas da empresa. Os mais especializados vieram da Alemanha, pois segundo 



 26

Weinstein (2003) já diagnosticava a carência de conhecimentos gerais mais 

elementares nos operários do país. 

                             

  
A entrada no mercado desses operários “nacionais” [...] considerados 
inexperientes e ignorantes da vida industrial moderna, acentuava a tendência 
de considerar a força de trabalho urbana desajustada e necessitada de um 
aperfeiçoamento moral e cultural. (p. 250) 

 

 

  Em função dessa situação, a empresa precisou tomar medidas para sanar a 

deficiência de educação básica que tornava impeditiva toda e qualquer tentativa de 

levar a cabo o treinamento técnico ou a qualificação profissional.   

 Na década de 1960, quando os efetivos orçavam por volta de sete a dez mil 

empregados, foram tomadas providências para minimizar a deficiência de 

conhecimentos elementares, além de desenvolver programas de qualificação 

profissional para os funcionários e a formação de jovens aprendizes, com idade 

entre 14 a 18 anos, através do acordo com o SENAI, em atendimento ao decreto-lei 

4048/42 (anexo 1). 

 

 

1.1. A Escola na Empresa, de 1973 a 1999 
 
 
 O rápido desenvolvimento da empresa forçou a expansão das ações 

educacionais “culminando com a instalação do Centro de Formação Profissional, 

resultado do acordo13 firmado com o SENAI, conforme o decreto lei 4048 de 22 de 

janeiro de 1942”. 

                                                 
13 Esse acordo, previsto no artigo 4.º do decreto-lei 4048 de 22 de janeiro de 1942, modificado pelo 
artigo 1.º do decreto-lei 6246 de 05 de fevereiro de 1944, estabelecia que “a empresa é obrigada ao 
pagamento de uma contribuição mensal correspondente a 1% sobre o montante da remuneração de 
todos os seus empregados para montagem e custeio de escolas de aprendizagem”. Por ter instalado 
o Centro de Formação Profissional nas dependências da empresa, estará isenta de 80% da 
Contribuição Geral de 1%, de acordo com os artigos 5.º do decreto-lei 4048 de 22 de janeiro de 1942, 
5.º do decreto-lei 4936 de 7 de novembro de 1942 e 4.º do decreto-lei 6246 de 05 de fevereiro de 
1944, com o objetivo de suplementar os seus investimentos e encargos próprios destinados ao 
mesmo fim. Os 20% restantes seriam destinados ao Departamento Regional do SENAI de São Paulo, 
de acordo com o artigo 6, item b, das Normas aprovadas na resolução 110/78 do Conselho Nacional. 
Os recursos resultantes desse acordo deverão ser aplicados para a aprendizagem de menores entre 
14 e 18 anos e para qualificação, aperfeiçoamento e especialização dos empregados. 
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        Sendo assim, em 1973 foi inaugurado o Centro de Formação Profissional – 

CFP, em uma área de 13.500 m2 de acordo com a Figura 1, para atender mil alunos 

por período, distribuídos em 39 salas de aulas, 630 locais de trabalho nas oficinas, 

biblioteca, quadra de esportes, auditório, local de recreação, vestiários e sanitários, 

além das salas da equipe administrativa, instrutores, orientadores e professores. 

 

 

Figura 1 – Planta das Instalações do Centro de Formação Profissional. 
Fonte:  Relatório dos Recursos Materiais e Humanos, junho de 1974, p. 9. 
 
Estrutura do Centro de Formação – Salas: 1. Orientação Educacional; 2. Secretaria; 3. Supervisão; 
4. Preparação de Aulas; 5. Chefia de Seção; 6. Sala de Projeção; 7. Sala de aula; 8. Qualificação 
Profissional; 9. Banco de Educação; 10. Laboratório de Ciências; 11. Biblioteca; 12. Quadra de 
Esportes; 13. Depósito de Materiais; 14. Almoxarifado; 15.Corte de Materiais; 16. Supervisão; 17. 
Oficina; 18. Preparação de Trabalho; 19. Básico-Bancadas; 20. Ajustagem; 21. Ajustagem; 22. 
Ferramentaria; 23. Tornearia; 24. Retificadoras; 25. Máquinas Diversas; 26. Manutenção Mecânica; 
27. Plainas; 28. Fresadoras; 29. Hidráulica; 30. Pneumática; 31. Elétrica; 32. Desenho; 33. 
Modelação; 34. Forja e Solda; 35. Metrologia; 36. Copiadora – Xerox. 
 
 
 
 Com esta estrutura havia condições para oferecer os cursos de suplência, 

aperfeiçoamento e o de qualificação em Mecânica Geral com especialização em 

Ferramentaria, Tornearia, Afiação de Ferramentas, Modelação, Eletricidade e outros, 

com o objetivo de aprimorar as habilidades técnicas, de modo a acompanhar o 



 28

desenvolvimento tecnológico da empresa, e para atender os jovens aprendizes, com 

idade entre 14 e 18 anos, parentes dos empregados que, de acordo com o decreto-

lei 5452 de 1.º de maio de 1943, exigia que toda a empresa contratasse como 

aprendizes de 5 a 15% do número de empregados qualificados da empresa. Nesse 

caso, era firmado um contrato especial de trabalho, de três anos de duração, até 

completar a maioridade ou o que ocorresse primeiro. 

  Até 1999 foram atendidos 5.308 aprendizes formados pela escola, quando se 

iniciou um processo de reestruturação de suas ações de Educação Profissional. 

Todos os aprendizes formados pela escola foram aproveitados na empresa. 

 Além de atender os jovens, havia a necessidade de dar continuidade às ações 

de educação geral aos empregados que assumiam diferentes funções, 

principalmente àqueles que não haviam completado a escolaridade na idade 

adequada, considerado pela empresa um fator impeditivo de toda e qualquer 

tentativa em oferecer treinamento ou a qualificação técnica. 

   Para atender à demanda foi criada a Escola de 1.º e 2.º Graus, que oferecia 

possibilidades de estudo para aqueles que trabalhavam, já que as aulas 

acompanhavam os horários de revezamento dos turnos de trabalho.  

 Os empregados procuravam os cursos com o objetivo de sanar a escolaridade 

elementar e pela facilidade de acesso, justamente por estar imersa na empresa. 

  Participaram dos cursos de Alfabetização e de Ensino Fundamental, até 1999, 

3.219 funcionários, e, até 2002, 3.908 no Ensino Médio. 

 Aos egressos do Ensino Médio foi oferecido o Curso Técnico em Mecânica – 

Sistemas Integrados de Manufatura, com o objetivo de preparar os profissionais para 

as novas demandas da empresa. Esse curso habilitou, aproximadamente, 732 

técnicos mecânicos, até 2004. 

 

 
1.2 As Demandas de Educação Profissional a partir de 2000 
 
 
 Com a introdução de novas tecnologias na empresa foram intensificadas as 

ações de Educação Profissional em níveis básico e técnico que puderam garantir 

aos jovens profissionais o domínio das tecnologias emergentes e a sua rápida 

inserção no ambiente de trabalho. 
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 Além disso, foi feita alteração nos requisitos de ingresso de aprendizes, que 

passou a exigir candidatos filho/filha ou irmão/irmã de empregados da empresa, com 

idade entre 15,5 e 16 anos, concluindo a primeira série do Ensino Médio ou 

cursando-o. 

 A direção da escola, juntamente com a Diretoria Regional do SENAI – SP, 

reestruturou o Curso de Aprendizagem Industrial, com a qualificação em Mecânico 

Geral, para atender às especificidades do novo sistema de produção. 

 As exigências de formação deixaram de ser um mero adestramento ou 

treinamento das operações, para a apreensão de conhecimentos e habilidades 

voltadas para a polivalência e a multifuncionalidade na execução das atividades 

profissionais. 

 Sendo assim, dois cursos foram implantados para atender às necessidades 

desses profissionais: o primeiro, de nível básico, foi o Curso de Aprendizagem 

Industrial com qualificação em Mecânico Industrial e duração de dois semestres, ou 

1.500 horas, de acordo com a grade curricular – anexo 2 –, que teve como objetivo 

“proporcionar qualificação profissional em processos de usinagem utilizados na 

fabricação de veículos sobre pneus” (Plano de Curso do SENAI-SP, 2001, p. 5). 

 O segundo, de nível técnico, subseqüente ao primeiro, foi implantado a partir 

de 2001 para atender às “novas exigências de qualificação profissional da cadeia 

produtiva da indústria automobilística ao integrar, em uma mesma formação, 

conteúdos e práticas relativas à operação e gestão de sistemas mecânicos, 

integrados a sistemas eletroeletrônicos, eletro-hidráulicos e eletropneumáticos, 

empregados na fabricação de veículos sobre rodas” (Parecer AUDI-E n.º 26/2000). 

 O novo curso ofereceu habilitação em Técnico em Mecânica – Sistemas 

Integrados de Manufatura, realizado em dois semestres, ou 1.500 horas, e seis 

meses de estágio curricular, ou 400 horas, conforme grade curricular – anexo 3. 

 Além dos ajustes nas grades curriculares, foi necessário que a empresa 

analisada, mantenedora da escola, investisse em máquinas, laboratórios e a 

renovação no quadro de pessoal, principalmente dos professores que não possuíam 

habilitação para ministrar as aulas das disciplinas implementadas no currículo 

(anexos 2 e 3), e para promover o desenvolvimento das competências requeridas 

para o novo perfil do profissional. Com essa estrutura curricular, 179 aprendizes 

concluíram a fase escolar e, após o período de estágio, foram absorvidos pela 

empresa. 



 30

 

 

1.3 A Reestruturação dos Cursos e os Processos Educacionais 
 

 

 A partir de 2003, a estrutura dos cursos foi modificada, e se manteve até 2007, 

de acordo com a tabela 1, em função da supressão do estágio de seis meses no 

curso Técnico em Mecânica – Sistemas Integrados de Manufatura e a grade 

curricular foi reformulada (anexo 4). Portanto, cada um dos cursos passou a ter 

duração de um ano, ou seja, o contrato de aprendizagem, com a empresa, foi 

alterado para dois anos.        

 

        

CONTRATO DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DE DOIS ANOSCONTRATO DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DE DOIS ANOS

Qualificação Profissional em
Mecânica Industrial  

Habilitação em Técnico Mecânico 
com ênfase em Sistemas
Integrados de Manufatura

1º SEMESTRE 2º SEMESTRE
(1º Qualificação) (2º Qualificação)

3º SEMESTRE 4º SEMESTRE
(1º Técnico) (2º Técnico)

OBJETIVO: Formar o 
Mecânico Industrial

•• Atua em grupo ou Atua em grupo ou 
individualmente na individualmente na 
construção de conjuntos construção de conjuntos 
intercambiáveis e na intercambiáveis e na 
Manutenção Produtiva Total Manutenção Produtiva Total 
(T.P.M.)(T.P.M.)

•• Aplica conhecimentos e Aplica conhecimentos e 
habilidades técnicas na habilidades técnicas na 
execução de tarefas em grupos execução de tarefas em grupos 
semisemi--autônomos;autônomos;
•• Mantém o Sistema Produtivo Mantém o Sistema Produtivo 
funcionando.funcionando.

OBJETIVO: Formar o Técnico 
Mecânico com ênfase em 
Sistemas Integrados de 
Manufatura

Contingente 
com 

formação 
técnica 

completa e 
pronto para 
atividades 
produtivas, 
em vagas 

disponíveis.

(Não 
requer 

estágio).

MANHÃ MANHÃ

TARDE

NOITE NOITE

TARDE

Aulas 
teóricas no 
SENAI VW

Aulas práticas 
em sistema 
DUAL nas 
áreas da 

manufatura

Cursa ensino 
médio em 
escolas 

publica ou 
particular

Cursa ensino 
médio em 
escolas 

publica ou 
particular

Aulas 
teóricas no 
SENAI VW

Aulas 
práticas nas 
oficinas do 
SENAI VW
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Tabela 1 - Estrutura dos Cursos a partir de 2003. 
Fonte: Documento interno da escola elaborado em 14/08/07 (divulgação autorizada).         
         

 Em sintonia com as necessidades de formação, o Curso de Aprendizagem 

Industrial – Mecânico Industrial, tem por objetivo “proporcionar qualificação 

profissional em processos de usinagem utilizados na fabricação de veículos sobre 
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pneus, com máquinas convencionais, programáveis e de manutenção” (SENAI, 

2002, p.13).    

 Para oferecer a formação multifuncional, as aulas desse curso com duração de 

dois semestres são divididas em: teóricas e prática de oficina.  

  As aulas de prática de oficina são realizadas durante meio período do dia, 

conforme tabela 1, e passaram a proporcionar condições de conhecer e dominar o 

manejo de máquinas de usinagem (torno, fresa, retífica); e a produzir conjuntos 

mecânicos intercambiáveis (anexo 8), planejados e desenvolvidos em grupos de 

trabalho em que se privilegiam as qualidades pessoais. 

 Essas aulas também foram subdivididas em atividades que simulam a situação 

de produção, tal qual a empresa, no planejamento e na montagem de circuitos 

hidráulicos e pneumáticos; na aplicabilidade de solda e tratamento térmico de 

chapas e peças. 

 Todo o processo, mediado pelos professores de oficina, oferece possibilidades 

de versatilidade nas operações e a rotação do trabalho entre as turmas de 

aprendizes, proporcionando a coesão do grupo durante as aulas práticas; 

estimulando o trabalho em equipe, a responsabilidade, capacidade de resolução de 

problemas, atenção, concentração, envolvimento, iniciativa, dentre outras qualidades 

pessoais, de acordo com o modelo PETRA (projeto e transferência) de formação 

profissional. 

 Paralelamente às aulas práticas, as disciplinas teóricas oferecem o 

embasamento necessário de forma inter e multidisciplinar, vinculadas aos projetos 

desenvolvidos em oficina. 

 Subseqüente ao Curso de Mecânico Industrial é realizada a Educação 

Profissional com habilitação em Técnico em Mecânica – Sistemas Integrados de 

Manufatura, que tem como objetivo a “formação de um profissional que domine 

todos os processos de fabricação de veículos, capaz de resolver problemas na 

manufatura de seus componentes. Permite também instrumentalizar o profissional 

para desenvolver técnicas e processos de trabalho que contribuam para a melhoria 

da qualidade e produtividade dos serviços e processos peculiares da empresa” 

(Plano de Curso, 2001, p. 15). 

  Para oferecer a formação polivalente, multifuncional e a integração do aprendiz 

no trabalho produtivo, as aulas desse curso são divididas da seguinte forma: meio 
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período do dia os aprendizes permanecem na escola em aulas teóricas e, o outro, 

imersos nas diferentes áreas de manufatura14. 

 A inserção do aprendiz no ambiente produtivo possibilitou a vivência e a 

integração em cada uma das etapas da manufatura, por meio de um sistema 

denominado de Ensino Dual. 

 O Ensino Dual privilegia o desenvolvimento de projetos de pesquisa que são 

planejados pelos aprendizes, mediados pelo professor, integrando a teoria com a 

prática. O espaço da fábrica é transformado em um ambiente de aprendizagem. 

 Esse sistema de ensino, além de oferecer essa integração, possibilita o 

conhecimento aprofundado dos processos, das tecnologias utilizadas e oferece uma 

visão abrangente da empresa. 

 Os aprendizes são divididos em grupos de trabalho nas áreas de Estamparia, 

Armação, Pintura e Montagem Final. Em cada uma delas existe um gestor 

responsável pelo acompanhamento dos projetos desenvolvidos e o professor 

responsável faz a mediação das ações desses grupos, da apreensão dos aspectos 

técnicos e comportamentais.  

 Nas aulas teóricas é possível discutir com os professores das diferentes 

disciplinas as situações-problema detectadas nas áreas da empresa, durante o 

Ensino Dual, em busca de possíveis soluções. 

 Ao final de cada semestre são elaborados os projetos de melhorias no 

processo produtivo, obedecendo aos critérios de metodologia científica, que são 

apresentados em “banners” durante a Mostra Técnica Educacional, aos diretores, 

gerentes e funcionários da empresa.  A Mostra Técnica Itinerante, realizada após a 

Educacional, percorre os principais locais da empresa como a Diretoria de 

Manufatura, Engenharia, e tem como objetivo apresentar as melhores propostas 

sugeridas pelos alunos. 

 Além desses dois eventos escolares, que visam promover a ação autônoma, 

planejada, executada pelos grupos e gerar discussões sobre as relações de trabalho 

frente às novas tecnologias; foram incorporadas outras atividades que privilegiam o 

desenvolvimento das qualidades pessoais. 

                                                 
14 As áreas de manufatura são: Armação, Estamparia, Pintura e Montagem Final do processo de 
produção do veículo. 
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 Essas atividades constam da proposta pedagógica, cuja missão e objetivos 

fazem parte do anexo 5, oferecem oportunidades de aprendizagem para a formação 

mais ampla do profissional-cidadão, que são: 

                              
 

 Programa Cultura & Movimento – atividades lúdicas sobre temas culturais e 
competições desportivas, realizadas em junho, que têm como objetivo o 
desenvolvimento de competências comportamentais e valorização das 
diferenças individuais, com a constituição de equipes de alunos das 
diferentes turmas. 

 Programa de Educação Vivencial – atividades lúdicas e dinâmicas de grupos, 
realizadas em outubro, com imersão total dos alunos e da equipe escolar em 
local adequado para tal prática, têm como objetivo o desenvolvimento de 
competências comportamentais de liderança, autonomia, organização, 
solidariedade, inovação, competitividade, ética, entre outros valores sociais. 

 Oficina de Teatro – atividades desenvolvidas com os alunos dos primeiros 
termos do curso de Aprendizagem Industrial, que têm como objetivo o 
desenvolvimento das potencialidades de comunicação, trabalho em equipe, 
exigindo cooperação, integração, receptividade, postura e redução de 
bloqueios na relação interpessoal.  

 Onda de Choque Cultural – atividade anual, que consiste na realização de 
provas variadas, tais como: mímicas, apresentações teatrais, musicais, 
concurso de dança, de pintura, conhecimentos gerais e campanhas 
beneficentes que objetivam incorporar nos alunos atitudes inerentes ao 
trabalho em equipe e capacitá-los na solução de problemas, através da 
mobilização de conhecimentos, atitudes, habilidades, aptidões individuais e 
grupais em situações de relativa pressão. 

 Palestras de Qualidade de Saúde – realizam-se dois encontros, durante o 
ano, que visam conscientizar alunos, técnicos de ensino e convidados, na 
prevenção de doenças, vícios e comportamentos nocivos à integridade física, 
mental e social, e que são preparados e apresentados pelos próprios alunos, 
com a participação de diferentes especialistas da área de saúde da fábrica. 
Os temas são: DST, Drogas, Tabagismo, Bulimia, Anorexia, DORT – 
Doenças Ortomusculares Relativas ao Trabalho, entre outros. 

 Gerenciamento Ambiental – visa criar nos alunos o hábito do zelo pelas 
plantas que adornam todo o ambiente escolar, e desenvolver a capacidade 
de resolução de problemas, bem como aplicar conceitos de qualidade de 
vida. A limpeza e a organização do ambiente também integram a 
preocupação das equipes. 

 Exposições no Espaço Cultural – atividades com temas variados, realizadas 
todo mês, em local próprio, com o objetivo de possibilitar a integração dos 
alunos frente ao trabalho em equipe e na administração de um projeto, 
valorizando o conhecimento por meio de assuntos relacionados com a vida 
dos alunos. 

 Campanhas beneficentes – são realizadas duas campanhas durante o ano 
como a do agasalho, do leite em pó ou de brinquedos, que são distribuídos 
às entidades carentes da região, entregues pelos próprios alunos e docentes, 
que visitam as instituições beneficiadas. 

 Datas Cívicas e Comemorativas – são realizados eventos em todo o período 
letivo, que visam desenvolver noções de civismo e a prática da cidadania. 

 “Workshop” de mecânica de automóveis – durante quarenta horas, são 
ministradas, para os alunos do curso técnico, noções básicas dos 



 34

componentes de motor e transmissão do automóvel, com o objetivo de 
oferecer aos participantes uma visão sistêmica da produção do veículo (p.12 
e 13). 

 
 
   Além dessas atividades, é desenvolvido junto ao corpo docente o programa 

“sponsor”, que consiste em alocar os professores nas diferentes áreas da 

manufatura, visando aproximar os conteúdos desenvolvidos nas aulas teóricas, com 

as demandas sempre dinâmicas da empresa.  

  Com exceção do programa “sponsor”, os aprendizes são avaliados 

constantemente quanto aos conhecimentos, habilidades e atitudes adquiridos e 

aplicados no planejamento, execução e sobre os resultados obtidos em todas as 

atividades e quanto aos projetos desenvolvidos. 

 Todas as ações educacionais visam oferecer um ambiente favorável de 

aprendizagem que desenvolva, gradativamente, as competências técnicas e 

comportamentais necessárias para a formação do jovem profissional. Dos 168 

jovens profissionais formados pela escola, após a reestruturação dos processos 

educacionais realizadas a partir de 2000, todos foram absorvidos pela empresa.  

 No entanto, em 2005, o término do acordo de estabilidade de emprego firmado 

entre sindicato e empresa, afetou o aproveitamento desses jovens. 

 Em 2006, dos 91 formados, 40 deles foram selecionados pela empresa, os 

outros 51 foram desligados após o término do contrato, e não se tem informações 

sobre a colocação desses jovens no mercado de trabalho, com exceção de uma ex-

aprendiz que participou da entrevista, conforme pode ser constatado no Capítulo II. 

 

 

1.4   Os Processos de Ensino-aprendizagem e as Necessidades de Educação 
Profissional 
 
 
   A indústria automobilística teve crescimento de produção de 17% em 200015 e 

para melhorar ainda mais a sua produção introduziu novas tecnologias e novas 

formas de gestão do trabalho. 

 Em decorrência das mudanças tecnológicas, as empresas passaram a exigir 

profissionais, segundo Ropé e Tanguy (1997), com competências técnicas, 

                                                 
15 Dado extraído do Plano de Curso – SENAI, 2003, p.12. 
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habilidades e capacidade de atuar frente a determinadas situações que 

necessitassem de decisões, ou seja, a formação profissional deveria atender aos 

requisitos dos profissionais para atuarem nesse novo ambiente. 

 Para atender a essas novas demandas, a escola precisava repensar os 

processos educacionais, cuja forma tradicional de ensino16 era norteado por planos 

fechados e inflexíveis, com foco no conteúdo e no treinamento para a execução de 

operações no processo produtivo.  

 Os cursos tinham orientação convencional, com a rígida separação das 

disciplinas e eram orientadas por princípios behavioristas17. Até então, esse modelo 

educacional atendia à forma de organização do trabalho produtivo, baseada no 

modelo taylorista/fordista18.  

 Com a mudança do processo de produção, considerado por Heloani (2000) de 

pós-fordista, a nova forma de organização de trabalho passou a exigir profissionais 

com conhecimentos técnicos ajustados às novas tecnologias, o que demandou da 

escola a incorporação de disciplinas cujo conhecimento técnico fosse direcionado 

para o estudo da Automação, Robótica, Mecânica e outros, objetivando a formação 

multifuncional e polivalente para a atuação em diferentes situações de trabalho, 

além da capacidade de adotar posturas adequadas para a solução de problemas e 

para trabalhar em equipe.  

 O foco da Educação Profissional passou a ser de “habilitar seus participantes 

para as necessidades de formação na dimensão técnica e comportamental, 

enfatizando o aprender a aprender (aperfeiçoamento contínuo), o aprender a ser 

(busca de sua identidade social e profissional) e o aprender a conviver (relações 

interpessoais)” 19. 

 A nova práxis educacional deveria ultrapassar os limites do ensino tradicional e 

oferecer uma formação dual na qual a competência técnica, associada à 

                                                 
16 A forma tradicional de ensino enfatiza a transmissão e a transferência de conhecimentos. Segundo 
Paulo Freire (2005, p. 68 e 69) a visão bancária de educação “anula o poder criador dos educandos 
ou minimiza, estimulando sua ingenuidade e não sua criticidade, satisfaz os interesses dos 
opressores: para estes, o fundamental não é o desnudamento do mundo, a sua transformação”. 
17 A aprendizagem é baseada no comportamento que o indivíduo é estimulado a corresponder ou agir 
frente a determinadas situações e de acordo com o desejado.  
18 No modelo Taylorista/fordista  o trabalho é fracionado, centralizado  na mão-de-obra do indivíduo 
para a produção. Não exige do profissional a capacidade de pensar para agir e de adotar posturas 
adequadas para a solução de problemas. 
19 Extraído do documento “Mídia Institucional do Centro de Formação Profissional”, sem data. 
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comportamental, propiciasse a aprendizagem de qualidades pessoais para a pronta 

adaptação do jovem profissional no novo ambiente de trabalho.  

 Diante dessas necessidades de educação foi adotado pela escola o modelo 

PETRA de formação profissional que, baseado na experiência alemã, foi trazido 

para o Brasil e adaptado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI 

em 199220.  

 A sigla PETRA significa projeto e transferência. Assim, a promoção dos 

atributos pessoais se realiza, segundo Franceschini (1996, p. 151), durante o 

desenvolvimento de um projeto técnico que é “entendido como uma tarefa, com 

graus variados de complexidade e de difícil solução; e transferência é a aplicação 

dos conhecimentos, habilidades e atitudes já aprendidas às situações novas ou 

modificadas”. 

 Por meio do modelo PETRA de formação profissional são aplicadas técnicas 

para promover as 39 qualidades pessoais, organizadas em cinco conjuntos de 

qualificações-chave, tabela 2, que o jovem profissional deve aprender para 

“enfrentar alterações tanto no conteúdo de seu trabalho, quanto em seu perfil de 

desempenho”. (O Modelo PETRA de Formação Profissional: Uma Visão Global. São 

Paulo:1992, p. 3) 
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20 Segundo Franceschini in Market (1996, p. 150), o modelo PETRA foi adaptado às necessidades 
das empresas instaladas no Brasil.  
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Auto-
suficiência 
 
Capacidade de 
auto-avaliação 
 
Capacidade de 
planejamento 
 
Coordenação 
 
Determinação 
 
Precisão 
 
 
Racionalização 
 
 
Zelo 

Cooperação 
 
Empatia 
 
Imparcialidade 
 
Integração 
Liderança 
emergencial 
 
Manutenção 
do diálogo 
 
Objetividade 
na 
argumentação
 
Participação 
 
 
Receptividade

Capacidade de 
Pesquisa 
 
Capacidade de 
solução de 
problemas 
 
Capacidade de 
transferência 
 
Expressão oral 
e escrita 
 
Generalização 
 
Leitura e 
interpretação 
de desenhos e 
circuitos 
 
Leitura e 
interpretação 
de desenhos e 
circuitos 
 
Prontidão para 
aprender 
 
Utilização de 
técnicas de 
aprendizagem 

Consciência de 
qualidade 
 
Consciência de 
segurança 
 
Disciplina 
 
 
Envolvimento 
 
Iniciativa 
 
Julgamento 
 
Reconhecimento 
das suas 
próprias 
limitações 

Atenção 
 
Capacidade 
de 
concentração
 
Compensação 
de posturas 
físicas 
 
Flexibilidade 
 
Perseverança 
 
Prontidão 
para ouvir 
 
 

Tabela 2 – Qualificações-chave e Qualidades Pessoais 
Fonte: Manual do Instrutor. 1992, p. 10. 

 

 

 Para o desenvolvimento dessas qualidades pessoais era necessário propiciar 

um ambiente favorável na qual o aluno passasse de sujeito passivo21 para ativo, 

cujos objetivos do processo de ensino-aprendizagem tivessem relação com as 

formas interativas de comunicação no trabalho e na vida, que poderiam ser 

compreendidas à luz do desenvolvimento epigenético de Piaget22. 

                                                 
21 Segundo Paulo Freire (2005), o sujeito recebe os conteúdos passivamente, sem considerar o 
verdadeiro saber. Os homens são seres passivos, diante da sua concepção de mundo e cabe à 
educação apassivá-los e adaptá-los ao mundo; “...quanto mais adaptados para a concepção 
’bancária’, tanto mais educados, porque adequados ao mundo...” (p.73). 
22 Jean Piaget, epistemólogo suíço, foi responsável pela criação do cognitivismo construtivista ou 
epigenético. Em suas pesquisas científicas procurou demonstrar a construção dos processos 
mentais. Considerou que se estudasse como as crianças constroem as noções fundamentais do 
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 O modelo Petra de formação profissional parte das premissas piagetianas de 

assimilação, acomodação, equilibração e abstração, considerando a ação como 

fundamental no processo pedagógico do adolescente, ou seja, a partir de uma tarefa 

concreta apresentada em diferentes graus de complexidade, somada ao 

conhecimento teórico aprendido, propiciará mudanças de esquemas, utilizando a 

abstração como um “ato mental” de reconstrução e reorganização em um patamar 

superior de conhecimento.  

 O desenvolvimento cognitivo do indivíduo ocorre por intermédio de constantes 

adaptações. A adaptação possui dois componentes importantes: assimilação e 

acomodação. O primeiro componente consiste na incorporação, pelo sujeito, de um 

elemento do mundo exterior; o segundo consiste de o sujeito se modificar a fim de 

se ajustar às diferenças impostas pelo meio.  

 Ambos, assimilação e acomodação são pontos de partida para restabelecer o 

equilíbrio, saltando assim de um patamar inferior para outro superior de 

conhecimento. O patamar superior servirá de partida para novas assimilações.     

 No modelo Petra de formação profissional a aprendizagem das qualificações-

chave é progressiva e propicia ao jovem profissional as qualidades pessoais 

requeridas para enfrentar as futuras tarefas da vida e do trabalho. 

 

Tabela 3 – Aumento progressivo da autonomia. 

Sentido da aprendizagem 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         ↓            ↓            ↓            ↓ 
                                                         A           B           C           D 

Atividades do docente 
 
 

Atividades do aluno 

Fonte: Manual do Instrutor. 1992, p. 11. 
      

  

 Para que isso seja possível é necessário percorrer quatro níveis de 

desempenho: 

                                                                                                                                                         
conhecimento, poderia compreender a gênese e a evolução do conhecimento humano e partir da 
concepção de desenvolvimento envolvendo um processo contínuo de trocas entre organismos vivos e 
o meio ambiente.  
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• A – as atividades do professor “prevalecem sobre as do aluno”, isso significa que 

as qualidades pessoais a serem atingidas são previamente estabelecidas através 

dos projetos a serem executados e o aprendiz deverá refletir sobre elas e 

reproduzir as orientações recebidas; segundo Piaget, esta seria a etapa de 

assimilação, ou seja, a incorporação; 

• B – as orientações são reforçadas e supervisionadas pelo professor e o aluno 

deverá reorganizar as informações, compreendendo-as, incorporando-as e 

fixando-as. Ainda em um processo de assimilação o aluno reorganiza as 

informações recebidas pelo meio e as modifica partindo para a acomodação; 

• C – o aprendiz deve ser capaz de fazer a transferência dos conhecimentos, 

habilidades e atitudes já aprendidas e o docente apenas assessora. Nesta etapa 

o aluno já estabeleceu um equilíbrio saltando para um patamar superior de 

conhecimento; 

• D – o aprendiz deve ser capaz de demonstrar as qualidades e os conhecimentos 

aprendidos de modo que possa criar e gerar alternativas na solução de 

problemas. Neste último nível, a abstração é uma ação progressivamente interna 

de amadurecimento das faculdades intelectuais que conduz a um equilíbrio 

superior.  

 

 

 A tabela 4 apresenta os diferentes níveis das qualificações-chave para o 

desempenho da autonomia, para a ação do aluno diante de cada uma dessas 

etapas e para a atuação do docente como mediador desse processo de 

desenvolvimento cognitivo. 

 

No nível de o aluno e o professor (instrutor) 

Reprodução (A) Imita, copia, reflete, Demonstra, controla, 
reforça. 

Reorganização (B) Compreende, incorpora, 
fixa, 

Demonstra, supervisiona, 
reforça. 

Transferência (C) Aplica, adapta, 
transforma, 

Assessora. 

Resolução de problemas 
(D) 

Descobre, gera, cria,  Observa. 

Tabela 4 – Níveis de desempenho das qualificações-chave. 
Fonte: Manual do Instrutor. 1992, p. 11. 
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 Todas essas etapas podem ser obedecidas dependendo do planejamento e da 

execução dos projetos que podem ser organizados de três formas: planejado e 

executado individualmente (TI), planejado em grupo e executado individualmente 

(TIG) e planejado e executado em grupo (TG). 

 Para o desenvolvimento de um projeto é necessário percorrer as seis etapas, 

segundo o Manual do Instrutor (1992): 

                              

 
1. Informação – Os alunos se informam, com a maior autonomia possível, a 
respeito do projeto e seus objetivos. Em seguida, elaboram uma descrição 
técnica (de objeto e funcionamento) do resultado do projeto. 
2. Planejamento – Individualmente ou em grupo, os alunos dividem o trabalho 
em passos, selecionam equipamentos, instrumentos e técnicas a serem 
utilizados e consideram critérios tais como: controle de qualidade, prazo de 
entrega, segurança no trabalho. 
3. Decisão – Antes da execução do projeto, os alunos discutem com o 
instrutor o planejamento que fizeram. 
4. Execução – Os alunos executam o projeto, individualmente ou em grupo, 
conforme planejamento, realizando as adaptações necessárias. 
5. Avaliação – Os alunos e o professor/instrutor realizam avaliações 
independentes sobre os resultados do trabalho, discutindo em seguida as 
discrepâncias existentes entre elas. Cabe ainda ao instrutor avaliar a 
promoção das qualificações-chave. 
6. Discussão final – O instrutor discute com os alunos, a partir de 
observações colhidas durante o desenvolvimento do projeto, os resultados 
técnicos e os progressos obtidos nas qualificações-chave. Assim, eles 
buscam, em conjunto, os caminhos possíveis para aperfeiçoar o processo de 
formação. (p. 15) 

 
 
 Em quaisquer dessas etapas é importante a mediação do professor que 

oferecerá os subsídios para o planejamento adequado das tarefas e ao final do 

projeto realizará a avaliação dos resultados técnicos e os progressos obtidos através 

das qualificações-chave. 

 De acordo com Market (2000), a formação profissional, que se orienta no 

conceito de qualificações-chave deve ser concebida através de currículos abertos, 

cujo caminho didático deve compreender as competências: 

 

 
Técnica: o domínio técnico, autodeterminado, sobre as tarefas e conteúdos 
da área de trabalho. 
Metodológica: a capacidade autônoma de encontrar caminhos para 
solucionar tarefas complexas, e poder transferir as competências adquiridas 
para novas situações (competência para a transferência). 
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Social: poder cumprir tarefas em cooperação e comunicação com outras 
pessoas, a fim de acentuar a capacidade autônoma e emancipada do agir 
profissional e social. (p. 183) 
 
 

 Ressalta ainda que, para o desenvolvimento da competência profissional para 

a ação, é necessário proporcionar um ambiente de aprendizagem descentralizado 

do âmbito escolar, por meio de ilhas de aprendizagem que reproduza a realidade da 

produção. 

 No caso específico da escola analisada por estar imersa na empresa essa 

relação com as situações reais de trabalho são favorecidas através do Ensino Dual, 

em que o aluno permanece durante determinado período imerso no ambiente 

produtivo. 

 Os projetos e tarefas determinados pelos professores são vinculados a esse 

ambiente, ou seja, o ambiente da fábrica é utilizado como laboratório de 

aprendizagem, o que favorece o desenvolvimento gradativo das competências 

técnicas e comportamentais requeridas para o desempenho do jovem profissional. 
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CAPÍTULO II 
CAMPO DE PESQUISA: A ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 
 
 
 
O campo de pesquisa foi a Escola de Educação Profissional inserida em uma 

empresa automobilística em São Bernardo do Campo. Embora a escola compartilhe 

do mesmo local da empresa, foi instalada em um espaço afastado do ambiente 

produtivo, denominada de Centro de Formação Profissional – SENAI, e que atende 

jovens aprendizes na faixa etária de 15,5 a 17,5 anos23. 

 Este centro está atrelado à Diretoria Regional do SENAI de São Paulo e à 

empresa mantenedora da escola. Cumpre, esta última, a regulamentação para a 

manutenção de um Centro de Formação Profissional em suas dependências e a 

contratação de jovens, por dois anos, para atender à lei da aprendizagem24.  

 Além dos aspectos legais, a empresa transforma em benefício para os 

empregados a contratação desses jovens, uma vez que acolhe filho ou filha, irmão 

ou irmã, aprovados em um processo de seleção, e oferece uma formação 

diferenciada, aproveitando-os(as) na própria empresa ou devolvendo-os(as) à 

comunidade como  profissionais formados, uma vez que não absorve mais todos os 

ex-aprendizes.  

 No caso de não permanecerem atuando no contexto para o qual foram 

preparados, será a capacidade de adaptação do jovem recém-egresso, de um curso 

de formação dual, suficiente para atender às demandas técnicas e comportamentais 

de outro segmento do mercado? 

 Para responder a essa questão, o presente estudo utilizou como metodologia 

de pesquisa para a coleta de dados, a pesquisa documental, a observação 

participante e a entrevista com ex-aprendizes e colheu depoimentos sobre dois 

aspectos: o primeiro, sobre a contribuição da Escola de Educação Profissional, 

inserida na empresa, na formação de jovens profissionais; o segundo sobre a função 

preponderante dessa escola em atender às necessidades dessa empresa e ou 

preparar para o mercado de trabalho.  

                                                 
23 A partir do final  de 2007 a idade para ingresso dos aprendizes passou a ser 16 anos. 
24 Lei 10097 de 19 de dezembro de 2000. 
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 A opção pela observação participante se deve ao fato de a pesquisadora fazer 

parte da equipe escolar, no papel de coordenadora pedagógica e, principalmente, 

por ter ingressado nessa instituição escolar no período em que ocorreram as 

reestruturações dos processos educacionais – a partir de 2000 –, descritos no 

Capítulo I.  

 De acordo com Haguete (2001), a observação participante facilita a captação 

de situações ou fenômenos uma vez que os indivíduos são observados no próprio 

contexto. Sendo assim, o observador assume o papel de “observador ativo” que, 

segundo a autora, “maximiza sua participação, no sentido de obter uma melhor 

qualidade de dados e integra seu papel com outros papéis dentro da situação social 

que observa participantemente” (p.73). 

  Além disso, não deve ser um método único, mas a combinação de vários 

métodos. Para a realização deste estudo foram utilizadas: a análise documental, que 

faz parte do capitulo I, com o intuito de resgatar a parte histórica da criação do 

SENAI no Brasil e as ações de Educação Profissional na empresa; a entrevista que 

é “um processo de interação social entre duas pessoas na qual uma delas, o 

entrevistador, tem por objetivo a obtenção de informações por parte do outro, o 

entrevistado”. Haguette (2001 p. 86) 

 O critério para a escolha dos entrevistados foi aleatório, mesmo assim, podem 

ocorrer mecanismos de defesa por parte dos escolhidos como a colaboração 

aparente e desvios no direcionamento da entrevista. Em função desses possíveis 

desvios, acrescentou-se a associação de outras técnicas como a observação 

participante e a análise documental, além da entrevista. 

 A pesquisa do tipo survey é uma metodologia que também está coerente com o 

trabalho uma vez que pode ser utilizada para a obtenção de informações ou dados 

sobre as características, ações ou opiniões de determinado grupo de pessoas. 

 Porém, para Haguette (2001) a associação dessas técnicas de coleta de dados 

“trazem em si limitações para as quais o pesquisador deve estar atento a fim de 

evitá-las quando for possível e de aceitá-las quando inevitáveis, embora conscientes 

das distorções que podem provocar” (p.91). 

 No caso da observação participante, o fato de o observador estar envolvido na 

situação pode reduzir “a grandeza da observação, não apenas porque o pesquisador 

se identifica com os seus informantes, mas também porque se acostuma com certos 

tipos de comportamento”. (Selltiz, 1987. p. 241) 
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 Para evitar o viés negativo que essa metodologia poderia ocasionar, no 

presente estudo, a pesquisadora procurou manter o distanciamento necessário para 

sustentar o objetivo da análise que para Selltiz (1987) deve “sumariar as 

observações completadas, de forma que estas permitam respostas às perguntas” 

(p.435), e a interpretação “que é a busca do sentido mais amplo de tais respostas, 

através de sua ligação a outros conhecimentos já obtidos” (p. 435).  

         

 

Procedimentos para a Coleta de Dados e Análise dos Resultados 
 

 

Observação Participante  
 
 

 A aplicação dessa metodologia, conforme já mencionado anteriormente, facilita 

a captação dos diferentes fatos que mudaram, substancialmente, os processos 

educacionais influenciados pelas mudanças ocorridas na indústria automobilística, a 

qual a escola está inserida.  

 Neste caso especificamente, a observação participante facilitou a captação das 

situações e informações importantes para este estudo, principalmente pelo fato de a 

pesquisadora fazer parte da instituição, assumindo a função de Coordenadora 

Pedagógica desde a reestruturação da escola. 

 Foi a partir daí que surgiram as observações sobre o ambiente escolar, a 

influência da empresa nos processos educacionais e suas inquietações sobre a 

função preponderante dessa escola na formação do jovem profissional. 

 Para nortear os registros dessas observações, foi importante estabelecer 

previamente algumas perguntas para direcionar os registros resultantes dessa 

observação. A primeira pergunta a ser enfrentada pelo observador é a seguinte: O 

que deve ser observado?  

 Se a resposta for “tudo”, segundo Selltiz (1987), “tudo é um objetivo inatingível, 

pois não pode se esperar que mesmo o melhor observador ou a melhor equipe de 

observadores apresente um registro completo, mesmo de acontecimentos simples” 

(p. 232). 
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  Em função de ser difícil dar uma resposta satisfatória para a pergunta, segundo 

a autora, recomenda-se tomar os registros mais significativos realizados durante o 

período de observação.  

 Na tentativa de apresentar os registros dessas observações sobre a escola na 

empresa, a primeira parte desse capítulo apresenta a observação sobre a escola e 

seus processos educacionais na formação de jovens aprendizes. 

 
 
As Entrevistas 
 

 

 Partindo do princípio que a entrevista é um processo de interação social entre 

duas pessoas, que segundo Haguette (2001), “contém quatro componentes que 

devem ser explicitados, enfatizando-se suas vantagens, desvantagens e limitações. 

São eles: a) o entrevistador; b) o entrevistado; c) a situação da entrevista; d) o 

instrumento de captação de dados ou roteiro da entrevista” (p. 86). 

  Sendo assim, a preocupação da pesquisadora foi de minimizar os possíveis 

problemas para tentar se aproximar o máximo possível do real, porém não existe 

uma forma de excluir totalmente os vieses que essa técnica de coleta de dados pode 

ocasionar. 

 Portanto, a construção do roteiro das entrevistas passou pela elaboração de 

perguntas que foram utilizadas com um dos entrevistados, visando testar a 

viabilidade das questões. Após a análise das respostas, o roteiro inicial foi mantido, 

dando-se prosseguimento às próximas entrevistas. 

         

 

Procedimentos de Análise 
 
 
 Tendo em vista que a análise é o trabalho de avaliação dos dados coletados e 

sem essa parte não há relatório de pesquisa e, segundo Selltiz (1987), “nos vários 

passos de uma pesquisa, o processo e a orientação de interpretação terão, 

indiscutivelmente, a marca do conhecimento, da imaginação e do bom senso do 

pesquisador” (p.49), a opção foi por buscar uma alternativa que se adaptasse melhor 

à avaliação dos depoimentos dos entrevistados de modo que permitisse identificar a 
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função preponderante da escola na formação do jovem profissional, uma vez que a 

empresa, mantenedora dessa instituição, não aproveita os recém-formados. 

 Para atingir essa proposta de trabalho os depoimentos de todos os 

entrevistados, sobre uma pergunta específica, fazem parte de um único quadro e, 

subseqüente a cada quadro, os comentários sobre os aspectos mais relevantes 

apresentados pelos participantes.  

 A elaboração desses quadros seguiu quatro etapas: 

– A primeira foi a transcrição dos depoimentos de todos os entrevistados sobre a 

mesma pergunta, eliminando os vícios de linguagem, elaborando assim o quadro de 

respostas sobre o determinado assunto. 

– A segunda foi o de destacar os aspectos relevantes desses depoimentos, ou seja, 

aquilo que “saltou aos olhos”. 

– A terceira foi de comentar as informações mais relevantes apresentadas pelos 

entrevistados. 

– A quarta apresenta as considerações sobre os aspectos mais relevantes das 

entrevistas. 

 
 

2. Registros da Observação no Ambiente Escolar 
 
 
O Espaço da Escola na Empresa 
 

 

 A escola está situada em um espaço de aproximadamente 13.500 m2, afastada 

da produção, de acordo com a figura 1, Capítulo I. 

 A aparência externa desse espaço é semelhante a um galpão industrial, 

denominado de ala 7. É rodeado de muito verde e tem como circunvizinhos a ala 3, 

onde está localizada a área de Estamparia, e a ala 8, Ferramentaria. 

  No espaço interno, encontra-se toda a parte de oficina da escola, localizada na 

área central da ala 7, com máquinas de fresa, retífica, tornos, máquinas a CNC – 

Comando Numérico Computadorizado e dois robôs, idênticos aos da produção.  

        Ao redor das oficinas encontram-se as salas de aula, secretaria, diretoria, sala 

dos professores, sala de reuniões, laboratórios de ciências, solda e tratamento 

térmico, metrologia, eletroeletrônica, tecnologias avançadas, hidráulica, pneumática 
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e softwares (sala com computadores). Todas as portas dessas salas desembocam 

na área das oficinas.  

  Além disso, existe uma sala utilizada para academia, com aparelhos de 

ginástica e uma quadra de esportes, descoberta, localizada nos fundos da ala 7, 

utilizada para as aulas de Educação Física. 

 Anexo à área central, destinada às oficinas, há um local denominado de área 

de lazer, em que permanecem montadas quatro mesas de ping-pong, pebolim, 

sinuca, mesas para lanche, televisão e vídeokê, onde os alunos, durante o almoço e 

intervalos, podem usufruir juntos desse local para descanso e descontração. 

 O espaço da ala 7 não é totalmente ocupado pela escola, existem salas 

destinadas aos escritórios ligados diretamente à empresa como: imprensa, recursos 

humanos, serviço social, treinamento interno, plano médio e previdência privada. 

         

 

O Aprendiz e a sua Condição na Empresa 
 
 
 A escola conta com uma equipe formada por onze Técnicos de Ensino 

Profissionalizante, Diretor, Secretária, Assistente, Bibliotecária e eu que assumo a 

função de Coordenadora Pedagógica, desde a reestruturação dos processos 

educacionais, ocorrida a partir de 2000. 

 Os aprendizes matriculados e que freqüentam as aulas são 118, em regime de 

tempo integral — dados de dezembro de 2007.  

 Os pré-requisitos para ingresso desses aprendizes nessa escola são: ser filho 

(a) ou irmão (ã) de empregados da empresa; estar cursando o Ensino Médio; ter 

idade a partir de 16 anos25; ser aprovado em processo seletivo. 

 Eles são contratados pela empresa por um período de dois anos e durante 

esse período realizam dois cursos com duração de um ano cada um. Sendo assim, 

o aluno da escola na empresa assume dois papéis: o de aprendiz e o de 

empregado. 

                                                 
25 A partir do final de 2007 a idade para ingresso passou de 15,5 para 16 anos. 



 48

 Enquanto aluno, está sob a égide de um regimento das unidades comuns do 

SENAI, que exige um rendimento, em cada componente curricular, igual ou superior 

a 50 e freqüência mínima de 75%. 

 Caso seja reprovado, seja por freqüência ou por nota, em qualquer das etapas 

dos cursos, o contrato de aprendizagem com a empresa será rescindido, conforme 

Lei n.º 10097/00 e Instrução Normativa do MTE n.º 26/0126, não podendo prosseguir 

em seus estudos na Escola de Educação Profissional.  

 Enquanto empregado, o aprendiz tem direito ao registro em carteira profissional 

e ao recebimento de salário, contudo, é exigido que: marque cartão na entrada e na 

saída, como qualquer outro empregado da empresa, cumpra uma carga horária de 

oito horas diárias; seja assíduo no cumprimento dessas horas, salvo por problemas 

de saúde, desde que amparados pela lei; utilize os uniformes oferecidos pela 

empresa e os equipamentos de segurança. 

 Além disso, existem as regras internas de conduta que o aprendiz/empregado 

deve cumprir. Uma dessas regras que causa indignação nos aprendizes é a 

proibição do namoro em quaisquer dependências da empresa e da escola, inclusive 

no transporte oferecido por ela. 

 Enquanto aprendizes e adolescentes, o namoro entre eles é comum e aceitável 

na escola em que estudam no período noturno, mas enquanto empregados essa 

condição não é permitida, por estarem imersos numa empresa multinacional, sob 

forte influência da cultura alemã.  

 Assim, a escola toma todas as ações disciplinares para coibir essa conduta em 

suas dependências e nas da empresa. A atitude dos alunos, para evitar a 

constatação do namoro, é não andar de mãos dadas, abraçados e não se beijar na 

escola ou no transporte. 

 Para os aprendizes a escola é muito rígida, porém, por estar imersa na 

empresa é exigido um comportamento empresarial (grifo meu), diferente daquele ao 

qual os alunos estão acostumados na escola noturna. Essa questão da rigidez 

disciplinar também aparece no depoimento dos ex-aprendizes entrevistados. 

                                                 
26 Art. 15. O contrato de aprendizagem extinguir-se-á no seu termo ou quando o aprendiz completar 
18 (dezoito) anos. Art. 16. São hipóteses de rescisão antecipada do contrato de aprendizagem: I - 
desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz; II - falta disciplinar grave nos termos do art. 
482 da CLT; III - ausência injustificada à escola regular que implique perda do ano letivo; e IV - a 
pedido do aprendiz. 
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  Constatei em minhas observações que, com relação a essa situação 

específica, os alunos manifestam-se insatisfeitos com esse tipo de exigência por 

parte da escola, mas não levam em consideração que estão inseridos em uma 

empresa, cujo relacionamento entre as pessoas deve ser formal. 

  A condição aprendiz e empregado se confundem, ora são tratados como 

alunos e ora como empregados, e pude perceber que os alunos manipulam essa 

condição de acordo com os seus interesses. Vou citar algumas ocorrências 

constatadas: 

 Quando são dispensados pelo médico da empresa estão amparados, 

legalmente, por um atestado médico que abona a sua falta, não gerando 

descontos no salário e, na condição de alunos, o atestado não abona a ausência. 

Muitas vezes, não entendem ou não aceitam que a ausência da sala de aula, 

salvo por doença infecto contagiosa, gera a falta. 

 Enquanto empregados são filiados ao Sindicato dos Metalúrgicos e 

representados por uma comissão interna de empregados, e, por isso, são 

motivados a participar dos movimentos promovidos por essa comissão. Alguns 

exemplos desses movimentos são: a reivindicação de melhores salários, maior 

participação nos lucros da empresa, dentre outros. Esses movimentos são 

comuns em uma indústria automobilística, porém como alunos não são 

dispensados das aulas para esse tipo de participação, apenas se tiverem a 

autorização dos pais, por serem menores de idade. Além disso, a ausência da 

sala de aula, por quaisquer motivos, gera falta.  

 Na condição de empregados utilizam a comissão interna dos empregados para 

que interfira nos processos educacionais (critérios de avaliação e classificação 

para a escolha das áreas27, reprovação etc.), de acordo com a sua conveniência. 

Todavia, essa comissão não interfere nos processos educacionais. Percebeu-se 

também que os pais têm a mesma atitude, principalmente quando querem intervir 

no aproveitamento dos(as) filhos(as) pela empresa, a fim de garantirem o 

emprego após o término do curso.  

 É possível observar que o papel da escola é de oferecer educação para 

preparar o jovem profissional e, em contrapartida, os pais querem empregos para os 

seus filhos.  

                                                 
27 Vide anexo 6 que trata dos critérios de classificação dos alunos. 
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 Quando a escola não atende a essa expectativa, se voltam contra a mesma, 

recorrendo à comissão para que interfira nos processos da escola, principalmente 

com relação aos critérios de classificação que têm como função encaminhar os 

melhores aprendizes para o aproveitamento na empresa, de acordo com as vagas 

disponíveis.  Ou seja, muitas vezes, os pais e os próprios aprendizes, que não foram 

os melhores colocados na classificação feita pela escola, tentam interferir nesse 

processo, com o objetivo de obter uma colocação na empresa. 

 

 

Os Processos Educacionais e a Formação do Jovem Profissional 
 

 
 O foco da Educação Profissional é de oferecer aos jovens profissionais a 

formação técnica e comportamental para a atuação em um ambiente organizacional 

que exige conhecimentos, habilidades e atitudes que são estimulados durante os 

dois anos de permanência na escola. 

 Para se atingir esse objetivo toda a ação pedagógica é direcionada para 

estimular o desenvolvimento de qualidades pessoais de acordo com o modelo 

PETRA de formação profissional, conforme descrito no Capítulo I. 

 Essas qualidades são estimuladas a partir do desenvolvimento de projetos que 

o professor planeja em conjunto com as equipes de trabalho, demonstrando as 

diferentes etapas de elaboração de um projeto e em seguida são divididas as tarefas 

entre os elementos da equipe. O professor elenca as qualidades pessoais, 

constantes das qualificações-chave, que deverão ser atingidas no decorrer do 

desenvolvimento das diferentes etapas de execução até a conclusão do projeto. 

 A avaliação ocorre durante todo o processo – que é a observação – e a partir 

do resultado final o professor promove uma reflexão individual sobre a realização do 

projeto. Posteriormente, reúne o grupo para que cada um avalie o desempenho do 

colega da equipe e o professor, a partir dessa avaliação, oferece feedback das suas 

observações quanto às qualidades esperadas e atingidas pelos envolvidos. 

 Quando o professor percebe que um aluno não atingiu as qualidades pessoais 

esperadas, promove a reflexão em conjunto com o aluno para detectar os motivos 

pelos quais as qualidades não foram observadas durante o desenvolvimento do 

projeto. 
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 Pude perceber que quando isso ocorre, são proporcionados outros projetos  

que estimulam o desenvolvimento das qualidades pessoais não atingidas. 

 

 

O Estímulo às Qualidades Pessoais no Curso de Aprendizagem Industrial 
 
 
 Ao fazer essas observações sobre as práticas de ensino para o estímulo 

dessas qualidades pessoais, constatei que é um processo gradativo, proporcionado 

também pela estruturação da grade curricular dos cursos, conforme pode ser 

verificado no anexo 2. 

 O aluno dos primeiros semestres desse curso não domina os conceitos do 

modelo PETRA e, portanto, necessita da mediação constante do professor. Só para 

se ter uma idéia, o professor de prática de oficina acompanha constantemente as 

tarefas executadas na montagem dos conjuntos intercambiáveis, conforme consta 

no anexo 8, e segue os níveis de desempenho das qualificações-chave, de acordo 

com a tabela 3, Capítulo I. 

 Nessa disciplina são estimuladas algumas das qualidades como: zelo, 

precisão, atenção, cooperação, consciência de qualidade e segurança, disciplina, 

envolvimento, capacidade de concentração, leitura e interpretação de desenhos 

técnicos. 

 O aluno que está no segundo semestre desse curso deve ser capaz de 

demonstrar as qualidades incorporadas através da execução de outras tarefas 

proporcionadas e observadas pelo professor da disciplina. 

        Além disso, são oferecidas aulas de oficina de teatro que privilegiam outras 

qualificações-chave como a comunicação interpessoal, composta das qualidades 

pessoais de: cooperação, empatia, imparcialidade, liderança emergencial, 

manutenção do diálogo, objetividade na argumentação, participação, receptividade e 

integração. 

 Essas qualidades também são estimuladas e observadas pelo professor de 

prática de oficina, mas é na oficina de teatro que são oferecidas atividades 

direcionadas para essas qualidades específicas. 

 Além disso, o aluno do curso de aprendizagem está conhecendo a dinâmica da 

empresa, o comportamento organizacional e o papel da escola em termos de 
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valores éticos, estéticos e políticos. Recebe conhecimentos técnicos por meio das 

disciplinas teóricas que trabalham os conteúdos de forma multidisciplinar. Cada uma 

delas desenvolve os seus projetos e as qualidades requeridas que também são 

estimuladas por outras atividades, denominadas de atividades concomitantes no 

processo educativo, para que o aluno, no curso subseqüente, possa demonstrar a 

qualificação-chave de autonomia e responsabilidade, no desenvolvimento de 

projetos junto às diferentes áreas da empresa. 

 O que deve ser observável ao final do primeiro ano de curso é uma mudança 

de comportamento no aprendiz, não apenas pelo que é desejável para a empresa 

como profissional, mas como cidadão, e que possa ser notado pela própria família. 

 Para fazer essa constatação aproveitei a reunião semestral de pais para, em 

conversa informal, obter informações sobre as possíveis mudanças observadas nos 

filhos. Alguns deles expressaram que o filho(a): era tímido(a) e que estava mais 

solto(a), mais comunicativo(a) e elogiaram as aulas de teatro; perceberam que 

estava mais organizado com os seus pertences; aprendeu a administrar o próprio 

dinheiro e estava mais independente na solução de problemas pessoais, e também  

melhorara a capacidade de argumentação nos diálogos quanto a sua participação 

em eventos noturnos. 

 O interessante dessa conversa foi que mesmo na posição de coordenadora, o 

que poderia causar um viés na obtenção das informações, os pais se apresentaram 

à vontade para expressar sua opinião sobre os filhos. E o resultado da conversa 

informal foi que os filhos apresentaram melhoras no comportamento. 

                 

 

O Aprendiz e o Futuro Profissional 
 
 
  Após o término do Curso de Aprendizagem, o aluno inicia o Curso Técnico cujo 

nível de exigência é maior em termos comportamentais. O aprendiz tem de ser 

capaz de demonstrar, por meio de seus conhecimentos e atitudes, um nível de 

amadurecimento superior, quando comparado ao aprendiz do curso de 

aprendizagem.  A diferença de um curso para outro é que no técnico o aprendiz 

passa meio período imerso na manufatura da empresa e essa convivência em um 
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ambiente formal exige dele um comportamento diferenciado, que a escola procura 

estimular durante a realização dos cursos. 

 É pelo Ensino Dual, realizado nas diferentes áreas da manufatura, que o 

aprendiz tem a oportunidade de exercitar e de demonstrar, efetivamente, as 

competências técnicas e comportamentais estimuladas na escola. Há esta exigência     

porque o aprendiz tem de desenvolver sozinho suas pesquisas nessas áreas e, 

embora tenha em alguns momentos a mediação do professor, depende da sua 

iniciativa a busca de informações para então atingir o resultado satisfatório ao final 

do projeto. 

 São também exigências da escola autonomia e responsabilidade, 

principalmente daqueles que estão no último semestre do curso, como atitudes 

inerentes ao trabalho em equipe, capacidade para solução de problemas, por meio 

da mobilização de conhecimentos, atitudes e habilidades aprendidas na escola. 

 Para finalizar minhas observações com relação aos processos educacionais 

dessa escola, foi possível verificar que o amadurecimento das qualidades pessoais 

no aluno é gradativo e inerente à própria estruturação das grades curriculares dos 

cursos.  

 Portanto, não é possível que um aluno do Curso de Aprendizagem atinja todos 

os níveis de desenvolvimento das qualificações-chave, porque ainda não domina os 

conceitos do modelo PETRA, não conhece a empresa e o comportamento 

empresarial. 

 A escola tem um diferencial de formação justamente por estar imersa no 

ambiente da empresa, cujos aprendizes têm a oportunidade de exercitar e 

demonstrar efetivamente as competências técnicas e comportamentais apreendidas. 

 Embora a escola tenha como meta a manufatura da empresa, oferecendo uma 

formação abrangente, genérica e com foco na multifuncionalidade, em minha 

participação como pesquisadora e como membro da equipe escolar pude constatar, 

juntamente com os depoimentos dos entrevistados, que as ações educacionais 

propiciam a formação geral do cidadão com possibilidades de viver e sobreviver às 

exigências do mercado de trabalho, diferente do jovem que não teve a mesma 

oportunidade de formação. 

 

 



 54

2.1 Entrevistas com os Ex-aprendizes 
 
 
  As entrevistas foram divididas em três grupos e realizadas em ambientes 

diferentes: 

 –  O primeiro grupo foi entrevistado no próprio ambiente escolar e participaram 

quatro ex-aprendizes que atuam na empresa (três homens e uma mulher). 

–  O segundo grupo foi entrevistado na residência da pesquisadora e participaram 

quatro ex-aprendizes que atuam em outras empresas (dois homens e duas 

mulheres). 

– O terceiro grupo foi entrevistado no ambiente escolar e participaram dois ex-

aprendizes, ex-empregados da empresa e técnicos de ensino da escola em questão 

(dois homens). 

 Em todas as entrevistas foi solicitada a autorização dos entrevistados para a 

gravação e reprodução. 

 Para todos os entrevistados foi apresentado o objetivo da pesquisa, ou seja, a 
realização deste estudo. 
 
 
 
2.2 Primeiro Grupo de Entrevistados -  Ex-aprendizes que Atuam na Empresa  
 

 

2.2.1 Apresentação dos Entrevistados 
 
 

 
 

Participante 

 
 

Sexo 

 
 

Idade 

 
Entrada 

na 
Escola 

 
Saída 

da 
Escola 

Função na 
Empresa 

após a conclusão 
do curso 

E1 masculino 19 anos 02/02/2004 16/12/2005 Ferramenteiro 
E2 masculino 19 anos 02/02/2004 16/12/2005 Ferramenteiro 

 
E3 

 
feminino 

 
21 anos 

 
16/07/2001

 
05/07/2002

Preparadora de 
Carroceria 

E4 masculino 24 anos 03/02/1997 23/12/1999 Analista de Processo
 

 

2.2.2 Depoimentos dos Entrevistados  
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Quadro 1a – Ingresso na escola 
Pergunta: Você pode resumir em poucas palavras os motivos pelos quais  
ingressou na escola? 
 

a) Depoimentos b) Aspectos Relevantes  
E1 - Desde criança meu pai já falava sobre a 
importância de fazer o SENAI na empresa, então 
fui colocando na minha cabeça essa condição. 
Meu pai sempre trabalhou na Ferramentaria. A 
minha idéia era de entrar e ter emprego e já 
conseguir alguma coisa, porque lá fora as coisas 
já estavam difíceis, então a vontade era de 
entrar e já estar empregado.  

 
• Influência do pai na 

escolha da profissão. 
 

E2 - Primeiro, porque eu queria, e segundo pelo 
pai, porque todo pai quer ver o filho aqui, pela 
dificuldade de arrumar emprego lá fora e 
estando aqui as coisas ficam mais fáceis. 

• Escolha própria, mas 
também para corresponder 
às expectativas do pai. 

 
E3 - O meu pai fez SENAI, eu sabia que era um 
curso muito bom. Eu sempre tive vontade de 
trabalhar aqui, porque o meu bisavô, meu avô 
também trabalharam na empresa e meu pai 
ainda trabalha. Então a escola foi um ingresso 
para a empresa, onde eu aprendi muito com os 
professores, com os alunos. 

• Influência do pai na 
escolha da profissão; 

• Seguir os mesmos passos 
do bisavô, avô e pai que 
trabalharam na empresa. 

 
 

E4 - Primeiramente, porque eu acho que tive 
vocação; segundo, pelo fato do meu pai 
trabalhar aqui, especificamente na escola como 
professor. Desde criança o meu pai já falava da 
empresa e da escola. 

• Influência do pai na 
escolha da profissão. 

 

 
 
 Neste quadro, que se refere aos motivos pelos quais cada um dos 

entrevistados ingressou na escola, foram destacados na coluna b os aspectos mais 

relevantes da entrevista; foi possível verificar que os entrevistados ingressaram na 

escola por influência da família na escolha carreira profissional e, 

conseqüentemente, para ter garantia de emprego após o término do curso.  

 A influência da família na escolha dos estudos profissionalizantes, que 

preparam para o desempenho de profissões manuais, é uma forma de transmissão 

de um capital familiar, distinta da transmissão de capital cultural, teorizada por 

Bourdieu. 

 Para Bourdieu, o capital familiar é transmitido pelos pais aos filhos, podendo 

assumir as formas de um capital econômico, um capital cultural ou um capital social. 

A transmissão do capital cultural é sempre importante nas fases iniciais da 
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escolarização; a transmissão de um capital econômico se revela muito importante 

quando os filhos optam por profissões ligadas à vida empresarial.  

        Há, porém um modo de capital diferente do capital econômico ou capital 

cultural, ele consiste na transmissão de pai para filho de um empenho, em 

permanecer no mesmo ofício, já encarado como tradição familiar nobilitante. O amor 

transgeracional pelo ofício é uma forma especificamente profissional, proletária ou 

burguesa, de capital familiar.  

 Por vezes, a transmissão do amor pelo ofício se faz acompanhar de 

argumentos pragmáticos, como o da contribuição salarial, da empregabilidade. Mas, 

nesse caso, o que se está transmitindo, fundamentalmente, é uma atitude, não há 

informações concretas e exatas sobre o estado do mercado de trabalho ou a 

estrutura da grade salarial. 

 É possível ainda caracterizar outra forma de “capital familiar” transmitido pelas 

famílias proletárias, uma lealdade persistente a uma empresa determinada, análoga 

a uma relação feudal de lealdade28. 

 Percebe-se esse último tipo de transmissão do capital familiar através do relato 

do entrevistado E1, quando diz que “desde criança, meu pai já falava sobre a 

importância de fazer o SENAI da empresa, então fui colocando na minha cabeça 

essa condição”. 

 O mesmo processo pode ser constatado em E4: "desde criança o meu pai já 

falava da empresa e da escola”; e em E3: “... o meu bisavô, meu avô também 

trabalharam na empresa e meu pai ainda trabalha. Então a escola foi um ingresso 

para a empresa...”. 

 Para esses aprendizes ficou evidente, através dos depoimentos, que os 

argumentos pragmáticos da família visavam assegurar os estudos 

profissionalizantes ligados ao exercício de um ofício na empresa analisada. Todos 

os entrevistados revelaram que a escola, através da formação profissional, ofereceu 

a possibilidade de garantia de emprego na empresa. 

 É difícil dizer até que ponto os pais chegaram na transmissão do capital 

familiar: transmitiram a eles o amor por um ofício (ideal do artesão transformado em 

                                                 
28 Sabe-se que esse tipo de lealdade de conotações quase feudais desenvolveu-se na grande 
empresa industrial japonesa desde fins do século XIX. No Brasil, pode-se supor que no quadro de 
uma sociedade sem um passado feudal como o Japão ela aparece: a) de forma atenuada; b) num 
âmbito mais limitado. Além disso, em países atrasados como o Brasil, também é possível detectar a 
presença desse tipo de atitude (lealdade).  
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proletário) ou a lealdade a uma empresa (transposição urbana da submissão 

ideológica a um único senhor), também não se pode chegar a nenhuma conclusão 

taxativa sobre o quanto o incentivo dos pais se baseava num conhecimento exato do 

lugar que ocupariam na empresa, em questão. 

   É lícito, portanto, supor que essas três atitudes combinem entre si, em dose 

variável, nos incentivos familiares à inscrição de filhos na escola profissional da 

empresa. 

 
 
Quadro 2a – Impressões sobre a escola 
 
Pergunta: Quais foram as impressões que você teve da escola no início? 
 

a) Depoimentos  b) Aspectos Relevantes 
E1 - Quando eu iniciei achei bem diferente 
daquilo que eu pensava. Achava que a escola 
era bem menor. No dia que eu vim fazer a prova 
não percebi quanto era grande. Não imaginava 
que tinha tanta coisa para fazer, porque 
pensava que era como o SENAI lá fora. Lá fora 
a formação é para uma área específica e aqui 
se aprende tudo. Aqui a gente vê um pouquinho 
de cada coisa. No SENAI fora da empresa é só 
Mecânica, só Elétrica, só uma parte da 
formação, diferente do curso que é oferecido 
aqui. Neste SENAI se aprende um pouco de 
cada coisa. 

• Imaginava que a formação 
oferecida pela escola era 
para área específica como 
Mecânica, Elétrica etc. 

• A formação foi mais 
abrangente “a gente vê um 
pouquinho de cada coisa”. 

E2 - Bem diferente daquilo que eu pensava. Eu 
imaginei que ia mexer só com oficina, com 
graxa, essas coisas, mas não; tem a parte 
técnica e a parte teórica, então foi bem melhor 
do que eu imaginei. 

• Imaginava que a formação 
era limitada às atividades 
de oficina. 

• A formação foi melhor do 
que imaginou. 

E3 - Parecia que o curso era bem puxado, aliás, 
é bem puxado. No começo eu fiquei um pouco 
assustada, depois fui me acostumando com os 
professores e com os alunos.  

• O ensino é bem “puxado”; 
• Aos poucos se acostumou 

com o ambiente e com as 
pessoas. 

E4 - Quando iniciei aqui já conhecia a escola e 
os professores por intermédio do meu pai. 
Acompanhava meu pai nas atividades com os 
alunos como, por exemplo, na gincana. A única 
coisa é que eu, quando entrei, tinha um horário 
para cumprir e um salário para administrar. Para 
mim, o impacto não foi muito grande porque já 
acompanhava as atividades da escola. 

• O impacto não foi grande, 
pois já acompanhava o pai, 
que é docente na escola, e 
participava de algumas 
atividades escolares. 

• O ambiente escolar tornou-
se familiar. 
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 No quadro acima, ao fazer a leitura das respostas, é possível verificar as 

impressões dos ex-aprendizes com relação à escola. 

  De acordo com as respostas apreende-se que E1 ficou admirado com a 

formação oferecida pela escola, comparado com outras instituições que tendem a 

oferecer cursos específicos de qualificação como para Mecânico ou Eletricista.  

 É possível fazer essa mesma constatação em E2 que esperava receber 

conhecimentos voltados para atividades manuais, diretamente ligados à oficina. A 

sua apreensão esteve mais direcionada ao ambiente escolar e à sua adaptação ao 

curso, aos professores e aos colegas. 

 O ambiente escolar e a formação oferecida não surpreenderam E4, a sua 

preocupação esteve mais centrada à responsabilidade quanto ao cumprimento do 

horário e à administração do seu salário.  

 Em síntese, foi possível constatar que E1 e E2 esperavam receber formação 

mais especializada em função da escola, até 1999, oferecer diversas 

especializações como a de Eletricista, Modelador, Mecânico Geral, Torneiro 

Mecânico, Fresador, Retificador, Ferramenteiro e outros29.  

 A partir de 2000, com a reestruturação dos conteúdos e dos processos de 

ensino-aprendizagem, para atender à demanda da empresa e do mercado de 

trabalho, a escola passou a oferecer o curso de Mecânica Industrial e o de Técnico 

em Mecânica, com enfoque em uma formação mais abrangente e flexível. 

 Os entrevistados E1, E2 e E3 ingressaram na escola após a reestruturação e 

E4 em 1997.  
 
 
 
 
Quadro 3a – Expectativas quanto à formação profissional 
 
Pergunta: Quais eram suas expectativas quanto à formação oferecida pela escola? 
  

a) Depoimentos b) Aspectos Relevantes 
E1 - No começo o que eu queria era ter uma 
boa vaga, só não sabia onde. Daí, ficando aqui 
dentro, é que tive a oportunidade de ir para área 
em que estou. A idéia que eu tinha da escola 
era aquela que o meu pai passava, mas a minha 
expectativa era conseguir uma boa vaga. 

• Expectativa centrada na 
garantia de uma vaga na 
empresa. 

                                                 
29 Informações obtidas no item 2 da Proposta Pedagógica da Escola de 1999. 
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E2 - Quando eu entrei no SENAI eu tinha como 
expectativa fazer Engenharia Mecânica, porque 
mexer com a parte mecânica, com as fresas e 
com a parte teórica como desenho técnico me 
daria uma boa base para ir, depois, para a 
faculdade. Comecei a fazer engenharia e vi que 
não era nada daquilo que eu queria e resolvi 
mudar de curso. Agora estou fazendo desenho 
industrial. As matérias daqui estão me ajudando 
muito. Quando eu estava fazendo engenharia 
eu gostava muito de desenho e me saía muito 
bem, mas agora eu me achei, estou fazendo 
aquilo que eu gosto, que é desenho. 

• Expectativa de dar 
continuidade aos estudos 
universitários. 

• Mudança de curso para 
desenho industrial. 

• Maior aproveitamento dos 
conhecimentos adquiridos 
no SENAI. 

E3 - Eu já tinha idéia de algumas disciplinas que 
eu ia ter, por causa do meu pai. Ele foi me 
dando umas dicas. Quando eu chegava em 
casa, ele sempre me ajudava a estudar, fazendo 
um tipo de reforço dos conteúdos aprendidos. 
Eu sabia que era um curso muito bom e que 
preparava o aluno para trabalhar na empresa. 

• Expectativa de realizar um 
bom curso. 

• Tinha o apoio do pai na 
realização das tarefas 
escolares. 

• Expectativa de trabalhar na 
empresa. 

 
E4 - Quando entrei aqui, eu imaginava que a 
escola deveria me preparar para trabalhar em 
diversas áreas da empresa, em qualquer área. 
Acho que isso foi atingido, porque o curso que a 
gente fez preparava para todas as áreas e não 
apenas a uma área específica. E era o que eu 
esperava, porque quando a gente entra não se 
sabe para qual área se vai trabalhar. 

• O curso correspondeu a 
todas as expectativas de 
formação. 

• Ofereceu conhecimentos 
para atuação em diversas 
áreas da empresa. 

• Expectativa de trabalhar na 
empresa. 

 
 
 Este quadro apresenta as expectativas dos ex-aprendizes quanto à formação 

oferecida pela escola, o desejo de obter uma vaga na empresa, conforme 

constatado nos comentários dos quadros 1, 2, e a continuidade de estudos 

universitários. 

 Com relação à expectativa de obter uma vaga pode ser verificada no 

depoimento de E1 quando revela que a escola, inserida na empresa, permitiu que 

atuasse na Ferramentaria, após o término do curso. 

 Para E2 a sua perspectiva era dar continuidade aos estudos universitários, 

especificamente o de Engenharia Mecânica. Após algum tempo percebeu que 

Desenho Técnico se aproximava mais das suas aspirações profissionais e os 

conhecimentos adquiridos na escola auxiliaram na mudança do curso. 

 Sobre o curso, E4 demonstrou-se satisfeito com a formação oferecida pela 

escola, por ter se sentido preparado para atuar em qualquer área da empresa. 
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 No caso específico de E3, apenas reforça a questão de corresponder às 

expectativas do pai, conforme foi possível constatar nos quadros 1 e 2. 

 É possível apreender que os entrevistados demonstram satisfação na formação 

que receberam, por terem correspondido às expectativas dos pais, conforme 

mencionado nos comentários do quadro 1, e estar atuando na empresa.  

 
 
Quadro 4a – Função da escola 
 
Pergunta: Que função você atribui à escola? 
 

a) Depoimentos b) Aspectos Relevantes 
E1 - Preparar a gente para ir para a área. Só 
que quando entrei já não preparava para áreas 
específicas e sim para a linha de montagem de 
veículos. Nos primeiros termos há um ensino 
mais diversificado e nos dois últimos é mais 
direcionado para a produção, estudar o 
processo e atuar no processo, ou seja, na linha 
de produção. 

• Preparar o profissional 
para atuar nas diversos 
processos de montagem 
de veículos e não apenas 
para algumas áreas 
específicas. 

E2 - A escola tem muito a formar no aluno, a 
desenvoltura tanto pessoal como profissional. 
Eu, quando entrei, não conversava com 
ninguém. Apresentar trabalho para classe era 
um horror, sempre tremia, suava e ficava 
nervoso. Aos poucos fui me desenvolvendo 
melhor. Quando comecei na área a fazer o 
DUAL, conversar com o pessoal, no início era 
meio calado, não conversava com ninguém. 
Nesse aspecto, para mim, a escola conseguiu 
fazer com que me soltasse mais, hoje já não 
tenho tanta dificuldade. 

• Oferecer oportunidades de 
aprendizagem técnica e 
comportamental. 

• A escola proporcionou o 
desenvolvimento pessoal. 

 

E3 - Preparadora para a empresa e para fora da 
empresa. Se uma pessoa que está na escola  
não ficar na empresa, tem condições de 
conseguir emprego fora, porque a escola te dá 
noção de tudo um pouco. 

• Preparar o profissional 
para atuar na empresa ou 
fora dela. 

E4 - A escola forma excelentes profissionais, 
mas acho que tudo depende da motivação, dos 
valores e do objetivo de cada aluno. Não adianta 
só querer formar um excelente profissional. Para 
mim, ela foi formadora de excelentes 
profissionais. 

• Formar  excelentes 
profissionais. 

• Ser um bom profissional 
depende de cada um. 
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 A leitura dos depoimentos permite compreender que, a função atribuída à 

escola, pelos entrevistados, é de preparar o profissional tanto para a empresa 

quanto para o mercado de trabalho. 

 Para o entrevistado E1, a escola prepara o profissional para a empresa quando 

afirma que o ex-aprendiz pode atuar nas diversas áreas. A formação oferecida pela 

escola é mais abrangente e diversificada quando diz que “nos primeiros termos há 

um ensino mais diversificado e nos últimos é mais direcionado para a produção, 

estudar o processo e atuar no processo, na linha de produção”. 

 A diferença entre os cursos não foi mencionada por E4, apenas afirma que a 

formação do profissional “... depende da motivação, dos valores e do objetivo de 

cada aluno” e que para ele a escola foi “... formadora de excelentes profissionais”.  

 A formação dos profissionais foi apontada por E3 quando afirma que a escola 

tem a função de preparar o ex-aprendiz para atuar na empresa e em qualquer outra, 

ou seja, oferece conhecimentos que o mercado de trabalho necessita. 

 E2 caracterizou a escola e o Ensino Dual como os promotores de qualidades 

pessoais, importantes para o seu êxito na área de trabalho. No seu caso, 

especificamente, ressaltou a desenvoltura, como um aspecto comportamental 

importante para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, embora não conste 

da tabela 2 das Qualificações-chave e Qualidades Pessoais, Capítulo I. 

  As qualidades pessoais são entendidas como atributos pessoais que permitem 

ao profissional a sua pronta adaptação às mudanças. De acordo com o modelo 

PETRA30, são essas qualidades pessoais que o aluno deve aprender “para enfrentar 

futuras alterações tanto no conteúdo de seu trabalho quanto em seu perfil de 

desempenho”. (Franceschini in Market, 1996, p.151) 

 

 

Quadro 5a – Ações educacionais na formação do profissional 
 
Pergunta: Quais foram as ações da escola que garantem ou garantiram sua 
atuação como profissional na área em que você se encontra atualmente? 

                                                 
30 O Modelo Petra de Formação Profissional foi implantado e validado na Alemanha em 1985, e foi 
adaptado às necessidades do Brasil pelo SENAI em 1992 (Franceschini in Market, 1996 p. 150).   
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a) Depoimentos b) Aspectos Relevantes 
E1 -  Ensinou um pouco de tudo que eu sei. O 
que eu faço lá, na área, eu aprendi aqui. Eu 
aprendi um pouco de ajuste, então quando fui 
pra lá tinha uma base para trabalhar com ajuste. 
Aplico os conceitos de housekeeping. A parte 
comportamental, o relacionamento com as 
pessoas, o saber relacionar-se, quando 
conversar e como conversar com as pessoas, o 
que falar e quando falar são importantes na área 
em que estou. 

• Os aspectos 
comportamentais, 
trabalhados na escola, 
garantiram o êxito na área 
em que atua, além do 
conhecimento técnico. 

E2 - Aqui dentro tudo é totalmente ligado à 
empresa. Tudo que a gente viu no DUAL e, 
agora na Ferramentaria, está inteiramente 
interligado. Acredito também se for para outra 
empresa terei condições de atuar, porque, como 
falei, a escola desenvolve, trabalha com o aluno 
a parte de comunicação e outros. 

• Os processos de ensino-
aprendizagem foram a 
garantia de atuação na 
área. 

• Os aspectos 
comportamentais foram 
fundamentais. 

• Oferece condições de 
atuação em outras 
empresas. 

E3 - A qualidade de ensino, a preparação como 
um todo de todas as matérias, dão condições de 
trabalhar em todos os setores. 

• A qualidade do ensino é a 
garantia da formação do 
profissional. 

E4 - Para mim foi a atuação do corpo docente, 
não pelo fato de conhecer todo mundo, mas 
eles sempre trataram os alunos como 
profissionais. Desde quando eu entrei aqui, com 
14 anos, sempre me trataram como profissional, 
nunca houve um desnível e isso fez com que 
acreditasse em mim mesmo. Acreditava que era 
capaz de fazer aquilo que estava sendo 
proposto e isso me ajudou muito na vida 
profissional. Hoje não tem nada, nenhum 
serviço que me passem que tenha receio de 
fazer. O pontapé inicial dos professores é que 
ajudou a ser profissional, até porque comecei 
aqui com 14 anos e se é muito jovem, não se 
tem muita idéia do que fazer. 
 

• As ações educacionais 
favoreceram o 
desenvolvimento de 
competências técnicas e 
comportamentais, 
importantes para a atuação 
do profissional. 

 

 

 Com a leitura deste quadro, apreende-se que todos foram unânimes em afirmar 

que as ações da escola no desenvolvimento de competências técnicas e 

comportamentais foram a garantia de atuação nas áreas em que se encontram. 
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 O desenvolvimento das qualidades pessoais, necessárias para as demandas 

de trabalho na empresa ofereceu segurança para E2 quando afirmou, no quadro 4, 

que tinha dificuldades em relacionar-se com as pessoas.  

 Neste quadro, ele afirma que se sente em condições para atuar em outra 

empresa, se necessário, pois “... a escola desenvolve, trabalha com o aluno a parte 

de comunicação”, o que foi extremamente importante para o seu desenvolvimento 

pessoal e profissional. 

 Para E4, todos esses aspectos foram importantes, mas foi com a expressão de 

emocionalidade, revelada durante a entrevista, que demonstrou a sua gratidão aos 

professores pelas ações educacionais que garantiram e garantem a sua atuação 

como profissional na empresa. 
 Em síntese, foi possível perceber que os ex-aprendizes se sentem preparados 

para atuar na empresa ou em outras, devido à formação profissional que tiveram 

com base nas qualificações-chave e apresentam as habilidades de cooperação e de 

disposição autônoma para o planejamento de tarefas com o grupo de trabalho, 

diferente daqueles que não tiveram a mesma formação.  

 

 
Quadro 6a - A formação profissional 
 
Pergunta: A formação oferecida pela escola é somente técnica? 
 

a) Depoimentos b) Aspectos Relevantes 
E1 – Não. O PETRA não é somente técnico, ele 
é o comportamental, trabalha as qualidades que 
o profissional deve saber. É o saber como e 
quando se deve agir e como fazer. 

• A formação é técnica e 
comportamental.  

• Trabalha as qualidades 
pessoais para a atuação 
do profissional. 

E2 – Não. A formação é técnica e pessoal, 
trabalha o desenvolvimento de qualidades 
importantes para o profissional, que auxiliam o 
aluno a comunicar-se melhor, como são feitas 
nas aulas de teatro e durante as aulas com os 
outros professores. Os professores da escola 
são diferentes das outras, porque estão sempre 
bem próximos aos alunos. Na outra escola, em 
que estudava, por exemplo, existiam lugares 
que aluno não pode entrar, o que distanciava o 
aluno do professor. Aqui não, o professor é 
amigo, não é só professor, se preocupa com o 
aluno e com a sua aprendizagem. 

• A formação é técnica e 
comportamental.  

• As aulas oferecem 
condições para o 
desenvolvimento das 
qualidades pessoais do 
profissional. 

• Os professores estão 
atentos à aprendizagem 
dos alunos.  
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E3 – Não. A formação é comportamental 
também. Aqui no SENAI aprende-se muito a ter 
iniciativa, a trabalhar em equipe, a ter prontidão 
para ouvir. Isso a gente aplica na empresa que 
são as qualidades pessoais do profissional. 

• A formação é técnica e 
comportamental.  

• Trabalha as qualidades 
pessoais que todo 
profissional deve ter. 

E4 - De jeito nenhum. De forma alguma. As 
ações dos professores são voltadas para o 
desenvolvimento das qualidades pessoais. 
Todos os professores, quando a gente entra, 
são nossos amigos. Em todos os momentos que 
a gente precisa, até as conversas que não 
temos com os nossos pais em casa, acabamos 
tendo aqui com os professores. Então eu 
entendo que não é somente técnica. O 
tratamento dos professores com relação aos 
alunos é diferente. Não sei se é pelo fato de 
passarmos aqui o dia inteiro, mas essa 
proximidade faz com que aprendamos muito. 
Aprendi muito aqui na escola, embora tenha 
aprendido muito em casa, como por exemplo, a 
ter lealdade, a não fazer certas coisas com os 
colegas, aprendi a acreditar em mim e nas 
coisas que era capaz de fazer. Na escola, 
aprende-se muito a trabalhar em equipe e isso 
ajuda muito como profissional. 

• A formação é técnica e 
comportamental. 

• Trabalha as qualidades 
pessoais para a atuação 
do profissional. 

• As ações dos professores 
são voltadas para o 
desenvolvimento das 
qualidades pessoais. 

 
 
  Constata-se com a leitura das colunas a e b que é generalizada a percepção 

de que a formação oferecida pela escola não é só técnica, pois também está 

orientada para o desenvolvimento de qualidades pessoais, de acordo com o modelo 

PETRA de Formação Profissional, apresentado no Capítulo I. 

 Os ex-aprendizes E1 e E3 destacam que os aspectos comportamentais 

trabalhados na escola contribuíram para o desenvolvimento das qualidades pessoais 

essenciais para o desempenho do profissional que exige um comportamento 

independente na solução de problemas, a capacidade de trabalho em equipe e de 

assumir responsabilidades no grupo de trabalho. 

 A mudança de comportamento deve-se, segundo E2, à proximidade dos 

professores com os alunos que, por meio das ações pedagógicas, contribuem para o 

desenvolvimento de competências essenciais na formação do profissional. 

 E4 atribui que essas mudanças ocorrem também por permanecerem em 

período integral na escola, o que viabiliza a ação eficaz dos professores junto aos 

aprendizes.  
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 A tônica deste quadro é o destaque e a valorização dada às ações dos 

professores junto aos alunos para o desenvolvimento de competências que, 

segundo Ropé e Tanguy (1997), podem ser definidas como  

 

 
um conjunto de conhecimentos, qualidades, capacidades e aptidões que 
habilitam para a discussão, a consulta, a decisão de tudo o que concerne seu 
ofício [...] não há competência total se os conhecimentos teóricos não forem 
acompanhados das qualidades e da capacidade que permitem executar as 
decisões sugeridas. A competência é inseparável da ação. (p. 16) 

 
 

 Pode-se entender que não há competência se não houver a articulação dos 

conhecimentos teóricos com a capacidade de resolver problemas, executar, tomar 

decisões e de se obter resultados. Para que isso seja atingido junto aos aprendizes 

é necessária que a ação do docente seja direcionada para o desenvolvimento de 

competências, orientadas no conceito de qualificação-chave, apontadas pelos 

entrevistados como fundamentais para o desempenho satisfatório do profissional. 
 
 
Quadro 7a – Diferencial de formação profissional 
 
Pergunta: Qual é o diferencial que proporcionou a oportunidade de atuação na área 
em que você está? 
 

a) Depoimentos b) Aspectos Relevantes 
E1 - Durante o curso eu me preocupava com as 
avaliações e com o meu desempenho. Tinha que 
fazer bem feito e nem todo mundo se preocupava 
com isso. Eu não tinha dificuldade em fazer as 
coisas. Nos aspectos comportamentais eu sempre 
me apliquei e aqui essa questão sempre foi muito 
rigorosa. Na classificação, se for avaliar pelas notas, 
eu fiquei em segundo lugar. O meu colega tinha 
umas anotações na ficha que fizeram com que ele 
caísse e eu não tinha, conseqüentemente, fui o 1.º 
colocado. 

• O seu desempenho é 
a garantia de atuação 
na área. 

• Aprendeu a ser um 
aluno aplicado na 
escola, buscando ter 
bom desempenho em 
tudo que realizava. 
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E2 - Foi o todo. Desde o começo tem que estar 
empenhado e tem que querer tudo. Tem que ter 
responsabilidade e disciplina. Tudo isso é 
importante. É um conjunto de ações da escola que 
levam o aluno a ser diferente, mas esses fatores que 
eu falei são também muito importantes. Diferentes 
dos outros funcionários da área em que estou que 
não passaram pela escola. É possível sentir a 
diferença. 

• As ações 
educacionais levam 
os alunos a serem 
profissionais 
diferenciados. 

E3 - Estou na produção, então esse diferencial é 
mais complicado de ser percebido. Na produção as 
atividades são manuais, muito repetitivas e não 
exige nada do empregado. No momento estou 
trabalhando no apontamento de mão-de-obra, 
temporariamente, enquanto o funcionário está em 
férias. É possível sentir o diferencial na parte 
comportamental, porque o pessoal do escritório tem 
um nível de exigência diferente da produção. Aí é 
possível mostrar o que sabe e o que você é capaz 
de fazer. Na produção não. 

• Na produção é difícil 
mostrar a capacidade 
do profissional. 

• Já em outras áreas é 
possível mostrar-se 
diferenciado em 
função das 
oportunidades de 
trabalho. 

E4 - Como já disse, o trabalho em equipe é 
fundamental porque não trabalho sozinho. Na 
Ferramentaria, dependo de outras pessoas. Outra 
coisa que foi muito importante foi ter conhecimento 
em desenho técnico. Sem desenho técnico eu não 
seria nada. Isso me ajuda muito porque trabalho com 
CAD (Desenho Assistido por Computador). 
Quando eu fiz CNC (Comando Numérico 
Computadorizado) nunca imaginei que trabalharia 
nessa área e uso muito o CAD e o CNC, não 
imaginava isso. 

• O diferencial está nos 
conhecimentos 
adquiridos e aplicados 
na área em que atua. 

 

 

 A leitura das colunas a e b permitem verificar que, através do depoimento de 

E2, a escola proporcionou um diferencial de atuação profissional, quando se refere 

ao conjunto de ações pedagógicas “... que levam o aluno a ser diferente...”, 

principalmente se comparado aos outros “... funcionários da área em que estou e 

que não passaram pela escola”. 

 Geralmente, os que não tiveram formações profissionais, orientadas no 

conceito de qualificação-chave· ou trabalhadores com baixa qualificação, 

acostumados com as estruturas tayloristas31 de divisão do trabalho, apresentam 

                                                 
31 O Taylorismo caracterizou-se pelo controle dos processos de trabalho por uma gerência que 
tomava as decisões e controlava as tarefas a serem executadas pelos trabalhadores. Taylor, 
“assegurou adequada a imposição ao trabalhador da maneira rigorosa pela qual o trabalho deve ser 
executado”. Braverman, in Moraes, 1991, p. 19. 
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maiores dificuldades em planejar autonomamente o seu trabalho, de “reconhecer 

relações teóricas complexas, de transferir o saber próprio para novas situações”, ou 

seja, todas as competências definidas através desse conceito. (Market, 2000, p. 

193). 

 Esse conceito ganhou mais espaço a partir de mudanças ocorridas no mundo 

do trabalho que exigiram um conjunto de qualidades pessoais que o trabalhador 

deve dominar para enfrentar alterações tanto no conteúdo de seu trabalho quanto 

em seu perfil de desempenho.  

 Sendo assim, todas as ações pedagógicas, segundo Market (2000), devem ser 

voltadas para a transmissão de competências  

                          

     
a)Técnicas: o domínio técnico, autodeterminado, sobre as tarefas e os 
conteúdos da área de trabalho; 
b) metodológicas: a capacidade autônoma de encontrar caminhos para 
solucionar tarefas complexas, e poder transferir as competências adquiridas 
para novas situações (competência para transferência); 
c) sociais: poder cumprir tarefas em cooperação e comunicação com outras 
pessoas. Capacidade autônoma e emancipada do agir profissional e social 
(p.183). 

 

 

e que são cobradas dos futuros profissionais na mobilização de conhecimentos 

adquiridos por meio da sua formação, da sua experiência e aplicáveis às situações 

de trabalho. 

 Com relação a esta questão, o depoimento de E3 revelou que o seu potencial é 

superior àquele exigido pela produção, em função do automatismo das operações 

que exigem apenas esforço físico. 

 A dificuldade em demonstrar o seu potencial na área não foi apresentada por 

E1 e E2. Somente E4 destaca que o seu diferencial de atuação está relacionado aos 

conhecimentos técnicos e das competências adquiridas no período escolar. 

 Em síntese, os depoimentos dos entrevistados revelam que as ações 

pedagógicas voltadas para o desenvolvimento de competências técnicas e 

comportamentais ofereceram um diferencial de atuação nas áreas em que se 

encontram atualmente. 
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Quadro 8a – Deficiências no processo de ensino-aprendizagem 
 
Pergunta: O que faltou na sua formação profissional? 
 

a) Depoimentos b) Aspectos Relevantes 
E1 - Faltou um aprofundamento maior de todas 
as matérias técnicas. Pelo tempo que a gente 
fica na escola, perde-se muito tempo numa 
coisa só e daria tempo para aprofundar mais. 
Não me lembro em que aspectos porque eu não 
estou mais na escola e a gente se esquece. 

• Faltou aprofundamento 
técnico-teórico das 
disciplinas. 

• Ter maior aproveitamento 
do tempo dos alunos na 
escola. 

E2 - Para mim não faltou nada. Está bom do 
jeito em que está. 

• Não faltou nada. 

E3 - Acho que tive tudo o que precisava. Não 
ficou faltando nada. 

• Aprendeu tudo o que 
precisava. 

E4 - Difícil falar o que faltou na minha formação. 
Eu tenho muito orgulho da escola e acho que 
ela me preparou para todas as áreas. A 
especialização ficou por minha conta. Eu 
acredito que não tenha faltado nada. A escola 
fez o melhor. O papel foi cumprido. A minha 
especialização eu é que vou cuidar disso. 
Na faculdade a gente conversa com muitas 
pessoas que tinham feito cursos nos SENAI’s e 
era possível perceber que o nosso curso era 
diferente, pelo fato de estar dentro da empresa. 
Tudo aquilo que você aprendia não ficava na 
teoria, mesmo tendo oficina não ficava só na 
teoria. Nas aulas de pneumática, era possível 
ver um cilindro trabalhando. Na linha de 
produção via o “jumbo” fechando todos os 
carros. Você está vendo tudo na prática. O 
curso é diferenciado e se aprende muito mais. 

• O curso é diferente. 
• Proporciona oportunidade 

de aprender a teoria e 
verificar como funciona na 
prática. 

• A escola, inserida da 
empresa favorece a 
aprendizagem. 

• As outras escolas não 
oferecem a mesma 
oportunidade de 
aprendizagem. 

 
 
 Neste grupo não houve grandes divergências de opinião entre os entrevistados 

E2 e E3 no que se refere às possíveis deficiências que possam ter ocorrido durante 

o curso na aquisição dos conhecimentos e competências para a formação 

profissional. 

 E4 reafirma a opinião de E2 e E3 e complementa que outras escolas não 

oferecem as mesmas oportunidades de aprendizagem, em função de estar mais 

próximo do processo produtivo, o que proporciona um diferencial de formação 

profissional para os alunos. 

 E1 discorda dos outros entrevistados, quando afirma que o curso poderia 

oferecer um aprofundamento maior nas disciplinas teóricas a fim de promover um 
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aproveitamento maior do curso, mas não aponta, especificamente, em que aspectos 

deveriam ser melhorados. 

 Percebe-se pelos depoimentos dos entrevistados que, nesse grupo, a escola 

oferece oportunidades de aprendizagem diferenciadas, por fazer a relação teoria-

prática através da vivência dos alunos no processo produtivo da empresa. 

 

 
Quadro 9a – Vantagens da escola 
 
Pergunta: Quais as vantagens de ter estudado na escola? 
 

a) Depoimentos b) Aspectos Relevantes 
E1 – A vantagem foi a garantia do meu emprego 
e por ter me formado. Se sou a pessoa que sou, 
hoje, foi por ter estudado na escola. A maneira 
de me comportar e de ser mais rigoroso do que 
eu era. 

• As ações educacionais 
proporcionaram mudanças 
positivas de 
comportamento. 

• Garantia de emprego. 
E2 - Se caso for sair daqui para procurar 
emprego, o currículo está muito à frente do 
pessoal que está aí fora, por causa do 
conhecimento que eu adquiri aqui. 

• A aprendizagem oferecida 
pela escola é a garantia de 
atuação dentro e fora da 
empresa. 

E3 - Eu cresci muito. Eu amadureci muito rápido. 
Aprendi a lidar com as pessoas, porque antes de 
entrar eu só ficava em casa com a minha mãe. 
Quando eu entrei aqui é que fui me relacionar 
com as pessoas. O meu caráter, não o meu 
caráter de boa índole, mas a minha 
personalidade mudou bastante. 

• As ações educacionais 
proporcionaram mudanças 
positivas de 
comportamento. 

E4 - Além de ter crescido muito 
profissionalmente e como pessoa, eu acho que 
o fato da gente estar aqui dentro, já ser 
funcionário, é uma das maiores vantagens que 
se pode ter. A gente já tem um registro como 
empregado desde quando entra. 

• Vantagem de ser 
funcionário da empresa 
desde o momento em que 
inicia como aprendiz. 

• Garantia de emprego. 

 
 
  Neste quadro, percebe-se que todos os entrevistados apontaram as vantagens 

de terem estudado na escola. Uma das vantagens mais citadas foram às ações 

educacionais que, focadas no desenvolvimento comportamental, proporcionaram 

mudanças positivas no comportamento pessoal e profissional. 

 Foi possível verificar essa informação no depoimento de E3 quando destaca a 

importância dessas ações no desenvolvimento dos aspectos comportamentais que 

proporcionaram mudanças importantes na sua vida.  
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 Essas mudanças não foram consideradas, nesse grupo especificamente, por 

E4, porém a maior vantagem de ter estudado na escola foi a garantia do emprego, 

com registro de aprendiz, desde quando ingressou na escola. E1 também aponta a 

garantia de emprego, após o término do curso, como vantagem por ter estudado na 

escola, mas também considera os aspectos comportamentais importantes para a 

sua atuação como profissional. 

        E2 afirma que os processos de ensino-aprendizagem ofereceram subsídios 

suficientes para a sua atuação na empresa ou para o mercado de trabalho. 

 Há pontos comuns entre os entrevistados, com relação às ações pedagógicas 

que desenvolvem competências comportamentais, cujas habilidades, privilegiadas 

nos processos de formação, envolvem os indivíduos como um todo, não só no e 

pelo trabalho, mas em todos os espaços sociais em que atuam como cidadãos. 

 

 

Quadro 10a – Desvantagens da escola 
 
Pergunta: Quais as desvantagens de ter estudado na escola? 
 

a) Depoimentos b) Aspectos Relevantes 
E1 - Passei muito nervoso, principalmente por 
essa história de talento. A falsidade das 
pessoas, os meus colegas que se diziam meus 
colegas e não eram. Já havia essa questão do 
talento. Eu não imaginava que seria o talento da 
aprendizagem, e fui. No decorrer tinha muita 
gente que queria ser e dizia que seria. Então 
havia muita competição, muita fofoca e eu não 
gostava disso. 
Outra desvantagem é que muitos dos trabalhos 
e atividades não davam para ser feitos na 
escola, então passava até de madrugada e 
finais de semana realizando os trabalhos 
escolares. 

• A competitividade entre os 
colegas em busca da 
conquista do título de 
“talento da aprendizagem”. 

• Falta de tempo para 
realizar as tarefas 
escolares na própria 
escola. 

E2 - Não tem desvantagens. Eu achava que 
tinha quando entrei, porque eu estava treinando 
vôlei, estava quase me federando. Tive que 
largar tudo, mas não tem desvantagens. Acho 
que valeu. 

• Não houve desvantagens. 

E3 - É difícil falar sobre as desvantagens, não 
sei te dizer, agora. Tudo o que eu vejo da escola 
é sobre o aspecto positivo, não vejo nenhuma 
desvantagem. 

• Não houve desvantagens. 

E4 – Não tem desvantagem. Tenho muito • Não houve desvantagens. 
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orgulho da escola. A única desvantagem é um 
problema interno meu e é o medo de sair da 
fábrica e ter que buscar no mercado de trabalho 
novas oportunidades profissionais. Se hoje, com 
a situação que está na fábrica e se eu tivesse 
que sair seria um baque pra mim, mas isso não 
é um problema com a escola é um problema 
meu, a desvantagem que sinto enquanto 
profissional. 

• A desvantagem pessoal é 
por não ter trabalhado o 
medo de sair da empresa 
e ter que ir para o mercado 
de trabalho. 

 
 
 A leitura deste quadro revela que os entrevistados E2, E3 e E4 não apontaram 

desvantagens. 

 Apenas E1 revela duas desvantagens por ter estudado na escola. A primeira  

com relação ao ambiente escolar competitivo entre os alunos, em busca da 

conquista do título de “talento da aprendizagem” 32.  

 Durante a sua permanência na escola a sua ação foi a de obter bom 

desempenho escolar. No quadro 7, coluna a, ele menciona que sempre foi um aluno 

aplicado, tinha boas notas e que embora na classificação geral estivesse em 

segundo lugar, conseguiu ser o “talento”, em função de deméritos que o 1.º lugar 

sofreu devido às questões disciplinares. A segunda desvantagem foi falta de tempo 

para realizar as atividades escolares. Por permanecer na escola em período integral, 

tinha que realizar o Ensino Médio à noite, conseqüentemente, o tempo para a 

realização de tarefas escolares era bem reduzido, se comparado aos estudantes de 

escolas com uma jornada mais reduzida. 

 Embora E4 não tenha apontado desvantagens com relação à escola, como 

ocorreu com E1, apenas expôs a sua insegurança em ter de enfrentar, se 

necessário, o mercado de trabalho em busca de novas oportunidades profissionais. 

 O fato de a escola estar inserida na empresa e a possibilidade de obter uma 

vaga criou uma situação confortável aos alunos. Diferente de E2, que mencionou, 

em depoimentos anteriores, que se sente em condições de enfrentar o mercado de 

trabalho, em função da formação profissional oferecida pela escola. 

                                                 
32 Ao melhor aprendiz, considerado o “Talento da Aprendizagem”, concluinte do curso, em todas as 
empresas do grupo, em diversos países, é oferecida a oportunidade de conhecer uma das fábricas, 
dependendo do país em que será realizada a comemoração, e receber o título de melhor aprendiz. 
Para que isso seja possível, durante os dois anos de permanência na escola, são considerados: o 
desempenho escolar, a participação em projetos, os cursos de língua estrangeira, etc. Todos esses 
itens geram uma classificação geral do aproveitamento escolar dos alunos.  Aquele que estiver 
liderando o ranking será o representante da escola e receberá o título do melhor aprendiz do Brasil. 
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 Os demais entrevistados não expressaram a vontade de buscar novas 

oportunidades de trabalho, pelo contrário, sentem-se seguros na empresa. 
 
 
Quadro 11a – Críticas em relação aos processos de ensino-aprendizagem e à 
escola 
 
Pergunta: Deseja acrescentar alguma informação sobre a escola? Alguma crítica à 
escola? 
 

a) Depoimentos b) Aspectos Relevantes 
E1 - Falta de controle efetivo das tarefas 
executadas pelos alunos. Sinto que, muitas 
vezes, os alunos não têm o que fazer. Eu não 
me lembro de mais nada, na verdade vim fazer 
essa entrevista mais não sabia qual era o 
objetivo dela. Me pegou de surpresa, mas 
espero ter contribuído. Gosto muito daqui. Os 
professores são bons, são diferentes. Lá fora os 
professores são só professores, não sabem 
quem você é. Só se preocupam em passar 
matéria na lousa. Se você aprendeu, aprendeu, 
se não aprendeu, é só pra quem quer aprender. 
Aqui dentro a gente criava amizade com os 
professores e funcionários. Os professores na 
escola, não são só professores, se 
preocupavam com o que você está aprendendo. 
Eles sabiam quem eu era. Aqui você é alguém. 
A Diretoria é muito rigorosa e não dá abertura 
para ouvir a opinião dos alunos. 

• O vínculo afetivo com os 
professores e funcionários 
foi bom para ele. 

• A Direção escolar é muito 
rigorosa. 

• Deveria haver maior 
controle das atividades 
desenvolvidas pelos alunos 
para melhor 
aproveitamento do tempo. 

• Os processos de ensino-
aprendizagem foram 
diferenciados na formação 
do profissional. 

E2 - Não tenho nada que acrescentar, nenhuma 
crítica. Acho importante a escola na empresa. 
Quando você vai para a fábrica não sente a 
distância da escola e da empresa. Todas as 
disciplinas estão interligadas, e o que se 
aprende aqui, se aplica no seu trabalho. 

• Há boa interação entre a 
escola e a fábrica, 
favorecendo a 
aprendizagem dos alunos. 

E3 - Não sei se isso pode ser um comentário 
crítico sobre a escola, mas a minha turma foi um 
pouco diferenciada das outras turmas, porque 
as turmas anteriores entravam com 14 anos e 
eu já entrei com 16 e teve a mudança do 
estágio. A duração do meu curso passou a ser 
de dois anos, sem o estágio. O Dual entrou 
justamente para suprir essa carência do estágio 
e em função disso não passei pelas áreas da 
Pintura e Montagem Final, porque não deu 
tempo. Só isso foi o que senti que faltou, mas 
não tenho nada a acrescentar. Para mim não 

• A alteração na duração do 
curso tirou da grade o 
estágio, mas o Ensino Dual 
supriu essa carência. 

• Os processos de ensino-
aprendizagem foram 
diferenciados na formação 
do profissional. 
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teve lado negativo na escola. Eu aprendi muito 
aqui, a não ser essa questão que apontei agora. 
Não tenho mais nada a acrescentar sobre a 
escola. Achei que as perguntas foram bem 
elaboradas. Acho, também, que a escola está 
cumprindo a função de formar o profissional. 
E4 - Em função das mudanças que ocorreram 
na fábrica, a escola prepara muito mais para as 
áreas de manufatura. Eu vejo isso na 
Ferramentaria, tendo uma visão fora da escola. 
Os profissionais que chegam lá hoje têm certa 
dificuldade em aprender aquilo que eu aprendi 
na minha época. Até porque eles não têm tanto 
enfoque na minha área. Então, talvez seja essa 
a única diferença que vejo, pois no meu curso 
formava Ferramenteiro, Modelador e outros 
especialistas. Eu me formei em 2000 e o meu 
curso era o antigo, antes da reformulação. A 
única coisa que o meu curso teve é que foi a 
primeira turma a realizar o Ensino Dual. Foi uma 
coisa muito boa, porque você saía da escola e 
ia ver o processo da fábrica. E isso já facilitava o 
contato com as áreas, criava contatos e 
amizades. Na empresa a amizade conta muito. 
Aqui tive muito apoio, oportunidade de 
crescimento, eu só tenho a agradecer. Se eu 
tivesse que falar para os alunos, hoje, sobre a 
escola, eu diria para se esforçarem. Se estar 
aqui é o que realmente querem, então que se 
joguem de cabeça. Eles não podem pensar que 
a empresa é a única do mundo. Temos 
exemplos de pessoas que saíram da engenharia 
e foram trabalhar em outras empresas em 
condições melhores do que a nossa. O aluno 
deve fazer o curso e sugar tudo aquilo que os 
professores sabem, porque são excelentes 
professores. Aproveitem muito as oportunidades 
que a fábrica oferece. Se não ficarem aqui é 
porque não tinha que ser. O que tiver que ser 
será.  

• As mudanças na fábrica 
provocaram alterações nos 
processos de ensino-
aprendizagem da escola. 

• Não forma especialista. 
• Forma o profissional para 

atuar em diferentes áreas 
da empresa, em função da 
abrangência de 
conhecimentos. 

• Os processos de ensino-
aprendizagem foram 
diferenciados na formação 
do profissional. 

• Oportunidade e condições 
para o mercado de 
trabalho. 

          

 

  A leitura do quadro revela que os processos de ensino-aprendizagem 

ofereceram subsídios para a atuação dos entrevistados nas diferentes áreas em que 

se encontram. O Ensino Dual ofereceu a vivência nos processos produtivos, não 

criou distâncias entre a teoria e a prática, e permitiu que o aprendiz se preparasse 

para enfrentar o ambiente da manufatura. 
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 Foi possível perceber que a reestruturação dos processos de ensino-

aprendizagem, a partir de 2000, mencionado por E4, a extinção do estágio, 

mencionado por E3, não afetou a qualidade do curso. A instauração do Ensino Dual, 

na opinião dos entrevistados, ofereceu conhecimento mais amplo sobre o ambiente 

produtivo e que, de acordo com o depoimento de E2, proporcionou a interação entre 

a escola e a fábrica. 

 A formação mais abrangente, focada para a manufatura, foi percebida por E4, 

que concluiu o curso em 1999, quando a empresa passou por reestruturações nos 

seus processos de montagem de veículos, com a introdução de novas tecnologias, 

quando afirmou que o curso passou a não formar os profissionais para serem 

ferramenteiros ou modeladores. 

 A diferença de formação não foi citada por E1, por ter ingressado na escola 

após a reestruturação e é possível verificar na coluna b que o vínculo afetivo com os 

funcionários e professores, que acompanham a vida escolar dos alunos, foi um dos 

aspectos relevantes da sua entrevista. 

 Ele criticou a falta de controle sobre as tarefas executadas pelos alunos e o 

rigor da Direção escolar que, segundo o seu depoimento, não dá abertura para ouvir 

as opiniões dos alunos.  

 Com relação a essas questões, citadas por E1, é possível que tenham ocorrido 

situações pontuais e que não carecem de maiores investigações, por não ter sido 

apresentado pelos outros entrevistados. 

 

 

2.2.3 Considerações sobre os Depoimentos dos Ex-aprendizes que Atuam na 
Empresa. 
 
 
 A pretensão desta parte do estudo é identificar os aspectos mais relevantes por 

intermédio dos depoimentos dos entrevistados que exercem diferentes funções na 

empresa na tentativa de aproximar, o máximo possível, da questão central desta 

dissertação sobre a função preponderante da escola na formação de jovens 

profissionais. 

        O referencial teórico que possibilitou dar a sustentação necessária para a 

análise desses aspectos foi baseado em: Freire (2005) que trata das ações 

educacionais como transformadoras do sujeito e de sua destinação histórica; Lopes 
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que aborda a constituição do trabalho no meio urbano-industrial; Saviani que 

discorre sobre o trabalho como princípio educativo frente às novas tecnologias e 

Hirata que discorre sobre a organização do trabalho nas grandes empresas 

japonesas. 

 Sendo assim, os aspectos mais relevantes observados nos depoimentos desse 

grupo de entrevistados foram: a influência da família na escolha dos estudos 

profissionalizantes; a escola e a influência das ações educacionais na vida do 

aprendiz. 

 

A influência da família na escolha dos estudos profissionalizantes 
         

 Conforme pode ser constatado no quadro 1, os entrevistados ingressaram na 

escola por influência dos pais e não tinham expectativa quanto à carreira profissional 

e o aproveitamento dos conhecimentos adquiridos na escola em uma profissão que 

poderiam exercer.  

 Todos, sem exceção, verbalizaram que entraram na escola para corresponder 

às expectativas dos pais e para obtenção de uma vaga na empresa.  

 Nenhum deles recebeu informações concretas e exatas sobre o mercado de 

trabalho e as oportunidades profissionais, transmitindo, possivelmente, uma tradição 

familiar nobilitante de um amor pelo ofício na empresa em questão.  

 A influência da família é uma forma de “capital familiar”, distinta da teorizada 

por Bourdieu, por se tratar de uma forma mais modesta de transmissão, do pai 

operário ao seu filho, de uma inclinação profissional, possivelmente, por lealdade à 

empresa. Essa lealdade aparece de forma atenuada no Brasil, diferente do Japão, 

conforme aborda Hirata (1991), em que é extremamente acentuada por ser uma 

sociedade fortemente marcada por um passado feudal.  

  No entanto, baseando-se nos estudos de Lopes (1971) pode-se identificar que 

o operário que compõe a força de trabalho nas grandes indústrias no Brasil provém 

da área rural e, possivelmente, conservam os mesmos padrões de lealdade e 

subordinação aos patrões fazendeiros. “A lealdade e a subordinação [...] são 

transplantadas da fazenda para a fábrica”. (p.179) 

 É difícil determinar, através dos depoimentos e mesmo baseando-se nos 

estudos de Lopes (1971), se ocorreu uma forma de lealdade transgeracional pela 

empresa; ou da transmissão de um amor pelo ofício (ideal de artesão ou de 
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camponês transformado em proletário); ou do incentivo dos pais pela garantia de 

emprego, através do ingresso na escola. 

 Pode-se supor que essas três atitudes se combinem, em dose variável. 

 

As ações educacionais na vida do aprendiz 

 
 Ao fazer a leitura dos quadros e seus respectivos comentários, constata-se que 

todos os entrevistados afirmam que as ações educacionais conduzem os aprendizes 

a apresentarem mudanças de comportamentos, que são exigidos no meio 

empresarial e, conseqüentemente, refletem na vida de cada um enquanto cidadão.

 Foram consideradas como ações educacionais a interação conjunta da equipe 

escolar, compreendida por Diretor, Coordenadora, Docentes e Funcionários no 

processo de ensino-aprendizagem dos aprendizes presentes nos quadros 6, 7 e 11. 

 Todo o processo de ensino-aprendizagem não atingiria o desenvolvimento das 

competências técnicas e comportamentais, importantes para a atuação do futuro 

profissional, se fosse centralizado no conteúdo ou na ação fragmentada do educador 

no âmbito da sala de aula. Para Freire (2005), a educação deve desenvolver a 

consciência crítica, transformadora da realidade, o pensar autêntico, integrado, 

incorporado no processo de ensino como um todo em que educadores e educandos 

constroem juntos o conhecimento, ao contrário da educação “bancária” em que o 

professor é o detentor do saber e o educando o fiel depositário.  

 Esse processo de construção do conhecimento foi atingido quando da 

reestruturação do curso ocorrida a partir de 2000, mencionada por E4, quadro 11, 

com a inserção do Ensino Dual, que possibilitou a extrapolação do ambiente da sala 

de aula para buscar a origem, a natureza, o valor, os limites do conhecimento e 

“pelo fato de constituir-se em uma situação gnosiológica, o papel do educador 

problematizador é proporcionar, com os educandos, as condições em que se dê a 

superação do conhecimento [...] assim, a educação problematizadora, de caráter 

reflexivo, implica um constante ato de desvelamento da realidade”. (Freire 2005, p. 

80)  

 Isso é possível de ser constatado nos quadros 4 e 5 sobre o Ensino Dual, que 

possibilita aos aprendizes a compreensão dos desafios que enfrentarão e, à medida 

que são obrigados a responder, através da ação, sobre esses desafios terão a 

oportunidade de reconhecer o seu compromisso enquanto futuros profissionais. 
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 Assim, os processos de ensino-aprendizagem desenvolvem as competências 

técnicas e comportamentais focadas no ambiente profissional, no relacionamento 

com as pessoas, na comunicação interpessoal e na ética no trabalho. 

 Para Saviani (1994) o grande desafio interposto à educação é desenvolver ao 

máximo às potencialidades dos indivíduos para que possam se inserir no meio 

produtivo, tornem-se aptos a viver na sociedade e na vida moderna. Nesse sentido, 

todos os entrevistados manifestam que as ações educacionais desenvolveram 

conhecimentos, habilidades e atitudes importantes para a atuação do profissional e 

em todos os espaços sociais em que atuam como cidadãos (ver quadro 9). 

 Finalizando, foi possível constatar que para os entrevistados a formação 

oferecida pela escola proporciona condições de atuação em qualquer área da 

empresa ou em outras. Apenas dois deles (E2 e E3) comentam que julgam ter 

condições de atuação em outras empresas, mas não manifestaram interesse por 

essa opção. Os outros dois (E1 e E4) não se manifestaram a respeito, apenas um 

deles (E4) revelou ter receio de sair da empresa, mas atribuiu essa situação a 

problemas pessoais e não quanto à formação profissional. 

 De modo geral, todos demonstraram satisfação por terem recebido uma 

formação profissional, considerada por eles diferenciada e que oferece condições de 

atuação na empresa analisada ou em outras, caso haja necessidade de buscarem 

novas oportunidades no mercado de trabalho.  

 
 

 

2.3 Segundo Grupo de Entrevistados -  Ex-aprendizes que Atuam em outras 
Empresas  
 

 

2.3.1 Apresentação dos Entrevistados 
 
Período Escolar 
 
 

 
Participante 

 
Sexo 

 
Idade 

Entrada na  
Escola 

Saída da 
Escola 

F1 feminino 19 anos 01/02/2003 18/12/2003 
F2 feminino 18 anos 12/07/2004 11/07/2006 
F3 masculino 19 anos 11/08/2003 01/07/2005 
F4 masculino 19 anos 02/02/2004 16/12/2005 
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Função do Ex-aprendiz na Empresa  e Período de Desligamento 
 
 

 
 

Participante 

Função na 
Empresa 
após a 

conclusão do 
curso  

 
Data de 
Saída da 
Empresa 

 
Função em 

outra Empresa 

 
 

Empresa 

F1 Pontiadeira 21/01/2006 Representante 
Comercial 

Progeral 
Abraçadeiras 

F2 Não foi 
efetivada 

11/07/2006 Operadora de 
Caixa 

UNIBANCO 

F3 Operador de 
Estamparia 

22/05/2006 Técnico 
Mecânico 

PETROBRAS 

F4 Montador de 
Produção 

18/10/2006 Analista AUDATEX 

 
 
 
 
2.3.2 Depoimentos dos Entrevistados  
 
 
Quadro 1b – Ingresso na escola 
 

Pergunta: Você pode resumir em poucas palavras os motivos pelos quais ingressou 
na escola? 
 

a) Depoimentos b) Aspectos Relevantes 
F1 - Foi pelo pai. O meu pai falava que o SENAI 
na empresa era bom. Dizia que eu iria aprender  
a ter o meu “dinheirinho”, ao mesmo tempo. A 
princípio, o que eu queria fazer era entrar na 
escola e juntar dinheiro para pagar a faculdade. 
Era essa a minha intenção. Talvez se eu não 
tivesse entrado no SENAI teria procurado outra 
coisa, porque, naquela idade, eu queria 
trabalhar. Eu queria fazer alguma coisa, queria 
ter alguma atividade. 

• Entrou na escola para 
corresponder às 
expectativas do pai.  

• Ter uma ocupação e pagar 
a faculdade. 

F2 - A minha irmã ingressou no SENAI e fez 
uma carreira brilhante dentro da escola e da 
empresa. Na minha família todos tinham na 
minha irmã um exemplo de filha e de irmã. Eu, 
na verdade, nunca gostei de sujar a minha mão 
e de mexer com graxa, mas eu precisava provar 
para o meu pai que eu conseguiria, porque 

• Precisava provar para a 
família de que era capaz 
de passar no processo 
seletivo. 
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ninguém acreditava que eu fosse capaz de 
entrar na escola, por ser muito difícil. Eu 
consegui e isso foi muito importante pra mim, 
pois eu queria seguir os mesmos passos da 
minha irmã. 
F3 - Assim como a maioria das pessoas que 
ingressa no SENAI, a influência foi paterna. A 
opção foi pela área técnica, para poder dar 
continuidade aos estudos com um curso 
superior que desse outra oportunidade de 
carreira que não fosse a área de produção da 
empresa. Não seria a área de engenharia, mas 
talvez a área de marketing, completamente 
diferente da formação oferecida pela escola. O 
mercado de trabalho está escasso e com um 
curso técnico é um pouco mais fácil conseguir 
um emprego. No caso do SENAI na empresa, 
existe a questão da oportunidade de emprego 
após o término do curso. 

• Influência do pai na 
escolha do SENAI. 

• A expectativa de que o 
curso ofereceria bagagem 
de conhecimento para 
prosseguir os estudos no 
curso superior. 

• A área de interesse da 
empresa era a de 
Marketing e não a de 
produção. 

F4 - Primeiramente, eu queria provar para mim 
mesmo que poderia ser alguém. Entrar no 
SENAI da empresa, por ser difícil de entrar e por 
ser um desafio para mim. Eu já havia prestado a 
escola federal, a ETE e em outro SENAI e 
passei em todos. Para entrar na escola eu nem 
havia estudado e consegui entrar. Hoje eu 
acredito muito mais em mim e ganhei muita 
credibilidade com  os meus pais. 

• Expectativa de entrar no 
SENAI da empresa. 

• Adquirir  conhecimento 
técnico. 

 
 
 Este quadro, por meio da leitura das colunas a e b, revela que a expectativa 

dos entrevistados era de corresponder às expectativas dos pais na escolha da 

carreira profissional, de acordo com o relato de F1 e F3.  
 Entrar na escola era, para F2, o único meio de seguir os mesmos passos da 

irmã que, segundo ela, teve uma carreira brilhante dentro da empresa e “... 

precisava provar para o meu pai que eu conseguiria, porque ninguém acreditava que 

eu fosse capaz de entrar na escola, porque é muito difícil. Eu consegui e isso foi 

muito importante pra mim, pois eu queria seguir os mesmos passos da minha irmã”. 

 A independência financeira foi apontada por F1 quando afirma que seu pai 

dizia que além de aprender teria o seu dinheiro e que para ela seria a garantia de 

continuidade dos estudos universitários. 

 A continuidade de estudos universitários foi relatada por F3, porém a sua 

expectativa estava mais ligada à oportunidade de atuação na empresa, desde que 

não fosse na produção, quando relata que a sua “... opção foi pela área técnica, para 
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poder dar continuidade aos estudos com um curso superior que desse outra 

oportunidade de carreira que não fosse a área de produção da empresa. Não seria a 

área de engenharia, mas talvez a área de marketing, completamente diferente da 

formação oferecida pela escola”.  

 Ele complementa que foi a única escola que ofereceu a oportunidade de 

emprego, diferente das outras, que não estão inseridas na empresa.  

 Os motivos que fizeram F4 ingressar na escola foram “... por ser difícil de entrar 

e por ser um desafio para mim”. 

 Em síntese, foi possível perceber que a influência da família na escolha 

profissional é uma forma de transmissão de “capital familiar”, distinta da transmissão 

de um capital familiar teorizada por Bourdieu33.  

 

 

Quadro 2b – Impressões sobre a escola 
 
Pergunta: Quais foram as impressões que você teve da escola quando iniciou?  
 

a) Depoimentos b) Aspectos Relevantes 
F1 – Nossa! Foi aquela coisa, porque eu 
nunca havia trabalhado antes, nunca tive 
contato com nenhuma empresa. Aí, entrei 
naquele “monstro”, naquele mundo que era 
a escola e a empresa. Foi um choque, um 
baque. É muito grande e também um mundo 
de possibilidades para você aprender. 
Mesmo assim, o impacto foi grande. 

• A dimensão da escola e da 
empresa provocou grande 
impacto que foi superado pelas 
grandes possibilidades de 
aprendizagem. 

F2 - Eu gosto de coisas novas, era tudo 
novidade pra mim, mas ao mesmo tempo 
tudo muito grande; a empresa é grande. A 
minha irmã falava muito da escola, e eu 
imaginava algo escuro, sujo e não foi nada 
disso. O lugar tinha cara de escola e eu não 
imaginava uma escola daquele jeito dentro 
da empresa. Um lugar para aprender, para 
errar e aprender novamente. 

• Os espaços da escola e da 
empresa surpreenderam-na. 

• Expectativa de aprender com 
os próprios erros. 

F3 - Fiquei um pouco assustado. A escola 
muito grande e a empresa também. Pensei 

• Ficou assustado com a 

                                                 
33 Bourdieu, na análise do capital familiar, dá ênfase aos capitais cultural, econômico e social. Mas no 
meio operário, desenvolve-se uma forma mais modesta de transmissão de um “capital” aos filhos: o 
domínio de um ofício manual encarado como nobilitante pelo fato de ainda apresentar um 
componente artesanal. O pai operário pode ainda transmitir a seu filho uma inclinação profissional 
que, a rigor, não se configura como um “capital”, ou seja, a disposição de permanecer, por lealdade 
“pessoal” na mesma empresa. 
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como seriam as coisas. Aí percebi que 
poderia ser um profissional, mas não 
consegui dimensionar o quanto isso mudaria 
a minha vida. Tive a questão de ter que 
estudar oito horas por dia e a noite fazer o 
Ensino Médio. Antigamente era junto, mas 
na minha época já era separado. Eu 
chegava lá às oito horas, ficava até as cinco, 
tomava banho na escola, jantava e ia direto 
para a outra escola. Se tivesse que ir pra 
casa ou jantava ou tomava banho, não dava 
tempo. Não tinha tempo pra nada e de final 
de semana tinha que fazer os trabalhos. 
Optei em ir de madrugada para a escola e 
fazia as coisas lá pra não comprometer os 
finais de semana, porque sempre tive uma 
vida social ativa, com o pessoal da igreja. A 
primeira impressão que tive é que não daria 
conta de tudo isso. Lógico que tive a alegria 
de entrar e se não conseguisse dar conta 
seria uma frustração. Os meus pais sentiram 
muito orgulho quando eu entrei e o meu 
irmão se viu na obrigação de passar para ter 
a mesma atenção dos meus pais, mas eu 
sei que ele não gosta de estar na escola. 
Está sendo bom pra ele, em termos de 
relacionamento com as pessoas, o convívio 
com os outros está sendo muito bom, por 
ser muito tímido. Se ele desistisse seria 
ruim, mesmo que em casa não tenha aquela 
pressão, você mesmo se pressiona no 
sentido de passar nos testes e corresponder 
às suas próprias expectativas. 

dimensão da escola e da 
empresa. 

• Quando passou nos testes 
correspondeu às expectativas 
do pai. 

• Não conseguir dar conta dos 
compromissos seria uma 
frustração para os pais. 

• A escola exigiu muito dele por 
ter que permanecer 8 horas 
diárias e o Ensino Médio à 
noite. 

• Teve de se organizar para não 
comprometer os seus 
compromissos com a igreja 
que freqüenta. 

F4 - Quando eu fui fazer uma visita à fábrica 
fiquei encantado com as áreas da empresa 
que eram robotizadas e disse pra mim 
mesmo que um dia ia fazer o SENAI e ia 
aprender muita coisa sobre a fábrica e que 
iam me dar muitas oportunidades de 
aprendizagem. 
Ao entrar na escola imaginei que ia conviver 
com pessoas muito capacitadas, filhos de 
gerentes. Tive muito orgulho de mim, 
principalmente por estar estudando numa 
escola dentro de uma multinacional. 

• Expectativa de aprender 
muito com a escola e de ter 
grandes possibilidades de 
aprendizagem. 

 
 
 Ao fazer a leitura deste quadro apreende-se que a dimensão da escola e da 

empresa provocou grande impacto nos ex-aprendizes F1, F2 e F3 que foi superado 
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à medida que as possibilidades de aprendizagem foram surgindo no decorrer do 

curso. 

  A dimensão da empresa não assustou F4, que viu na escola grandes 

possibilidades de aprender, por estar mais próxima dos processos produtivos, 

quando afirma que “... eu fui fazer uma visita à fábrica, fiquei encantado com as 

áreas da empresa, que eram robotizadas, e disse pra mim mesmo que um dia ia 

fazer o SENAI e ia aprender muita coisa sobre a fábrica e que iam me dar muitas 

oportunidades de aprendizagem”.  

 As oportunidades de aprendizagem também foram percebidas por F3, porém o 

nível de exigência da escola, o tempo de permanência em período integral, a 

exigência das tarefas a serem executadas, as atividades escolares referentes ao 

Ensino Médio, realizado no período noturno, e os seus compromissos sociais 

causaram preocupação e receio em não conseguir corresponder às expectativas dos 

pais, caso viesse a fracassar. 

 Ele demonstrou a mesma preocupação com relação ao seu irmão que 

ingressou na escola no 2.º semestre de 2006 e que se mantém na escola, mesmo 

sem gostar do curso, mas apenas para corresponder às expectativas dos pais. 

 Com relação às expectativas dos pais, conforme analisado no quadro 1, a 

maioria dos entrevistados revelou ter sido influenciado pelos pais na opção pela 

formação profissional na escola inserida na empresa automobilística, por ter a 

garantia de emprego, após o término do curso. 

 
 
Quadro 3b – Expectativas quanto à formação profissional 
 
Pergunta: Quais eram as suas expectativas quanto à formação oferecida pela 
escola? 
 

a) Depoimentos b) Aspectos Relevantes 
F1 – Bom, quando eu entrei, imaginei que era 
aquele curso de SENAI antigo. Aquele somente 
de meter a mão na graxa, aprender a usar um 
torno e uma fresa. Superou as minhas 
expectativas, foi muito mais do que eu 
imaginava do curso. Ele focou coisas 
extremamente importantes que são 
fundamentais na minha carreira como, por 
exemplo, a educação pessoal do profissional, 
porque você não aprende apenas com a parte 

• Quando entrou esperava 
         um curso do SENAI antigo,   
         meter a mão na graxa,  
         aprender a usar o torno. 

• O curso forma o 
profissional. 
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técnica, aprende a ser um profissional e que vai 
trabalhar na empresa. 
F2 - No início eu imaginava que a escola 
formasse o profissional apenas para atuar 
dentro da empresa, passado um ano de curso 
comecei a perceber que era bem diferente. As 
aulas do Prof. Dorival, que no início não dava 
importância, porque imaginava que eu iria para 
a produção, seria igual a todo mundo e para ter 
um reconhecimento teria que ter algo mais do 
que, simplesmente, o SENAI. No decorrer do 
curso, a minha visão de formação mudou muito, 
porque pensei que aprenderia somente 
mecânica, hidráulica, pneumática etc. E fui 
percebendo que sairia um profissional diferente. 
A faculdade não prepara os profissionais para ir 
em busca de um primeiro emprego. O SENAI 
desenvolveu capacidades e qualidades 
pessoais através do PETRA que, no começo, eu 
não dava importância e hoje vejo o quando 
foram importantes na minha vida. 

• Expectativa inicial de um 
ensino para atuar dentro 
da empresa. 

• Depois percebeu que 
estava sendo formada 
para ser uma profissional 
com muitas qualidades. 

• O PETRA proporcionou o 
desenvolvimento de 
qualidades e 
capacidades pessoais. 

• Ensinou a ser uma 
profissional. 

F3 - Eu esperava um conhecimento técnico 
maior por parte da escola. Como aqueles que 
são oferecidos nos outros SENAI’s, com apenas 
a parte técnica. As aulas de teatro, por exemplo, 
foram importantes, mas eu questiono a parte 
técnica. Penso que é a única escola do SENAI 
que tem a formação que é oferecida, mas a 
parte técnica, no meu caso, hoje, faria muita 
diferença.  

• A expectativa era para 
um ensino técnico mais 
aprofundado. 

F4 - Quando eu entrei pensei que ia aprender a 
parte técnica e foi muito mais do que eu 
imaginava. Você está em contato direto com a 
empresa e isso faz com que você aprenda 
muito. Estar numa escola o período integral faz, 
também, com que você aprenda a se relacionar 
com as pessoas. Diferente do SENAI, fora da 
empresa, que ensina somente o técnico, com 
uma formação rápida. Forma um especialista. 
O SENAI na empresa vai além da questão 
técnica. 

• Constatou que em uma 
escola em período 
integral aprende-se a 
relacionar com as 
pessoas. 

• O SENAI fora da 
empresa ensina o lado 
técnico. Uma formação 
rápida de especialista. 

 
 
 Este quadro apresenta as expectativas dos entrevistados com relação à 

formação oferecida pela escola. Eles se mostraram surpreendidos com a prática 

pedagógica voltada para o desenvolvimento de qualidades pessoais importantes 

para a atuação no futuro profissional. 
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 Com a leitura do depoimento de F1 foi possível perceber que esperava obter 

uma orientação convencional, voltada para a formação de especialistas, quando diz 

que “... imaginei que era aquele curso de SENAI antigo. Aquele de meter a mão na 

graxa, aprender a usar o torno e a fresa. Superou as minhas expectativas, foi muito 

mais do que eu imaginava do curso. Ele focou coisas extremamente importantes que 

são fundamentais na minha carreira como, por exemplo, a educação pessoal do 

profissional, porque você não aprende apenas com a parte técnica, aprende a ser 

um profissional”. 

  O mesmo aconteceu com os demais entrevistados, apenas F2 e F3 apontam 

para as ações pedagógicas dos docentes na aquisição de qualidades que favorecem 

a formação dos futuros profissionais que o mercado de trabalho necessita.  

 Essa afirmação é constatada no depoimento de F2 quando relata que “no 

decorrer do curso a minha visão de formação mudou muito, porque pensei que 

aprenderia somente mecânica, hidráulica, pneumática etc. E fui percebendo que 

sairia um profissional diferente. [...] o SENAI desenvolveu capacidades e qualidades 

pessoais através do PETRA”.  

 F3 reafirma que as ações pedagógicas foram importantes, quando se refere às 

aulas de teatro e que é a “única escola do SENAI que tem a formação oferecida”, 

porém, em sua opinião, faltou aprofundamento técnico. 

 Com relação a essa questão, percebe-se que, neste grupo, foi o único 

entrevistado que fez menção à falta de aprofundamento técnico, o que pode ser uma 

situação pontual devido ao seu cargo de Técnico Mecânico na empresa atual. 

 F4 faz uma comparação da escola inserida na empresa em relação a outras 

instituições educacionais. Para ele essas instituições ensinam “... somente o técnico, 

com uma formação rápida. Forma um especialista”. Diferente daquela que está 

dentro da empresa, cuja formação "... vai além da questão técnica”. 

 Para finalizar, apreende-se que a formação oferecida pela escola desenvolveu, 

por meio dos processos de ensino-aprendizagem, segundo o que se pode constatar 

nos relatos dos entrevistados, as competências técnicas e comportamentais 

importantes para esses jovens profissionais que foram para o mercado em busca de 

novas oportunidades de trabalho. 
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Quadro 4b - Função da escola 
 
Pergunta: Que função você atribui para a escola? 
 

a) Depoimentos b) Aspectos relevantes 
F1 - A função da escola é formar um profissional 
para atuar não somente na empresa, mas 
também em outras. Você aprende coisas ali que  
vai usar em diferentes áreas da empresa ou fora 
dela. Ajuda a pessoa a relacionar-se com outras 
pessoas no seu dia-a-dia, não se aprende 
somente a parte técnica. É muito mais 
abrangente. 

• A escola forma o 
profissional para atuar 
em qualquer empresa. 

• Ensina a ser um 
profissional. 

• A formação é 
abrangente. 

 
F2 - Logo que eu entrei no Banco encontrei com 
alguns professores e disse para eles que o 
SENAI é muito mais do que formar só um “pião 
de chão de fábrica”. Ele forma um profissional 
diferenciado. Hoje eu sei que tenho muita coisa 
para aprender, mas eu sei do que uma empresa 
espera de um profissional. O SENAI não foi um 
emprego pra mim, um primeiro emprego. Eu 
estava estudando, aprendendo a ser um 
profissional. Hoje eu sei o que é ser um 
profissional, porque eu quero crescer e quero 
aprender muito. O Banco está sendo o meu 
primeiro emprego. O SENAI me deu condições 
de ser esse profissional. 

• Na escola estudava e 
aprendia a ser uma 
profissional. 

• A escola forma um 
profissional diferenciado. 

F3 - A escola foi uma base pra mim, se estou 
onde estou foi porque a escola foi uma base pra 
mim, senão, com certeza, não estaria em lugar 
nenhum. A escola me deu uma pequena base 
para que eu pudesse caminhar com as próprias 
pernas. Sem a escola não teria base nenhuma. 
Foi a partir daí que fui em busca de uma 
faculdade, hoje em função do meu trabalho eu 
tranquei a matrícula, mas durante o período em 
que cursei aprendi bastante. 

• A escola foi a base para 
ser o profissional. 

• A base dada pela escola 
permitiu entrar na 
faculdade. 

F4 - É uma escola profissionalizante que oferece 
condições de formar o técnico e de formar 
pessoas a serem cidadãos. Hoje eu tenho uma 
visão diferente daquela de quando eu entrei. A 
escola trabalha bem o PETRA, por exemplo, e 
não vou fazer coisas para os outros que não 
quero que façam pra mim. 

• A escola na empresa é 
profissionalizante. 

• A escola formou o 
técnico e o cidadão. 

• O PETRA desenvolveu 
as qualidades pessoais. 
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  Os depoimentos dos entrevistados sugerem que a escola forma profissionais 

diferenciados para atuarem tanto na empresa analisada como no mercado de 

trabalho. 

 É possível verificar que a formação dos profissionais foi apontada por F4 

quando reforça que é profissionalizante para atribuir à escola o papel de “... formar o 

técnico e de formar pessoas a serem cidadãos”. 

 F2 disse que a escola forma mais do que um profissional para trabalhar na 

linha de produção quando se utiliza o termo “pião de chão de fábrica” para definir 

que a formação oferecida deu condições de ser um profissional diferenciado. 

 Esse diferencial pode ser percebido no depoimento de F1, quando afirma que a 

formação oferecida pela escola é abrangente e que “... não se aprende somente a 

parte técnica”, aprende a “... relacionar-se com outras pessoas no seu dia-a-dia”, 

que é uma das qualidades pessoais desenvolvidas através do modelo PETRA de 

formação profissional. 

 F4 também mencionou que a “escola trabalha bem o PETRA” quando 

comentou que aprendeu a “... não fazer coisas para os outros que não quero que 

façam pra mim”. 

 Essas qualidades pessoais permitem que o profissional aprenda a “enfrentar 

futuras alterações no conteúdo do seu trabalho quanto em seu perfil de 

desempenho”. (Fransceschini in Market, 1996, p.151) 

 As qualidades do profissional não foram mencionadas por F3 que se referiu à 

escola como a base para ser o profissional e para poder ingressar na faculdade. 

 

 

Quadro 5b – Ações educacionais na formação do profissional 
 
Pergunta: Quais foram as ações da escola que garantem ou garantiram sua 
atuação como profissional em outra empresa? 
 

a) Depoimentos b) Aspectos Relevantes 
F1 - Quando eu resolvi sair da empresa, 
comecei a mandar currículo e a procurar 
emprego. Recebi várias propostas ao mesmo 
tempo, porque quando analisavam o meu 
currículo, muitos se espantavam com a minha 
formação e com a minha idade. O pessoal ficava 
impressionado, porque hoje é difícil encontrar o 
profissional que faz faculdade e que tenha 

• A formação oferecida 
pela escola não se limita 
às necessidades da 
empresa. 

• Os conhecimentos 
podem ser aplicados em 
qualquer área da 
empresa ou em outras 
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algum tipo de experiência. E não é só a 
experiência, precisa ter conhecimento técnico. 
Na empresa conheci todo o processo de 
fabricação de um carro e na escola obtive o 
conhecimento técnico. Tudo contribuiu muito 
para o conhecimento que tenho hoje. A fábrica 
foi um laboratório de aprendizagem pra mim. 

empresas. 
 

F2 - Ontem eu estava em casa procurando um 
material sobre Ergonomia do Prof. Varley. 
Encontrei o manual do aluno da escola e foi 
engraçado lembrar de algumas orientações que 
recebia quanto à marcação de cartão, as 
notificações que a gente recebia quando 
deixava de marcar cartão. A escola me 
mostrava o que eu tinha que aprender como ser 
um profissional. Hoje, quando entro no Banco 
me policio para não errar. A disciplina na escola 
era rígida e me ensinou a ser um profissional. E 
isso é esplêndido. Quanto às aulas, na minha 
entrevista, eu lembrei demais das dinâmicas de 
grupo que o Prof. Dorival aplicava em aula e, 
enquanto aluna, não dava muita importância. 
Depois que eu entrei no Banco, encontrei com o 
Prof. Zezo e comentei todas essas coisas com 
ele. Acabei sendo convidada por ele para falar 
com os alunos que estavam no primeiro termo, 
porque quando a gente está na escola, não 
consegue entender a real essência do SENAI. 
São as pequenas coisas que não damos 
importância, enquanto alunos, e que são 
importantes, como por exemplo, a postura do 
profissional no seu trabalho e que eu não 
esqueço. No meu trabalho não vou aplicar a 
mecânica, a hidráulica e a pneumática, mas a 
minha postura de profissional é um diferencial. 

• A disciplina rígida da 
escola fez com que 
aprendesse a ser uma 
profissional. 

• Aprendeu com os 
próprios erros. 

• Na sua função atual não 
vai aplicar os 
conhecimentos técnicos, 
mas a sua postura 
profissional é um 
diferencial. 

F3 - Como já respondi, a escola ofereceu a base 
técnica que me deu condições para buscar  
novas oportunidades de trabalho. A base 
comportamental eu tive no Ensino Fundamental, 
porque estudei numa escola de freiras, onde a 
disciplina é bastante rígida. No SENAI havia 
rigidez e eu não estranhei muito, porque já 
estava acostumado, até não aceitava certos 
tipos de comportamento dos colegas. 

• A escola ofereceu a base 
técnica. 

• A base comportamental 
teve quando estudou em 
colégio de freiras e que 
era bastante rígido. 

F4 - Para mim, o fato de ter participado de uma 
escola inserida na empresa automobilística me 
deu todas as condições para atuar na empresa 
em que estou, porque todas as pesquisas, os 
projetos e trabalhos tinham como enfoque 
principal o automóvel e seus processos. Isso 

• A escola  ofereceu os 
conhecimentos 
necessários para as suas 
necessidades 
profissionais. 

• Ofereceu condições para 
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para mim foi fundamental. Também teve um 
fator muito importante, a entrevista. Me lembrei 
das aulas do Dorival que trabalhavam a postura 
na entrevista com as dinâmicas de grupo. 
Quando a gente está na escola não dá o devido 
valor às aulas. À medida que vamos 
amadurecendo, aprendemos a valorizar certas 
coisas que, como alunos, não damos a devida 
importância. Creio que não temos metas 
estabelecidas, não temos foco, então as aulas 
são chatas. Acho que não estávamos nem aí 
pra vida e não tínhamos a visão do futuro 
próximo. 

o seu bom desempenho 
na entrevista. 

 

 

  Constata-se, com a leitura das colunas a e b, que é generalizada a percepção 

dos entrevistados sobre a formação oferecida pela escola, orientada para a 

aquisição dos conhecimentos técnicos e o desenvolvimento dos aspectos 

comportamentais para a atuação do profissional. 

 Os entrevistados F1, F3 e F4 trabalharam na empresa, após terem concluído o 

período escolar e passados dois ou três anos, optaram em buscar novas 

oportunidades no mercado de trabalho. Sendo assim, candidataram-se às vagas 

disponíveis em outras empresas e perceberam que os conhecimentos técnicos e 

comportamentais conduziram a um bom desempenho no processo seletivo, 

conforme pode ser constatado nos relatos de: 

• F1 – “... quando analisavam o meu currículo, muitos se espantavam com a 

minha formação e com a minha idade. O pessoal ficava impressionado, 

porque hoje é difícil encontrar o profissional que faz faculdade e que tenha 

algum tipo de experiência. E não é só a experiência, precisa ter conhecimento 

técnico”; 

• F3 – “... a escola ofereceu a base técnica que me deu condições de buscar de 

novas oportunidades de trabalho”; 

• F4 – “... o fato de ter participado de uma escola inserida na empresa 

automobilística me deu todas as condições para atuar na empresa em que 

estou, porque todas as pesquisas, os projetos e trabalhos tinham como 

enfoque principal o automóvel e seus processos. Isso para mim foi 

fundamental [...] me lembrei das aulas do Dorival que trabalhavam a postura 

na entrevista com dinâmicas de grupo...”. 
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 Dos relatos acima o que chamou a atenção foi que F3 deu como resposta, 

durante a entrevista, que a escola não ofereceu toda a base técnica necessária para 

o cargo em que está atualmente, mas ao responder esta pergunta comentou que o 

conhecimento técnico deu condições de buscar novas oportunidades de trabalho. 

 Para ele a base comportamental, oferecida pela escola, não promoveu 

mudanças em seu comportamento por ter estudado, durante o Ensino Fundamental, 

em escola de freiras, cuja disciplina foi bastante rígida e que o SENAI não era, em 

sua opinião, tão rígido. 

 Diferente dos demais entrevistados que julgaram a escola rígida quanto aos 

aspectos comportamentais, no caso específico de F2 essa rigidez ensinou a ser uma 

profissional e que “... hoje, quando entro no Banco me policio para não errar [...]. E 

isso é esplêndido”. 

 Ela citou que as dinâmicas de grupo, desenvolvidas durante as aulas, foram 

importantes para o seu bom desempenho durante a entrevista de entrada na 

empresa atual. 

 Em síntese, percebe-se que o processo de ensino-aprendizagem foi importante 

para aquisição dos conhecimentos técnicos, fundamentais para a atuação desses 

ex-aprendizes na empresa analisada e ofereceu novas oportunidades de trabalho, 

com exceção de F2 que não foi efetivada na empresa após o término do curso. 

 
 
Quadro 6b – A formação profissional 
 
Pergunta: A formação oferecida pela escola é somente técnica? 
 

a) Depoimentos b) Aspectos Relevantes 
F1 - Não, com certeza que não, embora a escola 
esteja no interior da empresa. A Educação 
Profissional oferecida para os alunos pode ser 
utilizada em qualquer área da empresa e em 
qualquer outra empresa. É difícil encontrar gente 
nova com tanto conhecimento, com tanta 
capacidade e, principalmente, com vontade de 
fazer e de aprender. 

• A escola forma o 
profissional com grande 
conhecimento para atuar 
na empresa ou fora dela. 

F2 – Não. Eu acabei de responder que a parte 
técnica, no meu caso nem vou usar muito, mas 
a minha postura, enquanto profissional, é que 
faz a diferença na minha atuação hoje. 

• Os aspectos 
comportamentais fizeram 
a diferença na empresa 
em que atua. 

F3 – Não. Ela trabalha a formação técnica e a 
comportamental, meio a meio. Poderia trabalhar 

• A formação oferecida 
pela escola foi técnica e 
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mais a técnica do que a comportamental, pelo 
menos pra mim. Diminuir a carga horária das 
disciplinas que trabalham o comportamental, 
mas sendo até um pouco mais rígida nos 
aspectos comportamentais e nas avaliações 
comportamentais. Trabalhar mais o técnico, 
aprofundando o conhecimento técnico dos 
alunos. Um outro aspecto que a escola deveria 
dirigir um pouco mais de atenção é para a 
rigidez nas avaliações comportamentais. Sei que 
isso não é bom, porque vai tirar da escola 
alunos que não conseguiram corresponder 
positivamente, mas a escola ganharia um pouco 
mais de credibilidade. Isso acaba, também, 
desmotivando os alunos. Lembro de alunos que 
começaram bem e, depois, em função de uma 
avaliação, não muito justa, acabaram 
empurrando o curso até o fim e descambaram 
de vez ao ir para a fábrica. A classificação feita 
no final do último termo é injusta. Banalizou todo 
o processo de escolha das áreas, porque 
acabou colocando alunos bem colocados com 
alunos que estavam em último lugar para 
trabalharem juntos. Isso foi motivo de muita 
gozação daqueles que levaram o curso na 
brincadeira. 

comportamental. 
• A preferência era pela 

formação técnica. 
• As avaliações 

comportamentais 
deveriam ter sido mais 
rígidas. 

F4 – A formação não é somente técnica. Nos 
primeiros termos ela é mais técnica e também 
trabalha as questões comportamentais. Ela 
oferece condições de desenvolver o lado ético, o 
humano e a formar o cidadão. 
Eu, hoje, sou diferente daquele que iniciou na 
escola. Sei que não devo fazer algumas coisas 
que no passado faria sem qualquer 
preocupação. Na escola aprendi a ver as coisas 
de maneira diferente e a me tornar uma pessoa 
diferente. 
 

• A formação não é só 
técnica. 

• Os aspectos 
comportamentais 
trabalhados na escola 
mudaram a sua vida. 

 

 
  
 A tônica deste quadro revela a valorização dos aspectos comportamentais, por 

parte dos entrevistados, como diferencial de formação oferecida pela escola. 

  Esse diferencial foi citado por F2 quando diz que “... a minha postura, enquanto 

profissional, é que faz a diferença na minha atuação”.  Para ela, a parte técnica não 

foi relevante por atuar em um ramo de atividade completamente diferente da sua 

formação. 
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 Para F1 o diferencial de atuação está no conhecimento e na capacidade do 

profissional quando disse que “... é difícil encontrar gente nova com tanto 

conhecimento, com tanta capacidade e, principalmente, com vontade de fazer e de 

aprender”. Em sua opinião “... a Educação Profissional oferecida para os alunos 

pode ser utilizada em qualquer área da empresa e em qualquer outra empresa”. 

 F3 e F4 fazem referência à importância dos aspectos comportamentais. 

Apenas F4 destaca que “nos primeiros termos ela é mais técnica e também trabalha 

as questões comportamentais. Ela oferece condições de desenvolver o lado ético, o 

humano e a formar o cidadão”. 

 Esses entrevistados destacaram que os processos de ensino-aprendizagem 

envolveram um conjunto de ações que visara formar o profissional com 

competências técnicas e comportamentais para atender às necessidades da 

empresa e do mercado de trabalho. 

 Em síntese, todos os entrevistados, ressaltaram a importância das 

competências técnicas e comportamentais na formação do profissional. Apenas F3 

relata que as avaliações dos aspectos comportamentais dos aprendizes deveriam 

ser rígidas e que não concorda com o sistema de classificação adotado pela escola 

para a escolha das áreas de trabalho da empresa. 

 Por ter sido o único a apresentar essa situação pode ser considerada uma 

situação pontual e que não carece ser comentada neste contexto. 

   

 

Quadro 7b – Diferencial da formação profissional 
 
Pergunta: Qual é o diferencial que proporcionou a oportunidade de atuação em 
outra empresa? 
 

a) Depoimentos b) Aspectos Relevantes 
F1 - Todo esse diferencial de conhecimento faz 
do profissional um profissional diferente no 
mercado de trabalho. A empresa não sabe 
aproveitar os profissionais com o conhecimento 
que têm. E foi por isso que decidi sair e buscar 
algo melhor pra mim. 

• A escola forma 
profissional com grande 
conhecimento que a 
empresa não consegue 
aproveitar. 

F2 - Para eu responder a essa pergunta, preciso 
falar um pouco sobre a minha entrevista no 
Banco. Eu estava concorrendo à vaga 
juntamente com mais pessoas. Uns pós-
graduados, mestrandos, candidatos com MBA. 

• A postura durante a 
entrevista e o 
conhecimento sobre os 
processos da empresa, 
fizeram a diferença na 
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Na hora da apresentação dos candidatos fiquei 
preocupada com o currículo das pessoas e eu 
com 18 anos não tinha nada daquilo, mas já 
tinha estado dentro de uma empresa 
multinacional. Isso foi um diferencial, mas tinha 
um outro candidato que já tinha feito SENAI, em 
outro local. Para ele a entrevistadora não fez 
nenhuma pergunta, mas pra mim ela fez várias 
sobre a escola e sobre a empresa. Perguntou 
sobre a minha aprendizagem na escola e sobre 
o conhecimento que havia adquirido com 
relação à empresa, as dificuldades do 
trabalhador e as regras da empresa, que eu 
conhecia muito, porque nos últimos dois anos de 
formação o aluno fica quase que imerso dentro 
da empresa, através do Ensino Dual, diferente 
dos outros SENAI’s. 
Como eu ia trabalhar no UNIBANCO, dentro da 
própria empresa, conhecia muito dela. A minha 
postura profissional teve um peso positivo. Eu 
aprendi muito na escola e creio que tenha sido o 
diferencial que proporcionou a minha entrada no 
Banco. 

sua contratação. 

F3 - É engraçado o que eu vou falar, mas 
quando fui para a área, passados dois meses, já 
não agüentava mais trabalhar lá. Isso me forçou 
a ir para outra empresa. Estava trabalhando na 
Estamparia, talvez se estivesse na Engenharia, 
Fermentaria ou em outra área ligada à parte de 
mecânica, talvez estivesse lá até hoje. Mesmo 
estando incomodado com algumas coisas na 
empresa, a tendência é se acomodar. Você fica 
fazendo as mesmas coisas, não tem 
perspectiva, mas fica. Eu analiso, hoje, que a 
melhor coisa que eu fiz foi participar do concurso 
na Petrobras e ter passado. 
Aquilo que a escola ensinou aquilo que aprendi 
não se aplica na linha de produção. A escola 
tem o diferencial de formar bons profissionais. 
Os professores são acessíveis e estão atentos à 
aprendizagem dos alunos. O aluno que tem 
vontade de aprender tem excelente caminho a 
percorrer. Eu, particularmente, aprendi muito 
com o Viola, na área de Robótica e com o Álvaro 
com as disciplinas de Mecânica. Os alunos que 
são comprometidos, aplicados e que têm 
vontade de aprender aproveitam bem o curso. 
Eles têm a vantagem de ter acesso aos 
professores a qualquer momento. Sinto que para 
aproveitar bem o curso três aspectos são 

• Os conhecimentos 
apreendidos na escola 
não são aplicados na 
linha de produção. 

• A escola forma 
profissionais 
diferenciados. 

• Os professores são 
acessíveis e favorecem a 
aprendizagem dos 
alunos. 

• Para aproveitar o curso 
existem três condições 
fundamentais:  

 a aplicação dos 
alunos; 

 a aplicação dos 
professores; 

 a estrutura da 
coordenação. 
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fundamentais: a aplicação dos alunos, a 
aplicação dos professores e a estrutura da 
coordenação. Se uma delas é falha a formação 
também é falha, porque se o aluno não quer a 
formação não acontece, se o professor não está 
disposto a ensinar, a formação não acontece e 
se a coordenação não oferece o suporte 
necessário, a formação também não acontece. 
F4 - Bem, já respondi um pouco essa pergunta, 
mas o diferencial da escola é formar o homem-
cidadão, o homem-ético, com responsabilidade 
e com envolvimento naquilo que faz. Todas 
aquelas qualidades pessoais que são 
trabalhadas no PETRA e que aplicamos no 
nosso dia-a-dia. Eu aplico no meu trabalho. Sei 
de algumas coisas que posso fazer e as que não 
posso e acho que faço a diferença onde 
trabalho. 
 

• A escola desenvolve o 
homem-ético e o homem-
cidadão. 

 
 
  A leitura deste quadro permitiu verificar que o diferencial de formação oferecido 

pela escola proporcionou a oportunidade de atuação em outras empresas.  

 Essa oportunidade, segundo os entrevistados, foi em função de não se 

sentirem bem aproveitados na empresa analisada e, assim, buscarem outras 

oportunidades no mercado de trabalho, de acordo com o relato de: 

• F1 – “... a empresa não sabe aproveitar os profissionais com o conhecimento que 

têm. Foi por isso que decidi sair e buscar algo melhor pra mim”. 

• F3 – “... passados dois meses eu não agüentava mais trabalhar lá. Isso me 

forçou a ir para outra empresa. [...] Aquilo que a escola ensinou aquilo que 

aprendi não se aplicava na linha de produção. [...] Eu analiso, hoje, que a melhor 

coisa que eu fiz foi participar do concurso na Petrobrás e ter passado”. 

 Os motivos da não permanência na empresa não foram mencionados por F4, 

que apenas citou o diferencial de formação profissional que proporcionou 

oportunidade de atuação em outra empresa quando disse que “... o diferencial da 

escola é formar o homem-cidadão, o homem-ético, com responsabilidade e com 

envolvimento naquilo que faz. Todas aquelas qualidades pessoais que são 

trabalhadas no PETRA e que aplicamos no nosso dia-a-dia. Eu aplico no meu 

trabalho”. 
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    As qualidades pessoais, segundo o modelo PETRA de Formação Profissional 

”são entendidas como atitudes (cooperação, empatia, iniciativa) ou habilidades 

intelectuais complexas (capacidades de planejamento e resolução de problemas, 

racionalização). Elas podem ser aplicadas a qualquer disciplina ou ocupação e 

referem-se ao aluno como indivíduo (atenção, auto-suficiência, determinação) ou 

como participante de um grupo (integração, liderança emergencial, receptividade)”. 

(Fransnceschini in Market, 1996, p. 151) 

  Essas qualidades fizeram o diferencial de F2 que ao candidatar-se a uma vaga 

no Banco relatou que “... a minha postura profissional teve um peso positivo. Eu 

aprendi muito na escola e creio que tenha sido o diferencial que proporcionou a 

minha entrada no Banco”. 

 Ela atribuiu esse diferencial à sua postura profissional e ao conhecimento 

adquirido sobre a empresa em função de que nos “... dois anos de formação o aluno 

fica quase que imerso dentro da empresa, através do Ensino Dual, diferente dos 

outros SENAI’s”. 

 Em síntese, foi possível perceber que, na opinião dos entrevistados, o 

diferencial que proporcionou a oportunidade de atuação em outras empresas foram 

as competências técnicas e comportamentais desenvolvidas durante o curso. 

 

 

Quadro 8b – Deficiências no processo de ensino-aprendizagem 
 
Pergunta: O que faltou na sua formação profissional? 
 

a) Depoimentos b) Aspectos Relevantes 
F1 - É difícil, não sei se sinto falta de alguma 
coisa. Aprendi muito com a escola. Se sou o que 
sou, foi pelo que aprendi na escola. Tenho 
planos para a minha carreira e não sinto que 
tenha faltado algo. 

• Não faltou nada. 

F2 - Na minha visão, acho que não faltou nada. 
Eu aprendi muito a ser uma pessoa disciplinada. 
Na época em que era aluna, comentava com a 
minha mãe sobre as normas da escola. Ela dizia 
que parecia um exército. A escola era muito 
rígida, mas me ensinou a ser uma pessoa 
diferente. Creio que não faltou nada. 

• Não faltou nada. 
• A escola é rígida quanto 

à disciplina dos alunos. 

F3 - Já falei, mas faltou a formação técnica. 
Creio que não teve tempo hábil para isso. O 
Dual teria que ser reformulado. Acho muito 

• Faltou a formação 
técnica. 

• O aluno passa muito 
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tempo para o aluno ficar trabalhando na área, 
porque bitola muito o aluno, pois ele tem que 
atuar no processo da linha de montagem. 

tempo na linha de 
montagem. 

F4 - O que faltou foi ter um planejamento sobre 
o nosso futuro profissional quando entramos na 
escola. Se os alunos vão ficar na empresa têm 
uma perspectiva, se não, terão outras. A escola 
dá condições para atuar no mercado de 
trabalho, mas se os alunos se preparassem para 
isso ficaria mais fácil. Quando entramos não 
temos perspectiva do que vamos fazer como 
profissionais. Se vamos ou não ficar na 
empresa. A escola te dá condições para ir além 
do que a empresa oferece e dá condições para 
ir para o mercado de trabalho. 

• Falta de informações 
sobre a formação do 
futuro profissional. 

• A escola prepara o 
profissional para o 
mercado de trabalho e 
para a empresa. 

 
 
 Ao fazer a leitura das colunas acima, percebe-se que os entrevistados F1 e F2 

não apontaram nenhuma falha com relação à formação oferecida pela escola. 

 F2 disse que, aprendeu a ser uma pessoa disciplinada, “... a escola era muito 

rígida, mas me ensinou a ser uma pessoa diferente”. 

 O entrevistado F3, ao contrário de F2, enfatizou a falta de conhecimento 

técnico, porém no quadro 5b, Ações Educacionais na Formação Profissional, disse 

que foi a “... base técnica que me deu condições para buscar novas oportunidades 

de trabalho”.  

 Ele sugere reformulações no processo de ensino-aprendizagem do Dual, em 

que o aluno passa meio período imerso na manufatura e que, em sua opinião, é 

muito tempo de permanência na linha de montagem. 

 F4 não faz nenhuma citação com relação aos processos de ensino-

aprendizagem, apenas colocou que “a escola te dá condições para ir além do que a 

empresa oferece e dá condições para ir para o mercado de trabalho”.  Para ele 

faltou orientação sobre o plano de carreira do aprendiz, com perspectiva de atuação 

na empresa ou no mercado de trabalho. 

 Em síntese, os depoimentos revelaram que, com exceção de F1 e F2, os 

entrevistados F3 e F4, apontaram aspectos divergentes quanto à deficiência nos 

processos de ensino-aprendizagem. 

 No caso específico de F3 a deficiência foi na parte técnica, mas reconhece que 

sem o conhecimento técnico que obteve na escola não teria conquistado nova 

oportunidade no mercado de trabalho. 
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 Porém, para F4, a carência não foi com relação à formação profissional, mas a 

falta de um planejamento adequado da carreira dos aprendizes. Esse aspecto não 

precisa ser comentado. 

 

 

Quadro 9b – Vantagens da escola 
 
Pergunta: Quais as vantagens de ter estudado na escola? 
 

a) Depoimentos b) Aspectos Relevantes 
F1 - Como falei, quando eu não conhecia e não 
sabia o que era a escola, antes de me apaixonar 
por ela, o meu plano era juntar dinheiro para 
pagar a minha faculdade. Lógico que conquistei 
a minha independência financeira. E isso devo 
ao conhecimento que adquiri lá na escola e que 
a faculdade não oferece, talvez, depois que me 
formasse. A minha formação no SENAI da 
empresa tem um peso enorme no meu currículo 
e faz um diferencial de conhecimento que eu 
uso e que eu preciso na minha vida profissional. 
O nome da empresa tem um peso no currículo, 
mas a competência profissional, a diferença 
comportamental, que eu aprendi nessa escola, 
isso na minha opinião, fez a diferença no 
processo seletivo. Qualquer outra escola 
poderia me oferecer o conhecimento técnico, 
mas o diferencial da escola é justamente a 
solidificação do ser humano, se é que estou 
fazendo a colocação certa, porque quando a 
gente ingressa na escola é uma criança, com 15 
anos de idade, que não sabe absolutamente 
nada. Eu saí dali com uma postura diferente. O 
Petra me ofereceu as qualidades pessoais que 
todo o profissional deve ter ou saber. 

• Aprendeu na escola a ter 
competência profissional. 

• A escola desenvolveu as 
qualidades pessoais para 
o profissional. 

• A formação oferecida 
pela escola fez o 
diferencial na vida 
profissional. 

F2 - No começo eu achava engraçado os 
professores se chamarem de mestres. Hoje 
entendo que são mais que professores, 
diferentes das outras escolas. Então comecei a 
entender o significado dessa palavra. E não só 
os professores, é toda a equipe de profissionais 
que atuam na escola desde a coordenação até a 
bibliotecária. Depois que eu saí eu entendi que 
eles não são professores e nem mestres, são 
muito mais do que isso. Foi nesse 
relacionamento que eu pude aprender muita 
coisa boa pra mim. Existe um aspecto positivo 

• O diferencial da 
escola é a equipe 
escolar. 

• As ações 
educacionais foram a 
garantia de 
aprendizagem na 
escola. 
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de cada um que foi plantado dentro de mim. 
Eles souberam apontar as coisas erradas e 
souberam ser amigos na hora certa. 
F3 - A vantagem de ter estudado nessa escola 
foi que me deu a base que precisava para 
buscar novas oportunidades. Foi o ‘ponta-pé’ 
inicial para o mercado de trabalho.  

• A escola ofereceu 
condições de buscar 
novas oportunidades 
no mercado de 
trabalho. 

F4 - A vantagem é de estar numa multinacional, 
por aprender a ser um profissional. Para mim, foi 
importante porque aprendi tudo sobre carro. A 
empresa foi o ambiente de aprendizagem e isso 
foi o diferencial da escola com relação aos 
outros SENAI´s. Quando pedi o pacote de 
demissão voluntária (PDV) fiz entrevista na 
empresa em que estou hoje, concorrendo com 
pessoas com mais formação que eu e vi que a 
minha formação teve um peso bastante 
importante. Talvez o nome da empresa tenha 
favorecido um pouco, mas minha formação teve 
um peso enorme. 

• A empresa foi o 
ambiente de 
aprendizagem. 

 
 
 A leitura do quadro permite verificar que os entrevistados atribuíram vantagens 

diferentes por terem estudado na escola, mas é possível compreender que as ações 

educacionais foram importantes na formação profissional desses ex-aprendizes. 

 Para F2 as ações educacionais colaboraram positivamente na aprendizagem 

de qualidades pessoais importantes para o seu desempenho como profissional. 

 F3 e F4 não citaram essas ações como relevantes no processo de ensino-

aprendizagem, mas ressaltaram a importância do conhecimento técnico como 

vantagem na formação profissional. 

 A vantagem de ter estudado na escola foi para F3 o que deu “... a base que 

precisava para ir em busca de novas oportunidades. Foi o ‘ponta-pé’ inicial para o 

mercado de trabalho”. 

 F4 destacou a oportunidade de aprendizagem no ambiente da empresa que “... 

foi o diferencial da escola com relação aos outros SENAI´s”. Para ele, a vantagem 

foi por ter estudado numa escola dentro do sistema produtivo e que aprendeu a ser 

um profissional. Ele complementou que o nome da empresa foi valorizado no seu 

currículo ao participar do processo seletivo para uma vaga em outra empresa. 

        O nome da empresa no currículo também foi citado por F1, quando participou 

do processo seletivo em outra empresa, “... o nome da empresa tem um peso no 
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currículo, mas a competência profissional, a diferença comportamental, que eu 

aprendi na escola, isso, na minha opinião, fez a diferença no processo seletivo”. 

 Para ela qualquer outra escola poderia oferecer o conhecimento técnico, mas 

“a competência profissional, a diferença comportamental eu aprendi nessa escola”. 

E complementou que "... a minha formação no SENAI da empresa tem um peso 

enorme no meu currículo e faz um diferencial de conhecimento que eu uso e que eu 

preciso na minha vida profissional”. Ela demonstrou orgulho de ter feito o SENAI, de 

seu desempenho, enquanto aprendiz, e da conquista de sua independência 

financeira, principalmente, com relação à continuidade dos estudos universitários. 

 Em síntese, percebe-se que a escola inserida dentro de uma montadora de 

automóveis ofereceu aos ex-aprendizes a oportunidade de aprendizagem 

diferenciada, com relação aos aspectos técnicos e comportamentais, principalmente 

se comparada às escolas que não têm a mesma especificidade de formação 

profissional e que, somada à experiência profissional como ex-empregados, 

proporcionou novas oportunidades no mercado de trabalho. 

 

 

Quadro 10b – Desvantagens da escola 
 
Pergunta: Quais as desvantagens de ter estudado na escola? 
 

a) Depoimentos b) Aspectos Relevantes 
F1 - Eu perdi um pouco da minha juventude, 
porque tive que começar a estudar a noite muito 
cedo. A escola exigiu uma rotina diferente que 
os meus amigos não viviam. Todo mundo 
estudava durante o dia, não fazia nada na vida e 
saia na balada. Eu queria saber de dormir e 
descansar, porque o ritmo era bem puxado. 
Hoje eu vejo que foi bom e não teria feito 
diferente. Não mudaria nada na minha vida. 

 O ritmo da escola, 
inserida na empresa, 
exige que o aluno tenha 
um ritmo de vida 
diferente. 

F2 - Quando eu estava lá foi muito sofrido. O 
ritmo da escola era bem puxado. Ter que 
acordar cedo para cumprir horário. A disciplina 
da escola é muito rígida, mas isso foi muito bom. 
Hoje eu reconheço a importância da escola na 
minha vida. 

 O ritmo da escola exige 
que o aluno tenha 
disciplina. 

F3 - A única desvantagem que eu vejo é a falta 
de aprofundamento da parte técnica. A escola é 
boa, os profissionais são bons. A Direção 
escolar deveria estar mais próxima dos alunos, 

 A desvantagem da 
escola foi a falta de 
aprofundamento técnico. 

 A Direção escolar é 
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professores e coordenação. Sinto que a Direção 
escolar é muito distante dos acontecimentos da 
escola. Deveria haver uma participação maior. 
Os professores acabam se desmotivando com a 
atitude da Direção. 

distante dos 
acontecimentos da 
escola, dos alunos, dos 
professores e da 
coordenação. 

F4 - A desvantagem é o ambiente rígido quanto 
aos aspectos disciplinares. Muitas coisas a 
gente não podia fazer. Se deixava de marcar 
cartão, perdia ponto na classificação. Acredito 
que não fui para a Ferramentaria porque deixava 
de marcar ponto. Eu fiquei muito chateado com 
isso. Acredito que estaria lá até hoje, mas vejo 
que o trabalho, fora da empresa, está muito 
melhor. Acho que fugi um pouco da pergunta, 
mas o ritmo da escola era bem puxado, porém o 
ambiente rígido, talvez, tenha sido a 
desvantagem, na minha opinião. 

• A desvantagem foi a 
rigidez disciplinar. 

 
 
 A leitura das colunas acima permite perceber que os entrevistados F1, F2 e F4 

apontam que escola exigiu que os ex-aprendizes tivessem um ritmo de vida 

diferente, em função da permanência em período integral, ou seja, manhã e tarde, 

de acordo com os relatos de: 

• F1 – “A escola exige que se tenha uma rotina diferente que os meus amigos não 

viviam. Todo mundo estudava durante o dia, não fazia nada na vida e saia na 

balada. Eu só queria saber de dormir e descansar, porque o ritmo era bem 

puxado”. 

• F2 – “Quando eu estava lá foi muito sofrido. O ritmo da escola era bem puxado. 

Ter que acordar cedo para cumprir horário. A disciplina da escola é muito 

rígida...”. 

• F4 – “A desvantagem é o ambiente rígido quanto aos aspectos disciplinares. 

Muitas coisas a gente não podia fazer. Se você deixava de marcar cartão, perdia 

ponto na classificação.” 

        Além de todos esses aspectos F1 considerou que foi positivo na sua vida e F2 
reconheceu “... a importância da escola na minha vida”. 

        F4 foi enfático quanto à desvantagem da escola, principalmente quanto à 

rigidez disciplinar que fez com que perdesse pontos na classificação geral para a 

escolha da área em que seria efetivado.  
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 Para F3 a rigidez disciplinar não foi relatada como desvantagem, mas a falta de 

aprofundamento técnico por parte das disciplinas, conforme mencionado por ele nos 

quadros anteriores.  

 Todavia, elogia os profissionais que trabalham na escola, mas critica a Direção 

Escolar pela distância dos acontecimentos escolares. Acredita-se que seja, apenas,  

sua opinião com relação a esse fato, pois os demais entrevistados não fizeram 

nenhuma menção sobre a questão. 

 Enfim, dos quatro entrevistados, três apontaram como desvantagem a rigidez 

disciplinar, porém um deles ressaltou que essa exigência foi importante para a sua 

vida pessoal e profissional. 

 

 

Quadro 11b – Novas oportunidades profissionais 
 
Pergunta: O que o/a levou a buscar novas oportunidades profissionais fora da 
empresa analisada? 
 

a) Depoimentos b) Aspectos Relevantes 
F1 - Eu nem estava trabalhando na linha de 
montagem, estava na qualidade, mas senti que 
não estava sendo valorizada no meu trabalho e 
que precisava buscar algo que me oferecesse 
mais satisfação. Na empresa você fica 
esquecida. Me sentia insatisfeita. Chegou a um 
ponto que senti que já tinha feito tudo, aprendido 
tudo, não estava acrescentando nada na minha 
vida. Resolvi sair e buscar algo que 
proporcionasse mais satisfação e sinto que isso 
foi possível com a formação que eu recebi na 
escola. Por isso que eu acho que a escola não 
forma somente para a empresa ela te dá 
condições de competir no mercado de trabalho e 
a minha formação teve um peso no meu 
currículo. Hoje eu tenho uma rede de contato 
imensa, faço o meu horário, visito os meus 
clientes e sinto que estou fazendo algo que me 
dá muita satisfação. Estou muito contente com 
as minhas conquistas. 

• A escola oferece 
condições para competir 
no mercado de trabalho. 

• A empresa não aproveita, 
adequadamente, o 
potencial profissional dos 
ex-aprendizes. 

F2 - Embora a minha turma tenha sido a 
primeira a não ser efetivada dentro da empresa, 
eu não me imaginava trabalhando na produção. 
Pensava em ir para outras áreas como 
importação ou exportação, ou seja, as áreas 
grandes dentro da empresa. Toda a minha 

• A não efetivação 
ofereceu possibilidades 
do mercado de trabalho. 

• Se tivesse oportunidade 
de voltar para a empresa 
a sua opção seria 
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turma ficou extremamente preocupada com o 
desemprego, após o término na escola, eu 
encarei o desafio e fui em frente. A minha irmã 
até me falou da possibilidade de ir trabalhar na 
empresa e eu disse que não iria, porque estou 
gostando muito do que estou fazendo no Banco. 
Eu quero buscar outras conquistas. No início eu 
me imaginava trabalhando na empresa, como a 
minha irmã, e no decorrer dos anos fui vendo 
que eu não seria como ela. Teria que buscar o 
meu caminho e hoje estou feliz. Estou 
trabalhando como caixa no Banco e se tivesse 
condições de voltar para a empresa ganhando o 
dobro do que eu ganho hoje não iria porque 
estou vendo que terei boas possibilidades onde 
estou. Isso é o que importa pra mim. Acho que 
encontrei o meu caminho, um caminho de boas 
possibilidades. 

manter-se no Banco. 

F3 - Não foi pelo salário, mas a falta de 
oportunidade de crescimento e de fazer a 
diferença na empresa. Por menos que se faça 
você tem um valor, tem uma importância e todo 
o ser humano precisa se sentir valorizado e se 
sentir olhado. Eu não fui explorado naquilo que 
eu podia contribuir. Se eu não faço a diferença 
no meu trabalho, então batalho uma outra coisa 
em que possa aproveitar e usar aquilo que eu 
tenho de melhor. Foi assim que me decidi 
buscar outras oportunidades. 
 

• A falta de oportunidade 
de crescimento na 
empresa fez com que 
procurasse outras 
oportunidades 
profissionais. 

F4 - Eu comecei a trabalhar na Montagem Final, 
não entrei na Ferramentaria, por causa da 
minha classificação. Lá eu fazia o meu serviço e 
tinha condições de ir além. Como faria isso 
quando se é mais um número na produção? 
Como era possível ir além se o meu 
encarregado tinha estudado até a quarta-série? 
Uma coisa que me desmotivou foi ter recebido a 
carta de dispensa, no período em que estavam 
para dispensar vários empregados. Percebi que 
não houve critério para essa escolha. Depois 
reverteram o processo, mas me deixou 
desmotivado para continuar na empresa. Então 
comecei a batalhar para buscar novas 
oportunidades. Hoje vejo que estou bem melhor. 
Sou valorizado, almejo alcançar novos 
patamares na empresa e tenho condições para 
isso. Estou fazendo engenharia na Mauá e a 
faculdade me dará condições também para isso. 
Lembro de muitas coisas que aprendi na escola 

• A falta de oportunidades 
na empresa impulsionou 
a buscar novas 
oportunidades no 
mercado de trabalho. 

• A escola ofereceu bons 
conhecimentos para 
competir no mercado de 
trabalho. 

• Hoje se sente uma 
pessoa diferente. 

•  Os professores 
contribuíram para a sua 
aprendizagem. 
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e que aplico no meu trabalho, como por 
exemplo, as qualidades pessoais. 
Talvez se tivesse feito somente a faculdade e 
tivesse ido para o mercado de trabalho não me 
sentisse tão preparado. Sinto que sou mais do 
que um profissional com 18 anos. Sinto-me em 
condições de competir com outras pessoas e 
buscar aquilo que quero conquistar, respeitando 
as pessoas e trabalhando em equipe. Acho que 
falei tudo sobre a escola. Ela foi muito 
importante na minha vida, me preparou para ser 
aquilo que sou hoje, diferente de quando entrei. 
Os professores ajudam e dão condições para o 
desenvolvimento do aluno. Cada um deles me 
ajudou muito a ser o que sou e levo comigo um 
pouquinho de cada um. Repito que hoje vejo o 
quanto aprendi e o quanto foi bom buscar novas 
oportunidades fora da empresa. Talvez se 
estivesse lá, como um “pião de chão de fábrica”, 
não acreditaria que seria capaz de conseguir 
coisa melhor. Com certeza estaria acomodado, 
fazendo as mesmas coisas que fazia. 
 
 
 Este quadro revela os motivos que levaram os ex-aprendizes a buscarem 

novas oportunidades no mercado de trabalho, novas oportunidades profissionais. 

 Ao fazer a leitura dos depoimentos dos entrevistados, é possível perceber que 

F1, F3 e F4 sentiam-se em condições de atuar em áreas que pudessem mostrar o 

seu potencial profissional, em função da formação que tiveram na escola.  

 Segundo informações do entrevistado F3, que tinha o cargo de Operador de 

Estamparia, o trabalho desenvolvido no processo de montagem de veículos não 

oferece “... oportunidade de crescimento e de fazer a diferença na empresa. [...] Eu 

não fui explorado naquilo que eu podia contribuir”. Para ele o profissional  “... tem um 

valor, tem uma importância e todo o ser humano precisa se sentir valorizado e se 

sentir olhado”. 

 O mesmo valor foi apontado por F1, embora o seu cargo fosse de Pontiadora 

de Armação, estava atuando na área da Qualidade, sentiu que “... não estava sendo 

valorizada no meu trabalho e que precisava buscar algo que me oferecesse mais 

satisfação. Na empresa você fica esquecida. Me sentia insatisfeita. Chegou a um 

ponto que senti que já tinha feito tudo, aprendido tudo, não estava acrescentando 

nada na minha vida. Resolvi sair e buscar algo que proporcionasse mais satisfação 

e sinto que isso foi possível com a formação que eu recebi na escola”. 
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 A impossibilidade de mostrar o seu potencial profissional na empresa foi 

apresentada por F4, que atuava como Montador de Produção na Montagem Final. 

Para ele, o profissional “... é mais um número na produção”.  

 Além disso, mostrou-se indignado por ter recebido a carta de aviso de 

dispensa, por ocasião das várias demissões programadas e que, mesmo após a 

reversão dessa situação, sentiu-se desmotivado em continuar e decidiu buscar 

novas oportunidades de trabalho. 

 As oportunidades de trabalho foram citadas por F2 que não foi efetivada na 

empresa, após a conclusão do curso. Essa situação não causou preocupação por 

sentir que o mercado de trabalho poderia oferecer boas oportunidades profissionais 

quando disse que “... embora a minha turma tenha sido a primeira a não ser 

efetivada dentro da empresa, eu não me imaginava trabalhando na produção. [...] 

Toda a minha turma ficou extremamente preocupada com o desemprego, após o 

término na escola, eu encarei o desafio e fui em frente”. 

 Em síntese, os motivos que levaram os ex-aprendizes a se desligarem da 

empresa convergem para a questão do potencial profissional que, segundo eles, não 

era bem aproveitado. 

  A formação oferecida pela escola proporcionou condições de buscar novas 

perspectivas no mercado de trabalho e isso pode ser constatado nos relatos de: 

• F1 – “a escola não forma somente para a empresa ela te dá condições de 

competir no mercado de trabalho e a minha formação teve um peso no meu 

currículo”. 

• F4 – a escola “... foi muito importante na minha vida, me preparou para ser aquilo 

que sou hoje, diferente de quando entrei [...] o que aprendi na escola eu aplico no 

meu trabalho [...] hoje vejo o quanto aprendi e o quanto foi bom buscar novas 

oportunidades fora da empresa”. 

 

 

Quadro 12b – Críticas em relação aos processos de ensino-aprendizagem e à 
escola 
 
Pergunta: Deseja acrescentar alguma informação sobre a escola? Alguma crítica  à 
escola? 
 

a) Depoimentos b) Aspectos Relevantes 
F1 - O que eu sinto que faltava era um pouco de • Sempre teve bom 
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abertura entre os professores, coordenação e 
alunos. Eu não digo por mim, porque eu sempre 
tive bom acesso com todos, sempre que tinha 
dificuldade buscava alguém para me ajudar, 
mas eu me lembro que era uma reclamação de 
alguns colegas, apesar de que alguns deles 
nem sabem o que estão fazendo lá. Eu sempre 
fui para o SENAI com vontade de ir. Eu não 
imagino a minha vida sem ter passado por lá; foi 
fundamental na minha vida; foi um período muito 
bom. Eu adorava estar lá. Eu criei um vínculo 
com os professores, coordenação e alunos. Foi 
uma fase muito boa em que pude aprender 
muito mesmo. 

relacionamento com a 
equipe escolar. 

• Aprendeu muito com a 
escola. 

F2 - Não tenho muito que acrescentar. Eu adoro 
a escola e eu não me esqueço de nada que 
aprendi. Quando eu fui fazer a palestra para os 
alunos eu disse que a gente aprende tanto com 
os professores que às vezes um simples olhar 
de aprovação ou reprovação se consegue 
entender o que eles querem dizer. Se os alunos 
souberem aprender a decifrar isso, têm muito a 
aprender. Os sermões que o Zezo, Dorival e 
Varley, e a cara de irritado do Giuseppe, me 
ensinaram a estar alerta e não ser inconveniente 
no meu ambiente de trabalho. Essa proximidade 
com eles me fez aprender muito. Não joguei 
nada de material da escola fora e às vezes me 
pego lendo alguns dos meus apontamentos das 
disciplinas que não dei muita importância. Não é 
engraçado tudo isso? As disciplinas que eu não 
dava importância são as que mais estão me 
ajudando hoje. 

• Aprendeu muito na 
escola. 

• O relacionamento com os 
professores ensinou a 
estar atenta ao seu 
comportamento e a sua 
atitude no ambiente de 
trabalho. 

F3 - Penso que já falei tudo, acho que a escola 
tem que valorizar a equipe. Os professores 
devem trabalhar os aspectos comportamentais, 
mas não tornar isso um massacre. Têm 
professores que começam o semestre falando 
dos aspectos comportamentais e no último dia 
de aula estão falando a mesma coisa. A escola 
hoje, pelo que andei conversando com o meu 
irmão que está no primeiro termo, é que está 
mudando. Acho que isso esteja acontecendo 
pelo fato da empresa não efetivar mais, ela 
precisa realmente preparar o profissional para o 
mercado de trabalho e não somente mais para a 
empresa. 

• A escola deve diminuir a 
parte comportamental 
que é excessiva. 

• Hoje, através do seu 
irmão que freqüenta a 
escola, percebe que ela  
está mudando. 

• A escola deve preparar o 
profissional para o 
mercado de trabalho e 
não somente para a 
empresa. 

F4 - A escola deveria conscientizar mais os 
alunos sobre a perspectiva de formação e de 
futuro. Muitos estão lá não porque querem, mas 

• A escola deve oferecer 
perspectiva quanto às 
oportunidades do 
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para satisfazer um desejo, um sonho dos pais. 
Eu acho isso um erro, porque acaba tirando a 
vaga de um que realmente tem vontade de 
aprender e de estar lá. 
Não sei como, mas a escola deveria tentar 
mostrar para o quê forma os aprendizes, para 
aproveitarem melhor o curso. 

mercado de trabalho. 
• A escola deve formar o 

profissional para o 
mercado de trabalho e 
não apenas para a 
empresa. 

 
 
 Este quadro permite ter uma visão geral das críticas que os ex-aprendizes 

fizeram com relação à escola. Cada um deles apresentou suas frustrações, 

expectativas com relação à formação recebida e comentou sobre o desempenho 

escolar, a importância do relacionamento com os professores e do orgulho por terem 

estudado na escola.   

 Esse orgulho foi citado por F2 quando disse que “... eu adoro a escola e eu não 

me esqueço de nada que aprendi. Quando eu fui fazer a palestra para os alunos eu 

disse que a gente aprende tanto com os professores que às vezes um simples olhar 

de aprovação ou reprovação se consegue entender o que eles querem dizer”.  

 F1 fala com o mesmo orgulho da escola quando disse que “... não imagino a 

minha vida sem ter passado por lá, foi fundamental na minha vida. Foi um período 

muito bom. Eu adorava estar lá. Eu criei um vínculo com os professores, 

coordenação e alunos. Foi uma fase muito boa em que pude aprender muito 

mesmo”.  

 Ela revela ainda que o seu desempenho na escola foi satisfatório em função do 

seu relacionamento com os professores e funcionários. Lembrou de alguns colegas 

que não tinham a iniciativa de se aproximar dos professores: “eu sempre tive bom 

acesso com todos, sempre que tinha dificuldade buscava alguém para me ajudar, 

mas eu me lembro que era uma reclamação de alguns colegas”.  

 Com relação aos professores, F3 comenta que os aspectos comportamentais 

devem ser bem trabalhados, mas não devem massacrar os alunos, pois existem 

alguns que “começam o semestre falando dos aspectos comportamentais e no 

último dia de aula estão falando a mesma coisa”. 

 Em sua opinião, as mudanças que ocorreram na empresa, com relação à não 

efetivação dos aprendizes, fizeram com que a escola preparasse os ex-aprendizes 

para o mercado de trabalho e não para atender, exclusivamente, à empresa. 
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 Para F4 a sua frustração foi de não ter recebido orientação profissional para 

obter melhor perspectiva de futuro. Muitos aprendizes, assim como ele, entram na 

escola sem receber a orientação adequada quanto à formação profissional.  

 Ele afirma que muitos ingressam na escola para atender às expectativas dos 

pais. Sendo assim, não aproveitam o curso e tiram a vaga de outro que realmente 

desejaria estar na escola. 

   Apreende-se que os processos de ensino-aprendizagem da escola, na opinião 

dos entrevistados, foram focados no profissional para o mercado de trabalho e as 

ações pedagógicas no desenvolvimento de competências comportamentais 

importantes para a atuação desse profissional. 

 

 

2.3.3 Considerações sobre os Depoimentos dos Ex-aprendizes que Atuam em 
outras Empresas 
 

         

 O grupo de entrevistados, depois de formados, atuaram na empresa durante, 

aproximadamente, três anos e optaram por buscar novas oportunidades 

profissionais, com exceção de um deles que não foi efetivado, após o término do 

contrato de aprendizagem. 

 O referencial teórico que possibilitou dar a sustentação necessária para a 

análise dos aspectos relevantes observados neste grupo foi baseado em: Hirata 

(1994) que trata das formas de organização do trabalho e do modelo de 

competência; Freire (2005) que trata das ações educacionais como transformadoras 

do sujeito. 

 Os aspectos mais relevantes ressaltados nos depoimentos desses 

entrevistados foram: os processos de ensino-aprendizagem e a formação do 

profissional. 

  A influência dos pais na escolha dos estudos profissionalizantes, não apareceu 

nos depoimentos deste segundo grupo com a mesma intensidade que no primeiro 

grupo, de acordo com o quadro 1a.  

 Apenas dois deles, F1 e F3, quadro 1b, mencionam que foram influenciados 

pelos pais. 
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Os processos de ensino-aprendizagem e a formação do profissional 
 
 Ao fazer a leitura dos depoimentos dos entrevistados percebe-se que, de modo 

geral, todos os entrevistados são unânimes em afirmar que a escola ofereceu uma 

formação distinta das outras escolas de formação profissional, apresentados nos 

quadros 3b, 4b, 5b, 6b 7b, 9b e 12b, que proporcionou a oportunidade de atuarem 

na empresa e de optarem por outros segmentos no mercado de trabalho. 

 Para analisar os aspectos mais relevantes dessa formação é importante 

lembrar que o desenvolvimento acentuado de tecnologia na empresa e os novos 

processos de trabalho exigiram “conhecimentos e atitudes bastante diferentes das 

qualificações formais requeridas pelas organizações do trabalho do tipo taylorista”. 

(Hirata, 1994, p. 131) 

 A escola, para atender às exigências de formação, teria que introduzir novos 

processos de ensino-aprendizagem que não ficassem presos a um currículo fechado 

e ordenado, centralizado na formação de especialistas, mas para o desenvolvimento 

de competências que para Hirata (1994) trata-se da “capacidade de pensar, de 

decidir, de ter iniciativa e responsabilidade” (p.130), com a visão necessária para 

“julgar, discernir, intervir, resolver problemas, propor soluções a problemas concretos 

que surgem cotidianamente no interior do processo de trabalho” (ibidem, p. 130). 

 Sendo assim, esses novos processos, com foco em uma formação polivalente 

e multifuncional, deveriam promover conhecimentos e atitudes diferentes para a 

interação do profissional no cotidiano do trabalho. 

 Para promover essa interação não bastava só formar o profissional, era 

importante desenvolver no aprendiz, de acordo com Freire (2005), a consciência 

crítica e promover a sua inserção no mundo como sujeitos transformadores da 

realidade. Para que isso fosse possível foram incorporadas ao currículo as 

atividades concomitantes ao processo educativo, descritas no Capítulo I e 

mencionadas por F3, quadro 3b. 

 Além disso, o Ensino Dual foi destacado por F2, quadro 7b, como uma 

metodologia de ensino que possibilitou aproximar os conceitos teóricos à aplicação e 

à vivência prática, e para a interação dos aprendizes no ambiente da empresa. 

  Paralelamente, foi necessário associar técnicas mais adequadas e eficazes 

para o desenvolvimento de competências profissionais ligadas ao conceito de 
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qualificação-chave, através do modelo PETRA, para a aprendizagem das qualidades 

pessoais. 

  O desenvolvimento dessas qualidades pessoais foi apontado como um 

diferencial de formação oferecido pela escola por: F1 e F2, quadro 3b; F4, quadro 

4b; F1, F2 e F3, quadro 5b; F4, quadro 8b; F1 e F4, quadro 6b; F1 e F4, quadro7b; 

F1, quadro 9b. 

 Os entrevistados F1, F2 e F4 consideraram que o destaque dos aspectos 

comportamentais foi observado durante o processo de seleção para a disputa de 

vagas em outras empresas. 

 Para esses entrevistados a escola não se limitou a formar os profissionais para 

as necessidades exclusivas da empresa, mencionado por: F1, F2 e F3, quadro 4b; 

F1 e F4, quadro 7b; F4, quadro 8b; F3 e F4, quadro 9b; F1 e F4, quadro 11b. 

 A análise dos depoimentos tende a indicar que, em função dessa formação, os 

ex-aprendizes se sentiram seguros para optarem por novas oportunidades 

profissionais no mercado de trabalho. 

 

 

 
2.4 Terceiro Grupo de Entrevistados - Ex-aprendizes, Ex-empregados da 
Empresa e Técnicos de Ensino Profissionalizante na Escola de Educação 
Profissional 
 
 

2.4.1 Apresentação dos Entrevistados 
 
     
Período Escolar 
 

 
Participante 

 
Sexo 

 
Idade 

Entrada na  
Escola 

Saída da  
Escola 

T1 masculino 22 anos 01/02/1999 06/07/2001 
T2 masculino 21 anos 01/02/2003 18/12/2003 

 
 
 
 
Função do Ex-aprendiz na Empresa  e Período de Desligamento 
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Participante 

Função na 
Empresa 
após a 

conclusão do 
curso  

 
Data de 
Saída da 
Empresa 

 
Função 

na 
Escola 

 
Saída  

da Escola 

T1 Eletricista de 
Manutenção 

11/04/2006 Técnico de 
Ensino 

Abril/2007 

T2 Ponteador 21/02/2006 Técnico de 
Ensino 

permanece 

 

 
 
 
2.4.2 Depoimentos dos Entrevistados  
 
 
Quadro 1c – Ingresso na escola 
 
Pergunta: Você pode resumir em poucas palavras os motivos pelos quais ingressou 
na escola? 
 

a) Depoimentos b) Aspectos Relevantes 
T1 - Primeiro foi pela influência do meu pai,  
segundo foi por saber que a escola é uma 
entidade de valor e por último o meu desejo 
em ser um profissional para a empresa. 

• Entrou por influência do pai. 

T2 - Não sei realmente dizer os motivos pelos 
quais ingressei na escola. Não queria entrar 
no SENAI. Eu estava estudando na 
Termomecânica. Tinha bom desempenho, 
gostava da escola e dos amigos. Quando 
abriram as inscrições o meu pai me informou 
e me disse para participar dos testes. Depois 
resolveria se entraria ou não. O fato é que 
passei e deixei para decidir se entrava ou 
não até o último instante. Decidi entrar, mas 
não criei nenhuma expectativa quanto ao 
curso, apenas entrei por curiosidade para 
saber sobre essa escola dentro da empresa. 

• Entrou na escola por 
curiosidade. 

 

 Foi possível detectar, com a leitura dos depoimentos, que a influência da 

família na escolha dos estudos profissionalizantes decorre da transmissão de um 

capital familiar consistente na valorização de um ofício manual específico como um 

trabalho nobilitante; ou da transmissão de um apego pessoal à empresa vista como 

protetora e, portanto, merecedora de uma lealdade pessoal. 
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 Pode-se considerar que existe uma forma de capital familiar diferente do 

cultural e do econômico; ela pode ser qualificada como um empenho em transmitir 

de pai para filho uma tradição familiar nobilitante de permanência no mesmo ofício 

ou na mesma empresa em que trabalharam durante anos. 

 É possível perceber a transmissão do capital familiar através do relato de T1 

quando diz que a escolha pelo SENAI foi “... por influência do pai [...] e pelo desejo 

em ser um profissional para a empresa”. 
 T2 relatou não ter sido influenciado pelo pai e que “não queria entrar no SENAI. 

Quando abriram as inscrições o meu pai me informou e me disse para participar dos 

testes. Depois resolveria se entraria ou não. O fato é que passei e deixei para decidir 

se entrava ou não até o último instante”.  

 Embora não tenha citado a influência do pai, o estímulo à participação no 

processo seletivo pode ser interpretado como uma atitude, cujos argumentos 

estejam ligados à escolha de uma profissão. 

 A influência dos pais, na escolha da profissão, pode estar ligada ao apego a 

um ofício ou refletir a fidelidade à empresa. Essa postura paterna pode ser 

acompanhada de argumentos pragmáticos como: nível salarial ou da 

empregabilidade, com ou sem informações concretas sobre as possibilidades de 

cada profissional no mercado de trabalho. 

 
 
Quadro 2c – Impressões sobre a escola 
 
Pergunta: Quais foram as impressões que você teve da escola quando iniciou?  
 

a) Depoimentos b) Aspectos Relevantes 
T1 - Eu entrei aqui em 1999, foi tudo 
novidade, porque não imaginava que a 
escola fosse rígida com as questões 
comportamentais. Eu imaginava que seria 
somente a parte técnica. A minha impressão 
foi, realmente, de uma escola séria. Embora 
não se tenha idéia de futuro quando se 
entra, eu sabia que ajudaria bastante na 
minha carreira profissional. 

• Julgou que teria formação 
somente técnica. 

• Sabia que a formação ajudaria 
na carreira profissional. 

T2 - Logo no início percebi que era uma 
escola diferente das outras por estar dentro 
da empresa. Logo nos primeiros dias a 
minha turma foi fazer algumas visitas na 
empresa e constatei que o universo era 

• Percebeu que a escola de 
Educação Profissional inserida 
na empresa era diferente das 
outras escolas. 
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muito maior do que eu estava acostumado 
até o momento. Logo na primeira semana 
tive uma visão muito ampla da escola 
técnica inserida na empresa. 
 
 

 

 A leitura das respostas revela que a dimensão física da escola não 

surpreendeu os ex-aprendizes. Todavia, o fato de estar inserida na empresa gera a 

impressão de uma formação puramente técnica, segundo o relato de T1 que “... não 

imaginava que a escola fosse rígida com as questões comportamentais. Eu 

imaginava que seria somente a parte técnica”. Para ele as oportunidades de 

aprendizagem não foram percebidas no início do curso. Mas relatou que “... sabia 

que ajudaria bastante na minha carreira profissional”.  

 T2 percebeu a diferença da escola logo na primeira semana de aula em que 

teve “... uma visão muito ampla da escola técnica inserida na empresa”. 

 A sua constatação ocorreu durante as visitas que foram realizadas com os 

aprendizes iniciantes, o que o levou a perceber que “... era uma escola diferente das 

outras por estar dentro da empresa”. 

 Para os entrevistados, o fato de a escola estar imersa na empresa 

automobilística ofereceria uma formação diferenciada, se comparada a outras 

escolas profissionalizantes, por haver maior possibilidade de aproximação dos 

conhecimentos técnicos aos práticos. 

 

 
Quadro 3c – Expectativas quanto à formação profissional 
 
Pergunta: Quais eram as suas expectativas quanto à formação oferecida pela 
escola? 
 

a) Depoimentos b) Aspectos Relevantes 
T1 - Quando entrei na escola e comecei a 
aprender sobre a empresa, já me identifiquei 
com ela e com a empresa. Entrei na escola, 
primeiramente porque meu pai queria, ele 
sabia da importância e do valor que teria 
para mim e na minha vida; segundo pela 
minha curiosidade em saber como seria essa 
escola na empresa. Depois, no decorrer do 
curso, percebi que poderia proporcionar uma 

• Expectativa de ter uma 
profissão. 

• Corresponder à expectativa 
do pai quanto à formação 
profissional. 
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carreira na área técnica. Eu entrei com a 
expectativa de ter uma profissão assim como 
tem um Médico, um Dentista, um Mecânico e 
foi assim que aconteceu. Saí daqui como 
Técnico em Mecânica e fui para a empresa. 
Fiz o estágio na área de Mecânica, 
Ferramentaria e Elétrica, tudo voltado para a 
manutenção. Foi onde eu comecei a atuar 
como profissional. Eu já entrei com essa 
expectativa de adquirir uma profissão. Eu 
entrei na escola e gostei do ambiente e fui 
para uma área em que acabei me 
identificando também. Acho que foi tudo 
favorável pra mim. 
T2 - Antes de ingressar não tinha expectativa 
nenhuma. Tinha curiosidade em saber como 
era essa escola na empresa. Quando eu 
entrei comecei a ver que era muito mais do 
que eu pensava desde antes de ingressar. O 
fato de a escola estar na empresa poderia 
oferecer maior aprendizagem aos alunos em 
função da tecnologia utilizada nas diferentes 
áreas. Cada uma das áreas utiliza-se de 
tecnologias e de sistemas diferentes de 
gerenciamento da produção. As 
possibilidades de aprendizagem para os 
aprendizes são imensas. 

• Não tinha expectativa 
quanto à formação 
profissional quando 
ingressou na escola. 

• A escola ofereceu 
oportunidade de 
aprendizagem por estar 
inserida na empresa. 

 

 

 

  A leitura deste quadro revela uma característica comum entre os entrevistados; 

ambos tinham curiosidade em conhecer a estrutura de funcionamento de uma 

escola inserida na empresa automobilística. 

 As divergências de opinião ocorreram com relação à expectativa de formação 

que, para T2, “o fato de a escola estar na empresa poderia oferecer maior 

aprendizagem aos alunos em função da tecnologia utilizada nas diferentes áreas”. 

 Para T1 a sua preocupação era “... de ter uma profissão assim como tem um 

Médico, um Dentista, um Mecânico e foi assim que aconteceu. Saí daqui como 

Técnico em Mecânica”. 

 Sendo assim, foi possível constatar que o fato da escola estar inserida na 

empresa oferece maior proximidade entre os processos de ensino-aprendizagem e a 

tecnologia utilizada pela empresa. 

 A reafirmação dessa constatação foi apresentada por T2 quando disse que 

“cada uma das áreas utiliza-se de tecnologias e de sistemas diferentes de 
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gerenciamento da produção. As possibilidades de aprendizagem para os aprendizes 

são imensas”. 

  
 
Quadro 4c - Função da escola 
 
Pergunta: Que função você atribui para a escola? 

 
a) Depoimentos b) Aspectos Relevantes 

T1 - A função principal da escola é trabalhar 
a parte comportamental, não descartando a 
importância da parte técnica. Diferente das 
outras escolas. Aqui temos a avaliação 
técnica e a avaliação comportamental. Nas 
outras escolas, o que se avalia é apenas o 
conhecimento técnico. Isso quer dizer que 
não se avalia as questões comportamentais 
que, para mim, são extremamente 
importantes. O fundamental desses aspectos 
comportamentais é o trabalho em equipe. 
Quando se fala em trabalho em equipe já 
está resumindo todos os aspectos 
importantes como, por exemplo, a resistência 
à pressão, a comunicação, saber conversar 
com as pessoas, o relacionar-se com outras 
pessoas e a liderança em situações 
emergenciais. 

• A função da escola é 
desenvolver os aspectos 
comportamentais e oferecer 
conhecimento técnico. 

• Os aspectos 
comportamentais são 
fundamentais para a 
formação profissional. 

• As qualidades pessoais 
mais importantes são: 
trabalho em equipe, 
resistência à pressão, 
comunicação e 
relacionamento 
interpessoal. 

T2 - A escola tem uma função fundamental 
na formação técnica, profissional e pessoal. 
A escola desenvolve muito a parte pessoal. 
Todas as ações são voltadas para o 
desenvolvimento das qualidades pessoais 
como iniciativa, participação, autonomia, 
responsabilidade. Ela prepara o profissional 
com o conhecimento técnico, vinculado aos 
aspectos comportamentais. O aluno que sai 
da aprendizagem com esses aspectos bem 
trabalhados, quando vai para o Ensino Dual, 
terá grandes possibilidades de aprender tudo 
sobre a empresa com profundidade.  A base 
comportamental me impulsionou a aprender 
muito sobre a empresa, mas tive grande 
interesse em aprender. 

• A escola teve função 
fundamental na sua 
formação técnica e 
comportamental. 

• As qualidades pessoais 
mais importantes para o 
profissional são: iniciativa, 
participação, autonomia e 
responsabilidade. 
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   Na opinião dos entrevistados, a escola tem a função de oferecer a formação 

técnica e comportamental. 

 No depoimento de T2 é possível constatar que todas as ações didático-

pedagógicas “... são voltadas para o desenvolvimento das qualidades pessoais 

como iniciativa, participação, autonomia, responsabilidade. Ela prepara o profissional 

com o conhecimento técnico, vinculado aos aspectos comportamentais”. 

 Para ele “a base comportamental me impulsionou a aprender muito sobre a 

empresa, mas tive grande interesse em aprender”.         

  A opinião de T1 coincide com T2, porém para T1 “o fundamental desses 

aspectos comportamentais é o trabalho em equipe. Quando se fala em trabalho em 

equipe já está resumindo todos os aspectos importantes como, por exemplo, a 

resistência à pressão, a comunicação, saber conversar com as pessoas, o 

relacionar-se com outras pessoas e a liderança em situações emergenciais”.  Ele 

complementa que o diferencial da escola está no processo de ensino-aprendizagem, 

quando comparada a outras técnicas, principalmente no que se refere aos critérios 

de avaliação. “Nas outras escolas o que se avalia é apenas o conhecimento técnico. 

Isso quer dizer que não se avalia as questões comportamentais que, para mim, são 

extremamente importantes”. 

 Na opinião dos entrevistados, a função da escola é de desenvolver os aspectos 

comportamentais e oferecer conhecimento técnico necessário para formação do 

futuro profissional. 
 
 
Quadro 5c – Ações educacionais na formação do profissional 
 
Pergunta: Quais foram as ações da escola que garantem ou garantiram sua 
atuação como profissional na empresa analisada? 
 

a) Depoimentos b) Aspectos Relevantes 
T1 - Quero colocar em primeiro lugar que a 
posição da escola, com relação à empresa, é 
a garantia de atuação, por ser reconhecida e 
valorizada pelos gestores da empresa; em 
segundo, ligado diretamente à minha 
formação técnico-comportamental, que 
refletiu no meu desempenho na empresa. 
Acredito que esse desempenho seja reflexo 
do bom nome que a escola tem dentro da 
empresa e pelos profissionais que forma. 

• O trabalho desenvolvido 
pela escola na formação dos 
profissionais é valorizado e 
reconhecido pelos gestores 
da empresa. 
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T2 - As ações que valorizei bastante 
enquanto aluno foram os projetos 
desenvolvidos pela escola, fora da sala de 
aula, como por exemplo, a mostra técnica 
em que se pode mostrar a aplicabilidade 
daquilo que se aprende na escola, associado 
àquilo que viu na empresa. A gincana 
cultural, hoje denominada Programa Cultura 
e Movimento, desenvolve os aspectos 
comportamentais, rompe barreiras de 
relacionamento e bloqueios pessoais. Essas 
atividades são o diferencial da escola, além 
da formação técnica, quando comparado a 
outras escolas de formação profissional 
cujas atividades extracurriculares são ligadas 
à diversão. Aqui todas elas têm um cunho 
pedagógico. Todas as atividades que a 
escola desenvolve promovem as qualidades 
pessoais que o futuro profissional necessita. 

• Todas as atividades, 
inclusive as extraclasse, 
visam o desenvolvimento 
das qualidades pessoais do 
futuro profissional. 

 

 

 

 As ações educacionais que garantiram a atuação dos ex-aprendizes, segundo 

T1, foram o reconhecimento e o valor que é atribuído à escola pelos gestores da 

empresa e pela “... formação técnico-comportamental, que refletiu no meu 

desempenho na empresa”. 

 Ele complementa que esse desempenho é o “... reflexo do bom nome que a 

escola tem dentro da empresa e pelos profissionais que forma”.   

 Para T2 as ações didático-pedagógicas favoreceram a aprendizagem dos 

alunos através dos “... projetos desenvolvidos pela escola, fora da sala de aula, 

como por exemplo, a mostra técnica em que se pode mostrar a aplicabilidade 

daquilo que se aprende na escola, associado àquilo que viu na empresa”. 

 O diferencial que garantiu a atuação do ex-aprendiz, em sua opinião, é que 

todas as atividades, inclusive as extraclasse, têm cunho pedagógico e são 

direcionadas para o desenvolvimento das “... qualidades pessoais que o futuro 

profissional necessita”.  

 Para eles, essas atividades são importantes para o futuro profissional por 

favorecerem o rompimento de barreiras de relacionamento e bloqueios pessoais. 

 A opinião dos entrevistados aponta para o diferencial da escola que é, segundo 

eles, as ações educacionais direcionadas para o desenvolvimento técnico e 

comportamental do profissional.    
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Quadro 6c – A formação profissional 
 
Pergunta: A formação oferecida pela escola é somente técnica? 
 

a) Depoimentos b) Aspectos Relevantes 
T1 - Não é somente técnica. Ela forma o 
técnico e o comportamental, como já havia 
respondido. 

• A formação oferecida pela 
escola é técnica e 
comportamental. 

T2 - Já respondi essa pergunta, mas a 
formação não é somente técnica. O grande 
diferencial da escola é o desenvolvimento 
das qualificações-chave que são importantes 
para a atuação do profissional em diferentes 
funções. 

• A formação não é somente 
técnica, desenvolve as 
qualidades pessoais. 

         

 

 Constata-se com a leitura dos quadros que, na avaliação dos entrevistados, a 

formação oferecida pela escola é técnica e comportamental, conforme pode ser 

verificado nos depoimentos dos quadros anteriores. 

 O diferencial dessa formação foi apontado por T2, cujo foco “... é o 

desenvolvimento das qualificações-chave que são importantes para a atuação do 

profissional em diferentes funções”. 

 T1 limitou-se apenas a informar que essa formação é técnica e 

comportamental. Não ofereceu maiores informações, por julgar ter respondido 

anteriormente. 

 Em síntese, para os entrevistados as ações didático-pedagógicas são voltadas 

para o desenvolvimento das qualificações-chave, conseqüentemente, a formação 

não é somente técnica. 

 
 
Quadro 7c – Diferencial de formação profissional 
 
Pergunta: Qual é o diferencial que proporcionou a oportunidade de atuação na 
empresa? 
 

a) Depoimentos b) Aspectos Relevantes 
T1 - O diferencial que a escola me 
proporcionou foi a iniciativa, porque 
demonstrei isso na empresa. Na escola, 
durante o curso tivemos que executar vários 

• .O diferencial de formação 
são os aspectos 
comportamentais. 

• Na sua atuação na empresa 
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trabalhos, em grupo e individual. Foi na 
execução dessas atividades que foi se 
desenvolvendo a iniciativa e certas atitudes 
que apresentaram resultados satisfatórios. 
Na minha opinião, o diferencial que a escola 
me proporcionou, e que foi observado na 
área em que trabalhei, foi a iniciativa. 

os aspectos 
comportamentais foram 
valorizados. 

T2 - O diferencial que a escola proporcionou 
foi o conhecimento. Durante o Ensino Dual 
conheci as diferentes áreas da empresa. Eu 
trabalhava na produção, e por conhecer todo 
o processo ficava fácil identificar, por 
exemplo, que um defeito no alinhamento de 
uma porca poderia ocasionar a falha no 
encaixe do coxinho do câmbio. O pessoal 
que trabalhava no mesmo local há 20 anos 
não sabia que aquela porquinha deslocada 
poderia dificultar a montagem do carro na 
Montagem Final. Esse é o diferencial da 
escola. Eu conheci o carro desde quando a 
chapa era cortada, montada, furada, armada 
e soldada. Na escola aprendemos a 
identificar o que um risco na superfície da 
carroceria na estamparia causa na 
Montagem Final e na Pintura. O ex-aluno vai 
atuar, nas diferentes áreas, com 
conhecimento amplo de todos os processos, 
diferente do profissional que trabalha ou 
trabalhou a vida inteira na mesma coisa e 
não conhece o processo do automóvel do 
princípio ao fim. 

• O diferencial de formação foi 
o processo de ensino-
aprendizagem por meio do 
Ensino Dual. 

  

 

  O diferencial que proporcionou a oportunidade de atuação, na opinião desses 

ex-aprendizes e ex-empregados da empresa, foi o conjunto de conhecimentos 

técnicos e comportamentais adquiridos durante o curso. 

  No caso específico de T1 os aspectos comportamentais foram observados na 

empresa, enquanto empregado, quando afirmou que “... o diferencial que a escola 

me proporcionou, foi observado na área em que trabalhei”.  

 Para ele, as atividades desenvolvidas na escola durante o curso favoreceram o 

desenvolvimento de qualidades pessoais importantes para a sua atuação, dentre 

elas, a iniciativa.  “Foi na execução dessas atividades que foi se desenvolvendo a 

iniciativa e certas atitudes que apresentaram resultados satisfatórios”. 
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 O diferencial de formação que a escola proporcionou foi, para T2, o 

conhecimento adquirido durante o Ensino Dual, cuja característica do processo de 

ensino-aprendizagem é conhecer toda a produção do veículo e oferecer uma 

compreensão dos problemas encontrados na empresa.  

  Por intermédio desse processo o aluno conhece “ ... o carro desde quando a 

chapa era cortada, montada, furada, armada e soldada. Na escola aprendemos a 

identificar o que um risco na superfície da carroceria na estamparia causa na 

Montagem Final e na Pintura”. 

 Toda essa bagagem de conhecimento favoreceu a atuação de T2 na empresa, 

inclusive na identificação de problemas que “... por conhecer todo o processo ficava 

fácil identificar, por exemplo, que um defeito no alinhamento de uma porca poderia 

ocasionar a falha no encaixe do coxinho do câmbio”. 

 Segundo o seu relato, os outros empregados que trabalhavam com ele e que 

não tiveram a mesma formação profissional não identificavam “... que aquela 

porquinha deslocada poderia dificultar a montagem do carro na Montagem Final”. 

 O diferencial da escola, para T2, é oferecer oportunidade de atuação “... nas 

diferentes áreas, com conhecimento amplo de todos os processos, diferente do 

profissional que trabalha ou trabalhou a vida inteira na mesma coisa e não conhece 

o processo do automóvel do princípio ao fim”.  

 
 
Quadro 8c – Deficiências no processo de ensino-aprendizagem 
 
Pergunta: O que faltou na sua formação profissional? 
 

a) Depoimentos b) Aspectos Relevantes 
T1 - Para mim, o curso foi completo, não tem 
nada a dizer que faltou. A parte técnica foi 
bastante ampla, envolvendo várias áreas 
como Elétrica, Mecânica e Ferramentaria. A 
parte comportamental foi excelente também. 
Eu não fiquei parado, fui me atualizando. Fiz 
outro curso técnico e depois comecei a fazer 
a faculdade de Engenharia. Nenhum 
profissional deve ficar parado. Deve se 
atualizar, sempre. 

• Não faltou nada. 
• As ações educacionais 

desenvolveram a parte 
técnica e a comportamental. 

T2 - Não faltou nada.  • Não faltou nada. 
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 Os depoimentos revelam que não houve divergências de opinião entre os 

entrevistados, quanto às possíveis deficiências que possam ter ocorrido durante o 

curso. 

  Apenas T1 complementou a sua resposta, com relação à parte técnica que “... 

foi bastante ampla, envolvendo várias áreas como Elétrica, Mecânica e 

Ferramentaria”.  

 Para ele,  a parte comportamental foi “ ... excelente também”. Todavia, o 

profissional deve buscar sempre se atualizar e realizar cursos que complementem a 

formação profissional. Em função disso, realizou outros cursos profissionalizantes e 

depois a faculdade de Engenharia. 

 
  
Quadro 9c – Vantagens da escola 
 
Pergunta: Quais as vantagens de ter estudado na escola? 
 

a) Depoimentos b) Aspectos Relevantes 
T1 - Existem muitas empresas que pedem 
que o profissional tenha uma formação 
técnica pelo SENAI, porque sabem que é 
uma instituição séria. Uma das vantagens na 
minha carreira foi ter começado pelo SENAI, 
principalmente pelo fato de estar dentro da 
empresa, pelos métodos de ensino e de 
avaliação das competências técnico-
comportamentais. 

• O processo de ensino-
aprendizagem foi o 
diferencial de formação 
profissional da escola. 

T2 - A vantagem, em minha opinião, é ter 
estudado numa escola inserida dentro de 
uma empresa, porque proporciona muito 
conhecimento ao aluno. Quando fui para 
outra empresa, tive oportunidade de aplicar 
muito do que aprendi aqui. 

• A escola, inserida na 
empresa, proporcionou 
amplo conhecimento técnico.

 

 

  As respostas revelam que os entrevistados foram unânimes em apontar que a 

vantagem de ter estudado na escola foi por estar inserida na empresa. 

 T1 destaca a importância da formação na sua carreira profissional, 

principalmente pelo fato de a escola “... estar dentro da empresa, pelos métodos de 

ensino e de avaliação das competências técnico-comportamentais”. 
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 O nome da instituição escolar no currículo também foi importante, 

principalmente quando saiu da empresa para buscar novas oportunidades 

profissionais, em função da formação técnica que oferece. 

  O destaque dado por T2 foi com relação ao conhecimento técnico adquirido 

durante o curso e a oportunidade que teve em aplicar esses conhecimentos na área 

em que trabalhou. 

 Em síntese, percebe-se que a escola inserida na montadora de veículos 

ofereceu a aquisição de conhecimentos técnicos e comportamentais importantes 

para a formação do profissional. 

  
 
Quadro 10c – Desvantagens da escola 
 
Pergunta: Quais as desvantagens de ter estudado na escola? 
 

a) Depoimentos b) Aspectos Relevantes 
T1 - Sinceramente não vejo desvantagens 
por ter estudado na escola. É uma escola de 
qualidade, tanto pela parte técnica quanto  
comportamental. Na parte comportamental 
em outra escola não teria a cobrança que eu 
tive aqui. 

• Não houve desvantagens. 

T2 - Quanto ao curso e a estrutura da escola 
não teve nenhuma desvantagem. A 
desvantagem foi não ter tido condições de 
estudar na USP. Prestei, passei e não tive 
condições de cursar, em função do horário. 
Talvez se tivesse me mantido na Escola da 
Termomecânica tivesse dado um rumo 
diferente na minha vida, mas isso é apenas 
uma hipótese. 

• Não houve desvantagens 
quanto à formação. 

         

 

 Nenhum dos entrevistados apontou desvantagens por ter estudado na escola, 

com exceção de T2 que apontou apenas as questões pessoais, que não necessitam 

ser analisadas com relação à escola. 

 T1 ressaltou que “é uma escola de qualidade, tanto pela parte técnica quanto  

comportamental”. 

 Para ele o diferencial da escola, quando comparada a outras de formação 

profissional, está na cobrança dos aspectos comportamentais dos aprendizes. 
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Quadro 11c – Novas oportunidades profissionais 
 
Pergunta: O que o levou a buscar novas oportunidades profissionais fora da 
empresa analisada? 
 

a) Depoimentos b) Aspectos Relevantes 
T1 - Eu saí da empresa em abril de 2006. Na 
função em que eu estava seria difícil 
conseguir uma progressão de carreira. Como 
isso era muito complicado, passei a me sentir 
limitado e muito acomodado com a situação. 
Já estava há 5 anos na mesma função. Eu 
queria tentar novos horizontes e a empresa 
ofereceu um incentivo financeiro através do 
programa de demissão voluntária. Não 
pensei duas vezes e não tive nenhum receio, 
principalmente por saber que o meu currículo 
era bom e acreditar na minha capacidade de 
atuação no mercado de trabalho. Não tive 
medo de sair. 

• A falta de perspectiva na 
empresa o levou a buscar 
novas oportunidades 
profissionais. 

T2 - O que me levou foi o fato de não poder 
aplicar os meus conhecimentos nas áreas. 
Ninguém me deixava fazer diferente. Na 
Armação era difícil. Quanto fui para outra 
área eu consegui fazer um pouquinho daquilo 
que aprendi na escola, mas não o que eu 
queria realmente desenvolver. Eu queria 
crescer e não me deixavam, então saí e fui 
para outra empresa. Eu estava trabalhando 
em outra empresa antes de assumir a minha 
função de docente desta escola. 

• A falta de perspectiva na 
empresa o levou a buscar 
novas oportunidades 
profissionais. 

 

 

 Os depoimentos mostram que os entrevistados se desligaram da empresa 

analisada pela falta de oportunidades de desenvolvimento profissional. 

 Além dessa questão, T2 informou que na área de atuação não conseguia 

aplicar os conhecimentos adquiridos, porque “ninguém me deixava fazer diferente. 

Na Armação era difícil”. 

 Quando foi transferido para outra área “... consegui fazer um pouquinho daquilo 

que aprendi na escola, mas não o que eu queria realmente desenvolver. Eu queria 

crescer e não me deixavam, então saí e fui para outra empresa”.  

 Para T1 a situação não foi muito diferente. A sua expectativa era de “... 

conseguir uma progressão de carreira. Como isso era muito complicado, passei a 
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me sentir limitado e muito acomodado com a situação. Já estava há 5 anos na 

mesma função”. 

 Em síntese, os motivos que levaram os ex-aprendizes a se desligarem 

convergem para a falta de oportunidades de crescimento na empresa. 

  Sendo assim, ambos buscaram novas oportunidades profissionais em outras 

empresas e, durante esse período, candidataram-se à vaga de técnico de ensino na 

escola em questão. 

 
 
 Quadro 12c – Técnico de Ensino Profissionalizante 
 
Pergunta: O que o levou a assumir a função de técnico de ensino? 
 

a) Depoimentos b) Aspectos Relevantes 
T1 – Quando participei do processo seletivo 
não imaginava ser chamado. Foi uma 
surpresa, porque eu gosto de ensinar aquilo 
que sei e o que aprendi. O fato de ter sido 
ex-aluno e ex-funcionário da empresa ficou 
mais fácil para passar informações sobre a 
empresa aos alunos. Talvez um outro 
professor não tenha a experiência e a 
vivência que eu tive. Segundo, é que essa 
nova experiência, na minha vida, vai ser boa 
para o meu currículo. Esta nova fase da 
minha vida profissional está sendo uma ótima 
experiência. A princípio pensei que seria 
mais difícil, mas verifiquei que tudo o que eu 
passo para os alunos está relacionado 
diretamente ou indiretamente com a 
empresa. A minha experiência, a minha 
vivência... me deu tranqüilidade para falar 
sobre os problemas e como as coisas têm 
que ser na empresa.  

• Seu conhecimento sobre a 
empresa facilitou a relação 
entre a teoria e a prática. 

T2 - Sempre quis ser professor. Sempre 
ajudei as pessoas a estudarem. E passei a 
gostar de fazer isso porque aprendia 
também. Fiz isso com os colegas da 
faculdade. Ensinando se aprende também. 
Sou curioso e gosto de investigar as coisas, 
fazia isso enquanto aluno e quando era 
funcionário da empresa. 
Hoje, quando vou para a aula, me sinto em 
condições de discutir qualquer assunto 
relacionado à empresa com os alunos, 
justamente por ter sido ex-aprendiz e ex-

• O conhecimento adquirido 
como ex-aprendiz e ex-
funcionário ofereceram 
condições de discutir 
qualquer assunto sobre a 
empresa em sala de aula. 
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funcionário. Isso ajuda bastante. 
 

 

 Para os entrevistados o fato de terem sido ex-aprendizes e ex-funcionários 

ofereceu condições, de acordo com o relato de T2, de “... de discutir qualquer 

assunto, relacionado à empresa, com os alunos...”. 

 T1 também teve a mesma posição com relação a T2 quando disse que     “o 

fato de ter sido ex-aluno e ex-funcionário da empresa ficou mais fácil para passar 

informações sobre a empresa aos alunos. Talvez um outro professor não tenha a 

experiência e a vivência que eu tive”. 

 Para ele, essa relação ex-aprendiz e ex-funcionário “... deu tranqüilidade para 

falar sobre os problemas e como as coisas têm que ser na empresa”. 

 Para esses entrevistados, o fato de terem assumido a ocupação de técnicos de 

ensino profissionalizante ofereceu grandes possibilidades de atuação profissional, 

diferente do período em que atuavam como empregados na empresa analisada. 

 
 
Quadro 13c – Críticas em relação aos processos de ensino-aprendizagem e à 
escola 
 
Pergunta: Deseja acrescentar alguma informação sobre a escola? Alguma crítica à 
escola? 
 

a) Depoimentos b) Aspectos Relevantes 
T1 -. Nós temos na escola 120 alunos e eles 
são privilegiados por estarem aqui. Se 
pudéssemos oferecer a oportunidade de 
acesso a outros jovens e não somente para 
filhos e irmãos de funcionários, seria muito 
bom. A escola oferece boa formação. Só para 
se ter uma idéia temos ex-alunos que estão 
na área de marketing da empresa, outros em 
Banco e em outras áreas que não têm nada a 
ver com a parte mecânica, mas é a parte 
comportamental que ele adquiriu durante a 
formação, um diferencial que agrega valor 
para qualquer carreira que pretenda seguir. 

• A escola deveria oferecer 
oportunidade de formação 
profissional a outros jovens e 
não restrito a filhos e irmãos 
de funcionários. 

• A parte comportamental é um 
diferencial de formação 
profissional. 

T2 - A escola é um modelo. Na minha 
opinião, a escola conta com excelente corpo 
docente, mas que deveria estar mais atento à 
individualidade dos alunos, quanto à 
aprendizagem. Existem alunos muito bons 
que precisariam de uma motivação maior 

• A escola é um modelo de 
formação profissional. 

• O corpo docente deve estar 
mais atento à incorporação 
dos aspectos 
comportamentais, por parte 



 124

para se desenvolver. Não adianta só o 
professor cobrar do aluno os aspectos 
comportamentais, mas deve também verificar 
se esses aspectos foram incorporados por 
ele. 

dos alunos. 

 

 

        A leitura deste quadro permitiu verificar que os entrevistados não apresentaram 

críticas com relação aos processos de ensino-aprendizagem, pelo contrário, as 

colocações foram de elogios à escola. 

 Para eles, a escola oferece boa formação profissional e possibilidades de 

atuação em diferentes ramos de atividades, conforme pode ser verificado no relato 

de T1 quando disse que “a escola oferece boa formação. Só para se ter uma idéia 

temos ex-alunos que estão na área de marketing da empresa, outros em Banco e 

em outras áreas que não tem nada a ver com a parte mecânica...”. 

 Em sua opinião a parte comportamental é o diferencial de formação da escola 

“... que agrega valor para qualquer carreira que pretende seguir”. 

 A sua sugestão é que a escola oferecesse a oportunidade de formação 

profissional aos jovens da comunidade, porém, por estar imersa na empresa, é 

limitada a filhos ou irmãos de empregados da empresa. 

 T2 não apresenta nenhuma sugestão neste sentido; apenas apresenta a sua 

opinião sobre a importância dos aspectos comportamentais no processo de ensino-

aprendizagem. 

 Para ele, o “... corpo docente [...] deveria estar mais atento à individualidade 

dos alunos, quanto à aprendizagem. Existem alunos muito bons que precisariam de 

uma motivação maior para se desenvolver”. 

  Com relação a essa informação, não foi feita nenhuma constatação quanto à 

posição do corpo docente, por ter sido considerada uma opinião pessoal e que não 

deve ser analisada neste contexto. 

 Em síntese, foi possível verificar que os entrevistados deram importância aos 

aspectos comportamentais, que foram considerados um diferencial na formação, 

abrindo oportunidades de atuação profissional em diferentes áreas da empresa ou 

no mercado de trabalho. 
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2.4.3 Considerações sobre os Depoimentos dos Ex-aprendizes, Ex-
empregados da Empresa e Técnicos de Ensino Profissionalizante na Escola de 
Educação Profissional 
 
 

  Os dois participantes da entrevista têm uma característica diferente dos demais 

entrevistados pertencentes ao primeiro e ao segundo grupo. Além de terem sido ex-

aprendizes e ex-empregados da empresa assumem a função de técnicos de ensino. 

 Um deles (T1) desligou-se da escola para realizar um curso no exterior e o 

outro (T2) ainda permanece na função. 

 Os aspectos mais relevantes ressaltados nos depoimentos desses 

entrevistados foram: a influência da família na escolha dos estudos 

profissionalizantes (apresentada com mais ênfase no primeiro grupo); a formação do 

profissional e os processos de ensino-aprendizagem (apresentados, também, no 

segundo grupo). O referencial teórico será o mesmo utilizado no primeiro e no 

segundo grupo. 

 

A influência da família na escolha dos estudos profissionalizantes 
 

 De acordo com o quadro 1c, os entrevistados ingressaram na escola por 

influência dos pais. No caso específico de T2, não está explícita essa condição de 

entrada na escola em seus depoimentos, se comparado com T1, mas revela que 

não queria entrar no SENAI e que seu pai solicitou que realizasse os testes.         

 Existem duas hipóteses, com relação à influência dos pais: 

• a primeira pode ser a transmissão do “amor” pelo ofício encarado como 

nobilitante pelo fato de ainda apresentar o componente artesanal;       

• a segunda é que se supõe ter ocorrido uma forma de “capital cultural” 

distinta da teorizada por Bourdieu, por se tratar de uma forma mais modesta 

de transmissão de uma lealdade “pessoal” (do pai proletário ao seu filho) 

pela empresa. 

 A questão da lealdade pode ser analisada, baseando-se nos estudos de Lopes 

(1971), com relação à constituição da força de trabalho nas grandes indústrias 

brasileiras por operários provenientes do campo e que conservam os mesmos 

padrões de lealdade e subordinação ao patrão fazendeiro. 
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 É difícil definir se ocorreu a primeira, a segunda, ou as duas hipóteses. Pode se 

deduzir, apenas, que essa influência ficou evidente no depoimento de T1 e implícita 

em T2.      

 

Os processos de ensino-aprendizagem e a formação do profissional 
 

 A leitura dos depoimentos dos entrevistados demonstra que a escola ofereceu 

maiores oportunidades de aprendizagem por estar inserida na empresa e que, em 

contato com a tecnologia utilizada nas diferentes áreas, tem a oportunidade de 

aproximar os conceitos teóricos à aplicação e à vivência prática, por meio do Ensino 

Dual. 

 O Ensino Dual foi destacado por T2, quadros 4c e 7c, como uma metodologia 

de ensino que possibilita aos aprendizes amplo conhecimento sobre todos os 

processos da manufatura, com capacidade de atuar em diferentes postos de 

trabalho. Segundo os entrevistados, isso não acontece com um funcionário que não 

teve a mesma oportunidade de formação que os ex-aprendizes. 

 De acordo com Hirata (1994), a formação com foco na polivalência e na 

multifuncionalidade, proporcionam a visão do conjunto dos processos de trabalho, 

conhecimentos e atitudes para a interação do profissional e oferece possibilidades 

de versatilidade nas operações e a rotação de tarefas. 

 Para os entrevistados, o Ensino Dual é um diferencial de formação oferecido 

pela escola que, associado ao desenvolvimento dos aspectos comportamentais, 

oferece oportunidades de atuação em diferentes funções (mencionado por T2, 

quadro 6c). 

 Para desenvolver os aspectos comportamentais, citados pelos entrevistados, a 

escola, além dos ajustes necessários nos currículos e da introdução de atividades 

concomitantes ao processo educativo, mencionadas por T2, quadro 5c, utilizou-se 

de técnicas mais adequadas e eficazes para o desenvolvimento de competências 

profissionais ligadas ao conceito de qualificação-chave, por meio do modelo PETRA, 

para a aprendizagem das qualidades pessoais. 

 Essas competências comportamentais são apontadas por Hirata (1994) como 

essenciais para os processos produtivos que exige do profissional o trabalho 

cooperativo em equipe, capacidade de pensar, de resolver problemas e propor 

soluções, ter iniciativa, responsabilidade, perseverança, apresentados no Capítulo I 
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e detectados nos depoimentos de T1 e T2, quadro 4c, T2, quadro 6c e T1, quadro 

7c. 

 Para esses entrevistados a associação de uma metodologia de ensino — que 

oferece uma vivência prática dos conceitos aprendidos em aula — às técnicas 

pedagógicas, proporciona a interação do profissional ao cotidiano de trabalho.  

        O fato de terem sido ex-aprendizes e ex-empregados da empresa foi 

importante para o desempenho deles como docentes, por já terem conhecimento 

mais aprofundado nos processos produtivos da empresa, de acordo com os 

depoimentos apresentados no quadro 12c. Para eles, a experiência como docente 

proporcionou a oportunidade de ensinar e de aprender. 

 Para finalizar, baseando-se no depoimento de T2, “ensinando se aprende 

também”, cabe destacar Paulo Freire (2005), sobre o papel do educador que “não é 

o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o 

educando que, ao ser educado, também educa. Ambos assim, se tornam sujeitos do 

processo em que crescem juntos...” (p.79).  
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Considerações Finais 
 

 

 As considerações que se pretende fazer são relativas às questões que 

estiveram presentes durante a realização deste estudo sobre dois aspectos: o 

primeiro, sobre a contribuição da Escola de Educação na Empresa para a formação 

de jovens profissionais; o segundo, sobre a função preponderante dessa escola: 

atender às necessidades da empresa e/ou para o mercado de trabalho. 

 Certamente, essas questões exigirão que outros pesquisadores se dediquem 

em estudá-los e a responder diferentes inquietações que venham a surgir, por 

constatar, através desta pesquisa, que a Educação Profissional tem sido objeto de 

debates no Brasil nos últimos anos.  

 Neste caso, especificamente, o fato de ser uma escola de Educação 

Profissional, inserida na empresa, cuja perspectiva de formação é de profissionais 

que atuem no processo produtivo, é possível que outros pesquisadores se 

interessem em avaliá-la de maneiras diferentes, dadas às condições de existência 

dessa escola e das finalidades a ela atribuídas.  

  A existência dessa escola, atrelada à Diretoria Regional do SENAI de São 

Paulo, se deve à função da lei da aprendizagem e à empresa, que se beneficia da 

manutenção dessa instituição, cumpre a função social de preparar o jovem 

profissional dentro de um contexto real de uma indústria automobilística, mesmo 

diante das contingências socioeconômicas e tecnológicas.  

 A partir do momento em que a escola prepara esses profissionais para atender 

às necessidades dessa indústria, especificamente, subentende-se que irá aproveitar 

todos os formados para atuarem em suas linhas de produção ou em outras seções 

da empresa. No entanto, o término do acordo de estabilidade de emprego firmado 

entre o sindicato e a empresa afetou a contratação dos formados, que passaram a 

não permanecer no contexto para o qual foram preparados e, foi a partir daí, surgiu 

a seguinte inquietação: será a capacidade de adaptação do jovem recém-egresso, 

de um curso de formação Dual suficiente para atender às demandas técnicas e 

comportamentais de outro segmento do mercado? 

 



 129

 Para encontrar a possível resposta para essa inquietação e para as questões 

relativas a este estudo foi utilizada a entrevista para a captação dos dados, a análise 

documental e a observação participante.         

 Além disso, diversos autores como Cunha, Frigotto, Freire, Piaget, Manfredi, 

Moraes, Lopes, Weinstein, Heloani, Hirata, Ropé e Tanguy, contribuíram na 

elaboração de cada etapa do trabalho para: identificar os principais fatos históricos 

que influenciaram nos rumos da Educação Profissional no Brasil; na identificação 

das necessidades de formação profissional a partir das alterações ocorridas nas 

formas de organização do trabalho e novos conceitos de produção; na análise da 

necessidade de elevação dos conhecimentos para acompanhar as mudanças 

tecnológicas de modo a inteirar o profissional no mundo do trabalho; dar a 

sustentação necessária na análise dos depoimentos dos entrevistados. 

 Essa análise foi elaborada baseando-se nos aspectos relevantes, destacados e 

comentados abaixo, de cada um dos quadros em que foram transcritos, na íntegra, 

os relatos dos entrevistados. 

 A partir desses depoimentos foi possível constatar que tanto no primeiro quanto 

no terceiro grupo, a maioria dos entrevistados escolheu a escola de Educação 

Profissional na empresa por influência dos pais.      

 Os estudos de Lopes revelaram que a composição da força de trabalho no 

Brasil foi composta por operários vindos da área rural. Foi possível fazer essa 

constatação na coleta de dados sobre a escola e na análise documental das ações 

educacionais da empresa para sanar as deficiências de escolaridade de seus 

empregados, muitos deles vindos do campo. Weinstein faz a constatação dessa 

situação em seus estudos sobre a formação da classe trabalhadora no Brasil, assim 

como Cunha na análise do ensino manufatureiro no Brasil. 

 No entanto, a questão da influência dos pais pode ser considerada uma forma 

de lealdade transgeracional pela empresa por transplantarem a relação dos patrões 

fazendeiros para a fábrica, baseando-se nos estudos de Lopes. Essa forma de 

lealdade é atenuada no Brasil, se comparada com o Japão, cuja sociedade é 

marcada por um passado feudal, analisada por Hirata. 

 É difícil determinar se essa influência foi em função dessa lealdade, ou da 

transmissão de um amor pelo ofício (de pai para filho) ou, em última hipótese, pelo 

incentivo dos pais pela possibilidade de garantia de um emprego, após o termino do 

curso. 
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 Para fazer essa constatação seria necessário, em outro estudo, entrevistar os 

pais para obter maior aprofundamento dessa informação.  

  O outro aspecto destacado, tanto no primeiro quanto no segundo grupo, foi 

sobre a contribuição da escola na formação dos ex-aprendizes que, de acordo com 

os relatos, promoveu o desenvolvimento de competências técnicas e 

comportamentais importantes para o desempenho do profissional. 

 Os aspectos comportamentais foram destacados, pelos entrevistados, como 

um diferencial de formação, que ofereceu condições de atuação na empresa 

analisada e em outras. 

 Os seis entrevistados que optaram por outros segmentos no mercado de 

trabalho perceberam que conseguiram se sobressair no processo seletivo em função 

dos aspectos técnicos e comportamentais, observados pelos examinadores, quando 

comparados aos outros candidatos que não tiveram a mesma formação. 

 Os outros quatro, que se mantiveram na empresa, reconheceram que esses 

aspectos são importantes para a atuação do profissional em diferentes funções e 

que, se comparado com os demais funcionários que não realizaram cursos na 

escola em questão, se sobressaíram devido à formação que receberam.         

 De acordo com os depoimentos, os processos de ensino promovem, ao longo 

da formação escolar, situações diferenciadas de aprendizagem, o desenvolvimento 

das potencialidades dos aprendizes e de competências profissionais ligadas ao 

conceito de qualificação-chave, através do modelo PETRA de formação profissional, 

para a aprendizagem das qualidades pessoais. 

 Uma das situações diferenciadas de aprendizagem é promovida por meio de 

uma metodologia de ensino, denominada de Dual, que aproxima os conceitos 

teóricos à aplicação, à vivência prática e proporciona a interação dos aprendizes no 

ambiente da empresa.         

        A Educação Profissional, associada à atividade laboral nas diferentes áreas da 

empresa, exige a elevação dos conhecimentos científicos para que o futuro 

profissional possa acompanhar as mudanças tecnológicas e, ao mesmo tempo, 

promover soluções para os diferentes problemas diagnosticados no dia-a-dia. 

 Nos estudos de Freire foi possível encontrar semelhanças dessa metodologia 

com a educação problematizadora, de caráter reflexivo, que extrapola o ambiente da 

sala de aula e proporciona aos educandos e educadores a construção, em conjunto, 

do conhecimento integrado e incorporado ao processo de ensino.          
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 A maioria dos entrevistados relata que o conjunto de ações educacionais da 

escola é considerado um diferencial de formação e os coloca em posição de 

destaque, uma vez que consideram haver poucos profissionais no mercado de 

trabalho com essa formação. 

  Para finalizar é possível — baseando-se nos depoimentos dos entrevistados — 

perceber que a escola proporcionou uma formação suficiente para atender às 

demandas da empresa e ofereceu oportunidades profissionais em outros segmentos 

no mercado de trabalho.  
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Roteiro das Entrevistas - Ex-aprendizes que Atuam na Empresa 
 

 

Apresentação do objetivo da entrevista: 
 

 

  O objetivo da pesquisa de campo é o objetivo de colher os depoimentos dos 

ex-aprendizes sobre dois aspectos: o primeiro, sobre a contribuição da Escola de 

Educação Profissional na Empresa na formação de jovens profissionais; o segundo, 

sobre a função preponderante dessa escola: atender às necessidades da empresa 

e/ou para o mercado de trabalho. 

 O nome da empresa não será divulgado e o seu nome será omitido. Esta 

entrevista será gravada, com a sua autorização e transcrita para que seja feita a 

análise, em conjunto com o orientador.  

 

 

Perguntas: 
 
 
1. Você pode resumir em poucas palavras os motivos pelos quais ingressou na 

escola? 

2. Quais foram as impressões que você teve da escola quando iniciou? 

3. Quais eram as suas expectativas quanto à formação oferecida pela escola? 

4. Que função você atribui para a escola? 

5. Quais foram as ações da escola que garantem ou garantiram sua atuação como 

profissional na empresa? 

6. A formação oferecida pela escola é somente técnica? 

7. Qual é o diferencial que proporcionou a oportunidade de atuação na área em que 

você está? 

8. O que faltou na sua formação profissional? 

9. Quais as vantagens de ter estudado na escola? 

10. Quais as desvantagens de ter estudado na escola? 

11. Deseja acrescentar alguma informação sobre a escola? Alguma crítica a fazer à 

escola? 
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Depoimentos dos entrevistados:  
 
 
I - Entrevista com E-1: 
 
1. Você pode resumir em poucas palavras os motivos pelos quais ingressou na 
escola? 

Desde criança meu pai já falava sobre a importância de fazer o SENAI na empresa, 

então fui colocando na minha cabeça essa condição. Meu pai sempre trabalhou na 

Ferramentaria. A minha idéia era de entrar e ter emprego e já conseguir alguma 

coisa, porque lá fora as coisas já estavam difíceis, então a vontade era de entrar e já 

estar empregado. 

 

2. Quais foram as impressões que você teve sobre a escola quando iniciou? 
Quando eu iniciei achei bem diferente daquilo que eu pensava. Achava que a escola 

era bem menor. No dia que eu vim fazer a prova não percebi quanto era grande. 

Não imaginava que tinha tanta coisa para fazer, porque pensava que era como o 

SENAI lá fora. Lá fora, a formação é para uma área específica e aqui se aprende 

tudo. Aqui a gente vê um pouquinho de cada coisa. No SENAI fora da empresa é só 

Mecânica, só Elétrica, só uma parte da formação, diferente do curso que é oferecido 

aqui. Neste SENAI se aprende um pouco de cada coisa. 

 

3. Quais eram as suas expectativas quanto à formação oferecida pela escola? 
No começo o que eu queria era ter uma boa vaga, só não sabia onde. Daí ficando 

aqui dentro é que tive a oportunidade de ir para área em que estou. A idéia que eu 

tinha da escola era aquela que o meu pai passava, mas a minha expectativa era 

conseguir uma boa vaga. 

 

4. Que função você atribui para a escola? 
Preparar a gente para ir para a área. Só que quando entrei já não preparava para 

áreas específicas e sim para a linha de montagem de veículos. Nos primeiros termos 

há um ensino mais diversificado e nos dois últimos é mais direcionado para a 

produção, estudar o processo e atuar no processo, ou seja, na linha de produção. 
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5. Quais foram as ações da escola que garantem ou garantiram sua atuação 
como profissional na empresa? 

Ensinou um pouco de tudo que eu sei. O que eu faço lá na área eu aprendi aqui. Eu 

aprendi um pouco de ajuste, então quando fui pra lá tinha uma base para trabalhar 

com ajuste. Aplico os conceitos de housekeeping. A parte comportamental, o 

relacionamento com as pessoas, o saber relacionar-se, quando conversar e como 

conversar com as pessoas, o que falar e quando falar são importantes na área em 

que estou. 
 
6. A formação oferecida pela escola é somente técnica? 
Não. O PETRA não é somente técnico, ele é o comportamental, trabalha as 

qualidades que o profissional deve saber. É o saber como e quando se deve agir e 

como fazer. 

 
7. Qual é o diferencial que proporcionou a oportunidade de atuação na área em 
que você está? 

Durante o curso eu me preocupava com as avaliações e com o meu desempenho. 

Tinha que fazer bem feito e nem todo mundo se preocupava com isso. Eu não tinha 

dificuldade em fazer as coisas. Nos aspectos comportamentais eu sempre me 

apliquei e aqui essa questão sempre foi muito rigorosa. Na classificação, se for 

avaliar pelas notas, eu fiquei em segundo lugar. O meu colega tinha umas 

anotações na ficha que fizeram com que ele caísse e eu não tinha, 

conseqüentemente fui o 1.º colocado. 

 
8. O que faltou na sua formação profissional? 
Faltou um aprofundamento maior de todas as matérias técnicas. Pelo tempo que a 

gente fica na escola, perde-se muito tempo numa coisa só e daria tempo para 

aprofundar mais. Não me lembro em que aspectos porque eu não estou mais na 

escola e a gente se esquece. 

 
9. Quais as vantagens de ter estudado na escola? 
A vantagem foi a garantia do meu emprego e por ter me formado. Se sou a pessoa 

que sou, hoje, foi por ter estudado na escola. A maneira de me comportar e de ser 

mais rigoroso do que eu era. 
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10. Quais as desvantagens de ter estudado na escola? 
Passei muito nervoso, principalmente por esta história de talento. A falsidade das 

pessoas, os meus colegas que se diziam meus colegas e não eram. Já havia essa 

questão do talento. Eu não imaginava que seria o talento da aprendizagem, e fui. No 

decorrer tinha muita gente que queria ser e dizia que seria. Então havia muita 

competição, muita fofoca e eu não gostava disso. 

Outra desvantagem é que muitos dos trabalhos e atividades não davam para ser 

feitos na escola, então passava até de madrugada e finais de semana realizando os 

trabalhos escolares. 

 
11. Deseja acrescentar alguma informação sobre a escola? Alguma crítica a 
fazer à escola? 

Falta de controle efetivo das tarefas executadas pelos alunos. Sinto que, muitas 

vezes, os alunos não têm o que fazer. Eu não me lembro de mais nada, na verdade 

vim fazer essa entrevista mais não sabia qual era o objetivo dela. Me pegou de 

surpresa, mas espero  ter contribuído. Gosto muito daqui. Os professores são bons, 

são diferentes. Lá fora os professores são só professores, não sabem quem você é. 

Só se preocupam em passar matéria na lousa. Se você aprendeu, aprendeu, se não 

aprendeu, é só pra quem quer aprender. Aqui dentro a gente criava amizade com os 

professores e funcionários. Os professores na escola, não são só professores, se 

preocupavam com o que você está aprendendo. Eles sabiam quem eu era. Aqui 

você é alguém. A Diretoria é muito rigorosa e não dá abertura para ouvir a opinião 

dos alunos 

 

 

II - Entrevista com E-2: 
 

1. Você pode resumir em poucas palavras os motivos pelos quais ingressou 
na escola? 
Primeiro, porque eu queria, e, segundo, pelo pai, porque todo pai quer ver o filho 

aqui, pela dificuldade de arrumar emprego lá fora e estando aqui as coisas ficam 

mais fáceis. 
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2. Quais foram as impressões que você teve sobre a escola quando iniciou? 
Bem diferente daquilo que eu pensava. Eu imaginei que ia mexer só com oficina, 

com graxa, essas coisas, mas não; tem a parte técnica e a parte teórica, então foi 

bem melhor do que eu imaginei. 

 
3. Quais eram as suas expectativas quanto à formação oferecida pela escola? 
Quando eu entrei no SENAI eu tinha como expectativa fazer Engenharia Mecânica, 

porque mexer com a parte mecânica, com as fresas e com a parte teórica como 

desenho técnico me daria uma boa base para ir, depois, para a faculdade. Comecei 

a fazer engenharia e vi que não era nada daquilo que eu queria e resolvi mudar de 

curso. Agora estou fazendo desenho industrial. As matérias daqui estão me 

ajudando muito. Quando eu estava fazendo engenharia eu gostava muito de 

desenho e me saía muito bem, mas agora eu me achei, estou fazendo aquilo que eu 

gosto que é desenho. 

 
4. Que função você atribui para a escola? 
A escola tem muito a formar no aluno, a desenvoltura tanto pessoal como 

profissional. Eu, quando entrei, não conversava com ninguém. Apresentar trabalho 

para classe era um horror, sempre tremia, suava e ficava nervoso. Aos poucos fui 

me desenvolvendo melhor. Quando comecei na área a fazer o Dual, conversar com 

o pessoal, no início era meio calado, não conversava com ninguém. Nesse aspecto 

pra mim a escola conseguiu fazer com que me soltasse mais, hoje já não tenho 

tanta dificuldade. 

 
5. Quais foram as ações da escola que garantem ou garantiram sua atuação 
como profissional na empresa? 

Aqui dentro tudo é totalmente ligado à empresa. Tudo que a gente viu no Dual e, 

agora, na Ferramentaria, está inteiramente interligado. Acredito também que se for 

para outra empresa terei condições de atuar, porque, como falei, a escola 

desenvolve, trabalha com o aluno a parte de comunicação e outros. 

 
6. A formação oferecida pela escola é somente técnica? 
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Não. A formação é técnica e pessoal, trabalha o desenvolvimento de qualidades 

importantes para o profissional, que auxiliam o aluno a comunicar-se melhor, como 

são feitas nas aulas de teatro e durante as aulas com os outros professores. Os 

professores da escola são diferentes das outras, porque estão sempre bem 

próximos aos alunos. Na outra escola, em que estudava, por exemplo, existiam 

lugares que aluno não pode entrar, o que distanciava o aluno do professor. Aqui 

não, o professor é amigo, não é só professor, se preocupa com o aluno e com a sua 

aprendizagem. 

 
7. Qual é o diferencial que proporcionou a oportunidade de atuação na área em 
que você está? 

Foi o todo. Desde o começo tem que estar empenhado e tudo tem que querer. Tem 

que ter responsabilidade e disciplina. Tudo isso é importante. É um conjunto de 

ações da escola que levam o aluno a ser diferente, mas esses fatores que eu falei 

são também muito importantes. Diferentes dos outros funcionários da área em que 

estou que não passaram pela escola. É possível sentir a diferença. 

 
8. O que faltou na sua formação profissional? 
Para mim não faltou nada. Está bom do jeito em que está. 

 
9. Quais as vantagens de ter estudado na escola? 
Se caso for sair daqui para procurar emprego, o currículo está muito à frente do 

pessoal que está aí fora, por causa do conhecimento que eu adquiri aqui. 

 
10. Quais as desvantagens de ter estudado na escola? 
Não tem desvantagens. Eu achava que tinha quando entrei, porque eu estava 

treinando Vôlei, estava quase me federando. Tive que largar tudo, mas não tem 

desvantagens. Acho que valeu. 

 
11. Deseja acrescentar alguma informação sobre a escola? Alguma crítica a 
fazer à escola? 

Não tenho nada que acrescentar, nenhuma crítica. Acho importante a escola na 

empresa. Quando você vai para a fábrica não sente a distância da escola e da 
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empresa. Todas as disciplinas estão interligadas e o que se aprende aqui se aplica 

no seu trabalho. 

III - Entrevista com E-3: 
 
1. Você pode resumir em poucas palavras os motivos pelos quais ingressou 
na escola? 
O meu pai fez SENAI, eu sabia que era um curso muito bom. Eu sempre tive 

vontade de trabalhar aqui, porque o meu bisavô, meu avô também trabalharam na 

empresa e meu pai ainda trabalha. Então a escola foi um ingresso para a empresa, 

onde eu aprendi muito com os professores, com os alunos. 

 
2. Quais foram as impressões que você teve sobre a escola quando iniciou? 
Parecia que o curso era bem puxado, aliás, é bem puxado. No começo eu fiquei um 

pouco assustada, depois fui me acostumando com os professores e com os alunos. 

 
3. Quais eram as suas expectativas quanto à formação oferecida pela escola? 
Eu já tinha idéia de algumas disciplinas que eu ia ter, por causa do meu pai. Ele foi 

me dando umas dicas. Quando eu chegava em casa ele sempre me ajudava a 

estudar, fazendo um tipo de reforço dos conteúdos aprendidos. Eu sabia que era um 

curso muito bom e que preparava o aluno para trabalhar na empresa. 

 
4. Que função você atribui para a escola? 
Preparadora para a empresa e para fora da empresa. Se uma pessoa que está na 

escola e não ficar na empresa, tem condições de conseguir emprego fora, porque a 

escola te dá noção de tudo um pouco. 

 

5. Quais foram as ações da escola que garantem ou garantiram sua atuação 
como profissional na empresa? 
A qualidade de ensino, a preparação como um todo de todas as matérias, dá 

condições de trabalhar em todos os setores. 
 
6. A formação oferecida pela escola é somente técnica? 
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Não. A formação é comportamental também. Aqui no SENAI aprende-se muito a ter 

iniciativa, a trabalhar em equipe, a ter prontidão para ouvir. Isso a gente aplica na 

empresa que são as qualidades pessoais do profissional. 

 
7. Qual é o diferencial que proporcionou a oportunidade de atuação na área em 
que você está? 

Estou na produção, então esse diferencial é mais complicado de ser percebido. Na 

produção as atividades são manuais, muito repetitivas e não exige nada do 

empregado. No momento estou trabalhando no apontamento de mão-de-obra, 

temporariamente, enquanto o funcionário está em férias. É possível sentir o 

diferencial na parte comportamental, porque o pessoal do escritório tem um nível de 

exigência diferente da produção. Aí é possível mostrar o que sabe e o que você é 

capaz de fazer. Na produção não. 

 
8. O que faltou na sua formação profissional? 
Acho que tive tudo o que precisava. Não ficou faltando nada. 

 
9. Quais as vantagens de ter estudado na escola? 
Eu cresci muito. Eu amadureci muito rápido. Aprendi a lidar com as pessoas, porque 

antes de entrar eu só ficava em casa com a minha mãe. Quando eu entrei aqui é 

que fui me relacionar com as pessoas. O meu caráter, não o meu caráter de boa 

índole, mas a minha personalidade mudou bastante. 

 
10. Quais as desvantagens de ter estudado na escola? 
É difícil falar sobre as desvantagens, não sei te dizer, agora. Tudo o que eu vejo da 

escola é sobre o aspecto positivo, não vejo nenhuma desvantagem. 

 
11. Deseja acrescentar alguma informação sobre a escola? Alguma crítica a 
fazer da escola? 
Não sei se isso pode ser um comentário crítico sobre a escola, mas a minha turma 

foi um pouco diferenciada das outras turmas, porque as turmas anteriores entravam 

com 14 anos e eu já entrei com 16 e teve a mudança do estágio. A duração do meu 

curso passou a ser de 2 anos, sem o estágio. O Dual entrou justamente para suprir 

essa carência do estágio e em função disso não passei pelas áreas da Pintura e 
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Montagem Final, porque não deu tempo. Só isso foi o que senti que faltou, mas não 

tenho nada a acrescentar. Para mim, não teve lado negativo na escola. Eu aprendi 

muito aqui, a não ser essa questão que apontei agora. Não tenho mais nada a 

acrescentar sobre a escola. Achei que as perguntas foram bem elaboradas. Acho, 

também,  que a escola está cumprindo a função de formar o profissional. 
 
 
 
IV - Entrevista com E-4: 
 

1. Você pode resumir em poucas palavras os motivos pelos quais ingressou 
na escola? 

Primeiramente, porque eu acho que tive vocação; segundo, pelo fato do meu pai 

trabalhar aqui, especificamente na escola como professor. Já desde criança o meu 

pai já falava da empresa e da escola. 
 
2. Quais foram as impressões que você teve sobre a escola quando iniciou? 
Quando iniciei aqui já conhecia a escola e os professores por intermédio do meu pai. 

Acompanhava meu pai nas atividades com os alunos como, por exemplo, na 

gincana. A única coisa é que eu, quando entrei, tinha um horário para cumprir e um 

salário para administrar. Para mim, o impacto não foi muito grande porque já 

acompanhava as atividades da escola. 
 
3. Quais eram as suas expectativas quanto à formação oferecida pela escola? 
Quando entrei aqui, eu imaginava que a escola deveria me preparar para trabalhar 

em diversas áreas da empresa, em qualquer área. Acho que isso foi atingido, porque 

o curso que a gente fez preparava para todas as áreas e não apenas a uma área 

específica. E era o que eu esperava, porque quando a gente entra não se sabe para 

qual área se vai trabalhar. 
 
4. Que função você atribui para a escola? 
A escola forma excelentes profissionais, mas acho que tudo depende da motivação, 

dos valores e do objetivo de cada aluno. Não adianta querer formar um excelente 

profissional. Para mim, ela foi formadora de excelentes profissionais. 
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5. Quais foram as ações da escola que garantem ou garantiram sua atuação 
como profissional na empresa? 
Para mim foi a atuação do corpo docente, não pelo fato de conhecer todo mundo, 

mas eles sempre trataram os alunos como profissionais. Desde quando eu entrei 

aqui, com 14 anos, sempre me trataram como profissional, nunca houve um desnível 

e isso fez com que acreditasse em mim mesmo. Acreditava que era capaz de fazer 

aquilo que estava sendo proposto e isso me ajudou muito na vida profissional. Hoje 

não tem nada, nenhum serviço que me passem que tenha receio de fazer. O 

pontapé inicial dos professores é que ajudou a ser profissional, até porque comecei 

aqui com 14 anos e se é muito jovem, não se tem muita idéia do que fazer. 

 
6. A formação oferecida pela escola é somente técnica? 
De jeito nenhum. De forma alguma. As ações dos professores são voltadas para o 

desenvolvimento das qualidades pessoais. Todos os professores, quando a gente 

entra, são nossos amigos. Em todos os momentos que a gente precisa, até as 

conversas que não temos com os nossos pais em casa, acabamos tendo aqui com 

os professores. Então eu entendo que não é somente técnica. O tratamento dos 

professores com relação aos alunos é diferente. Não sei se é pelo fato de 

passarmos aqui o dia inteiro, mas essa proximidade faz com que aprendamos muito. 

Aprendi muito aqui na escola, embora tenha aprendido muito em casa, como por 

exemplo, a ter lealdade, a não fazer certas coisas com os colegas, aprendi a 

acreditar em mim e nas coisas que era capaz de fazer. Na escola, aprende-se muito 

a trabalhar em equipe e isso ajuda muito como profissional. 

 
7. Qual é o diferencial que proporcionou a oportunidade de atuação na área em 
que você está? 
Como já disse, o trabalho em equipe é fundamental, porque não trabalho sozinho. 

Na Ferramentaria, dependo de outras pessoas. Outra coisa que foi muito importante 

foi ter conhecimento em desenho técnico. Sem desenho técnico eu não seria nada. 

Isso me ajuda muito porque trabalho com CAD (Desenho Assistido por 

Computador). 

Quando fiz CNC (Comando Numérico Computadorizado) nunca imaginei que 

trabalharia nessa área e eu uso muito o CAD e o CNC, não imaginava isso. 
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8. O que faltou na sua formação profissional? 
Difícil falar o que faltou na minha formação. Eu tenho muito orgulho da escola e acho 

que ela me preparou para todas as áreas. A especialização ficou por minha conta. 

Eu acredito que não tenha faltado nada. A escola fez o melhor. O papel foi cumprido. 

A minha especialização eu é que vou cuidar disso. 

Na faculdade a gente conversa com muitas pessoas que tinham feito cursos nos 

SENAI’s, era possível perceber que o nosso curso era diferente, pelo fato de estar 

dentro da empresa. Tudo aquilo que você aprendia não ficava na teoria, mesmo 

tendo oficina não ficava só na teoria. Nas aulas de pneumática, era possível ver um 

cilindro trabalhando. Na linha de produção via o “jumbo” fechando todos os carros. 

Você está vendo tudo na prática. O curso é diferenciado e se aprende muito mais. 

 
9. Quais as vantagens de ter estudado na escola? 
Além de ter crescido muito profissionalmente e como pessoa, eu acho que o fato da 

gente estar aqui dentro, já ser funcionário é uma das maiores vantagens que se 

pode ter. A gente já tem um registro como empregado desde quando você entra. 

 
10. Quais as desvantagens de ter estudado na escola? 
Não teve desvantagem. Tenho muito orgulho da escola. A única desvantagem é um 

problema interno meu e é o medo de sair da fábrica e ter que buscar no mercado de 

trabalho novas oportunidades profissionais. Se hoje, com a situação que está na 

fábrica e se eu tivesse que sair seria um baque pra mim, mas isso não é um 

problema com a escola é um problema meu, a desvantagem que sinto enquanto 

profissional. 
 
11. Deseja acrescentar alguma informação sobre a escola? Alguma crítica a 
fazer à escola? 
Em função das mudanças que ocorreram na fábrica, a escola prepara muito mais 

para as áreas de manufatura. Eu vejo isso na Ferramentaria, tendo uma visão fora 

da escola. Os profissionais que chegam lá hoje têm certa dificuldade em aprender 

aquilo que eu aprendi na minha época. Até por que eles não têm tanto enfoque na 

minha área. Então, talvez seja essa a única diferença que vejo, pois no meu curso 

formava Ferramenteiro, Modelador e outros especialistas. Eu me formei em 2000 e o 
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meu curso era o antigo, antes da reformulação. A única coisa que o meu curso teve 

é que foi a primeira turma a realizar o Ensino Dual. Foi uma coisa muito boa, porque 

você saía da escola e ia ver o processo da fábrica. E isso já facilitava o contato com 

as áreas, criava contatos e amizades. Na empresa a amizade aqui conta muito. Aqui 

tive muito apoio, oportunidade de crescimento, eu só tenho a agradecer. Se eu 

tivesse que falar para os alunos, hoje sobre a escola, eu diria para se esforçarem. 

Estar aqui é o que realmente querem, então que se joguem de cabeça. Eles não 

podem pensar que a empresa é a única do mundo. Temos exemplos de pessoas 

que saíram da engenharia e foram trabalhar em outras empresas em condições 

melhores do que a nossa. O aluno deve fazer o curso e sugar tudo àquilo que os 

professores sabem, porque são excelentes professores. Aproveitem muitas as 

oportunidades que a fábrica oferece. Se não ficarem aqui é porque não tinha que 

ser. O que tiver que ser será. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE B 
Entrevistas - Ex-aprendizes que Atuam em outras Empresas 
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Roteiro das Entrevistas -  Ex-aprendizes que Atuam em outras Empresas 
 
 
Apresentação do objetivo da entrevista: 

 

 O objetivo da pesquisa de campo é o objetivo de colher os depoimentos dos 

ex-aprendizes sobre dois aspectos: o primeiro, sobre a contribuição da Escola de 

Educação Profissional na Empresa na formação de jovens profissionais; o segundo 

sobre a função preponderante dessa escola: atender às necessidades da empresa 

e/ou para o mercado de trabalho. 

 O nome da empresa não será divulgado e o seu nome será omitido. Esta 

entrevista será gravada, com a sua autorização e transcrita para que seja feita a 

análise, em conjunto com o orientador.  

 

 

Perguntas: 
 

1. Você pode resumir em poucas palavras os motivos pelos quais ingressou na 

escola? 

2. Quais foram as impressões que você teve da escola quando iniciou? 

3. Quais eram as suas expectativas quanto à formação oferecida pela escola? 

4. Que função você atribui para a escola? 

5. Quais foram as ações da escola que garantem ou garantiram sua atuação como 

profissional em outra empresa? 

6. A formação oferecida pela escola é restrita às necessidades da empresa? 

7. Qual é o diferencial que proporcionou a oportunidade de atuação em outra 

empresa? 

8. O que faltou na sua formação profissional? 

9. Quais as vantagens de ter estudado na escola? 

10. Quais as desvantagens de ter estudado na escola? 

11. O que o/a levou a buscar novas oportunidades profissionais fora da empresa 

analisada? 

12. Deseja acrescentar alguma informação sobre a escola? Alguma crítica a fazer à 

escola? 
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Depoimentos dos entrevistados 
 
 
I - Entrevista com F-1: 
 
 
2. Você pode resumir em poucas palavras os motivos pelos quais ingressou 

na escola? 
Foi pelo pai. O meu pai falava que o SENAI na empresa, era bom. Dizia que eu iria 

aprender e a ter o meu “dinheirinho”, ao mesmo tempo. A princípio o que eu queria 

fazer era entrar na escola e juntar dinheiro para pagar a faculdade. Era essa a minha 

intenção. Talvez se eu não tivesse entrado no SENAI teria procurado outra coisa, 

porque, naquela idade eu queria trabalhar. Eu queria fazer alguma coisa, queria ter 

alguma atividade. 

 
2. Quais foram as impressões que você teve sobre a escola quando iniciou? 
Nossa! Foi aquela coisa, porque eu nunca havia trabalhado antes, nunca tive 

contato com nenhuma empresa. Aí, entrei naquele “monstro”, naquele mundo que 

era a escola e a empresa. Foi um choque, um baque. É muito grande e também um 

mundo de possibilidades para você aprender. Mesmo assim o impacto foi grande. 

 
3. Quais eram as suas expectativas quanto à formação oferecida pela escola? 
Bom quando eu entrei, imaginei que era aquele curso de SENAI antigo. Aquele 

somente de meter a mão na graxa, aprender a usar um torno e uma fresa. Superou 

as minhas expectativas, foi muito mais do que eu imaginava do curso. Ele focou 

coisas extremamente importantes que são fundamentais na minha carreira como, 

por exemplo, a educação pessoal do profissional, porque você não aprende apenas 

com a parte técnica, aprende a ser um profissional e que vai trabalhar na empresa. 

 
4. Que função você atribui para a escola? 
A função da escola é formar um profissional para atuar não somente na empresa, 

mas também em outras. Você aprende coisas ali que você vai usar em diferentes 

áreas da empresa ou fora dela. Ajuda a pessoa a relacionar-se com outras pessoas 

no seu dia-a-dia, não se aprende somente a parte técnica. É muito mais abrangente. 
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5. Quais foram as ações da escola que garantem ou garantiram sua atuação 
como profissional em outra empresa? 

Quando eu resolvi sair da empresa, comecei a mandar currículo e a procurar 

emprego. Recebi várias propostas ao mesmo tempo, porque quando analisavam o 

meu currículo, muitos se espantavam com a minha formação e com a minha idade. 

O pessoal ficava impressionado, porque hoje é difícil encontrar o profissional que faz 

faculdade e que tenha algum tipo de experiência. E não é só a experiência, precisa 

ter conhecimento técnico. Na empresa conheci todo o processo de fabricação de um 

carro e na escola obtive o conhecimento técnico. Tudo contribuiu muito para o 

conhecimento que tenho hoje. A fábrica foi um laboratório de aprendizagem pra 

mim. 

 

6. A formação oferecida pela escola é somente técnica? 

Não, com certeza que não, embora a escola esteja no interior da empresa. A 

Educação Profissional oferecida para os alunos pode ser utilizada em qualquer área 

da empresa e em qualquer outra empresa. É difícil encontrar gente nova com tanto 

conhecimento, com tanta capacidade e, principalmente, com vontade de fazer e de 

aprender. 

 
7. Qual é o diferencial que proporcionou a oportunidade de atuação em outra 
empresa? 

Todo esse diferencial de conhecimento faz do profissional, um profissional diferente 

no mercado de trabalho. A empresa não sabe aproveitar os profissionais com o 

conhecimento que têm. E foi por isso que decidi sair e buscar algo melhor pra mim. 

 
8. O que faltou na sua formação profissional? 
É difícil, não sei se sinto falta de alguma coisa. Aprendi muito com a escola. Se sou 

o que sou, foi pelo que aprendi na escola. Tenho planos para a minha carreira e não 

sinto que tenha faltado algo. 

 
9. Quais as vantagens de ter estudado na escola? 
Como falei, quando eu não conhecia e não sabia o que era a escola, antes de me 

apaixonar por ela, os meus planos era juntar dinheiro para pagar a minha faculdade. 
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Lógico que conquistei a minha independência financeira. E isso devo ao 

conhecimento que adquiri lá na escola e que a faculdade não oferece, talvez, depois 

que me formasse. A minha formação no SENAI da empresa tem um peso enorme no 

meu currículo e faz um diferencial de conhecimento que eu uso e que eu preciso na 

minha vida profissional. O nome da empresa tem um peso no currículo, mas a 

competência profissional, a diferença comportamental, que eu aprendi nessa escola, 

isso na minha opinião, fez a diferença no processo seletivo. Qualquer outra escola 

poderia me oferecer o conhecimento técnico, mas o diferencial da escola é 

justamente a solidificação do ser humano, se é que estou fazendo a colocação certa, 

porque quando a gente ingressa na escola é uma criança, com 15 anos de idade 

que não sabe absolutamente nada. Eu saí dali com uma postura diferente. O Petra 

me ofereceu as qualidades pessoais que todo o profissional deve ter ou saber. 

 
10. Quais as desvantagens de ter estudado na escola? 
Eu perdi um pouco da minha juventude, porque tive que começar a estudar a noite 

muito cedo. A escola exigiu uma rotina diferente que os meus amigos não viviam. 

Todo mundo estudava durante o dia, não fazia nada na vida e saia na balada. Eu 

queria saber de dormir e descansar, porque o ritmo era bem puxado. 

Hoje eu vejo que foi bom e não teria feito diferente. Não mudaria nada na minha 

vida. 

 
11. O que a levou a buscar novas oportunidades profissionais fora da empresa 
analisada? 

Eu nem estava trabalhando na linha de montagem, estava na qualidade, mas senti 

que não estava sendo valorizada no meu trabalho e que precisava buscar algo que 

me oferecesse mais satisfação. Na empresa você fica esquecida. Me sentia 

insatisfeita. Chegou a um ponto que senti que já tinha feito tudo, aprendido tudo, não 

estava acrescentando nada na minha vida. Resolvi sair e buscar algo que 

proporcionasse mais satisfação e sinto que isso foi possível com a formação que eu 

recebi na escola. Por isso que eu acho que a escola não forma somente para a 

empresa ela te dá condições de competir no mercado de trabalho e a minha 

formação teve um peso no meu currículo. Hoje eu tenho uma rede de contato 

imensa, faço o meu horário, visito os meus clientes e sinto que estou fazendo algo 

que me dá muita satisfação. Estou muito contente com as minhas conquistas. 
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12. Deseja acrescentar alguma informação sobre a escola? Alguma crítica a 
fazer à escola? 
O que eu sinto que faltava era um pouco de abertura entre os professores, 

coordenação e alunos. Eu não digo por mim, porque eu sempre tive bom acesso 

com todos, sempre que tinha dificuldade buscava alguém para me ajudar, mas eu 

me lembro que era uma reclamação de alguns colegas, apesar de que alguns deles 

nem sabem o que estão fazendo lá. Eu sempre fui para o SENAI com vontade de ir. 

Eu não imagino a minha vida sem ter passado por lá; foi fundamental na minha vida. 

Foi um período muito bom. Eu adorava estar lá. Eu criei um vínculo com os 

professores, coordenação e alunos. Foi uma fase muito boa em que pude aprender 

muito mesmo. 

 
 
I - Entrevista com F-2: 
 
 
1. Você pode resumir em poucas palavras os motivos pelos quais ingressou 

na escola? 

A minha irmã ingressou no SENAI e fez uma carreira brilhante dentro da escola e da 

empresa. Na minha família todos tinham na minha irmã um exemplo de filha e de 

irmã. Eu, na verdade, nunca gostei de sujar a minha mão e de mexer com graxa, 

mas eu precisava provar para o meu pai que eu conseguiria, porque ninguém 

acreditava que eu fosse capaz de entrar na escola, por ser muito difícil. Eu consegui 

e isso foi muito importante pra mim, pois eu queria seguir os mesmos passos que a 

minha irmã. 

 
2. Quais foram as impressões que você teve sobre a escola quando iniciou? 
Eu gosto de coisas novas, era tudo novidade pra mim, mas ao mesmo tempo tudo 

muito grande; a empresa é grande. A minha irmã falava muito da escola, e eu 

imaginava algo escuro, sujo e não foi nada disso. O lugar tinha cara de escola e eu 

não imaginava uma escola daquele jeito dentro da empresa. Um lugar para 

aprender, para errar e aprender novamente. 
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3. Quais eram as suas expectativas quanto à formação oferecida pela escola? 
No início eu imaginava que a escola formasse o profissional apenas para atuar 

dentro da empresa, passado um ano de curso comecei a perceber que era bem 

diferente. As aulas do Prof. Dorival, que no início não dava importância, porque 

imaginava que eu iria para a produção, seria igual a todo mundo e para ter um 

reconhecimento teria que ter algo mais do que, simplesmente, o SENAI. No decorrer 

do curso a minha visão de formação mudou muito, porque pensei que aprenderia 

somente mecânica, hidráulica, pneumática etc. E fui percebendo que sairia um 

profissional diferente. A  faculdade não prepara os profissionais para  ir em busca de 

um primeiro emprego. O SENAI desenvolveu capacidades e qualidades pessoais, 

através do PETRA que no começo eu não dava importância e hoje vejo o quando 

foram importantes na minha vida. 

 
4. Que função você atribui para a escola? 
Logo que eu entrei no Banco encontrei com alguns professores e disse para eles 

que o SENAI é muito mais do que formar só um “pião de chão de fábrica”. Ele forma 

um profissional diferenciado. Hoje eu sei que tenho muita coisa para aprender, mas 

eu sei do que uma empresa espera de um profissional. O SENAI não foi um 

emprego pra mim, um primeiro emprego. Eu estava estudando, aprendendo a ser 

um profissional. Hoje eu sei o que é ser um profissional, porque eu quero crescer e 

quero aprender muito. O Banco está sendo o meu primeiro emprego. O SENAI me 

deu condições de ser esse profissional. 

 
5. Quais foram as ações da escola que garantem ou garantiram sua atuação 
como profissional em outra empresa? 

Ontem eu estava em casa procurando um material sobre Ergonomia do Prof. Varley. 

Encontrei o manual do aluno da escola e foi engraçado lembrar de algumas 

orientações que recebia quanto à marcação de cartão, as notificações que a gente 

recebia quando deixava de marcar cartão. A escola me mostrava o que eu tinha que 

aprender como ser um profissional. Hoje, quando entro no Banco me policio para 

não errar. A disciplina na escola era rígida e me ensinou a ser um profissional. E 

isso é esplendido. Quanto às aulas, na minha entrevista, eu lembrei demais das 

dinâmicas de grupo que o Prof. Dorival aplicava em aula e, enquanto aluna, não 

dava muita importância. Depois que eu entrei no Banco, encontrei com o Prof. Zezo 
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e comentei todas essas coisas com ele. Acabei sendo convidada por ele para falar 

com os alunos que estavam no primeiro termo, porque quando a gente está na 

escola, não consegue entender a real essência do SENAI. São as pequenas coisas 

que não damos importância, enquanto alunos, e que são importantes, como por 

exemplo, a postura do profissional no seu trabalho e que eu não esqueço. No meu 

trabalho não vou aplicar a mecânica, a hidráulica e a pneumática, mas a minha 

postura de profissional é um diferencial. 

 
6. A formação oferecida pela escola é somente técnica? 

Não. Eu acabei de responder que a parte técnica, no meu caso nem vou usar muito, 

mas a minha postura, enquanto profissional, é que faz a diferença na minha atuação 

hoje. 

 
7. Qual é o diferencial que proporcionou a oportunidade de atuação em outra 
empresa? 

Para eu responder a essa pergunta, preciso falar um pouco sobre a minha entrevista 

no Banco. Eu estava concorrendo à vaga juntamente com mais pessoas. Uns pós-

graduados, mestrandos, candidatos com MBA. Na hora da apresentação dos 

candidatos fiquei preocupada com o currículo das pessoas e eu com 18 anos não 

tinha nada daquilo, mas já tinha estado dentro de uma empresa multinacional. Isso 

foi um diferencial, mas tinha um outro candidato que já tinha feito SENAI, em outro 

local. Para ele a entrevistadora não fez nenhuma pergunta, mas pra mim ela fez 

várias sobre a escola e sobre a empresa. Perguntou sobre a minha aprendizagem 

na escola e sobre o conhecimento que havia adquirido com relação à empresa, as 

dificuldades do trabalhador e as regras da empresa, que eu conhecia muito, porque 

nos últimos dois anos de formação o aluno fica quase que imerso dentro da 

empresa, através do Ensino Dual, diferente dos outros SENAI’s. 

Como eu ia trabalhar no UNIBANCO, dentro da própria empresa, conhecia muito 

dela. A minha postura profissional teve um peso positivo. Eu aprendi muito na escola 

e creio que tenha sido o diferencial que proporcionou a minha entrada no Banco. 

 
8. O que faltou na sua formação profissional? 
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Na minha visão, acho que não faltou nada. Eu aprendi muito a ser uma pessoa 

disciplinada. Na época em que era aluna, comentava com a minha mãe sobre as 

normas da escola. Ela dizia que parecia um exército. A escola era muito rígida, mas 

me ensinou a ser uma pessoa diferente. Creio que não faltou nada. 

 
9. Quais as vantagens de ter estudado na escola? 
No começo eu achava engraçado os professores se chamarem de mestres. Hoje 

entendo que são mais que professores, diferentes das outras escolas. Então 

comecei a entender o significado dessa palavra. E não só os professores é toda a 

equipe de profissionais que atuam na escola desde a coordenação até a 

bibliotecária. Depois que eu saí eu entendi que eles não são professores e nem 

mestres, são muito mais do que isso. Foi nesse relacionamento que eu pude 

aprender muita coisa boa pra mim. Existe um aspecto positivo de cada um que foi 

plantado dentro de mim. Eles souberam apontar as coisas erradas e souberam ser 

amigos na hora certa. 

 
10. Quais as desvantagens de ter estudado na escola? 
Quando eu estava lá foi muito sofrido. O ritmo da escola era bem puxado. Ter que 

acordar cedo para cumprir horário. A disciplina da escola é muito rígida, mas isso foi 

muito bom. Hoje eu reconheço a importância da escola na minha vida. 

 
11. O que a levou a buscar novas oportunidades profissionais fora da empresa 
analisada? 

Embora a minha turma tenha sido a primeira a não ser efetivada dentro da empresa, 

eu não me imaginava trabalhando na produção. Pensava em ir para outras áreas 

como importação ou exportação, ou seja, as áreas grandes dentro da empresa. 

Toda a minha turma ficou extremamente preocupada com o desemprego, após o 

término na escola, eu encarei o desafio e fui em enfrente. A minha irmã até me falou 

da possibilidade de ir trabalhar na empresa e eu disse que não iria, porque estou 

gostando muito do que estou fazendo no Banco. Eu quero buscar outras conquistas. 

No início eu me imaginava trabalhando na empresa, como a minha irmã, e no 

decorrer dos anos fui vendo que eu não seria como ela. Teria que buscar o meu 

caminho e hoje estou feliz. Estou trabalhando como caixa no Banco e se tivesse 

condições de voltar para a empresa ganhando o dobro do que eu ganho hoje não 
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iria porque, estou vendo que terei boas possibilidades onde estou. Isso é o que 

importa pra mim. Acho que encontrei o meu caminho, um caminho de boas 

possibilidades. 

 

12. Deseja acrescentar alguma informação sobre a escola? Alguma crítica a 
fazer à escola? 

Não tenho muito que acrescentar. Eu adoro a escola e eu não me esqueço de nada 

que aprendi. Quando eu fui fazer a palestra para os alunos eu disse que a gente 

aprende tanto com os professores que às vezes um simples olhar de aprovação ou 

reprovação se consegue entender o que eles querem dizer. Se os alunos souberem 

aprender a decifrar isso têm muito a aprender. Os sermões que o Zezo, Dorival e 

Varley, e a cara de irritado do Giuseppe, me ensinaram a estar alerta e não ser 

inconveniente no meu ambiente de trabalho. Essa proximidade com eles me fez 

aprender muito. Não joguei nada de material da escola fora e às vezes me pego 

lendo alguns dos meus apontamentos das disciplinas que não dei muita importância. 

Não é engraçado tudo isso? As disciplinas que eu não dava importância são elas 

que mais estão me ajudando hoje. 

 
I - Entrevista com F-3: 
 
 

1. Você pode resumir em poucas palavras os motivos pelos quais ingressou 
na escola? 
Assim como a maioria das pessoas que ingressam no SENAI, a influência foi 

paterna. A opção foi pela área técnica, para poder dar continuidade aos estudos com 

um curso superior que desse outra oportunidade de carreira que não fosse a área de 

produção da empresa. Não seria a área de engenharia, mas talvez a área de 

marketing, completamente diferente da formação oferecida pela escola. O mercado 

de trabalho está escasso e com um curso técnico é um pouco mais fácil conseguir 

um emprego. No caso do SENAI na empresa existe a questão da oportunidade de 

emprego, após o término do curso. 

 
2. Quais foram as impressões que você teve sobre a escola quando iniciou? 
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Fiquei um pouco assustado. A escola muito grande e a empresa também. Pensei 

como seriam as coisas. Aí percebi que poderia ser um profissional, mas não 

consegui dimensionar o quanto isso mudaria a minha vida. Tive a questão de ter que 

estudar oito horas por dia e a noite fazer o Ensino Médio. Antigamente era junto, 

mas na minha época já era separado. Eu chegava lá às oito horas, ficava até as 

cinco, tomava banho na escola, jantava e ia direto para a outra escola. Se tivesse 

que ir pra casa ou jantava ou tomava banho, não dava tempo. Não tinha tempo pra 

nada e de final de semana tinha que fazer os trabalhos. Optei em ir de madrugada 

para a escola e fazia as coisas lá pra não comprometer os finais de semana, porque 

sempre tive uma vida social ativa, com o pessoal da igreja. A primeira impressão que 

tive é que não daria conta de tudo isso. Lógico que tive a alegria de entrar e se não 

conseguisse dar conta seria uma frustração. Os meus pais sentiram muito orgulho 

quando eu entrei e o meu irmão se viu na obrigação de passar para ter a mesma 

atenção dos meus pais, mas eu sei que ele não gosta de estar na escola. Está 

sendo bom pra ele, em termos de relacionamento com as pessoas, o convívio com 

os outros está sendo muito bom, por ser muito tímido. Se ele desistisse seria ruim, 

mesmo que em casa não tenha aquela pressão, você mesmo se pressiona no 

sentido de passar nos testes e corresponder às suas próprias expectativas. 

 
3. Quais eram as suas expectativas quanto à formação oferecida pela escola? 
Eu esperava um conhecimento técnico maior, por parte da escola.  Como aqueles 

que são oferecidos nos outros SENAI’s, com apenas a parte técnica. As aulas de 

teatro, por exemplo, foram importantes, mas eu questiono a parte técnica. Penso 

que é a única escola do SENAI que tem a formação que é oferecida, mas a parte 

técnica, no meu caso, hoje, faria muita diferença. 

 
4. Que função você atribui para a escola? 
A escola foi uma base pra mim, se estou onde estou foi porque a escola foi uma 

base pra mim, senão, com certeza, não estaria em lugar nenhum. A escola me deu 

uma pequena base para que eu pudesse caminhar com as próprias pernas. Sem a 

escola não teria base nenhuma. Foi a partir daí que fui em busca de uma faculdade, 

hoje em função do meu trabalho eu tranquei a matrícula, mas durante o período em 

que cursei aprendi bastante. 
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5. Quais foram as ações da escola que garantem ou garantiram sua atuação 
como profissional em outra empresa? 

Como já respondi a escola ofereceu a base técnica que me deu condições para  

buscar de novas oportunidades de trabalho. A base comportamental eu tive no 

Ensino Fundamental, porque estudei numa escola de freiras, onde a disciplina é 

bastante rígida. No SENAI havia rigidez e eu não estranhei muito, porque já estava 

acostumado, até não aceitava certos tipos de comportamento dos colegas. 

 
6. A formação oferecida pela escola é somente técnica? 
Não. Ela trabalha a formação técnica e a comportamental, meio a meio. Poderia 

trabalhar mais a técnica do que a comportamental, pelo menos pra mim. Diminuir a 

carga horária das disciplinas que trabalham o comportamental, mas sendo até um 

pouco mais rígida nos aspectos comportamentais e nas avaliações 

comportamentais. Trabalhar mais o técnico, aprofundando o conhecimento técnico 

dos alunos. Um outro aspecto que a escola deveria dirigir um pouco mais de 

atenção é a rigidez nas avaliações comportamentais. Sei que isso não é bom, 

porque vai tirar da escola alunos que não conseguiram corresponder positivamente, 

mas a escola ganharia um pouco mais de credibilidade. Isso acaba, também, 

desmotivando os alunos. Lembro de alunos que começaram bem e, depois, em 

função de uma avaliação, não muito justa, acabaram empurrando o curso até o fim e 

descambaram de vez ao ir para a fábrica. A classificação feita no final do último 

termo é injusta. Banalizou todo o processo de escolha das áreas, porque acabou 

colocando alunos bem colocados, com alunos que estavam em último lugar para 

trabalharem juntos. Isso foi motivo de muita gozação daqueles que levaram o curso 

na brincadeira. 

 

7. Qual é o diferencial que proporcionou a oportunidade de atuação em outra 
empresa? 
É engraçado o que eu vou falar, mas quando fui para a área, passados dois meses, 

já não agüentava mais trabalhar lá. Isso me forçou a ir para outra empresa. Estava 

trabalhando na Estamparia, talvez se estivesse na Engenharia, Ferramentaria ou em 

outra área ligada à parte de mecânica, talvez estivesse lá até hoje. Mesmo estando 

incomodado com algumas coisas na empresa, a tendência é se acomodar. Você fica 
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fazendo as mesmas coisas, não tem perspectiva, mas fica. Eu analiso hoje, que a 

melhor coisa que eu fiz foi participar do concurso na Petrobras e ter passado. 

Aquilo que a escola ensinou, aquilo que aprendi, não se aplica na linha de produção. 

A escola tem o diferencial de formar bons profissionais. Os professores são 

acessíveis e estão atentos à aprendizagem dos alunos. O aluno que tem vontade de 

aprender tem excelente caminho a percorrer. Eu, particularmente, aprendi muito com 

o Viola, na área de Robótica e com o Álvaro com as disciplinas de Mecânica. Os 

alunos que são comprometidos, aplicados e que têm vontade de aprender 

aproveitam bem o curso. Eles têm a vantagem de ter acesso aos professores a 

qualquer momento. Sinto que para aproveitar bem o curso três aspectos são 

fundamentais: a aplicação dos alunos, a aplicação dos professores e a estrutura da 

coordenação. Se uma delas é falha a formação também é falha, porque se o aluno 

não quer a formação não acontece, se o professor não está disposto a ensinar, a 

formação não acontece e se a coordenação não oferece o suporte necessário, a 

formação também não acontece. 

 
8. O que faltou na sua formação profissional? 
Já falei, mas faltou a formação técnica. Creio que não teve tempo hábil para isso. O 

Dual teria que ser reformulado. Acho muito tempo para o aluno ficar trabalhando na 

área, porque bitola muito o aluno, pois ele tem que atuar no processo da linha de 

montagem. 

 

9. Quais as vantagens de ter estudado na escola? 
A vantagem de ter estudado nessa escola foi que me deu a base que precisava para 

buscar novas oportunidades. Foi o ‘ponta-pé’ inicial para o mercado de trabalho. 

 
10. Quais as desvantagens de ter estudado na escola? 
A única desvantagem que eu vejo é a falta de aprofundamento da parte técnica. A 

escola é boa, os profissionais são bons. A Direção escolar deveria estar mais 

próxima dos alunos, professores e coordenação. Sinto que a Direção escolar é muito 

distante dos acontecimentos da escola. Deveria haver uma participação maior. Os 

professores acabam se desmotivando com a atitude da Direção. 
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11. O que o levou a buscar novas oportunidades profissionais fora da empresa 
analisada? 

Não foi pelo salário, mas a falta de oportunidade de crescimento e de fazer a 

diferença da empresa. Por menos que se faça você tem um valor, tem uma 

importância e todo o ser humano precisa se sentir valorizado e se sentir olhado. Eu 

não fui explorado naquilo que eu podia contribuir. Se eu não faço a diferença no meu 

trabalho, então batalho uma outra coisa em que possa aproveitar e usar aquilo que 

eu tenho de melhor. Foi assim que me decidi buscar outras oportunidades. 

 
12. Deseja acrescentar alguma informação sobre a escola? Alguma crítica a 
fazer à escola? 

Penso que já falei tudo, acho que a escola tem que valorizar a equipe. Os 

professores devem trabalhar os aspectos comportamentais, mas não tornar isso um 

massacre. Tem professores que começam o semestre falando dos aspectos 

comportamentais e no último dia de aula estão falando a mesma coisa. A escola 

hoje, pelo que andei conversando com o meu irmão que está no primeiro termo, é 

que está mudando. Acho que isso esteja acontecendo pelo fato da empresa não 

efetivar mais, ela precisa realmente preparar o profissional para o mercado de 

trabalho e não somente mais para a empresa. 

 
I - Entrevista com F-4: 
 
 

1. Você pode resumir em poucas palavras os motivos pelos quais ingressou 
na escola? 
Primeiramente, eu queria provar para mim mesmo que poderia ser alguém. Entrar no 

SENAI da empresa, por ser difícil de entrar e por ser um desafio para mim. Eu já 

havia prestado a escola federal, a ETE e em outro SENAI e passei em todos. Para 

entrar na escola eu nem havia estudado e consegui entrar. Hoje eu acredito muito 

mais em mim e ganhei muita credibilidade dos meus pais. 

 
2. Quais foram as impressões que você teve sobre a escola quando iniciou? 
Quando eu fui fazer uma visita à fábrica, fiquei encantado com as áreas da empresa 

que eram robotizadas e disse pra mim mesmo que um dia ia fazer o SENAI e ia 
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aprender muita coisa sobre a fábrica e que iam me dar muitas oportunidades de 

aprendizagem. 

Ao entrar na escola imaginei que ia conviver com pessoas muito capacitadas, filhos 

de gerentes. Tive muito orgulho de mim, principalmente por estar estudando numa 

escola dentro de uma multinacional. 

 
3. Quais eram as suas expectativas quanto à formação oferecida pela escola? 
Quando eu entrei pensei que ia aprender a parte técnica e foi muito mais do que eu 

imaginava. Você está em contato direto com a empresa e isso faz com que você 

aprenda muito. Estar numa escola o período integral faz, também, com que você 

aprenda a se relacionar com as pessoas. Diferente do SENAI, fora da empresa, que 

ensina somente o técnico, com uma formação rápida. Forma um especialista. 

O SENAI na empresa vai além da questão técnica. 

 
4. Que função você atribui para a escola? 
É uma escola profissionalizante que oferece condições de formar o técnico e de 

formar pessoas a serem cidadãos. Hoje eu tenho uma visão diferente daquela de 

quando eu entrei. A escola trabalha bem o PETRA, por exemplo, e não vou fazer 

coisas para os outros que não quero que façam pra mim. 

 
5. Quais foram as ações da escola que garantem ou garantiram sua atuação 
como profissional em outra empresa? 

Para mim, o fato de ter participado de uma escola inserida na empresa 

automobilística, me deu todas as condições para atuar na empresa em que estou, 

porque todas as pesquisas, os projetos e trabalhos tinham como enfoque principal o 

automóvel e seus processos. Isso para mim foi fundamental. Também teve um fator 

muito importante, a entrevista. Me lembrei das aulas do Dorival que trabalhavam a 

postura na entrevista com as dinâmicas de grupo. Quando a gente está na escola 

não dá o devido valor às aulas. À medida que vamos amadurecendo, aprendemos a 

valorizar certas coisas que, como alunos, não damos a devida importância. Creio 

que não temos metas estabelecidas, não temos foco, então as aulas são chatas. 

Acho que não estávamos nem aí pra vida e não tínhamos a visão do futuro próximo. 
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6. A formação oferecida pela escola é somente técnica? 
A formação não é somente técnica. Nos primeiros termos ela é mais técnica e 

também trabalha as questões comportamentais. Ela oferece condições de 

desenvolver o lado ético, o humano e a formar o cidadão. 

Eu, hoje, sou diferente daquele que iniciou na escola. Sei que não devo fazer 

algumas coisas que no passado faria sem qualquer preocupação. Na escola aprendi 

a ver as coisas de maneira diferente e a me tornar uma pessoa diferente. 

 
7. Qual é o diferencial que proporcionou a oportunidade de atuação em outra 
empresa? 

Bem, já respondi um pouco essa pergunta, mas o diferencial da escola é formar o 

homem-cidadão, o homem-ético, com responsabilidade e com envolvimento naquilo 

que faz. Todas aquelas qualidades pessoais que são trabalhadas no PETRA e que 

aplicamos no nosso dia-a-dia. Eu aplico no meu trabalho. Sei de algumas coisas que 

posso fazer e as que não posso e acho que faço a diferença onde trabalho. 

 
8. O que faltou na sua formação profissional? 
O que faltou foi ter um planejamento sobre o nosso futuro profissional quando 

entramos na escola. Se os alunos vão ficar na empresa têm uma perspectiva, se 

não, terão outras. A escola dá condições para atuar no mercado de trabalho, mas se 

os alunos se preparassem para isso ficaria mais fácil. Quando entramos não temos 

perspectiva do que vamos fazer como profissionais. Se vamos ou não ficar na 

empresa. A escola te dá condições para ir além do que a empresa oferece e dá 

condições para ir para o mercado de trabalho. 
 
9. Quais as vantagens de ter estudado na escola? 
A vantagem é de estar numa multinacional, por aprender a ser um profissional. Para 

mim, foi importante porque aprendi tudo sobre carro. A empresa foi o ambiente de 

aprendizagem e isso foi o diferencial da escola com relação aos outros SENAI´s. 

Quando pedi o pacote de demissão voluntária (PDV), fiz entrevista na empresa em 

que estou hoje, concorrendo com pessoas com mais formação que eu e vi que a 

minha formação teve um peso bastante importante. Talvez o nome da empresa 

tenha favorecido um pouco, mas minha formação teve um peso enorme. 
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10. Quais as desvantagens de ter estudado na escola? 
A desvantagem é o ambiente rígido quanto aos aspectos disciplinares. Muitas coisas 

a gente não podia fazer. Se deixava de marcar cartão, perdia ponto na classificação. 

Acredito que não fui para a Ferramentaria, porque deixava de marcar ponto. Eu 

fiquei muito chateado com isso. Acredito que estaria lá até hoje, mas vejo que o 

trabalho, fora da empresa, está muito melhor. Acho que fugi um pouco da pergunta, 

mas o ritmo da escola era bem puxado, porém o ambiente rígido, talvez, tenha sido 

a desvantagem, na minha opinião. 

 
11. O que o levou a buscar novas oportunidades profissionais fora da empresa 
analisada? 

Eu comecei a trabalhar na Montagem Final, não entrei na Ferramentaria por causa 

da minha classificação. Lá eu fazia o meu serviço e tinha condições de ir além. 

Como faria isso quando se é mais um número na produção? Como era possível ir 

além se o meu encarregado tinha estudado até a quarta série? Uma coisa que me 

desmotivou foi ter recebido a carta de dispensa, no período em que estavam para 

dispensar vários empregados. Percebi que não houve critério para essa escolha. 

Depois reverteram o processo, mas me deixou desmotivado para continuar na 

empresa. Então comecei a batalhar para buscar novas oportunidades. Hoje vejo que 

estou bem melhor. Sou valorizado, almejo alcançar novos patamares na empresa e 

tenho condições para isso. Estou fazendo engenharia na Mauá e a faculdade me 

dará condições também para isso. Lembro de muitas coisas que aprendi na escola e 

que aplico no meu trabalho, como, por exemplo, as qualidades pessoais.Talvez se 

tivesse feito somente a faculdade e ter ido para o mercado de trabalho não me 

sentisse tão preparado. Sinto que sou mais do que um profissional com 18 anos. 

Sinto-me em condições de competir com outras pessoas e buscar aquilo que quero 

conquistar, respeitando as pessoas e trabalhando em equipe. Acho que falei tudo 

sobre a escola. Ela foi muito importante na minha vida, me preparou para ser aquilo 

que sou hoje, diferente de quando entrei. Os professores ajudam e dão condições 

para o desenvolvimento do aluno. Cada um deles me ajudou muito a ser o que sou e 

levo comigo um pouquinho de cada um. Repito que hoje vejo o quanto aprendi e o 

quanto foi bom buscar novas oportunidades fora da empresa.Talvez se estivesse lá, 

como um “pião de chão de fábrica”, não acreditaria que seria capaz de conseguir 
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coisa melhor. Com certeza estaria acomodado, fazendo as mesmas coisas que 

fazia. 

 
12. Deseja acrescentar alguma informação sobre a escola? Alguma crítica a 
fazer à escola? 

A escola deveria conscientizar mais os alunos sobre a perspectiva de formação e de 

futuro. Muitos estão lá, não porque querem, mas para satisfazer um desejo, um 

sonho dos pais. Eu acho isso um erro, porque acaba tirando a vaga de um que 

realmente tem vontade de aprender e de estar lá. Não sei como, mas a escola 

deveria tentar mostrar para o quê forma os aprendizes para aproveitarem melhor o 

curso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE C 
Entrevistas - Ex-aprendizes, Ex-empregados da Empresa e 

Técnicos de Ensino Profissionalizante na Escola de Educação Profissional 
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Roteiro das Entrevistas - Ex-aprendizes, Ex-empregados da Empresa e 
Técnicos de Ensino Profissionalizante na Escola de Educação Profissional. 
 
 
 
Apresentação do objetivo da entrevista: 

 

  O objetivo da pesquisa de campo é o objetivo de colher os depoimentos dos 

ex-aprendizes sobre dois aspectos: o primeiro, sobre a contribuição da Escola de 

Educação Profissional na Empresa na formação de jovens profissionais; o segundo 

sobre a função preponderante dessa escola: atender às necessidades da empresa 

e/ou para o mercado de trabalho. 

 O nome da empresa não será divulgado e o seu nome será omitido. Esta 

entrevista será gravada, com a sua autorização e transcrita para que seja feita a 

análise, em conjunto com o orientador.  

 

 

Perguntas: 
 
1. Você pode resumir em poucas palavras os motivos pelos quais ingressou na 
escola como aprendiz? 
 
2. Quais foram as impressões que você teve da escola quando iniciou? 
 
3. Quais eram as suas expectativas quanto à formação oferecida pela escola? 
 
4. Que função você atribui para a escola? 
. 
5. Quais foram as ações da escola que garantem ou garantiram sua atuação como 
profissional na empresa? 
 
6. A formação oferecida pela escola é somente técnica? 
 
7. Qual é o diferencial que proporcionou a oportunidade de atuação na área em que 
você está? 
 
8. O que faltou na sua formação profissional? 
 
9. Quais as vantagens de ter estudado na escola? 
 
10. Quais as desvantagens de ter estudado na escola? 
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11. O que o/a levou a buscar novas oportunidades profissionais fora da empresa 
analisada? 
 
12. O que o/a levou a assumir a função de técnico de ensino nesta escola? 
 
13. Deseja acrescentar alguma informação sobre a escola? Alguma crítica a fazer à 
escola? 
 
 
Depoimentos dos Entrevistados 
 

 

I - Entrevista com T-1: 
 

1. Você pode resumir em poucas palavras os motivos pelos quais ingressou na 
escola como aprendiz? 

Primeiro foi pela influência do meu pai, segundo foi por saber que a escola é uma 

entidade de valor e por último o meu desejo em ser um profissional para a empresa. 

 
2. Quais foram as impressões que você teve sobre a escola quando iniciou? 
Eu entrei aqui em 1999, foi tudo novidade, porque não imaginava que a escola fosse 

rígida com as questões comportamentais. Eu imaginava que seria somente a parte 

técnica. A minha impressão foi, realmente, de uma escola séria. Embora não se 

tenha idéia de futuro quando se entra, eu sabia que ajudaria bastante na minha 

carreira profissional. 

 
3. Quais eram as suas expectativas quanto à formação oferecida pela escola? 
Quando entrei na escola e comecei a aprender sobre a empresa, já me identifiquei 

com ela e com a empresa. Entrei na escola, primeiramente porque meu pai queria, 

ele sabia da importância e do valor que teria para mim e na minha vida; segundo 

pela minha curiosidade em saber como seria essa escola na empresa. Depois no 

decorrer do curso percebi que poderia proporcionar uma carreira na área técnica. Eu 

entrei com a expectativa de ter uma profissão assim como tem um Médico, um 

Dentista, um Mecânico e foi assim que aconteceu. Saí daqui como Técnico em 

Mecânica e fui para a empresa. Fiz o estágio na área de Mecânica, Ferramentaria e 

Elétrica, tudo voltado para a manutenção. Foi onde eu comecei a atuar como 
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profissional. Eu já entrei com essa expectativa de adquirir uma profissão. Eu entrei 

na escola e gostei do ambiente e fui para uma área em que acabei me identificando 

também. Acho que foi tudo favorável pra mim. 

 
4. Que função você atribui para a escola? 
A função principal da escola é trabalhar a parte comportamental, não descartando a 

importância da parte técnica. Diferente das outras escolas. Aqui temos a avaliação 

técnica e a avaliação comportamental. Nas outras escolas o que se avalia é apenas 

o conhecimento técnico. Isso quer dizer que não se avalia as questões 

comportamentais que, para mim, são extremamente importantes. O fundamental 

desses aspectos comportamentais é o trabalho em equipe. Quando se fala em 

trabalho em equipe já está resumindo todos aspectos importantes como, por 

exemplo, a resistência à pressão, a comunicação, saber conversar com as pessoas, 

o relacionar-se com outras pessoas e a liderança em situações emergenciais. 

 
5. Quais foram as ações da escola que garantem ou garantiram sua atuação 
como profissional na empresa? 

Quero colocar em primeiro lugar que a posição da escola, com relação à empresa, é 

a garantia de atuação, por ser reconhecida e valorizada pelos gestores da empresa; 

em segundo, ligado diretamente à minha formação técnico-comportamental, que 

refletiu no meu desempenho na empresa. Acredito que esse desempenho seja 

reflexo do bom nome que a escola tem dentro da empresa e pelos profissionais que 

forma. 

 
6. A formação oferecida pela escola é somente técnica? 
Não é somente técnica. Ela forma o técnico e o comportamental, como já havia 

respondido. 

 
7. Qual é o diferencial que proporcionou a oportunidade de atuação na área em 
que você está? 

O diferencial que a escola me proporcionou foi a iniciativa, porque demonstrei isso 

na empresa. Na escola, durante o curso tivemos que executar vários trabalhos, em 

grupo e individual. Foi na execução dessas atividades que foi se desenvolvendo a 

iniciativa e certas atitudes que apresentaram resultados satisfatórios. Na minha 
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opinião, o diferencial que a escola me proporcionou, e que foi observado na área em 

que trabalhei, foi a iniciativa. 

 
8. O que faltou na sua formação profissional? 
Para mim, o curso foi completo, não tem nada a dizer que faltou. A parte técnica foi 

bastante ampla, envolvendo várias áreas como Elétrica, Mecânica e Ferramentaria. 

A parte comportamental foi excelente também. Eu não fiquei parado, fui me 

atualizando. Fiz outro curso técnico e depois comecei a fazer a faculdade de 

Engenharia. Nenhum profissional deve ficar parado. Deve se atualizar, sempre. 

 
9. Quais as vantagens de ter estudado na escola? 
Existem muitas empresas que pedem que o profissional tenha uma formação técnica 

pelo SENAI, porque sabem que é uma instituição séria. Uma das vantagens na 

minha carreira foi ter começado pelo SENAI, principalmente pelo fato de estar dentro 

da empresa, pelos métodos de ensino e de avaliação das competências técnico-

comportamentais. 

 
10. Quais as desvantagens de ter estudado na escola? 
Sinceramente não vejo desvantagens por ter estudado na escola. É uma escola de 

qualidade, tanto pela parte técnica quanto da comportamental. Na parte 

comportamental em outra escola não teria a cobrança que eu tive aqui. 

 
11. O que o levou a buscar novas oportunidades profissionais fora da empresa 
analisada? 

Eu saí da empresa em abril de 2006. Na função em que eu estava seria difícil 

conseguir uma progressão de carreira. Como isso era muito complicado, passei a 

me sentir limitado e muito acomodado com a situação. Já estava há 5 anos na 

mesma função. Eu queria tentar novos horizontes e a empresa ofereceu um 

incentivo financeiro através do programa de demissão voluntária. Não pensei duas 

vezes e não tive nenhum receio, principalmente por saber que o meu currículo era 

bom e acreditar na minha capacidade de atuação no mercado de trabalho. Não tive 

medo de sair. 

 
12. O que o levou a assumir a função de técnico de ensino nesta escola? 
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Quando participei do processo seletivo não imaginava ser chamado. Foi uma 

surpresa, porque eu gosto de ensinar aquilo que sei e o que aprendi. O fato de ter 

sido ex-aluno e ex-funcionário da empresa ficou mais fácil para passar informações 

sobre a empresa aos alunos. Talvez um outro professor não tenha a experiência e a 

vivência que eu tive. Segundo é que essa nova experiência, na minha vida, vai ser 

boa para o meu currículo. Esta nova fase da minha vida profissional está sendo uma 

ótima experiência. A princípio pensei que seria mais difícil, mas verifiquei que tudo o 

que eu passo para os alunos está relacionado diretamente ou indiretamente com a 

empresa. A minha experiência, a minha vivência me deu tranqüilidade para falar 

sobre os problemas e como as coisas têm que ser na empresa.  

 
13. Deseja acrescentar alguma informação sobre a escola? Alguma crítica a 
fazer à escola? 

Nós temos na escola 120 alunos e eles são privilegiados por estarem aqui. Se 

pudéssemos oferecer a oportunidade de acesso a outros jovens e não somente para 

filhos e irmãos de funcionários, seria muito bom. A escola oferece boa formação. Só 

para se ter uma idéia temos ex-alunos que estão na área de marketing da empresa, 

outros em Banco e em outras áreas que não têm nada a ver com a parte Mecânica, 

mas é a parte comportamental que ele adquiriu durante a formação, um diferencial 

que agrega valor para qualquer carreira que pretende seguir. 

 
 
II - Entrevista com T-2: 
 

1. Você pode resumir em poucas palavras os motivos pelos quais ingressou na 
escola como aprendiz? 

Não sei realmente dizer os motivos pelos quais ingressei na escola. Não queria 

entrar no SENAI. Eu estava estudando na Termomecânica. Tinha bom desempenho, 

gostava da escola e dos amigos. Quando abriram as inscrições o meu pai me 

informou e me disse para participar dos testes. Depois resolveria se entraria ou não. 

O fato é que passei e deixei para decidir se entrava ou não até o último instante. 

Decidi entrar, mas não criei nenhuma expectativa quanto ao curso, apenas entrei por 

curiosidade para saber sobre essa escola dentro da empresa. 
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2. Quais foram as impressões que você teve sobre a escola quando iniciou? 
Logo no início percebi que era uma escola diferente das outras por estar dentro da 

empresa. Logo nos primeiros dias a minha turma foi fazer algumas visitas na 

empresa e constatei que o universo era muito maior do que eu estava acostumado 

até o momento. Logo na primeira semana tive uma visão muito ampla da escola 

técnica inserida na empresa. 

 
3. Quais eram as suas expectativas quanto à formação oferecida pela escola? 
Antes de ingressar não tinha expectativa nenhuma. Tinha curiosidade em saber 

como era essa escola na empresa. Quando eu entrei comecei a ver que era muito 

mais do que eu pensava desde antes de ingressar. O fato de a escola estar na 

empresa poderia oferecer maior aprendizagem aos alunos em função da tecnologia 

utilizada nas diferentes áreas. Cada uma das áreas utiliza-se de tecnologias e de 

sistemas diferentes de gerenciamento da produção. As possibilidades de 

aprendizagem para os aprendizes são imensas. 

 
4. Que função você atribui para a escola? 
A escola tem uma função fundamental na formação técnica, profissional e pessoal. A 

escola desenvolve muito a parte pessoal. Todas as ações são voltadas para o 

desenvolvimento das qualidades pessoais como iniciativa, participação, autonomia, 

responsabilidade. Ela prepara o profissional com o conhecimento técnico, vinculado 

aos aspectos comportamentais. O aluno que sai da aprendizagem com esses 

aspectos bem trabalhados, quando vai para o Ensino Dual terá grandes 

possibilidades de aprender tudo sobre a empresa com profundidade.  A base 

comportamental me impulsionou a aprender muito sobre a empresa, mas tive grande 

interesse em aprender. 

 

5. Quais foram as ações da escola que garantem ou garantiram sua atuação 
como profissional na empresa? 

As ações que valorizei bastante enquanto aluno foram os projetos desenvolvidos 

pela escola, fora da sala de aula, como por exemplo, a mostra técnica em que se 

pode mostrar a aplicabilidade daquilo que se aprende na escola, associado àquilo 

que viu na empresa. A gincana cultural, hoje denominada Programa Cultura e 

Movimento, desenvolve os aspectos comportamentais, rompe barreiras de 
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relacionamento e bloqueios pessoais. Essas atividades são o diferencial da escola, 

além da formação técnica, quando comparado a outras escolas de formação 

profissional cujas atividades extracurriculares são ligadas à diversão. Aqui todas elas 

têm um cunho pedagógico. Todas as atividades que a escola desenvolve promovem 

as qualidades pessoais que o futuro profissional necessita. 

 
6. A formação oferecida pela escola é somente técnica? 
Já respondi essa pergunta, mas a formação não é somente técnica. O grande 

diferencial da escola é o desenvolvimento das qualificações-chave que são 

importantes para a atuação do profissional em diferentes funções. 

 

7. Qual é o diferencial que proporcionou a oportunidade de atuação na área em 
que você está? 

O diferencial que a escola proporcionou foi o conhecimento. Durante o Ensino Dual 

conheci as diferentes áreas da empresa. Eu trabalhava na produção, e por conhecer 

todo o processo ficava fácil identificar, por exemplo, que um defeito no alinhamento 

de uma porca poderia ocasionar a falha no encaixe do coxinho do câmbio. O 

pessoal que trabalhava no mesmo local há 20 anos não sabia que aquela porquinha 

deslocada poderia dificultar a montagem do carro na Montagem Final. Esse é o 

diferencial da escola. Eu conheci o carro desde quando a chapa era cortada, 

montada, furada, armada e soldada. Na escola aprendemos a identificar o que um 

risco na superfície da carroceria na estamparia causa na Montagem Final e na 

Pintura. O ex-aluno vai atuar, nas diferentes áreas, com conhecimento amplo de 

todos os processos, diferente do profissional que trabalha ou trabalhou a vida inteira 

na mesma coisa e não conhece o processo do automóvel do princípio ao fim. 

 
8. O que faltou na sua formação profissional? 
Não faltou nada. 

 
9. Quais as vantagens de ter estudado na escola? 
A vantagem, em minha opinião, é por ter estudado numa escola inserida dentro de 

uma empresa, porque proporciona muito conhecimento ao aluno. Quando fui para 

outra empresa, tive oportunidade de aplicar muito do que aprendi aqui. 

 

 



 171

10. Quais as desvantagens de ter estudado na escola? 
Quanto ao curso e a estrutura da escola não teve nenhuma desvantagem. A 

desvantagem foi não ter tido condições de estudar na USP. Prestei, passei e não 

tive condições de cursar, em função do horário. Talvez se tivesse me mantido na 

Escola da Termomecânica tivesse dado um rumo diferente na minha vida, mas isso 

é apenas uma hipótese. 

 
11. O que o levou a buscar novas oportunidades profissionais fora da empresa 
analisada? 

O que me levou foi o fato de não poder aplicar os meus conhecimentos nas áreas. 

Ninguém me deixava fazer diferente. Na Armação era difícil. Quanto foi para outra 

área e consegui fazer um pouquinho daquilo que aprendi na escola, mas não o que 

eu queria realmente desenvolver. Eu queria crescer e não me deixavam, então saí e 

fui para outra empresa. Eu estava trabalhando em outra empresa antes de assumir a 

minha função de docente desta escola. 

 

12. O que o levou a assumir a função de técnico de ensino nesta escola? 
Sempre quis ser professor. Sempre ajudei as pessoas a estudarem. E passei a 

gostar de fazer isso porque aprendia também. Fiz isso com os colegas da faculdade. 

Ensinando se aprende também. Sou curioso e gosto de investigar as coisas, fazia 

isso enquanto aluno e quando era funcionário da empresa. 

Hoje, quando vou para a aula, me sinto em condições de discutir qualquer assunto, 

relacionado à empresa, com os alunos, justamente por ter sido ex-aprendiz e ex-

funcionário. Isso ajuda bastante. 
 
13. Deseja acrescentar alguma informação sobre a escola? Alguma crítica a 
fazer à escola? 

A escola é um modelo. Na minha opinião, a escola conta com excelente corpo 

docente, mas que deveria estar mais atento à individualidade dos alunos, quanto à 

aprendizagem. Existem alunos muito bons que precisariam de uma motivação maior 

para se desenvolver. Não adianta só o professor cobrar do aluno os aspectos 

comportamentais, mas deve também verificar se esses aspectos foram incorporados 

por ele. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 
Decreto-lei 4048 de 22 de janeiro de 1942 
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DECRETO-LEI N.º 4.048 - DE 22 DE JANEIRO DE 1942 - PUB. CLBR  1942 
  
Cria o Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários (SENAI) 
  
 Art. 1.º Fica criado o Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários. 
  
 Art. 2.º Compete ao Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários organizar e 
administrar, em todo o país, escolas de aprendizagem para industriários. 
  
Parágrafo único. Deverão as escolas de aprendizagem, que se organizarem, 
ministrar ensino de continuação e de aperfeiçoamento e especialização, para 
trabalhadores industriários não sujeitos à aprendizagem. 
  
 Art. 3.º O Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários será organizado e 
dirigido pela Confederação Nacional da Indústria. 
  
 Art. 4.º Serão os estabelecimentos industriais das modalidades de indústrias 
enquadradas na Confederação Nacional da Indústria obrigados ao pagamento de 
uma contribuição mensal para montagem e custeio das escolas de aprendizagem. 
  
§ 1.º A contribuição referida neste artigo será de dois mil réis, por operário e por mês. 
  
§ 2.º A arrecadação da contribuição de que trata este artigo será feita pelo Instituto de 
Aposentadoria e Pensões dos Industriários, sendo o produto posto à disposição do 
Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários. 
  
§ 3.º O produto da arrecadação feita em cada região do país, deduzida a quota 
necessária às despesas de caráter geral será na mesma região aplicado. 
  
 Art. 5.º Estarão isentos da contribuição referida no artigo anterior os estabelecimentos 
que, por sua própria conta, mantiverem, aprendizagem, considerada, pelo Serviço 
Nacional de Aprendizagem dos Industriários,  sob o ponto de vista da montagem, da 
contribuição do corpo docente e do regime escolar, adequada aos seus fins. 
  
 Art. 6.º A contribuição dos estabelecimentos que tiverem mais de quinhentos 
operários será acrescida de vinte por cento. 
  
Parágrafo único. O Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários aplicará o 
produto da contribuição adicional referida nêste artigo, em benefício  do ensino 
nêsses mesmos estabelecimentos, quer criando bolsas de estudo a serem 
concedidas a operários, diplomados ou habilitados, e de excepcional valor, para 
aperfeiçoamento ou especialização profissional, quer promovendo a montagem de 
laboratórios que possam melhorar as suas condições técnicas e pedagógicas. 
  
 Art. 7.º Os serviços de caráter educativo, organizados e dirigidos pelo Serviço 
Nacional de Aprendizagem dos Industriários, serão isentos de impostos federais. 
  
Parágrafo único. Serão decretadas isenções estaduais e municipais, em benefício 
dos serviços de que trata o presente artigo. 
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 Art. 8.º A organização do Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários 
constará de seu regimento, que será, mediante projeto apresentado ao Ministro da 
Educação pela Confederação Nacional da Indústria, aprovado por decreto do 
Presidente da República. 
  
 Art. 9.º A contribuição, de que trata o art. 4.º deste decreto-lei, começará a ser 
cobrada, no corrente ano, a partir de 1 de abril. 
  
 Art. 10. Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
  
 Art. 11. Ficam revogadas as disposições anteriores, relativas à matéria do presente 
decreto-lei.   
  

 Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 1942, 121.º da Independência e 54.º da República. 

Getulio Vargas. 

Gustavo Capanema. 

Alexandre Marcondes Filho. 

  
 
 
Lei 4048 – Extraído de: http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/24/1942/4048.htm 
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ANEXO 2 
Grade Curricular – Curso de Aprendizagem Industrial 

Mecânico Industrial - a partir de 2000 
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Grade Curricular – Curso de Aprendizagem Industrial - Mecânico Industrial - a 
partir de 2000 
 

Extraído do Plano Escolar de 2000, p. 17. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO 3 
Grade Curricular – Curso Técnico em Mecânica 

Sistemas Integrados de Manufatura – com estágio 
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Grade Curricular – Curso Técnico em Mecânica - Sistemas Integrados de 
Manufatura – com estágio 

 
Extraído do Plano Escolar de 2000, p. 18. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 4 
Grade Curricular – Curso Técnico em Mecânica 

Sistemas Integrados de Manufatura – sem estágio 
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Grade Curricular – Curso Técnico em Mecânica - Sistemas Integrados de 
Manufatura – sem estágio 

04 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA
45 - Cursos desenvolvidos em período integral

ÁREA PROFISSIONAL: INDÚSTRIA Quadro: 704
TÉCNICO EM MECÂNICA - SISTEMAS INTEGRADOS DE MANUFATURA

         

1º 2º
(ano) (ano)

1º 2º
Eletroeletrônica EEL D 2 2 4 80 60
Desenho Assistido por Computador CAD D 2 2 40 30
Organização Industrial OIN D 4 4 80 60
Administração da Manutenção SCM D 2 2 40 30
Gestão pela Qualidade SCQ D 2 2 40 30
Logística LOG D 2 2 40 30
Relações Humanas RHA D 1 1 2 40 30
Mecânica Aplicada MEA D 2 2 4 80 60
Robótica ROD D 2 2 4 80 60
Ensaios Mecânicos ENM D 2 2 40 30
Resistência dos Materiais REM D 2 2 4 80 60
Hidráulica e Pneumática HIP D 3 2 5 100 75
Tecnologia dos Materiais TEM D 2 2 40 30
Processos a CNC PRN D 2 2 4 80 60
Manufatura Assistida por Computador CAM D 2 2 40 30
Sistemas de Produção CMA D 2 2 40 30
Projetos de Sistemas de Manufatura EPM D 5 5 100 75
Processos na Manufatura * PMF D 20 25 45 900 675
Inglês Técnico INT D 1 1 20 15
Técnicas de Redação em Lín. Port. TRE D 2 2 40 30
TOTAL 50 50 100 2000 1500
TOTAL GERAL 1500

*DUAL DE ENSINO.

Aulas com duração de 45 minutos 

Semestres

Carga Horária
do Curso:

1500 horas

COMPONENTES CURRICULARES
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Extraído do Plano Escolar de 2003, p. 18. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5 
Proposta Pedagógica – Missão, Visão, Política e Objetivos 
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Proposta Pedagógica – Missão, Visão, Política e Objetivos 
 
 
Nossa Missão  
Oferecer soluções educacionais para as demandas de formação da (nome 
suprimido). 
Nossa Visão  
Ofertar profissional para o mercado de trabalho, preparado para as mudanças 
tecnológicas e o cidadão ético e compromissado com o desenvolvimento 
sustentado34 e a qualidade de vida.35 
Nossa Política 

 Alinhamos nossas práticas escolares à lógica do mundo do trabalho, levando 
em conta suas múltiplas dimensões: técnica, cultural e social; 

 Valorizamos o ato de aprender e o sujeito que aprende através de ações que 
compreendam projetos, pesquisas e situações problemas; 

 Respeitamos e lutamos pela manutenção de valores estéticos36, políticos37 
e éticos38, que nos orientam no desenvolvimento das aptidões para a vida 
produtiva; 

 Sabemos que a equipe escolar, os alunos, a família e a mantenedora tomam 
parte na construção do conhecimento. Todos estão empenhados para que esta 

                                                 
34 Entendemos por compromisso com o desenvolvimento sustentado a obrigação que o profissional 
terá em atender às demandas do presente sem comprometer as necessidades do futuro, sem 
prejudicar o ambiente e a diversidade biológica. 
35 O compromisso com a qualidade de vida pressupõe um profissional que trabalhará para produzir 
riquezas tangíveis e intangíveis, capazes de construir uma infra-estrutura social que beneficie o bem 
comum e mantenha limpo o meio-ambiente.  
36 Valor Estético é demonstrado quando pensamentos e objetos nos tocam pessoalmente, nos 
emocionam, quando refletem algo de nós, quando nos identificamos com eles de alguma forma, ou 
projetamos neles nossos pensamentos e emoções. Este valor se materializa no trabalho, quando o 
profissional realiza uma atividade bem feita, bem executada, sendo a qualidade um compromisso de 
sua produção por entender a destinação, as conseqüências e as repercussões de sua ação na vida 
do outro.  
37 É possuidor de Valor Político o profissional que tem suas ações orientadas para a evolução, 
constituindo a auto-estima e se firmando como cidadão. Consolida-se com isto, o princípio do mérito, 
da qualidade laboral e da competência como marcos que promovem a competitividade no trabalho. 
Estes princípios são realçados no processo de ensino-aprendizagem pelo estímulo à equipe, ao 
compartilhamento da liderança, a solidariedade e ao companheirismo. Preserva-se a igualdade, 
reconhecendo o direito de cada um e respeita-se a diversidade, a pluralidade, atributos da vida 
democrática. 
38 O profissional que é possuidor de Valor Ético atua sempre buscando responder à pergunta: “Como 
devo agir perante os outros?”. Pressupõe que o sujeito que aprende, ao se colocar perante diferentes 
alternativas de vida pessoal, familiar e social, de atuação laboral, saberá chegar a conclusões 
racionais, buscar o autodesenvolvimento, tomar decisões com autonomia e gerenciar desempenhos, 
a fim de assegurar a sua plenitude como pessoa e cidadão, respeitando igualmente a diversidade 
social e a identidade dos outros. 
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construção instigue a autonomia39 do aluno, na busca pelo saber pensar, saber 
ser e saber agir, indo além do saber fazer; 

 Atuamos além do nosso papel pedagógico. Mais do que transmitir conteúdos 
e informações, assumimos também a ação gerencial nos ambientes de 
aprendizagem, atuando como orientador, mediador, organizador, avaliador e 
promovendo condições de aprendizagem para o desenvolvimento de competências; 

 Atualizamos constantemente os conceitos e conhecimentos frente às novas 
tecnologias, oferecendo oportunidades de aprendizagem de todos para todos. 
 
Nossos Objetivos 

 Qualificar alunos como Mecânicos Industriais, com conhecimentos e 
comportamentos voltados para a usinagem de superfícies e ajustagem de conjuntos 
mecânicos. A atitude pró-ativa com foco na organização, prevenção e conservação 
dos equipamentos e máquinas, das quais serão responsáveis, demonstra para a 
empresa o compromisso com a eficácia. 

 Formar profissionais de nível técnico que demonstrem competências tecnico-
comportamentais para atuarem com sistemas integrados de produção de alto nível 
tecnológico, para melhoria continuada da produtividade e qualidade da empresa 
onde trabalham. 

 Entregar aos pais, jovens entusiasmados pelas possibilidades de construir as 
mudanças necessárias na comunidade que os cerca, para que possam dar 
continuidade ao seu desenvolvimento com autonomia e solidariedade.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extraído da Proposta Pedagógica 2007-2010 

                                                 
39 Autonomia, não é entendida apenas como sendo a autodeterminação de um sujeito, esta é apenas 
uma de suas várias possíveis leituras. A alteridade (inclusão do outro) na questão da autonomia traz 
uma nova perspectiva que alia a ação individual com o componente social. Desta perspectiva que 
surge a idéia de agir com responsabilidade em respeito à pessoa. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 6 
Sistema de Classificação dos Aprendizes 
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Sistema de Classificação dos Aprendizes 
 
 O sistema de classificação foi desenvolvido com o objetivo de direcionar os 

aprendizes para as diferentes áreas da empresa analisada, após o término do 

contrato de aprendizagem.  

 Assim, o professor responsável pelo Ensino Dual, no último semestre do Curso 

Técnico em Mecânica, coordena e medeia, juntamente com uma comissão de 

aprendizes, todas as ações para a realização do relatório de classificação que é 

entregue para a Direção Escolar. 

 De posse dessas informações, e de acordo com a solicitação das áreas da 

manufatura (Estamparia, Armação, Pintura e Montagem Final), Engenharia ou 

Ferramentaria, a Direção Escolar encaminha os primeiros colocados na classificação 

para as entrevistas de seleção; os aprendizes selecionados poderão ser efetivados, 

após o término do contrato de aprendizagem. 

 Para a elaboração desse relatório são levados em consideração cinco 

aspectos: o primeiro se refere à coleta das sínteses do desempenho escolar dos 

aprendizes desde o Curso de Mecânico Industrial até o último semestre do Curso 

Técnico em Mecânica e das avaliações realizadas pelos líderes ou supervisores das 

áreas em que os aprendizes realizaram o Ensino Dual, de acordo com a tabela 

abaixo: 

 

Tabela de Pontuação 
 

Síntese Pontos Síntese Pontos 
>50 e < 52,5 11 > 75 e < 77,5 21 
>52,5 e < 55 12 > 77,5 e < 80 22 
>55 e < 57,5 13 > 80 e < 82,5 23 
>57,5 e < 60 14 > 82,5 e < 85 24 
>60 e < 62,5 15 > 85 e < 87,5 25 
>62,5 e < 65 16 > 87,5 e < 90 26 
>65 e < 67,5 17 > 90 e < 92,5 27 
>67,5 e < 70 18 > 92,5 e < 95 28 
> 70 e < 72,5 19 > 95 e < 97,5 29 
> 72,5 e < 75 20 > 97,5 e < 100 30 

Fonte: Sistema de Classificação para Direcionamento de Aprendizes às Áreas da Empresa, 2007, 
p.1.  
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 O segundo aspeto se refere ao relacionamento e à responsabilidade dos 

aprendizes e que são registradas na ficha individual. Todas as ocorrências de 

indisciplina, atrasos injustificados, faltas injustificadas, esquecimento de marcação 

de ponto (no coletor da empresa) e as advertências formais, consideradas graves. 

Para cada um desses itens ocorrem deméritos de pontos de acordo com a tabela de 

deméritos. 

 

Demérito de Pontos 
 

Ocorrências 
Demérito de 

Pontos 
Esquecimento de marcação de cartão – a partir da 2.ª 
ocorrência 0,2 
Esquecimento de marcação de cartão – a partir da 3.ª 
ocorrência 0,5 
Atraso injustificado 1,0 
Falta injustificada 1,5 
Ocorrência disciplinar 2,0 
Advertência formal 2,5 
Fonte: Sistema de Classificação para Direcionamento de Aprendizes às Áreas da Empresa, 2007, 
p.2.  

 
 O terceiro se refere ao índice de faltas, denominado pela empresa de 

absenteísmo40, em que são consideradas as porcentagens de faltas dos alunos, 

tendo como base o número de aulas dadas nas disciplinas durante os cursos. É 

realizada a comparação com a porcentagem/objetivo da empresa e são creditados 

pontos aos aprendizes que apresentaram o índice de faltas abaixo desse objetivo, 

tabela de absenteísmo. 

 

Absenteísmo 
 

 
Absenteísmo 

Ponto/ 
Crédito 

Maior que o objetivo 0 
Menor que o objetivo 1 

Fonte: Sistema de Classificação para Direcionamento de Aprendizes às Áreas da Empresa, 2007, 
p.2.  

 

                                                 
40 O índice de absenteísmo determinado pela escola com base no índice da empresa. Para 2007, foi 
de 3%. Absenteísmo - Do francês absentéisme, derivado do inglês absenteeism, de absentee, ou 
pessoa que falta ao trabalho, à escola etc. Que vive ou está, via de regra, ausente. Extraído de 
http://www.guiarh.com.br/dicionario.htm 
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  O quarto se refere à Prova de Aproveitamento Escolar – PAE, implantada a 

partir de 2007, é aplicada no final do curso técnico e a nota de aproveitamento do 

aprendiz gera uma pontuação, de acordo com a tabela de pontuação. 

   Para finalizar todas as etapas de elaboração do relatório de classificação geral 

foram adotados cinco critérios· de desempate, seguindo uma ordem de prioridade: 

 

 
“1.ª - Maior média das sínteses finais de todo o curso,  já com deméritos de 
conduta; 
 2.ª - Maior síntese de desempenho no último semestre do curso Técnico, já 
com deméritos de conduta; 
 3.ª - Maior síntese de desempenho no primeiro semestre do curso Técnico, já 
com deméritos de conduta; 
4.ª - Maior síntese de desempenho no curso de Mecânico Industrial, já com 
deméritos de conduta; 
5.ª - Menor índice de absenteísmo” 41.  
 

 
 O Sistema de Classificação para Direcionamento de Aprendizes às Áreas da 

Empresa se realiza ao final do último semestre do Curso Técnico e os critérios são 

analisados pela comissão de aprendizes, juntamente com o professor responsável.         

 No primeiro semestre de 2007, com o término da efetivação compulsória42, a 

empresa passou a solicitar à Direção Escolar que encaminhasse os melhores 

colocados para participarem de entrevistas e testes práticos, a fim de serem 

escolhidos pelos gestores das áreas.  

 

 

 

 

 

                                                 
41 Extraído do Sistema de Classificação para Direcionamento de Aprendizes às Áreas da Empresa, 
p.2 
42 A partir de 2006 ocorreram mudanças no aproveitamento dos aprendizes em função do término do 
acordo de estabilidade firmado entre o sindicato da categoria dos metalúrgicos e a empresa. O 
encerramento desse acordo afetou a contratação dos aprendizes, após o término do contrato de 
aprendizagem. Desde 1973, foi a primeira vez em trinta e três anos que não ocorreu o 
aproveitamento dos aprendizes. Antes, porém, a empresa informava o número de vagas existentes, 
em cada uma das áreas; e os aprendizes, que haviam obtido as melhores posições na classificação 
geral, tinham o direito de escolher aquelas que tinham interesse e, dependendo do número de vagas 
disponíveis, o preenchimento era realizado com os últimos colocados na classificação.  
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Critérios para a Definição do Talento da Aprendizagem  
 
 
 O programa “Talento da Aprendizagem” foi instituído para o reconhecimento do 

ex-aprendiz que obteve o melhor desempenho na escola de formação profissional 

na empresa analisada e que foi efetivado. 

 Esse programa foi criado e formalizado na Conferência Internacional dos 

Diretores de Recursos Humanos na Alemanha, a partir de 2000 e reúne todos os 

melhores aprendizes das empresas pertencentes ao grupo em diferentes países. 

  Cada uma das empresas no mundo escolhe, anualmente, o melhor aprendiz 

que participa do evento que será realizado, em uma das empresas que sediará o 

evento.  

 Para a escolha do melhor aprendiz, denominado de Best-Apprentice-Award 43 

formado pela escola na empresa em questão, foram estabelecidos critérios para o 

processo de seleção do Talento da Aprendizagem. 

 O processo de seleção dos dez melhores formados é realizado por uma 

comissão composta por três aprendizes eleitos pelos professores e que irão fazer o 

levantamento de todas as informações que compõem o critério de escolha nos 

seguintes itens: 

                               

                             
“Critérios Técnicos: selecionar os formandos com nota síntese maior ou igual 
a 80 de aproveitamento escolar, sendo a composição dessa síntese a média 
referente aos dois semestres do Curso de Mecânico Industrial e do Curso 
Técnico em Mecânica; 
Presença e Competência Social: possuir absenteísmo menor ou igual à maior 
meta da empresa nos últimos dois anos e não ter registros de ocorrências 
disciplinares na ficha individual; 
Trabalhos em Projetos: habilidade do aprendiz em desenvolver trabalhos em 
equipe; incorporação e multiplicação da filosofia de housekeeping44 e atuação 
na escola, seguindo os critérios avaliados continuamente; participação no 
desenvolvimento de palestras e eventos técnicos, planejados e apresentados 
durante o curso; 
Dedicação em Projetos de Aperfeiçoamento da Empresa: Análise da 
qualidade na elaboração dos relatórios de pesquisa do Ensino Dual; 
capacidade de pesquisa e sintetização dos conhecimentos absorvidos em 
estudos “in loco” nas áreas de manufatura da empresa; 

                                                 
43 O Termo significa “Prêmio de Melhor Aprendiz”. 
44 Housekeeping - Termo designado para um processo que visa à manutenção da ordem, limpeza, 
organização e segurança nas empresas. Extraído de http://www.guiarh.com.br/dicionario.htm 
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Comprometimento Social: participação destacada em exposições culturais no 
desenvolvimento do evento; atividades esportivas em busca da superação de 
limites, procurando contribuir com a equipe; gincana cultural na demonstração 
de liderança e motivação do aprendiz na equipe e em atividades 
extracurriculares de forma planejada e organizada com foco na solidariedade 
em prol da comunidade; atuação destacada em atividades disciplinares 
desenvolvidas em âmbito escolar com o propósito de aperfeiçoar e multiplicar 
assuntos de cunho corporativo (diretrizes disciplinares, novas tecnologias); 
Exame de Operário Especializado: avaliação da área de atuação como 
efetivo da empresa; levantamento do desempenho técnico e comportamental 
dos trainees45, juntamente com os responsáveis da área; 
Mobilidade: interesse do trainee em buscar o autodesenvolvimento através de 
recursos próprios e oportunidades para tal, com foco na área de formação e 
atuação; 
Idiomas: proficiência; capacidade do trainee em línguas estrangeiras, 
analisadas na seguinte ordem: inglês, alemão e espanhol, avaliada por um 
profissional da área de seleção da empresa. É atribuído: um ponto para o 
básico, dois para o intermediário e três para o fluente”.46 

 
 

 No processo de classificação é adotado peso dois para os aspectos 

comportamentais e peso um para o desempenho do ex-aprendiz na área da 

manufatura da empresa. O último item do critério, o de proficiência, é utilizado como 

desempate.  

  Concluída todas as etapas do processo, o ex-aprendiz considerado o Talento 

da Aprendizagem é informado em um evento promovido pela escola e a empresa.  

   No ano de 2001 o evento foi realizado na Alemanha; 2002 em Barcelona; 2003 

em Lisboa; 2004, 2005 e 2006 na Alemanha e em 2007 na República Tcheca. 

 Além da participação nesse evento, é desenvolvido um Plano de 

Desenvolvimento Individual, denominado de PDI, para a melhoria dos 

conhecimentos técnicos e comportamentais do ex-aprendiz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 Trainee é um tipo de cargo na empresa que incentiva o desenvolvimento profissional do aprendiz 
recém-formado. O nome vem do inglês "training", ou treinamento. 
46 Informações extraídas dos critérios de seleção dos aprendizes indicados para o Talento da 
Aprendizagem, elaborado em 2003 (p. 2 e 3). 
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Conjuntos Intercambiáveis  
Os conjuntos mecânicos intercambiáveis desenvolvem no aprendiz a capacidade de 

ler, interpretar desenhos técnicos, distinguir as operações e os processos de 

usinagem que serão executados, de acordo com os padrões de medidas 

estabelecidas no projeto inicial. As partes desses conjuntos são executadas em 

equipes diferentes de trabalho, propiciando o desenvolvimento das qualidades 

pessoais. A conclusão do projeto se dá com a montagem de uma peça, cujas partes 

foram executadas por diferentes aprendizes. As peças podem ser trocadas entre os 

diferentes grupos de trabalho sem afetar os padrões de medidas, estabelecidos 

desde o início do projeto.  

 

 
Extraído do Plano de Tarefas Metalmecânicas - Base de Lançamento 
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