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  1 INTRODUÇÃO 
 
 

O processo de globalização econômica considerado como a verdadeira 

revolução na transição do século XX para o século XXI, trouxe consigo muitos 

problemas, alguns originados pela competição excessiva, o despreparo das nações 

em desenvolvimento para lidar com as exigências econômicas e as imposições 

globais das nações desenvolvidas. Em tese, pode-se afirmar, que o processo de 

globalização em muito assemelha-se ao imperialismo, onde as grandes nações 

dominaram as menores por séculos, impondo seu modo de ser, viver e coordenar as 

relações econômicas, sociais e culturais. A globalização tem influência determinante 

na precarização do trabalho e na exclusão social. 

“O mundo globalizado tornou-se mais aberto e receptivo, mas além das 

novidades consumíveis o exterior está nos mandando quebras de empresas, cortes 

de postos de trabalho e crises financeiras” (SINGER, 2000, p. 07). 

Singer define de maneira pertinente os prós e contras intrínsecos ao processo 

de globalização. Contudo, sua definição, não levanta a historicidade do processo, ou 

seja, como a globalização surgiu e transformou a comunicação, a geração de 

informações, o universo do trabalho, dentre outros fatores inerentes à vida em 

sociedade. Buscando entender de maneira mais abrangente o significado deste 

termo, transcreveu-se a definição proposta por Prado: 

 
O conceito globalização começou a ser empregado desde meados 
da década de 1980, em substituição a conceitos como 
internacionalização e transnacionalização. Originalmente, esta idéia 
era sustentada por setores que defendiam a maior participação de 
países em desenvolvimento, em especial os NIC’s (New 
Industrialized Countries) Latino-Americanos e Asiáticos em uma 
economia administrada internacionalmente. Somente ao fim da 
década de 1980 e, particularmente, na década de 1990 é que o 
termo globalização veio a ser empregado principalmente em dois 
sentidos: um positivo, descrevendo o processo de integração da 
economia mundial; e um normativo prescrevendo uma estratégia de 
desenvolvimento baseado na rápida integração com a economia 
mundial. Como todo conceito  imperfeitamente definido, Globalização 
significa coisas distintas para diferentes pessoas. Pode-se, no 
entanto perceber quatro linhas básicas de interpretação do 
fenômeno: (i)- globalização como uma época histórica; (ii)-  
globalização como um fenômeno sociológico de compressão do 
espaço e tempo; (iii) globalização como hegemonia dos valores 
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liberais; (iv) globalização como fenômeno socioeconômico (PRADO, 
2001, p. 02). 

De todas as transformações originadas com a globalização na transição do 

século XX para o século XXI uma delas interessa na realização deste estudo, isto é 

as mudanças no mercado de trabalho. Tais mudanças refletem-se na capacitação, 

aperfeiçoamento e busca por profissionais de qualidade. Por conseqüência, a 

educação também se transformou, na medida em que os alunos passaram a ter 

contato com novas tecnologias, a requererem uma educação formativa e 

informativa, que lhes subsidiasse mecanismos para atuar profissionalmente com 

qualidade e vencer a competitividade.  

Esse caminho traçado em busca da qualidade e da superação individual 

devido à competitividade não ocorreu repentinamente. Ao contrário, ainda está em 

construção, buscando edificar-se e manter-se em níveis igualitários aos países 

desenvolvidos. As dificuldades são muitas, porque a transformação não é superficial, 

requer uma adaptação da infra-estrutura dos países, da educação oferecida – desde 

a formação inicial a continuada – bem como outros fatores de igual impacto na 

reestruturação econômica de cada um. 

 
Na maioria dos países da América Latina, entre eles o Brasil, o 
modelo educativo que serviu a uma etapa de desenvolvimento, foi o 
de uma elite altamente educada e informada a partir de uma grande 
massa escolarizada apenas para dar conta das tarefas elementares 
de uma industrialização tardia e dependente. Esse modelo educativo 
foi abalado, na medida em que se esgotou o modelo econômico 
baseado na abundância de matéria-prima e de mão-de-obra 
desqualificada e barata ao qual se associava (MELLO, 2002, p. 32). 

 
Esta citação de Mello reitera o processo de mudança ocorrido nas últimas 

décadas e o quão impactante ela é na educação formal. Mudanças quantitativas e 

qualitativas foram observadas. Quantitativas, devido ao aumento no número de 

vagas com alto nível de especialização a serem oferecidas e qualitativas, porque o 

mercado atual exige profissionais formados e aptos a lidar com a variedade de 

informações e transformações.  

A formação, contudo, não é suficiente. No ambiente de trabalho este 

profissional precisa ser pró-ativo, flexível, criativo, polivalente e autônomo. Espera-

se cada vez mais que os funcionários saibam agir por si mesmos, colaborando com 

a organização em sua plenitude. É necessário, atualmente, trabalhar sob o tripé 
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informação/conhecimento, tempo e dinheiro; os profissionais que não conseguirem 

ter esta visão estarão apartados do mercado de trabalho contemporâneo. A visão 

difundida durante décadas, de que o verdadeiro desafio era ingressar em uma 

instituição renomada e nela permanecer até a aposentadoria,  está ultrapassada. O 

grande desafio não é apenas ingressar, mas manter-se nela com competitividade, 

eficiência e correspondendo aos desafios constantes do mercado de trabalho 

contemporâneo.  

A todas as classes de profissionais o aprendizado e o aperfeiçoamento 

tornaram-se essenciais, tal necessidade  reflete - se na procura por instituições que 

ofertem cursos de curta e média duração, capazes de oferecer ao aluno um 

aprendizado dinâmico, interativo e condizente com as necessidades do mercado de 

trabalho contemporâneo. 

Dentro do escopo da aprendizagem empresarial, o treinamento de 

qualificação profissional fornece subsídios aos aprendizes, na medida em que os 

mesmos estão em busca do aperfeiçoamento e aumentando o seu leque de 

conhecimento em assuntos previamente escolhidos.  

Para o aperfeiçoamento profissional contínuo existem instituições que 

fornecem treinamento e expertise em diversas áreas de atuação. Dentro deste 

cenário destaca-se o Sistema S1, criado com o intuito de fornecer aperfeiçoamento 

profissional, suprir a demanda do mercado de trabalho e de mão-de-obra 

qualificada. 

Ciente de que o Sistema S foi criado para suprir a demanda de mão-de-obra 

qualificada, a intenção da presente pesquisa é mapear e construir um perfil dos 

profissionais, cuja intenção é formar essa mão-de-obra especializada para o 

mercado de trabalho. Considera-se relevante que os profissionais escolhidos para 

esta ação supram as necessidades da sociedade e do mercado em constante 

transformação. O papel do docente, que ministra treinamentos de qualificação e 

capacitação profissional, é essencial para atingir essa proposta de aperfeiçoamento 

e novos conhecimentos, é um multiplicador de conhecimentos e facilitador da 

aprendizagem. 

                                                                 
1 O Sistema S é formado pelo SENAI, SESI, SENAC, SESC, DPC, SEBRAE, SENAR, SEST, SENAT, 
INCRA e Fundo Aeroviário.  
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Dentre as instituições que compõem o Sistema S, a pesquisa destacará o 

SENAC – São Paulo, instituição sem fins lucrativos, do Terceiro Setor que faz parte 

do Departamento Nacional do Serviço de Aprendizagem Comercial, criado pelo 

Decreto Lei no. 8621 de 10 de Janeiro de 1946, atuante em todo o território nacional. 

É uma Instituição educacional aberta a toda a sociedade. Sua administração é 

delegada à Confederação Nacional do Comércio (CNC) e tem por objetivo principal 

o desenvolvimento da educação profissional no país.  

A escolha do SENAC - São Paulo se deu por tratar de uma organização 

voltada para o mercado de trabalho, com oferta de cursos de aperfeiçoamento 

profissional, cenário estudado na pesquisa.  

Considerando as limitações e dificuldades enfrentadas pela sociedade com os 

desdobramentos da globalização, as transformações do mercado de trabalho e a 

elevação no nível de escolaridade. a conseqüência é a busca pela atualização 

profissional constante . O indivíduo deve priorizar a educação permanente visando 

seu ingresso e permanência no mercado de trabalho.  
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2 LEVANTAMENTO DO PROBLEMA DE PESQUISA 
 
 

O processo de informatização e globalização trouxe consigo inúmeras 

mudanças, elencadas na introdução deste estudo. As organizações estão cada vez 

mais competitivas e vêem no aperfeiçoamento de seus funcionários uma das 

alternativas para sobressair-se à concorrência. A necessidade de aperfeiçoamento e 

treinamento atualmente é imprescindível, não apenas aos funcionários de uma 

organização, mas para toda a sociedade – profissionais autônomos, liberais, grupos 

pertencentes à categoria informal ou os desempregados.  

Sem conhecimento, treinamento e espírito de trabalho em equipe é  complexo 

ingressar e/ou permanecer no mercado de trabalho atual. A falta de capacitação, 

treinamento e atualização podem tornar um funcionário inapto ao desenvolvimento 

de suas funções; substituí-lo por outro que busca atualizar-se, capacitar-se e estar 

em consonância com as necessidades do mercado e da própria organização, é 

possível e viável. As relações subjetivas existentes durante décadas no mercado de 

trabalho praticamente deixaram de existir, busca-se um profissional que compreenda 

o quão dinâmica a empresa é, e quais suas expectativas e necessidades frente a 

ele. 

Capacitação, treinamento e atualização não advêm somente das instituições 

de ensino tradicionais que ofertam cursos de graduação e pós-graduação, estas, 

certamente, são a base para o indivíduo buscar o seu desenvolvimento profissional, 

entretanto, não são as únicas. No Brasil instituições públicas e privadas visam a 

capacitação dos funcionários e candidatos ao mercado de trabalho, primando pela 

sua qualificação em sua área de atuação, estas, muitas vezes desenvolvem cursos 

in company ou ainda, possibilitam a realização de cursos individuais.  

Nesta categoria de instituições está o SENAC (Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial), cujas características de prestação de serviço enquadram-

se na política de capacitação, especialização e constante treinamento dos 

funcionários nas organizações e de trabalhadores, que buscam diferenciar-se no 

mercado. 

O SENAC disponibiliza cursos em horários flexíveis, carga horária 

diversificada e localização geográfica estratégica. Apesar de todas as vantagens 
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competitivas, observa-se na instituição a ausência de uma ferramenta capaz de 

identificar e qualificar os profissionais para ministrarem aulas nos cursos de 

aperfeiçoamento profissional.  

A equipe de gestão dos referidos cursos poderia ser subsidiada de maiores 

informações sobre o perfil do docente que atende os aprendizes e uma proposta de 

qualificação a esses profissionais na área da docência. Essa estrutura, em termos 

de gestão, ofertaria mais assertividade na contratação dos docentes, que 

desempenhariam suas funções com mais qualidade. Em um primeiro momento a 

conseqüência seria aprendizes mais satisfeitos com a prestação deste serviço, 

efetuando uma recompra em outros títulos (que compõem o itinerário formativo das 

áreas) e indicando a instituição para outros potencias aprendizes.  

Através desta pesquisa pretende-se levantar o perfil ideal do docente para 

ministrar aulas nos cursos de qualificação profissional no SENAC – SP. Em tese, 

esta pesquisa, tende a ser um instrumento de gestão organizacional, viabilizando 

rentabilidade à instituição, funcionalidade no processo de contratação e qualidade a 

demanda atendida. O problema de pesquisa levantado para a realização deste 

estudo é: 

 “ Criar uma ferramenta para a identificação dos profissionais, que ministram 

aulas em cursos de aperfeiçoamento profissional, segundo o ponto de vista dos 

funcionários e alunos em consonância com o referencial teórico consultado para a 

realização do estudo”? 
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3 OBJETIVO 
 
 
3.1 Objetivo geral 
 
 

Mapear e construir o perfil docente dos profissionais que lecionam em cursos 

de aperfeiçoamento profissional e/ou de formação inicial e continuada (mais 

conhecido como cursos livres).  

 
 
3.2 Objetivos específicos  
 
 

Os objetivos específicos levantados para a realização deste estudo são: 

• Construir uma ferramenta capaz de auxiliar na gestão dos cursos de 

aperfeiçoamento profissional, identificando o perfil ideal do docente que 

ministra aulas nessa modalidade de ensino. 

• Atender necessidades equivalentes de outras instituições, também 

ofertantes destes cursos de aperfeiçoamento profissional, zelando pelo 

atendimento de qualidade ao aluno que a elas recorrem.  
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4 JUSTIFICATIVA 
 
 

Atualmente, não se espera mais de um funcionário e de profissionais em geral 

que sejam apenas capacitados, mas sim competitivos, atualizados e adaptáveis às 

mudanças inerentes ao mercado de trabalho contemporâneo. Para conseguir  

superar-se constantemente, cabe a eles recorrerem às instituições capazes de lhes 

oferecer diferenciais em sua formação, atualização e especialização, além de outros 

fatores de igual relevância neste processo de formação continuada.  

Para tais organizações firmarem-se no mercado, necessitam contemplar uma 

série de atributos: localização geográfica estratégica, com meio de transporte 

acessível; profissionais atualizados e especializados; cursos de curta, média e longa 

duração; portfólio diferenciado; atendimento a diferentes faixas etárias; cursos 

disponibilizados em diferentes horários e comunicação direta  acessível para a 

classe atendida. 

Os cursos de aperfeiçoamento profissional estão no escopo da educação 

formal (com regulamentação própria) e tem duração variável, são destinados à 

capacitação, aperfeiçoamento, especialização e atualização em todos os níveis de 

escolaridade. Além do objetivo de qualificar para o trabalho, também se propõem a 

elevar o nível de escolaridade do participante e desenvolver aptidões para a vida 

produtiva e social. Quanto  aos cursos elencados para a realização deste estudo, 

sua carga horária é  diversificada, variando de 150 horas (formação inicial) a menos 

de 99 horas (aperfeiçoamento profissional). 

Em análise ao prospecto dos cursos, constatam-se, aspectos positivos, 

principalmente em sua grade curricular. Entretanto, alguns itens ainda precisam ser 

revistos, a fim de que os estudantes tenham um atendimento mais especializado, 

condizente com suas necessidades e expectativas ao procurarem as referidas 

instituições. 

Um destes fatores será elencado conforme  mencionou-se  no problema de 

pesquisa – o perfil ideal para o docente que ministra cursos nestas instituições de 

formação e especialização profissional. 

A razão para tal escolha, deve-se  ao trabalho exercido na instituição SENAC 

e a comprovação de que o perfil ideal do docente a ministrar cursos de 
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especialização profissional, ainda tem dificuldades em ser traçado. Espera-se deste 

profissional, experiência na área e ao mesmo tempo didática e especialização 

pedagógica, condizente a função a ser desempenhada. Além disso, o fato de a 

instituição oferecer os mesmos cursos para diferentes faixas etárias faz com que o 

delineamento do perfil torne-se ainda mais difícil.  

Ao término desta pesquisa espera-se alcançar como resultados imediatos: a 

criação de uma ferramenta capaz de auxiliar o gestor organizacional de cursos de 

qualificação profissional a ter um perfil ideal para o docente a ser contratado; 

espera-se ainda, contribuir pedagogicamente para a seleção de profissionais 

habilitados e que venham a agregar às instituições onde atuam, disseminando 

conhecimento e possibilitando a interface no processo ensino-aprendizagem. 
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5 AS MUDANÇAS NO MERCADO DE TRABALHO 
 
 

A globalização trouxe consigo uma série de mudanças, dentre as mais 

perceptíveis estão as de ordem econômica, nem sempre positivas, principalmente 

quando se observa as relações no mercado de trabalho. É possível constatar a 

extinção de muitos empregos e a criação de outros . Todavia, a criação destes 

novos postos demanda mais tempo de estudo, especialização em centros de 

referência, gerando um desequilíbrio entre o alto nível de desemprego em algumas 

profissões e a oferta de muitos empregos em outras. 

Objetiva-se neste capítulo realizar uma revisão de literatura a respeito das 

mudanças no mercado de trabalho, suas conseqüências econômicas na formação e 

especialização dos funcionários.  

Ao término deste capítulo espera-se ter uma ampla visão do mercado de 

trabalho contemporâneo, como se processa a formação e especialização do 

funcionário e quais são as expectativas das organizações em relação a ele. 

 
 
5.1 Globalização 
 
 

Primeiramente, é importante relacionar o porquê discorrer sobre globalização, 

em um estudo cujo foco é traçar um perfil do docente que leciona em cursos de 

aperfeiçoamento profissional. A globalização foi, e, ainda é, uma das principais 

causas das mudanças no mercado de trabalho. Responsável pela extinção de 

alguns postos de trabalho e geração de outros, é impossível traçar um perfil ou 

discorrer sobre o novo ambiente educacional para o profissional recém-ingresso ou 

já empregado, se não discutir a relevância deste assunto. 

O processo de globalização não foi (ou não é) uma epidemia que surgiu 

repentinamente e deixou algumas conseqüências. É um processo longo, talvez 

improvável de ser delimitado com início e fim, envolve direta ou indiretamente todos 

os países do mundo. No Brasil é possível falar de globalização sob outra vertente, 

ainda na época colonial, quando se exportava matérias-primas e importava os 

produtos manufaturados oriundos da Revolução Industrial.  
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A respeito de como a globalização pode ser definida e compreendida sob a 

esfera econômica, se utilizará uma citação que tende a facilitar este entendimento: 

 
É um processo de aceleração capitalista, num ritmo jamais visto, em 
que o produtor vai comprar matéria-prima em qualquer lugar do 
mundo onde ela seja melhor e mais barata. Instala a fábrica nos 
países onde a mão-de-obra fique mais em conta, não importa se no 
Vietnã ou na Guatemala. Vende a mercadoria para o mundo inteiro. 
Em resumo: o entrelaçamento econômico das paróquias é um 
processo que começou na Pré-História, mas sempre progrediu em 
marcha lenta. Neste momento, está na velocidade da luz. Essa é a 
diferença. Ao lado de seu tremendo potencial para criar soluções e 
riquezas num ritmo alucinante, pode causar dor (VEJA, 1996). 

 
Esta definição consegue esclarecer os aspectos positivos e negativos da 

globalização. Em continuidade, a reportagem ainda relembra o período da 

Revolução Industrial, quando as primeiras máquinas foram criadas e tiraram o 

emprego de milhares de pessoas em todo mundo. Com a globalização não é 

diferente, entende-se que ao mesmo tempo em que ela cria empregos, ela também 

os destrói em uma velocidade surpreendente. Quanto mais tecnologia agregada a 

um processo, menos força física é necessário e mais força mental, o que demanda 

mais tempo de estudo, capacitação e mudanças em toda a estrutura do mercado de 

trabalho e nas próprias organizações. 

Em consulta a vasta literatura existente a respeito do tema globalização, é 

possível constatar que mesmo com posicionamentos distintos – contra e a favor, é 

indiscutível como a globalização conseguiu envolver todos os países e 

conseqüentemente suas economias. Os países passaram a tornar-se cada vez mais 

dependentes uns dos outros. Uma crise localizada em pouco tempo pode tornar-se 

uma crise globalizada, o mesmo acontece em momentos de rápida expansão da 

atividade econômica. 

A respeito do envolvimento direto ou indireto intrínseco à globalização, a 

citação explana a respeito e esclarece como se deu sua abrangência em escala 

mundial. 

 
A “globalização” está na ordem do dia; uma palavra da moda que se 
transforma rapidamente em um lema, uma encantação mágica, uma 
senha capaz de abrir as portas de todos os mistérios presentes e 
futuros. Para alguns, “globalização” é o que devemos fazer se 
quisermos ser felizes; para outros, é a causa da nossa infelicidade. 
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Para todos, porém, “globalização” é o destino irremediável do mundo, 
um processo irreversível; é também um processo que nos afeta a 
todos na mesma medida e da mesma maneira. Estamos todos sendo 
“globalizados” — e isso significa basicamente o mesmo para todos 
(BAUMAN, 1999, p. 07). 

 
Não se pode pensar em globalização sem analisar suas conseqüências sobre 

a economia, mercado de trabalho, sociedade e as transformações nas relações 

entre os países. Deve ser considerado o fortalecimento de instituições econômicas 

que atuam também em outras dimensões, como por exemplo, na sociedade, 

educação, dentre outros. Serão levantadas algumas destas transformações 

relacionando-as às suas conseqüências maiores – a transformação no mercado de 

trabalho e a excelência na mão-de-obra, ou seja, maior nível de especialização para 

ingresso e/ou permanência no mercado de trabalho. 

 
Transformações políticas: neoliberalismo 
 

A globalização trouxe para a política duas transformações impactantes – a 

ascensão do neoliberalismo, enquanto posicionamento político dominante, e as 

associações entre países, trabalhando em prol dos mesmos objetivos políticos e 

econômicos. 

O neoliberalismo caracteriza-se como uma intervenção cada vez menor do 

Estado em questões políticas, sociais, econômicas e culturais. No Brasil, a 

implantação do neoliberalismo ocorreu no governo de Fernando Henrique Cardoso, 

através da privatização de estatais e redução do índice de intervenção do Estado. 

Deixando que questões de ordem social e econômica fossem resolvidas por si só.  

 
O neoliberalismo torna-se ideologia dominante numa época em que 
os EUA detêm a hegemonia exclusiva no planeta. É uma ideologia 
que procura responder à crise do estado nacional ocasionada de 
interligação crescente das economias das nações industrializadas 
por meio do comércio e das novas tecnologias. Enquanto o 
liberalismo clássico, da época da burguesia nascente, propôs os 
direitos do homem e do cidadão, entre os quais, o direito à educação, 
o neoliberalismo enfatiza mais os direitos do consumidor do que as 
liberdades públicas e democráticas e contesta a participação do 
estado no amparo aos direitos sociais. Representa uma regressão do 
campo social e político e corresponde a um mundo em que o senso 
social e a solidariedade atravessam uma grande crise. É uma 
ideologia neoconservadora social e politicamente. Por isso, afina-se 
facilmente na sociedade administrada dos chamados países 
avançados, em que o cidadão foi reduzido a mero consumidor, e 
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cresce no Brasil e em outros países da América Latina, vinculado-se 
à cultura política predominantemente conservadora. O neoliberalismo 
parte do pressuposto de que a economia internacional é auto-
regulável, capaz de vencer as crises e, progressivamente, distribuir 
benefícios pela aldeia global, sem a necessidade de intervenção do 
Estado. Enquanto o liberalismo tinha por base o Indivíduo, o 
neoliberalismo está na base das atividades do FMI (Fundo Monetário 
Internacional), do Banco Mundial, dos grandes conglomerados e das 
corporações internacionais. A liberdade que postula é a liberdade 
econômica das grandes organizações, desprovida do conteúdo 
político democrático proposto pelo liberalismo clássico (MARRACH, 
1996, p. 46).  

 
Esta explicação de Marrach possibilita compreender quais são as principais 

características do neoliberalismo, enquanto política predominante em muitos países. 

Um trecho importante da citação é quando a autora menciona que o neoliberalismo 

parte da premissa de que a economia internacional é auto-regulável. Sabe-se o 

quanto é uma inverdade este fato. A prova está na crise econômica iniciada no final 

de 2008 nos Estados Unidos, atingindo rapidamente outros países, inclusive 

aqueles, cuja economia, não estava em plena sintonia com a norte -americana. 

Abaixo seguem quatro fatores de ordem política e econômica que 

determinaram o neoliberalismo no Brasil refletindo suas conseqüências sobre o país 

ainda em processo de reconstrução política, econômica e social, após o período de 

Ditadura Militar (GUIMARÃES): 

1) “Alteração nos padrões das relações entre o Estado brasileiro e o mercado 

capitalista mundial” (2001, p. 136); 

2) “Alteração nos padrões dos direitos e deveres entre os cidadãos 

brasileiros” (2001, p. 136); 

3) “Houve um deslocamento patrimonial do Estado estimado em torno de 

30% do PIB (Produto Interno Bruto) para grupos privados” (2001, p. 137); 

4) “Alteraram-se as relações do pacto federativo e implantou-se uma relação 

que subordinou nitidamente o Congresso Nacional a uma dinâmica em 

que o Executivo detinha a iniciativa legislativa fundamental” (2001, p. 137). 

Não se pretende adotar um posicionamento contra ou a favor do 

neoliberalismo, mas sim ressaltar o quão impactante ele foi para a economia 

brasileira e interferiu nas decisões políticas. Não se pode deixar de mencionar que a 

maior parte das transformações sentidas atualmente, inclusive no mercado de 
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trabalho, advém deste processo de transformação política e administrativa do 

Estado Brasileiro. 

Outra mudança política determinante nas negociações entre os países foi a 

criação dos Organismos Internacionais como ALCA (Associação de Livre Comércio 

das Américas), União Européia e MERCOSUL (Mercado Comum do Sul). Constatou-

se um protecionismo exacerbado aos países membros, em contrapartida, os países 

não-membros passaram a ter mais dificuldade de negociação, pois as barreiras 

impostas passaram a ser mais rigorosas. 

 
Transformações tecnológicas: o avanço da internet e o aumento na divulgação 
de informações 
 

Uma das frases comumente utilizadas pelo senso comum é: “o mundo virou 

uma aldeia global”. Apesar de ter sido repetida milhares de vezes, ela propõe uma 

verdade, realmente vive-se em uma aldeia global. Aldeia porque as informações 

chegam a uma velocidade muito rápida e de maneira extremamente precisa, ao 

mesmo tempo global, porque é divulgada ao mundo todo simultaneamente. 

A velocidade com que as informações atingem regiões longínquas no mundo 

todo é inimaginável, principalmente quando se pensa nas limitações tecnológicas de 

vinte ou trinta anos atrás. Para muitos brasileiros é possível recordar a época em 

que as ligações eram realizadas somente com o auxílio de telefonistas, enquanto 

hoje, é possível comunicar-se com outra pessoa, em qualquer lugar do mundo, em 

tempo real, com qualidade de som e imagem, mesmo com fuso-horários diferentes. 

Apesar de todos os benefícios incontestáveis gerados pela internet, as redes 

de relacionamento criadas, como por exemplo, o Orkut e o Twitter, ainda constata-se 

que um percentual expressivo da população encontra-se fora desta “aldeia global”. A 

exclusão digital é um fato no Brasil, milhares de pessoas não têm ao menos idéia 

dos benefícios gerados pela utilização da internet, portanto, observa-se o quão 

restrito a globalização foi,  e continua sendo para uma grande parcela da sociedade. 

Com o intuito de confirmar esta concepção, a respeito da exclusão existente na 

“aldeia global”, serão colocados dois pontos de vista, o primeiro retirado do site do 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e o segundo de um livro que 

trata especificamente sobre o assunto. 
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O nível de instrução dos usuários da Internet foi acentuadamente 
mais elevado que o das pessoas que não utilizaram esta rede. O 
número médio de anos de estudo dos usuários da Internet foi de 10,7 
anos, enquanto o das pessoas que não utilizaram esta rede ficou em 
5,6 anos. Em todas as Grandes Regiões esses dois indicadores 
ficaram bastante distanciados. Esse indicador dos usuários da 
Internet foi de 10,4 anos, nas Regiões Norte e Nordeste, e de 10,7 
anos, nas demais, enquanto o das pessoas que não usaram esta 
rede variou de 4,7 anos, na Região Nordeste, a 6,1 anos, na 
Sudeste. Quanto mais elevado era o nível de instrução, maior foi a 
proporção de usuários da Internet. Enquanto 2,5% das pessoas sem 
instrução ou com menos de 4 anos de estudo acessaram a Internet, 
no contingente com 15 anos ou mais de estudo este percentual 
alcançou 76,2%. Esse mesmo comportamento foi constatado para 
ambos Análise dos resultados os sexos e em todas as Grandes 
Regiões, sendo que os resultados das Regiões Norte e Nordeste 
situaram-se em patamar sensivelmente inferior ao das demais. No 
grupo das pessoas com 15 anos ou mais de estudo, a parcela de 
usuários da Internet ficou em 66,3%, na Região Norte, 67,9%, na 
Nordeste, 77,2%, na Centro-Oeste, 77,7%, na Sudeste, e 79,6%, na 
Sul (IBGE, 2007, p. 36 e 37). 

 
 

 
Figura 1 – Percentual das pessoas que utilizaram a Internet, na população de 10 anos ou mais de 
idade, por grupos de anos de estudo - Brasil – 2005 
Fonte: IBGE (2007, p.37) 
 
 

Em consulta ao mesmo documento do IBGE, o gráfico demonstrou os 

números evidenciados na citação anterior, possibilitando melhor entendimento a 

respeito da exclusão digital do país e sua relação com os anos de estudo. 

Outra citação relacionada ao assunto, trata da exclusão social e limitação de 

acessibilidade a internet, comprovando que apesar da globalização existir, nem 

todos têm a possibilidade de pertencer às mudanças geradas por ela. A  “aldeia 
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global”, referida anteriormente é bastante restrita, trazendo muitos benefícios para 

poucas pessoas. 

 
Difundir o conhecimento e também discutir as experiências de 
combate à exclusão digital atualmente em curso, integrando políticas 
públicas, por meio dos organismos de representação da sociedade 
civil ou das várias esferas do poder público é fundamental para 
estancar o círculo vicioso da exclusão em todas as suas faces. A 
falta de acesso às tecnologias da informação tende a aumentar as 
desigualdades que conhecemos em outras áreas da atividade 
humana, desta vez separando a humanidade entre os que detêm 
informação e os que estão à margem desse processo (SCHUMANN, 
2003, p. 103). 

 
Estas informações levantadas a respeito da exclusão digital são relevantes, 

por estarem diretamente relacionadas à crise empregatícia observada atualmente, 

quando milhares de postos de trabalho foram extintos e paradoxalmente outros 

criados. Entretanto, observa-se um aumento na exigência dos anos de escolaridade 

e especialização. Exigem-se cada vez mais empregos onde a tecnologia utilizada é 

predominantemente e a força física dispensável.  

 
 
5.2 A relação entre aumento salarial e anos de estudo 
 
 

Não existem dados precisos sobre o aumento salarial equiparado aos anos de 

estudos. Algumas instituições especializadas dedicam-se a analisar o quanto é 

possível aumentar a média salarial de acordo aos anos de estudo, dentre elas 

destacam-se o IBGE, FGV (Fundação Getúlio Vargas), SEADE (Sistema de Análise 

de Dados) e outras. Objetiva-se transcrever algumas dessas informações, com o 

intuito de analisar a importância da educação para o aumento no rendimento 

salarial. 

Uma das justificativas sobre a necessidade de dar-se continuidade aos 

estudos é o mercado globalizado altamente competitivo, cuja exigência ao 

funcionário é maior. 

 
Em um mercado cada vez mais globalizado está em alta a 
necessidade de continuar investindo em educação mesmo depois de 
ter concluído o ensino superior. Além de manter o nível de 
empregabilidade e permitir carreiras mais bem-estruturadas e 
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duradouras, a educação também representa, em geral, melhores 
salários (FOLHA DE SÃO PAULO, 2009). 

 
O ciclo educacional inicia-se no Ensino Fundamental, passa pelo Ensino 

Médio, Superior, Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado. É importante o estudante 

saber fazer a diferenciação entre sua necessidade profissional e suas expectativas 

pessoais. As exigências são distintas, principalmente se estiver atuando fora de sua 

área de formação. Nestes casos requer-se especialização, a qual nem sempre vai 

ao encontro de suas expectativas pessoais. 

A partir da conclusão do Ensino Médio é possível o estudante/profissional 

realizar cursos de especialização, que tendem a colaborar com a sua formação 

profissional, enfatizando suas habilidades e qualificando-o. Muitas instituições estão 

aptas a subsidiar estes cursos, contam com profissionais especializados na área e 

metodologia específica. Em tese, estes cursos não têm como objetivo específico 

enriquecer o currículo tal qual um curso de Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado 

o fariam, mas sim possibilitar que o estudante/profissional atue com mais qualidade 

na área onde se propõe.  

A tabela 1, coletada em um estudo da Fundação Getúlio Vargas, aponta as 

principais relações existentes entre anos de estudo, taxa de ocupação, salário para 

o trabalho principal, jornada semanal, salário hora e a relação estabelecida com a 

chance de ocupação e o prêmio salarial. 

 
 
Tabela 1 – Impacto no rendimento salarial gerado pelos anos de estudo (2007) 

 RELAÇÃO COM: 

ANOS DE 
ESTUDO 

COMPLETOS 

TAXA DE 
OCUPAÇÃO 

SALÁRIO 
TRABALHO 
PRINCIPAL 

JORNADA 
SEMANAL 

SALÁRIO-
HORA 

CHANCE 
DE 

OCUPAÇÃO 

PREMIO 
SALARIAL 

Ed _0 59,85 392,14 37,81 2,42 1,00 0,00 

Ed _1 65,72 417,48 38,59 2,52 1,23 4,66 
Ed _2 64,86 451,27 38,45 2,74 1,21 8,82 
Ed _3 65,48 509,52 39,03 3,05 1,28 18,72 

Ed _4 66,00 611,75 40,20 3,55 1,33 32,27 
Ed _5 65,67 582,60 40,89 3,32 1,41 40,44 
Ed _6 60,16 586,53 40,70 3,36 1,30 49,29 

Ed _7 58,56 612,33 40,65 3,51 1,40 58,40 
Ed _8 62,20 717,11 41,45 4,04 1,48 68,85 
Ed _9 53,13 566,04 39,02 3,38 1,52 75,37 

 RELAÇÃO COM: 
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ANOS DE 
ESTUDO 

COMPLETOS 

TAXA DE 
OCUPAÇÃO 

ANOS DE 
ESTUDO 

COMPLETOS 

TAXA DE 
OCUPAÇÃO 

ANOS DE 
ESTUDO 

COMPLETOS 

TAXA DE 
OCUPAÇÃO 

ANOS DE 
ESTUDO 

COMPLETOS 

Ed _10 56,67 637,33 40,08 3,71 1,43 83,97 
Ed _11 73,29 910,09 41,83 5,08 2,18 128,69 
Ed _12 71,35 1083,35 38,45 6,57 2,28 178,68 

Ed _13 74,42 1293,94 38,40 7,86 2,41 213,43 
Ed _14 77,73 1413,62 36,92 8,93 2,87 241,23 
Ed _15 83,58 2194,54 38,29 13,37 4,29 363,45 

Ed _16 85,40 3247,41 39,81 19,03 4,28 501,35 
Ed _17 86,55 3451,84 37,61 21,42 4,80 570,15 
Ed _18 90,73 4454,69 38,06 27,31 7,67 694,76 

Fonte: Neri (2008, p. 38) 
 
 

Segundo a análise dos dados tabulados, a variação salarial pode ser de até 

dez vezes, entre aqueles que não possuem estudo, e os que possuem até dezoito 

anos de estudo. No primeiro caso, a pessoa sem tempo de estudo recebe em média 

– R$ 392,14, enquanto a pessoa com dezoito anos de estudo pode receber até R$ 

4.454,69. 

Compreender o impacto da educação para alguém que ingressará no 

mercado de trabalho não é um processo tão simples. É necessário analisar diversos 

fatores, dentre eles o período de ascensão e queda dos índices de empregabilidade 

para cada faixa etária. Isto significa que, em muitos casos a faixa etária em que o 

indivíduo se propõe a realizar uma faculdade e ingressar no mercado de trabalho 

(visando maior remuneração e mais qualidade no emprego), pode não ser 

precisamente o período oportuno. Poder-se-ia afirmar que a relação custo – 

benefício será pouco viável. 

 
 
5.3 Investimento na formação e especialização do funcionário 
 
 

Investir na formação e aprimoramento profissional dos funcionários tem sido 

uma das metas de muitas organizações. Elas conscientizaram-se de que quanto 

mais puderem preparar os funcionários, especializá-los e proporcionar-lhes a 

identificação com a visão e a missão da organização, melhores resultados tenderão 

a surgir. 
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O investimento na formação e especialização do funcionário passou a ser um 

diferencial competitivo para as organizações. O advento da globalização, em 

especial, fez com que o cenário tornasse-se mais acirrado. O acesso às novas 

tecnologias não passou a ser o maior obstáculo para as organizações, mas sim a 

qualificação de seus funcionários, denominado de capital humano. Certamente este 

fator impacta na qualidade dos serviços prestados devido a exigência dos clientes, 

que se tornaram mais seletivos mediante a grande quantidade de organizações 

ofertando serviços ou produtos semelhantes. 

 
A valorização do capital humano como fator de diferencial 
competitivo para as organizações tem sido bastante explorada ao 
longo dos últimos anos. O acesso ao capital financeiro não garante 
vantagem por si só. A tecnologia pode ser copiada facilmente, mas 
as pessoas são a verdadeira fonte de vantagem competitiva. É 
notável a preocupação, por parte das organizações, com relação à 
necessidade de modernização das práticas de gestão de pessoas 
visando adequá-las à nova realidade de mercado (AMBRÓZIO, 
2005, p. 65). 

 
O cenário de adequação a esta nova realidade faz as empresas investirem 

em seus funcionários custeando ou incentivando-os em sua formação. O intuito é 

torná-los mais capacitados, aumentando sua produtividade, sua atuação e 

consequentemente garantindo rentabilidade à empresa. Muitas empresas quando 

observam que o funcionário é capacitado, entretanto ainda não é especializado na 

área, investem em sua formação. Nesses casos, tal investimento vai ao encontro de 

um plano de carreira, ou seja, espera-se que este funcionário permaneça um longo 

tempo na empresa, não só para compensar este investimento, mas também para ser 

necessário realizar este ciclo com outros funcionários.  

As empresas ao investirem na especialização do funcionário devem 

considerar que ele pode abandoná-la a qualquer momento, seja por uma crise 

interna (demissão), seja porque recebeu uma proposta de trabalho melhor. Partindo 

desta premissa, torna-se importante observar até que ponto é válido investir em um 

profissional, pois o capital humano é intangível e levado com o funcionário sempre 

que ele muda de empresa. Cria-se, portanto, um paradoxo: investir é necessário, 

mas ao mesmo tempo pode ser oneroso e não dar o retorno necessário; é um risco.  

A atenção ao capital humano deve ser dada em todos os momentos nas 

organizações, priorizando não somente os funcionários a serem contratados, mas 
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também o que já se encontram na organização há algum tempo. A estes deve dar-

se atenção especial, possibilitando-lhes crescer e auxiliar a empresa a desenvolver-

se. A regra geral do mercado é que bons funcionários não devem ser desperdiçados 

ou perderem o interesse na organização, a ponto de partirem para outra. 

 
Além da necessidade de investir no desenvolvimento de funcionários, 
as empresas precisam encontrar maneiras de utilizar os 
conhecimentos existentes. Freqüentemente, há habilidades dos 
funcionários que são subutilizadas. De acordo com Lief Edvinsson, 
diretor de capital intelectual da Skandia Insurance: “O valor da gestão 
do conhecimento vem de sua aplicação, e não de seu 
armazenamento”. Os esforços para delegar autoridade aos 
funcionários e incentivar sua participação e desenvolvimento devem 
ter como objetivo a utilização plena do capital humano disponível 
(BOHLANDER et al , 2005, p. 09). 
 

Nesta citação os autores evidenciam a importância de se lidar com o capital 

humano, destacando-o como principal requisito para o sucesso de uma organização. 

Tal percepção tardou a surgir nas organizações, pois durante muito tempo acreditou-

se que o fator chave para o sucesso seria investir em tecnologia e treinar as 

pessoas para as operacionalizarem.  

O investimento em capital humano pode ter outras denominações, uma delas 

é treinamento, também designado como atualização. Esta modalidade de 

treinamento possibilita o funcionário especializar-se em áreas que vão ao encontro 

das necessidades da empresa naquele momento, como por exemplo, os cursos in 

company. Estes, todavia, não deixam de ser importante, porque sempre agregam 

melhorias ao seu desempenho na organização. 

 
Treinamento não é algo que se faça uma vez para novos 
empregados: é usado continuamente nas organizações bem 
administradas. Cada vez que você mostra a uma pessoa como ela 
deve fazer o trabalho, você a está treinando. Preferimos definir 
treinamento como qualquer atividade que contribua para tornar uma 
pessoa apta a exercer sua função ou atividade, para aumentar a sua 
capacidade para exercer melhor funções ou atividades, ou para 
prepará-la para exercer de forma eficiente novas funções ou 
atividades. Esta definição é mais abrangente do que a que define 
treinamento como um processo sistemático de aperfeiçoamento das 
capacidades e das competências das pessoas. Cada vez que você 
dá uma orientação, ou discute um procedimento, pode-se dizer que 
você a está treinando (LACOMBE, 2005, p. 311 e 312). 
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O funcionário treinado e capacitado poderá ser mais autônomo em suas 

decisões, otimizando o processo e compartilhando informações no ambiente de 

trabalho. Há de considerar-se que, todo tipo de conhecimento oferece suporte e 

embasamento na tomada de decisões. Com o mercado de trabalho mais dinâmico e 

complexo o tempo para resolução das ocorrências impactam na performance 

empresarial e a informação assertiva é de vital importância. A respeito da 

importância do conhecimento, informação e especialização do funcionário ,no 

sentido de lidar com as transformações rápidas e freqüentes nas organizações, tem-

se abaixo uma citação, que assinala positivamente para as necessidades de 

aperfeiçoamento pessoal e profissional: 

 
As transformações ocorridas nas ultimas décadas com a 
globalização acelerada criaram ambientes de alta complexidade e 
alta taxa de mudança, nos quais a falta de informação pode chegar 
ao ponto de não sabermos nem mesmo que informação é necessária 
para gerenciar cada nova situação apresentada. (LACERDA, 2005 p. 
93). 

 
Retomando o tema deste estudo a instituição analisada tem como foco 

desenvolver habilidades e a capacitação dos funcionários, seja para quem ingressa 

no mercado de trabalho ou para quem já está. O interesse em traçar um perfil do 

docente, que ministra tais cursos é de fundamental importância, pois impacta nas 

necessidades das organizações que a procuram para firmar um compromisso de 

excelência no atendimento.  

 
 
5.4 Gestão de carreira 
 
 

Gestão de carreira é um segmento relativamente novo na área de Recursos 

Humanos. Durante muito tempo, o objetivo dos trabalhadores era ingressar em uma 

empresa de grande porte e alcançar os postos mais altos que ela tinha a lhe 

oferecer. Obviamente, isto não deixaria de ser um plano de carreira, mas seria bem 

menos ambicioso do que se observa atualmente.  

Em consulta a um texto datado de 1994, foi possível constatar que a 

tendência a mudanças nos empregos era  prevista pelos estudiosos da área, 
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evidenciando que o início da globalização impactaria na forma como o funcionário vê 

a organização e como é visto por ela: 

 
Saber como trabalhar daqui a 5 ou 10 anos é hoje um exercício de 
difícil visualização, mas sem dúvida tão importante quanto tirar o seu 
MBA ou aprender uma língua estrangeira. O primeiro aspecto e sem 
dúvida o mais importante, é o de que, a carreira tradicional se 
extinguirá no redemoinho que envolverá as empresas pela busca da 
inovação tecnológica e pela ameaça de concorrência internacional. 
Para as atuais grandes empresas, a segurança no emprego é hoje 
mais um passivo do que um ativo, e as complexas máquinas 
burocráticas serão substituídas por extensas unidades autônomas 
gerenciadas por pequenas equipes (LOPES; TORRES, 2004, p. 17). 

 
Uma das principais mudanças na gestão de carreira  é garantir que não só o 

emprego seja mantido, mas também a qualidade de vida no trabalho, a satisfação 

pessoal, o treinamento constante, aperfeiçoamento e boa remuneração.  

É responsabilidade do setor de Recursos Humanos auxiliar os funcionários 

em sua gestão de carreira, buscando subsidiar-lhes mecanismos que garantam os 

itens supramencionados, direta ou indiretamente. O trabalhador também é 

responsável pela sua gestão de carreira, pois cabe - lhe buscar maiores e melhores 

oportunidades visando o seu crescimento. 

As mudanças na forma de gerir a carreira estão diretamente relacionadas às 

conseqüências da globalização. Ela trouxe instabilidade a diversos setores da 

economia, principalmente aos empregos tradicionalmente hierárquicos, onde não se 

esperava mudança de postos ou até mesmo sua extinção. Empregos como em 

instituições bancárias, que até a década de 80 e princípio da década de 90 

garantiam estabilidade financeira e crescimento profissional, sem que houvesse a 

necessidade de muitos anos de estudo e aperfeiçoamento constante, implicaram em 

uma nova perspectiva. Atualmente, requer destes funcionários pró-atividade, 

liderança, capacidade de adaptação constante, estudos freqüentes, iniciativa, dentre 

outros fatores.  

Após a última crise financeira ocorrida entre 2008 e 2009 a construção e as 

perspectivas para a edificação de uma carreira modificaram-se. Os profissionais 

capacitados, com boa formação e um currículo conceituado, tinham várias propostas 

de emprego, mudavam de empresa constantemente e os aumentos e gratificações 

salariais eram constantes. Hoje, eles necessitam  adequar-se  ao novo 
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posicionamento do mercado e voltar a buscar estabilidade. Esta mudança não se 

aplica a todos os profissionais (não devendo  generalizar), mas muitas profissões 

passaram a sentir de maneira mais profunda os impactos da crise. Nesta citação da 

Revista Você S/A há indicações de especialistas na área de Gestão em Recursos 

Humanos, sobre quais são as novas condutas a serem adotadas e as concepções 

vigentes a respeito dos problemas na gestão de carreira no pós-crise.  

 
O fato de haver menos oportunidades abertas no mercado não é um 
problema para sua carreira. Afinal, isso não quer dizer que nenhuma 
proposta vá surgir nos próximos meses. “Mesmo num momento 
como esse, as empresas continuam tendo uma rotatividade natural”, 
diz Fernando. Sempre haverá alguém que se aposenta ou que é 
desligado da empresa por mau desempenho. O momento exige mais 
cautela e paciência. Isso porque, quando a demanda é menor, é 
preciso pensar muito mais antes de aceitar uma proposta. “Se não 
der certo, talvez você não tenha outra oportunidade tão cedo”, diz 
Carlos Eduardo, da Asap. Sobre movimentos ousados, Rolando 
Pelliccia, diretor do Hay Group, consultoria de RH de São Paulo, é 
taxativo: “Decisões de risco devem ser evitadas”. De acordo com ele, 
não vale a pena neste momento assumir uma posição para a qual 
você não se sente totalmente preparado. “A cobrança sobre todos os 
profissionais está alta e não há tempo para aprendizado”, diz 
Rolando (BOTTONI, 2009, p. 57). 

 

Constata-se nesta breve análise entre 1994 a 2009 a ocorrência de muitas 

mudanças no gerenciamento da carreira pessoal, bem como no trabalho 

desempenhado pelas organizações, no sentido de estimular os funcionários, reter 

talentos, ou ainda, permitir que eles sintam-se livres para atuar em seus 

concorrentes ou em quaisquer outros setores.  

Em relação às organizações, sua missão está basicamente centralizada na 

necessidade de auxiliar os funcionários a gerenciar sua carreira. Uma das maneiras 

pelas quais ela adota tal procedimento está na exigência de mais estudo, mais pró-

atividade na execução das tarefas, capacidade de adaptação e mobilidade.  

 
Uma abordagem comum para estabelecer um programa de 
desenvolvimento de carreira é integrá-lo com as funções e estruturas 
de RH existentes na empresa. Integrar o desenvolvimento de carreira 
com outros programas de RH cria sinergias em que todos os 
aspectos de RH se reforçam mutuamente. [...]. Do mesmo modo, à 
medida que obtêm informações sobre si mesmo e usam-nas no 
planejamento de carreira, os funcionários precisam saber as 
possibilidades de fazer carreira dentro da empresa e como a 
gerência vê o desempenho deles (BOHLANDER et al , 2005, p. 178). 
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Em complemento a esta citação dos autores apresenta-se a figura 2, onde se 

descreve o papel do RH e o desenvolvimento da carreira: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 – O papel do RH e o desenvolvimento da carreira 
Fonte: Bohlander et al (2005, p. 179) 
 
 

Em consonância ao tema proposto por este estudo, é possível constatar que 

a gestão de carreira está diretamente relacionada aos cursos de formação inicial e 

continuada dos trabalhadores. Estes cursos compõem um possível plano de 

crescimento profissional, construído pelo funcionário e/ou gestor imediato. Os 

aprendizes buscam nesta modalidade de estudo trabalhar a relação estabelecida 

entre a vivência na área e o aperfeiçoamento profissional. 

O intuito da criação e desenvolvimento dos cursos de curta duração é ofertar 

aos aprendizes a oportunidade de em um curto espaço de tempo aperfeiçoarem-se, 

suprirem suas necessidades mais imediatas, e em algumas circunstâncias, 

comporem o itinerário formativo ofertado pelas instituições educacionais.  

1 META: ASSOCIAR NECESSIDADES 
INDIVIDUAIS E DA EMPRESA 

 
1) Incentivar a responsabilidade do 

funcionário pela sua carreira. 
2) Criar um contexto de suporte. 
3) Comunicar a direção da empresa. 
4) Estabelecer a definição e o 

planejamento de metas mútuas.  

2 IDENTIFICAR AS OPORTUNIDADES 
E OS REQUISITOS DE CARREIRA: 

 
1) Identificar as futuras competências 

necessárias. 
2) Estabelecer progressos de 

cargo/trajetórias de carreira. 
3) Equilibrar promoções, transferências, 

saídas etc. 
4) Estabelecer trajetórias de carreiras 

em Y. 

3 INSTITUIR CARREIRAS E  
INICIATIVAS DE DESENVOLVIMENTO 

 
1) Fornecer livros de exercícios e 

workshops. 
2) Fornecer aconselhamento de carreira. 
3) Fornecer treinamento de carreira 

autogerenciado. 
4) Dar feedback de desenvolvimento. 
5) Fornecer orientação.  

4 MEDIR O POTENCIAL DO 
FUNCIONÁRIO 

 
1) Medir competências (avaliações). 
2) Estabelecer inventários de 

talentos. 
3) Estabelecer planos de sucessão. 
4) Usar centros de avaliação. 
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Com o dinamismo existente nas organizações os colaboradores tendem a 

buscar o aperfeiçoamento educacional, responsável por preencher lacunas 

existentes no exercício de seu trabalho, devido a possíveis adequações decorrentes 

do mundo corporativo ou mesmo das promoções alcançadas. 

Tais cursos, são essenciais não só para suprir possiveis deficiências 

inerentes ao exercício da profissão, mas principalmente, para criar um diferencial 

competitivo. Em momentos de crises, tal como se assinalou anteriormente, um 

profissional que busque aperfeiçoamento constantemente tem muito mais chances e 

passa a ser visto de outro modo pelas organizações (naquela em que está ou em 

outras que venha a candidatar-se). 

 

Uma boa forma de crescer durante a crise é investir na educação e 
antecipar o plano de fazer uma pós-graduação ou um curso técnico. 
“É fundamental aproveitar o período para melhorar sua formação em 
geral”, diz Luiz Valente, diretor-geral da Hays, multinacional 
especializada no recrutamento para média e alta gerência. 
Concentre-se em obter uma visão clara da realidade e das 
perspectivas da área e do setor em que você atua — um tipo de 
formação que melhora sua decisão. A educação executiva tem 
sempre a vantagem adicional de reforçar o networking (BOTTONI, 
2009, p. 57). 

 
Nesta citação, confirma-se através de uma análise contemporânea, a 

importância de um curso de especialização profissional, ressaltando que os estudos 

na área de Administração e Negócios devem ser sempre privilegiados, 

principalmente devido a inconstância do mercado e a suscetibilidade às crises 

internas e externas da economia.  
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6 EDUCAÇÃO: HISTÓRIA E CONTRIBUIÇÕES 
 
 

A educação inserida dentro do contexto de instituições sociais passa por 

inúmeras transformações, estas, em sua maioria, estão associadas às mudanças de 

ordem econômica, cultural e social, refletindo na forma como o processo ensino-

aprendizagem é conduzido. 

O objetivo deste capítulo é realizar uma revisão histórico-pedagógica da 

educação brasileira, buscando contemplar os principais itens de transformação a ela 

inerentes. Sabe-se que a educação brasileira modifica-se constantemente, não só 

quanto ao aspecto pedagógico, mas também em suas formas avaliativas, na 

formação de professores, na seriação do ensino, dentre outros fatores de igual 

relevância. 

O assunto, por si só, é bastante extenso e complexo, ater -se- a aos itens que 

estão em consonância com a pesquisa, visando ter um entendimento pleno a 

respeito do assunto. 

 
 
6.1 Tipos de educação 
 
 

A educação está presente na história da humanidade desde os seus 

primórdios, ela permeia a transformação do indivíduo possibilitando sua interação 

junto aos ambientes onde está. Existem diferentes modalidades educacionais, 

algumas formais, outras informais, porem independente de quais sejam, existe  

alguém cuja responsabilidade está em ensinar e alguém cuja missão está em 

aprender.  

Objetivamente é possível definir educação como:  

"Processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual ou moral da 

criança e do ser humano em geral, visando à sua melhor integração individual e 

social" (FERREIRA, 1999). 

Em um conceito mais específico educação é definida como: 

 
Trata-se de um processo que escraviza e liberta simultaneamente, 
mas do qual ninguém consegue escapar, do nascimento à morte. A 
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educação é, em suma, um processo universal. E, na definição do 
processo educacional, não podemos fugir das influencias que 
sofremos em nossa própria formação (PILETTI, 2002, p. 07).  

 
A educação abrange três modalidades: formal, informal e não-formal, 

transmitidas direta ou indiretamente, através do convívio em sociedade, ou ainda, 

por instituições especializadas para tal função.  

Analisar os tipos de educação existente – formal, informal e não-formal – é de 

suma importância. A modalidade “educação não-formal” corresponde ao objetivo 

geral deste estudo – mapear e construir um perfil ideal do docente para ministrar 

aulas em cursos de aperfeiçoamento profissional.  

 
 
6.1.1 Educação formal 
 
 

A educação formal é entendida como a educação oferecida em instituições 

especializadas de ensino, pode ser a escola de Ensino Fundamental, Ensino Médio, 

Universidades e cursos complementares. Todos os cursos são organizados com um 

currículo e objetivos específicos. Com o intuito de melhor esclarecer o significado 

deste termo – educação formal – recorreu-se a uma definição proposta pelo INEP 

(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira). 

 
Educação oferecida pelos sistemas formais de ensino em escolas, 
faculdades, universidades e outras instituições, que geralmente se 
constitui numa "escada" contínua de ensino em tempo integral para 
crianças e jovens, tendo início, em geral, na idade de cinco, seis ou 
sete anos e continuando até os vinte ou vinte e cinco. Nos níveis 
superiores dessa escala, os programas podem ser constituídos de 
alternância de ensino e trabalho (INEP, 2001). 

 
A educação formal não se equipara a educação informal ou não-formal, posto 

que, seu objetivo é somente permitir ao aluno ter um saber sistematizado. 

 Observa-se na educação formal uma série de procedimentos a serem 

seguidos, como por exemplo: 

• Professores especializados; 

• Currículo formalizado; 

• Estrutura hierárquica interna e externa; 
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• Projeto Político Pedagógico; 

• Plano de Ensino; 

• Disciplinas; 

• Uniformidade entre os níveis de ensino, permitindo ao aluno sair de 

uma instituição e migrar para a outra, sem haver prejuízo ao seu 

processo de aprendizagem. 

A educação formal pode ser pública ou particular; ministrada no campo ou na 

cidade; dentro ou fora da faixa escolar específica (Educação de Jovens e Adultos); 

tradicional ou inovadora, democrática ou autoritária. A respeito de algumas destas 

diferenças segue pertinente citação, que  possibilita compreender como a escola  

transforma-se no decorrer dos anos ,sem  perder sua estrutura organizacional: 

 
Conhecemos “escolas tradicionais”, conservadoras, onde os métodos 
de “transmissão de conhecimentos” datam de remoto passado... e se 
resumem na aula expositiva, na voz do professor; onde o clima 
disciplinar é autoritário, predominando a “direção” dos alunos pelo 
corpo docente (quando não é claramente totalitário, predominando a 
direção da escola sobre todos, professores e alunos...). Conhecemos 
também e talvez em maior número, “escolas modernas”, em diversos 
níveis de “atualização”; escolas renovadoras, onde são bem 
utilizados novos métodos e técnicas de aprendizagem; onde se 
multiplicam os recursos áudio-visuais; onde o clima disciplinar é 
democrático, amigável, sendo aplicadas todas as sabedorias da 
dinâmica de grupo (STEIN, 1982, p. 11). 

 
Independente de como o ensino formal é ministrado ele é alvo constante de 

transformações, o intuito a priori é sempre trazer benefícios e melhorias aos 

educandos, professores e ao sistema de ensino, sabe-se que nem sempre são 

possíveis tais melhorias.  

 
 
6.1.2 Educação informal 
 
 

A educação informal é complementar a educação formal e não-formal. 

Segundo o INEP consiste em: “um tipo de educação que recebe cada indivíduo 

durante toda sua vida ao adotar atitudes, aceitar valores e adquirir conhecimentos e 

habilidades da vida diária e das influências do meio que o rodeia, como a família, a 

vizinhança, o trabalho, os esportes, a biblioteca, os jornais, a rua, etc.” (2001). 
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Educação informal também pode ser definida como: 

 
(...) entende-se que educação informal é toda gama de 
aprendizagens que realizamos (tanto no papel de ensinantes como 
de aprendizes), e que acontece sem que haja um planejamento 
específico e, muitas vezes, sem que nos demos conta (Trilla, 1996). 
Acontece ao longo da vida, constitui um processo permanente e 
contínuo e não previamente organizado (AFONSO, 1989 apud 
ALVES FILHO, 2007, p. 12). 

 
A educação informal em determinadas sociedades é bastante desvalorizada, 

pois não se acredita que informalmente seja possível transmitir informações 

relevantes à formação do indivíduo.  

No início das civilizações, a educação formal e não formal eram inexistentes, 

a única maneira do indivíduo se educar e obter algum tipo de conhecimento era 

através da educação informal. Os conhecimentos formais passaram a ser 

incorporados à sociedade. As escolas tornaram-se instituições essenciais e 

tradicionais, e o ensino apesar de não ser totalmente acessível a todos, de certa 

maneira  democratizou-se até tornar-se uma obrigação do Estado junto à população. 

 
 
6.1.3 Educação não-formal 
 
 

A educação não-formal é entendida como uma modalidade de ensino ofertada 

fora do sistema regular. Contudo, possui também planejamento e organização em 

cada uma de suas etapas. Diante da necessidade de especialização e crescimento 

profissional, observa-se um freqüente aumento na busca desta modalidade 

educativa.  

A educação não-formal apresenta como aspecto positivo a curta duração nos 

cursos, e em determinadas situações valores acessíveis possibilitando a diferentes 

camadas sociais sua realização. 

A educação não-formal pode ser definida como: “atividades ou programas 

organizados fora do sistema regular de ensino, com objetivos educacionais bem 

definidos”, ou ainda, “qualquer atividade educacional organizada e estruturada que 

não corresponda exatamente à definição de educação formal” (INEP, 2001). 



48 
 

A educação não-formal apresenta características bem específicas, estas 

foram detalhadas em consulta ao site do INEP (2001) e serão descritas: 

• Tipo de educação ministrada sem se ater a uma seqüência gradual; 

• Não se obtém com ela graus ou títulos de especialização; 

• Atende pessoas de todas as faixas etárias, inclusive, crianças, jovens, 

adultos e idosos, mesmo que não freqüentem o ensino regular ou não 

o tenham freqüentado em período oportuno; 

• É também chamada de especialização para competências: 

competências para a vida, para o trabalho e cultura em geral; 

• Não precisam necessariamente ofertar certificados de conclusão, pois 

o que efetivamente tem valor são os conhecimentos adquiridos;  

• É flexível e não segue todas as normas e diretrizes estabelecidas pelo 

Governo Federal e pelo MEC; 

• Costumeiramente é oferecido por instituições sociais governamentais e 

não-governamentais.  

O conceito de educação não-formal é relacionado ao conceito de educação 

formal, pois mesmo não seguindo os mesmos preceitos das escolas tradicionais, 

ainda assim  possuem técnicas, métodos e programas de ensino. É possível 

conceituar esta modalidade educativa também em educação assistemática e 

sistemática. A educação sistemática seria a ministrada nas instituições escolares e a 

assistemática transmitida livremente no convívio em sociedade. A respeito da 

necessidade de cada um dos tipos de educação segue o posicionamento de 

Oliveira: 

 
Nas sociedades civilizadas, a educação assistemática não basta. A 
divisão do trabalho e a extrema especialização exigem que as 
pessoas passem pelos bancos escolares, onde recebem educação 
sistematizada. Assim, instituições sociais como a família, às vezes a 
Igreja e atualmente os meios de comunicação de massa (televisão, 
rádio, cinema, etc.) exercem influências sobre as crianças, mas as 
escolas, mais do que qualquer outra instituição, encontram-se 
previamente organizadas para familiarizar as crianças com sua 
herança cultural. A sabedoria institucionalizada nos diz que as 
crianças precisam de escola, que elas aprendem na escola 
(OLIVEIRA, 2000, p. 13). 



49 
 

 
Oliveira analisa a relação estabelecida entre educação formal e informal, 

chamada por ele de educação sistemática e assistemática respectivamente. 

Atualmente os níveis de exigência da educação formal têm crescido, bem como os 

da educação não-formal. Espera-se dos funcionários cada vez mais especialização 

no exercício de suas tarefas e uma tem sido complementar e necessária à outra.  

 
 
6.2 Análise histórica da educação 
 
 

Ao realizar uma análise histórica da educação brasileira é possível 

reconhecer o processo de transformação de uma educação extremamente elitista a 

uma educação democrática, ainda que, necessariamente não seja acessível a todos 

ou com a qualidade esperada em uma era altamente competitiva.  

Outro fator positivo neste processo é acompanhar as tendências educacionais 

e concluir que as inovações demandam de um longo processo de análises, 

observações, críticas e mudanças, sempre em busca de uma melhoria contínua. Tal 

melhoria, por sua vez, passou por diversos processos de avanços e retrocessos até 

alcançar um consenso. Ressalta-se não ser o objetivo deste capítulo realizar uma 

análise crítica, mas sim histórica, contemplando as mudanças ocorridas e em que 

medida elas interferem na educação contemporânea.  

 
 
6.2.1 Do período jesuítico à primeira república (1549-1889) 
 
 

A educação brasileira no período colonial foi marcada não apenas pelos 

interesses pedagógicos, mas também e principalmente , pelas questões de ordem 

política e civilizatória. A princípio, sob o comando dos jesuítas a proposta era 

catequizar os índios, tornando-os civilizados e passíveis de obedecer às ordens 

portuguesas. Estes, por sua vez, não desejavam ter apenas índios “dóceis”, mas sim 

escravos sujeitos aos seus desígnios. Os jesuítas apesar de concordarem com a 

política de colonização portuguesa não eram a favor de escravizar os índios, 

queriam incorporá-los paulatinamente no mercado de trabalho e na sociedade em 

construção (ROMANELLI, 2002).  
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Há de considerar-se que a educação, em uma colônia, não era prioridade. 

Esperava-se de alguns grupos, serem alfabetizados para dominarem a política e a 

economia, bem como manterem os vínculos com os portugueses, mais do que isso 

era incogitável. 

Em sociedades escravagistas portuguesas o trabalho era majoritariamente 

agrícola, marcado pelas trocas econômicas com países mais desenvolvidos e o 

progresso era pouco acentuado. Para os portugueses, portanto, não haveria 

qualquer intuito em promover a educação na colônia. Os trabalhos educacionais e 

catequizadores realizados pelos jesuítas eram importantes, mas não fundamentais e 

indispensáveis. A questão da escravidão enquanto mecanismo econômico, social e 

cultural é tratada por Prado Júnior, cuja citação será transcrita: 

 
A contribuição do escravo preto ou índio para a formação brasileira é 
além daquela energia motriz quase nula. Não que deixasse de 
concorrer, e muito, para a nossa “cultura”, no sentido amplo em que 
a antropologia emprega a expressão; mas é antes uma contribuição 
passiva, resultante do simples fato da presença dele e da 
considerável difusão do seu sangue, que uma intervenção ativa e 
construtora. O cabedal de cultura que traz consigo da selva 
americana ou africana, e que não quero subestimar, é abafado, e se 
não aniquilado, deturpa-se pelo estatuto social, material e moral a 
que se vê reduzido ao seu portador. E aponta por isso apenas, muito 
timidamente aqui e acolá. Age mais como fermento corruptor da 
outra cultura, a do senhor branco que se lhe sobrepõe (PRADO 
JÚNIOR, 2000, p. 288 e 289). 

 
 O trabalho realizado pelos jesuítas tinha um interesse que transcendia o 

educacional, em tese, o foco do trabalho desses missionários era expandir a fé 

católica, em profunda decadência devido às reformas protestantes em praticamente 

todo o continente europeu. 

 
O ensino ministrado nos colégios jesuítas, dos quais saíam todos os 
clérigos, letrados e eruditos cingia-se ainda ao espírito medieval e, 
além dos interesses da Igreja, atendia às exigências patriarcais das 
casas grandes. Seu currículo limitava-se as disciplinas de base: 
gramática, retórica e a poética aplicada ao estudo das línguas latinas 
e portuguesa. Nada mais natural, portanto que tal modalidade de 
ensino imprimisse à cultura da colônia caráter retórico, um timbre 
aristocrático, cujo significado esgotava-se no puro ornamento. Assim 
era a posse da terra sinal de prestígio, ser detentor de uma cultura 
humanística transmitida pelos colégios jesuítas revelava a marca e a 
lógica da classe (MENDES JÚNIOR et al, 1982, p. 280). 
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Sob o ponto de vista de Mendes Júnior et al a fundamentação da Companhia 

de Jesus não era necessariamente educar, mas  favorecer os interesses católicos e 

portugueses. Se a educação deveria ser uma causa primeira, foi apenas uma 

conseqüência deste processo de busca pela ascensão católica no novo continente e 

a dominação portuguesa junto aos colonos recém conquistados. 

A educação jesuítica no Brasil era conduzida por Ignácio de Loyola, líder da 

Companhia de Jesus (formada por padres missionários jesuítas). “Denominou-se a 

Congregação de Companhia por exprimir a ordem e disciplina militar da 

organização, e o propósito de ater-se pela grandeza do catolicismo” (BRIQUET, 

1946, p. 76).   

Ainda que o foco principal da Companhia de Jesus não fosse educar ou 

trabalhar diretamente os princípios educacionais, é importante frisar que toda a 

estrutura educacional brasileira na colonização organizou-se direcionada a ela. Os 

padres que faziam parte da companhia implantaram no Brasil, uma escola de ler e 

escrever na cidade de Salvador em 1549.  

Nesse momento da história da educação no Brasil, os missionários jesuítas 

trabalhavam e viviam nas aldeias para alcançar a confiança e adesão dos 

catecúmenos. Os indígenas eram vistos como iguais, compreendidos como gentios 

e homogêneos. O padre Manuel da Nóbrega (missionário de destaque naquele 

período), enfatizava que os índios aprendiam sem resistência tudo que fosse 

ensinado pelos jesuítas, a cultura portuguesa e a fé católica, por isso da 

representatividade de “ iguais” e também rotulados de “ papel em branco”. 

Quando os jesuítas perceberam que os indígenas não aceitariam tão 

facilmente as novas imposições culturais e religiosas, alteraram sua prática e iniciou-

se os aldeamentos de adultos e crianças. Tratava-se de um rígido programa de 

atividade, que ensinava ler e escrever o português e sua gramática, do catecismo à 

doutrina cristã, ensino profissional em artesanato e agricultura. A intenção era 

catequizá-los e pacificá-los para trabalharem nas aldeias. 

 
O ensino que os padres jesuítas ministravam era completamente 
alheio a realidade da vida da Colônia. Desinteressado, destinado a 
dar cultura geral básica, sem a preocupação de qualificar para o 
trabalho, uniforme e neutro (do ponto de vista nacional, como quer 
Fernando de Azevedo), não podia, por isso mesmo, contribuir para 
modificações estruturais na vida social e econômica do Brasil, na 
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época. Por outro lado a instrução em si não representava grande 
coisa na construção da sociedade nascente (ROMANELLI, 2002, p. 
34). 

 
Outra pratica instaurada pelos jesuítas foram os colégios para filhos de 

colonos (nesses espaços os índios, mamelucos e mestiços não tinham acesso), com 

o objetivo de formá-los para serem futuros padres da Companhia de Jesus. O ensino 

aplicado pelos jesuítas manteve a escola conservadora e alienada à revolução 

intelectual que ocorria no Velho Mundo – Europa.  

Os padres, em geral, trabalhavam com a educação elementar para a 

população indígena e branca (exceto as mulheres); uma educação média para os 

homens da classe dominante, alguns deles continuariam nos colégios para a 

formação sacerdotal e educação superior religiosa, os que não seguiriam a carreira 

sacerdotal eram encaminhados para a Europa, principalmente para a  Universidade 

de Coimbra, os quais voltavam letrados ao Brasil. 

No período em que os jesuítas estiveram no Brasil essa foi sua forma de 

contribuir para a história da educação. No século XVIII foram expulsos, porque os 

interesses tornaram-se mais conflitantes do que convergentes, impedindo a 

realização de um trabalho em comunhão. 

O trabalho realizado pelos jesuítas no Brasil durou aproximadamente 210  

(duzentos e dez) anos. O processo de expulsão realizado pelo Marquês de Pombal 

resultou em uma ruptura extremamente negativa na educação brasileira. Ainda que 

o trabalho desempenhado pelos jesuítas não fosse a contento, Pombal os expulsou 

do Brasil sem um plano efetivo para a educação brasileira.  

É importante analisar que o objetivo precípuo de Pombal ao expulsar os 

jesuítas, não era reformular a educação brasileira, mas sim a política, a economia e 

a sociedade, influenciada pelas diretrizes da Igreja Católica. Pombal via na 

Companhia de Jesus  uma ameaça à estrutura administrativa portuguesa, devido a 

sua organização e ao grande número de seguidores que estava conquistando. 

Os prejuízos causados à educação através da intempestiva decisão de 

Pombal foram significativos, pois não bastava extinguir um método pedagógico, era 

necessário criar outro tão ou mais funcional quanto o anterior. Seguem na citação 

algumas das medidas tomadas por Pombal com a expulsão dos jesuítas.  
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As principais medidas implantadas pelo marquês, por intermédio do 
Alvará de 28 de junho de 1759, foram: total destruição da 
organização da educação jesuítica e sua metodologia de ensino, 
tanto no Brasil quanto em Portugal; instituição de aulas de gramática 
latina, de grego e de retórica; criação do cargo de 'diretor de estudos' 
– pretendia-se que fosse um órgão administrativo de orientação e 
fiscalização do ensino; introdução das aulas régias – aulas isoladas 
que substituíram o curso secundário de humanidades criado pelos 
jesuítas; realização de concurso para escolha de professores para 
ministrarem as aulas régias; aprovação e instituição das aulas de 
comércio. Inspirado nos ideais iluministas, Pombal empreende uma 
profunda reforma educacional, ao menos formalmente. A 
metodologia eclesiástica dos jesuítas é substituída pelo pensamento 
pedagógico da escola pública e laica (MACIEL; SHIGUNOV NETO, 
2006, p. 470). 

 
O processo de desorganização promovido por Pombal passou a ser 

sutilmente corrigido com a vinda do corpo burocrático português para o Brasil. 

Naquela época, medidas importantes em prol da educação foram tomadas, nem 

todas bem sucedidas e aplicáveis, mas tornaram possível melhorar a qualidade 

frente à situação anterior.  

A vinda do corpo burocrático português, em 1808, não modificou a essência 

da educação brasileira, a acessibilidade  era para poucos e a qualidade precária. 

Constatou-se em um primeiro momento, algumas alterações culturais relacionadas  

à abertura dos portos e a própria modificação na rotina social da colônia.  

 
[...] a criação dos cursos superiores, voltados para a máquina estatal, 
foi o marco de referência das mudanças relacionadas à educação. 
Pela primeira vez, a educação no Brasil respondia às necessidades 
imediatas e reais do Estado, com a formação de profissionais 
liberais, através da organização de cursos isolados com objetivo 
profissionalizante. Quase toda obra escolar de D. João VI, impelida 
pelo cuidado de utilidade prática e imediata, pode-se dizer que foi 
uma ruptura completa com o programa escolástico e literário do 
período colonial e o início das propostas defendidas e aplicadas por 
Pombal, em  Portugal, já em meados do século XVIII (ZOTTI, 2004, 
p. 37). 

 
As principais alterações foram constatadas nas cidades de maior porte, as 

pequenas cidades, isoladas dos centros, ainda continuaram bastante precárias, em 

relação à oferta e gratuidade do ensino de qualidade. A premissa para o 

funcionamento da educação no Brasil ainda era a equivalência – riqueza e saber ou 

pobreza e ignorância. 
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A educação brasileira neste período transcorreu sem grandes alterações, a 

expansão das escolas  favorecia poucas pessoas, impossibilitando que a maioria 

tivesse acesso à educação. Em 15 de outubro de 1827 foi promulgada a Primeira Lei 

Geral de Ensino, dentre suas determinações estavam: 

 
A Primeira Lei Geral de Ensino cria colégios nas vilas e cidades mais 
populosas do Império e dá acesso às salas de aula também às 
meninas. Um novo método de aprendizagem é difundido: o ensino 
mútuo, no qual o professor orienta os melhores alunos (monitores), 
que repassam o conhecimento a outros 10 alunos. A separação das 
turmas não depende da idade, mas do estágio de conhecimento. [...] 
Completaram as inovações de 1827, a criação das duas primeiras 
faculdades brasileiras, as escolas de Direito de Olinda e de São 
Paulo (MORAES et al, 2008). 

 
Esta Lei não foi um grande avanço na educação brasileira, as mudanças 

frente à demanda existente foram pouco significativas, deve considerar-se que para 

a época apresentaram resultados positivos,  há de considerar-se que naquela época 

pouco falava-se a respeito de qualidade na educação. A predominância ainda era 

pela quantidade e não pela qualidade.  

Outro ponto característico na educação brasileira do século XIX era a 

separação entre sexos e a prevalência da educação superior para homens, é 

daquela época a criação do colégio D. Pedro II. A concepção difundida na época era 

de que a mulher não precisava ser mais do que alfabetizada, pois seu futuro estaria 

garantido não pela educação, e sim pelo casamento. 

As discussões sobre os melhores conteúdos pedagógicos tiveram início 

naquela época, e o ensino profissionalizante passou a ser questionado como opção 

didático-pedagógica.  

 
No auge do desenvolvimento da lavoura cafeeira, outras escolas são 
criadas. O Liceu de Artes e Ofícios, por exemplo, nasce na capital 
paulista em 1883, em uma época em que a cidade estava se 
urbanizando. Seu objetivo é qualificar trabalhadores para a indústria 
de então (MORAES et al, 2008). 

 
As transformações educacionais às vésperas da proclamação da República 

puderam ser percebidas, pois, associadas a ela, houve uma ascensão do Brasil no 

cenário econômico como principal exportador de café e o princípio da 

industrialização. Naquele momento, passou a perceber-se o quão importante seria a 
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mão-de-obra diferenciada para a indústria e para a lavoura, bem como grupos 

graduados em níveis superiores. 

 
 
6.2.2 Da primeira república ao fim da era Vargas (1889 – 1945) 
 
 

Analisar a história da educação neste período implica em identificar os 

impactos que as mudanças políticas e econômicas tiveram na sociedade brasileira, 

especialmente na região Sudeste, que se tornou o foco da industrialização do país. 

Várias mudanças ocorreram, dentre elas: a abolição dos escravos (1888); a 

instituição do regime republicano (1889); a República Café com Leite (revezamento 

na presidência do país entre os estados de São Paulo e Minas Gerais); a revolução 

constitucionalista e a ascensão de Getúlio Vargas ao poder e todas as mudanças 

oriundas de seu governo populista 2. 

A estrutura organizacional na Primeira República e Era Vargas diferenciou-se 

da organizada até 1889, porque não se almejava mais educar apenas para combater 

o analfabetismo, mas para possibilitar condições mínimas ao exercício do trabalho 

nas cidades e nas indústrias. Gradativamente o campo deixava de ser a excelência 

para a subsistência, passando a ser a cidade e as grandes indústrias o local onde 

poderia  sobreviver-se. 

 
Pode ocorrer, porém uma grande onda de expansão de plantio (por 
exemplo, a de 1886-1897) e assim mesmo os fazendeiros 
diversificaram o investimento de seus lucros, possibilitando, apesar 
da alta do café, a transformação de parte do capital cafeeiro em 
capital industrial (MENDES JÚNIOR e MARANHÃO, 1981, p. 212). 

 
As escolas passaram a tornar-se mais acessíveis, naquele período não se 

discutia os princípios da qualidade, mas sim da acessibilidade, ou seja, mais escolas 

para erradicar o analfabetismo e subsidiar condições mínimas de trabalho e renda.  

“Ainda assim, é no regime republicano que a escolarização no Brasil  

consolida-se, atinge parte das camadas populares e afirma-se como vetor de 

homogeneização cultural da nação” (VEIGA, 2007, p. 238). 

                                                                 
2 Política fundada no aliciamento das classes sociais de menor poder aquisitivo (FERREIRA, 1999).  
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No período analisado, a quantidade de reformas implantadas foi notória, a 

primeira delas foi em 1890, organizada por Benjamim Constant, a escola tornar-se-ia 

pública, laica, gratuita, mas não obrigatória. O ensino foi organizado em primeiro e 

segundo, estruturado em séries segundo a faixa etária. 

 
 
Quadro 1 – Organização do ensino com a reforma de Benjamim Constant 
PADRÃO DE ESCOLARIDADE  TIPO DE CURSO IDADE 

Elementar 6 a 9 anos 

Médio 9 a 11 anos 

ESCOLA PRIMÁRIA DE 
PRIMEIRO GRAU 

(dividida em três cursos 
desenvolvidos em duas classes 

graduadas) 

Superior 11 a 13 anos 

ESCOLA PRIMÁRIA DE 
SEGUNDO GRAU 

Três classes graduadas 13 a 15 anos 

Fonte: Veiga (2007, p. 238) 
 
 

No que diz respeito à certificação, ao concluir o primeiro grau o aluno 

assegurava o ingresso no curso normal e no ensino secundário, sendo também pré-

requisito para qualquer emprego público. O diploma de segundo grau isentava da 

prestação de concurso para emprego público administrativo. 

Esse sistema adotado no Rio de Janeiro não era nacional, a educação 

brasileira era descentralizada, outros estados poderiam modificar sua proposta de 

ensino se acreditassem ser mais viável. Em São Paulo uma metodologia 

diferenciada foi aplicada, posteriormente chamada de Reforma Caetano de Campos. 

A reforma proposta por Caetano de Campos foi estruturada em duas etapas, 

segue a idéia difundida em cada uma: 

 
Em São Paulo, as reformas republicanas, que no seu conjunto 
passaram a denominar-se Reforma Caetano de Campos, incluíram 
vários itens, entre os quais: o ensino elementar, que passou 
legislativamente a se compor da Escola Preliminar e da Escola 
Complementar, mas que na prática ficou apenas na primeira, 
destinando-se a segunda à formação de professores, como foi o 
caso da Escola Complementar de Campinas, o ensino normal, 
inclusive com a escola primária modelo anexa à Escola Normal da 
Capital; o ensino secundário e o superior (CASTANHO, 2004, p. 58).  

 
Nesta citação Castanho explica a primeira fase da reforma empreendida por 

Caetano de Campos, em relação à reorganização dos cursos, esta foi apenas uma 
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fase da reforma, a outra ocorreu um ano depois e teve um impacto maior 

disseminando-se por praticamente todo o país. 

 
Em agosto de 1893, no entanto outra reforma empreendida por 
Caetano de Campos instituiu no Estado de São Paulo um novo 
modelo de organização do ensino primário que aos poucos se 
disseminou pelo Brasil e só foi substituído em 1971: o grupo escolar. 
As inovações básicas eram a organização das classes em séries, 
cada série numa sala, um professor para cada série, organização 
das séries em etapas sucessivas e grupos de quatro ou cinco séries 
reunidas no mesmo prédio. Observa-se que um grupo escolar 
deveria ainda ter funcionários com funções específicas, tais como 
porteiro e diretor (VEIGA, 2007, p. 242). 

 
Tal reforma realizada há mais de cem anos atrás, caracterizou o panorama 

vigente na educação brasileira por muito tempo, este sistema proposto por Caetano 

de Campos, foi adotado em praticamente todo o Brasil, sendo considerada uma 

proposta condizente. 

Surgiram ainda, dois movimentos importantes em favor da educação, o 

“Entusiasmo pela Educação” e o “Otimismo Pedagógico”, movimentos estes que 

lutavam pela abertura de escolas, tema de relevância quando as camadas menos 

abastadas sentiram a necessidade de escolarização. 

 
O entusiasmo pela educação teve um caráter quantitativo, ou 
seja, em ultima instancia resumiu-se na idéia de expansão da 
rede escolar e na tarefa de desanalfabetização do povo. O 
otimismo pedagógico insistiu na otimização do ensino, ou seja, 
na melhoria das condições didáticas e pedagógicas da rede 
escolar. Portanto, muitas vezes atuando em separado e até 
mesmo contra o entusiasmo, o otimismo caracterizou-se por 
ênfase nos aspectos qualitativos e problemática educacional 
(GHIRALDELLI, 2001, p. 15). 

 
No final dos anos 20 (vinte), o entusiasmo pela educação e o otimismo 

pedagógico completaram-se e também chocaram-se, sendo discutido pela 

sociedade civil através das Conferencias Brasileiras de Educação, promovidas pela 

Associação Brasileira de Educação – ABE. 

Em 1932, foi publicado o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, 

estruturado por Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira, foi assinado por 26 (vinte e 

seis) educadores. A respeito do conteúdo e da relevância deste documento 

transcreve-se a análise de Aranha: 
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O documento defendia a educação obrigatória, pública, gratuita e 
leiga como dever do Estado, a ser implantada em programa de 
âmbito nacional. Um dos objetivos fundamentais expressos no 
Manifesto [...] era a superação do caráter discriminatório e 
antidemocrático do ensino brasileiro, que destinava a escola 
profissional para os pobres e o ensino acadêmico para a elite (2006, 
p. 304). 

 
No início da Era Vargas, elenca-se como acontecimento determinante a 

criação do Ministério da Educação e Saúde, o escolhido para presidi-lo foi Francisco 

Campos, que durante seu mandato realizou algumas reformas, como: a organização 

da Universidade do Rio de Janeiro, a criação do Conselho Nacional de Educação e 

a organização do ensino secundário e comercial. 

Várias reformas foram empreendidas no período de 1937-1945, também 

conhecido como Estado Novo, a maioria delas era colocada em prática mediante a 

publicação das Leis Orgânicas do Ensino, oficializadas pelos decretos-leis. 

 
 
6.2.3 Da República Nova a abertura política (1946-1986) 
 
 

O fim do Estado Novo possibilitou ao país uma nova organização política, 

social e econômica, porque com o fim da Era Vargas tornava-se imperativo 

reorganizar as diretrizes governamentais. Dentre as medidas tomadas, a primeira foi 

a adoção de uma nova Constituição, esta ao contrário da sua anterior teria um 

caráter liberal e democrático. Em conformidade ao parágrafo a citação explica como 

foi a implantação de um novo sistema político no país.  

 
As urnas de 02/12/45 elegem tanto o presidente Dutra como a Assembléia, 
com caráter congressual, incumbida de substituir a Constituição de 37. Os 
286 deputados e 42 senadores pertencem, pela 1ª vez na República, a 
partidos de âmbito nacional, até porque a lei eleitoral de 25/05/45 (Lei 
Agamenon) exige 10 mil assinaturas distribuídas por 5 estados para o 
registro de um partido. A Assembléia instala-se em 02/02/46 e elege a 
comissão constitucional, que se baseia na Carta de 34, pois o governo, 
empossado 2 dias antes, não apresenta um anteprojeto. A comissão 
trabalha até 27/05, o projeto vai para votação a 13/08, a Constituição é 
promulgada a 18/09, quando a Câmara e o Senado voltam a funcionar 
(ALZUGARAY; ALZUGARAY, 1998, p. 147). 

 
Em relação à organização educacional uma das principais inovações remete-

se a democratização do ensino, sua gratuidade e a extensão a todos os indivíduos. 
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Ainda que tal preceito não fosse cumprido rigorosamente, há de considerar-se a 

importância do mesmo ser mencionado na lei máxima que rege um país. 

É importante destacar a criação de duas instituições pertencentes ao Sistema 

S, o SENAI e o SENAC. Destinados à preparação dos jovens para  ingresso no 

mercado de trabalho, sob a vertente industrial e comercial respectivamente.  

 
Este é o aspecto de indiscutível valor da historia do ensino 
profissional, pois revela uma preocupação do Governo de engajar as 
indústrias na qualificação de seu pessoal, além de obrigá-las a 
colaborar com a sociedade na educação de seus membros. Esse 
fato decorreu da impossibilidade de o sistema de ensino oferecer a 
educação profissional de que carecia a indústria e da impossibilidade 
de o Estado alocar recursos para equipá-lo adequadamente 
(ROMANELLI, 1978, p. 155). 

 
A citação de Romanelli tende a refletir um dos problemas comuns na 

educação brasileira, não só na década de 40 (quarenta), mas um problema que 

persiste atualmente – a acessibilidade e a garantia à educação de qualidade para as 

classes menos favorecidas na sociedade brasileira. 

Apesar de reformas paralelas sabia-se da necessidade de criar-se uma Lei 

que garantisse a educação democrática em sua plenitude, para todas as faixas 

etárias. Neste sentido, as discussões para a formulação de uma Lei de Diretrizes e 

Bases tiveram início. Tais discussões indubitavelmente perduraram mais do que o  

previsto, estendendo-se por aproximadamente 13 (treze) anos, a Lei 4.024 foi 

promulgada em 20 de dezembro de 1961. 

A lei teve uma durabilidade mínima, considerando as mudanças que se  

processariam no país três anos depois. Em 1964 o governo passaria para o 

comando dos militares, que modificariam radicalmente toda a estrutura política, 

econômica e social. Tais mudanças também se refletiram na educação, quando 

acordos internacionais foram realizados entre o Brasil e os Estados Unidos a fim de  

promover a educação profissionalizante, direcionada às multinacionais, que se 

instalaram aqui. Para tanto, foram firmados acordos entre MEC e USAID (United 

States Agency of Internacional Development), com o intuito de reformular a política 

educacional brasileira.  

 
Os acordos MEC-USAID cobriram todo o espectro da educação 
nacional, isto é, o ensino primário, médio e superior, a articulação 



60 
 

entre os diversos níveis, o treinamento de professores e a produção 
e veiculação de livros didáticos. A proposta da USAID não deixava 
brecha (GÓES, 1989, p. 33).  

 
A LDB (Lei de Diretrizes e Bases), em vigor, sofreu algumas alterações dentre 

elas, os cursos profissionalizantes que passaram a ser valorizados para suprir a 

mão-de-obra deficiente, ao passo que, o ensino universitário foi afunilado e 

destinado a uma camada pouco expressiva da sociedade, em tese, aqueles que 

poderiam pagar pelo ensino. 

Um dos maiores problemas durante o Governo Militar foi a falta de verbas 

para a educação. Apesar de reprimidas as manifestações e congressos organizados 

pela UNE (União Nacional dos Estudantes) eram freqüentes. Naquelas ocasiões o 

choque com a polícia era inevitável, chegando a culminar na morte de um estudante 

no restaurante Calabouço – Édson Luís.  

 
Ainda não foi feito o balanço quantitativo dessa onda repressiva, de 
modo a se saber quantos professores e quantos estudantes tiveram 
seu trabalho ou seus estudos prejudicados pela perseguição política.  
[...]. No entanto, é possível fazer uma segunda avaliação qualitativa. 
Desespero e apatia foram os dois componentes do efeito da 
repressão nas escolas e nas universidades. O desespero de um 
levou ao abandono do magistério e do estudo e até mesmo aos 
equívocos da luta armada (CUNHA, 1989, p. 40). 

 
De todos os períodos analisados, talvez esse tenha sido o mais complicado 

para a educação, considerando a estreita relação estabelecida com a política e a 

economia. É impossível contabilizar os prejuízos, tampouco, as conseqüências de 

uma educação não formulada e que visava atender somente aos interesses das 

camadas mais abastadas. 

 
 
 
 
6.2.4 Tendências atuais na educação (1986 a atual) 
 
 

Com o fim da ditadura militar e a abertura política, novas tendências 

educacionais emergiram, primeiramente impulsionadas pela Constituição de 1988, 

também chamada de Constituição Democrática, a esta foi seguida a Lei de 



61 
 

Diretrizes e Bases 9394/96. A respeito das transformações instituídas pela nova 

Constituição, segue esclarecimento: 

 
Segundo os constitucionalistas, a Constituição de 1988 promoveu 
transformação substancial na estrutura constitucional que a 
precedeu. Não era para menos, uma vez que seu propósito era 
estabelecer o estado pleno de direito.  
[...]. Em duzentas e quarenta e cinco artigos na parte permanente e 
70 artigos no Ato das Disposições Transitórias, a Constituição de 
1988 atingiu uma abrangência como pouco se viu em todo o mundo. 
E colocou o Brasil no rumo democrático que os legítimos 
representantes do povo souberam determinar e fazer (RICCI, 2006, 
p. 12). 

 
Os artigos referentes à educação são contemplados do número 205 

(duzentos e cinco) ao 214 (duzentos e quatorze). Dentre os assuntos analisados 

estão: a gratuidade da educação; as incumbências dos governos Federal, Estadual 

e Municipal; o percentual de verbas destinado à educação; a autonomia das 

universidades; a programação curricular com conteúdos comuns e diversificados nas 

instituições de ensino. 

Oito anos após a promulgação da Constituição era promulgada a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, também chamada de LDB 9394/96. Sua 

abrangência foi expressiva, considerando as inúmeras mudanças ocorridas da 

promulgação de sua anterior, quase 25 ( vinte e cinco) anos antes.  

 
 
6.3 Contribuições à edificação do processo ensino-aprendizagem no século XX 
 
 
6.3.1 O construtivismo na perspectiva de Jean Piaget 
 
 

 Jean Piaget foi um biólogo suíço que trabalhou o desenvolvimento infantil 

partindo de diferentes premissas, muitas delas desconsideradas por outros 

pesquisadores da área, como por exemplo, a relação entre o desenvolvimento da 

criança e o processo de aprendizagem, correspondendo às respectivas faixas 

etárias.  

A proposta construtivista difundida por Jean Piaget, parte da necessidade do 

ser humano construir seu conhecimento, sua realidade e sua história. Na concepção 
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do biólogo o indivíduo nasce limitado, mesmo com um ambiente rico ao seu redor e 

repleto de possibilidades.  

Sabe-se que a proposta do construtivismo não está apenas na soma e 

aquisição de conhecimentos. Sua definição é mais abrangente: 

 
Construtivismo é, portanto, uma idéia; melhor, uma teoria, um modo 
de ser do conhecimento ou um movimento do pensamento que 
emerge do avanço das ciências e da Filosofia dos últimos séculos. 
Uma teoria que nos permite interpretar o mundo em que vivemos. No 
caso de PIAGET, o mundo do conhecimento: sua gênese e seu 
desenvolvimento. Construtivismo não é uma prática ou um método; 
não é uma técnica de ensino nem uma forma de aprendizagem; não 
é um projeto escolar; é, sim, uma teoria que permite (re)interpretar 
todas essas coisas, jogando-nos para dentro do movimento da 
História - da Humanidade e do Universo. Não se pode esquecer que, 
em PIAGET, aprendizagem só tem sentido na medida em que 
coincide com o processo de desenvolvimento do conhecimento, com 
o movimento das estruturas da consciência. Por isso, se parece 
esquisito dizer que um método é construtivista, dizer que um 
currículo é construtivista parece mais ainda. (BECKER, 1993, p. 89). 
 

A proposta do construtivismo parte da concepção de que a educação não 

pode e não deve prender-se aos métodos tradicionais de ensino. O professor seria o 

detentor de todo conhecimento, e o aluno chega à sala de aula sem nada saber, 

pronto a recebê-lo. Nesta concepção, entende-se, que o professor não intermedeia o 

conhecimento, mas torna-se o principal responsável pelo mesmo existir. Em outras 

palavras, poder-se-ia afirmar, que o aluno não é o agente no processo ensino-

aprendizagem, mas o reagente. Isto significa que o conhecimento constrói-se 

mediante suas reações, aos estímulos ou ao acúmulo de experiências, sem sua 

intervenção direta ou um embasamento prévio.  

Nesta concepção tradicional de ensino o conhecimento tem origem empírica, 

baseia-se em experiências, nos cinco sentido e na assimilação dos conteúdos. 

Sejam estes ministrados em casa, na escola ou em outras instituições de ensino. A 

linha de conhecimento baseada no empirismo é definida como: 

 
O empirismo afirma que a razão, com seus princípios, seus 
procedimentos e suas idéias, é adquirida por nós através da 
experiência. Em grego, experiência se diz: empeiria – donde, 
empirismo, conhecimento empírico, isto é, conhecimento adquirido 
por meio da experiência (CHAUÍ, 2000). 
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Contraponto o empirismo uma outra vertente denominada de apriorismo ou 

inatismo, defende a idéia do conhecimento “de dentro para fora”, ou seja, não é 

possível ensinar nada ao aluno, pois ele possui conhecimentos prévios a serem 

aperfeiçoados, segundo sua maturidade cognitiva. Nesta concepção, a ênfase está 

em algo inato ou hereditário, trazido consigo desde o nascimento. O professor 

apenas teria como obrigação fazer este conhecimento “aflorar”, “aperfeiçoar-se” e 

tornar-se evidente e útil ao aluno.  

 “O inatismo afirma que nascemos trazendo em nossa inteligência não só os 

princípios racionais, mas também algumas idéias verdadeiras, que, por isso, são 

idéias inatas” (CHAUÍ, 2000). 

Apesar das duas vertentes (empirismo e apriorismo) serem opostas, elas 

convergem em um ponto: o aluno no processo ensino-aprendizagem é um ser 

passivo, alguém incapaz de construir seu conhecimento. Os empiristas atribuem o 

aprendizado ao ambiente ou ao professor.  Os aprioristas atribuem o aprendizado 

aos conhecimentos inatos dos alunos.  

O empirismo e o apriorismo são indispensáveis ao conhecimento, entretanto , 

não deve haver a predominância de um sobre o outro, ambos devem ser 

trabalhados permitindo ao aluno construir seus conhecimentos; buscar o que lhe é 

inato, trabalhar com o que lhe for subsidiado pelo professor e o meio ao seu redor. 

Na citação de Becker é possível ter uma visão ampla do trabalho a ser realizado 

pelo docente na perspectiva construtivista.  

 
Se, no entanto, o professor conceber o conhecimento do ponto de 
vista construtivista, ele procurará conhecer o aluno como uma 
síntese individual da interação desse sujeito com o seu meio cultural 
(político, econômico etc.). Não há tábula rasa, portanto. Há uma 
riquíssima bagagem hereditária, produto de milhões de anos de 
evolução, interagindo com uma cultura, produto de milhares de anos 
de civilização. Segundo PIAGET, conforme vimos, o aluno é um 
sujeito cultural ativo cuja ação tem dupla dimensão: assimiladora e 
acomodadora. Pela dimensão assimiladora ele produz 
transformações no mundo objetivo, enquanto pela dimensão 
acomodadora produz transformações em si mesmo, no mundo 
subjetivo. Assimilação e acomodação constituem as duas faces, 
complementares entre si, de todas as suas ações. Por isso, o 
professor não aceita que seu aluno fique passivo ouvindo sua fala ou 
repetindo lições que consistem em dar respostas mecânicas para 
problemas que não assimilou (transformou para si) (BECKER, 1993, 
p. 92). 
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Segundo Piaget (1982) o aluno é um sujeito cultural ativo, cuja ação tem 

dupla dimensão: assimiladora e acomodadora. Pela dimensão assimiladora, ele 

produz transformações no mundo objetivo. Enquanto pela dimensão acomodadora, 

produz transformações em si mesmo e no mundo subjetivo. 

O docente, em síntese, deve refletir sobre a prática pedagógica da qual se 

apropria, desmontando caso haja necessidade a prática conservadora buscando 

construções futuras. Precisa refletir primeiramente sobre a prática pedagógica da 

qual é sujeito. 

 
As relações entre o sujeito e o seu meio consistem numa interação 
radical, de modo tal que a consciência não começa pelo 
conhecimento dos objetos nem  pela da atividade do sujeito, mas por 
um estado indiferenciado; e é desse estado que derivam dois 
movimentos complementares, um de incorporação das coisas ao 
sujeito, o outro de acomodação às próprias coisas (PIAGET, 1982, p. 
386). 

 
De acordo com Piaget (1982) o desenvolvimento cognitivo é um processo de 

sucessivas mudanças qualitativas e quantitativas das estruturas cognitivas, 

derivando de cada estrutura de outras precedentes. Ou seja, o indivíduo constrói e 

reconstrói continuamente as estruturas, que o tornam cada vez mais apto ao 

equilíbrio.  

A aprendizagem dá-se de forma a debater processos e habilidades, de uma 

maneira mais ampla e compartilhada com o grupo. Nestes casos, o papel do 

docente é facilitar essa articulação e estabelecer pontos de referência e mesmo de 

reflexão sobre os assuntos abordados.  

 
 
6.3.2 A educação na perspectiva de transformação – estudos de Paulo Freire 
 
 

 O processo de educação deve ser pensado após a reflexão do próprio 

homem, é preciso fazer um estudo filosófico – antropológico e encontrar na natureza  

do homem algo que possa constituir o núcleo fundamental, onde se sustente todo o 

processo educacional (FREIRE, 2003). 

A educação começa porque o homem é um ser “inacabado” e necessita de 

esforços para descobrir-se, saber quem é, de onde veio e onde pretende estar, 
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refletir sobre si mesmo e colocar-se num determinado momento. É um ser que busca 

constantemente sua evolução, para Paulo Freire assim começa a raiz da educação.  

Através de uma proposta construtivista, entendendo a mesma como uma 

educação em que o espaço de reflexão faz-se presente, a discussão é feita de 

maneira saudável. Aprender trocando idéias e priorizando o desenvolvimento de um 

senso critico e possibilidades de mudança. 

 
Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela 
tampouco a sociedade muda. Se a nossa opção é progressista, se 
estamos a favor da vida e não da morte, equidade e não da injustiça, 
do direito e não do arbítrio, não temos outro caminho se não viver 
plenamente a nossa opção. Encarná-la diminuindo assim a distância 
entre o que dizemos e o que fazemos (FREIRE, 1987). 

 
Freire (1987) defende a idéia de que a educação não pode ser uma 

avalanche  de informações do educador para o educando. O educador não é o único 

que tem conhecimento, ele tem uma obrigação com seus educandos e tem também 

uma autoridade, que lhe foi outorgada pelos seus saberes específicos na área da 

docência. 

O domínio de conhecimento especificado deve encorajar o educando na 

busca de novos domínios do conhecimento que sejam importantes para a questão. 

Os domínios de conhecimento não estão efetivamente separados no mundo e 

informações de diversas fontes devem servir de base para a análise de qualquer 

questão.  

Paulo Freire é conhecido por ser anti-academicista, seguindo uma linha mais 

utópica e democrática, seguido de uma doutrina filosófica ou um ideário político. A 

mudança é um tema gerador da pratica teórica de Paulo Freire, assim como o tema 

consciência acompanha suas obras. A mudança  de uma sociedade de oprimidos 

para uma sociedade de iguais e o papel da educação, da conscientização nesse 

processo de mudança.   

A tradição pedagógica limita a relação do  professor e o aluno apenas a sala 

de aula, com o papel de educador – educando, sinaliza Paulo Freire que essa 

postura pode cercear e mesmo limitar a ação pedagógica, a burguesia estaria 

tentando reduzir manifestações de pensamentos, exercendo sobre a escola a um 

controle não apenas ideológico, mas um controle espacial, Paulo Freire defende a 
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abertura dos muros da escola para que ela possa ter acesso à rua, cidade, a vida, 

parece ser um discurso “ não pedagógico” porém pela leitura do autor necessária. 

Paulo Freire (2004).  

A contribuição de Paulo Freire para a educação transpõe o papel do educador 

como o detentor das informações e a própria escola como uma forma absoluta de 

facilitadora da aprendizagem, a postura do autor é de elevar o cidadão a um senso 

social e político um agente transformador da pedagogia tradicional.  

 
 
6.3.3 A visão da pedagogia social na educação: Lev Vygotsky 
 
 

Na abordagem do desenvolvimento humano, Lev Semionovitch Vygotsky, 

pensador importante, foi pioneiro na noção de que o desenvolvimento intelectual das 

crianças ocorre em função das interações sociais – e condições de vida. Professor e 

pesquisador  foi contemporâneo de Piaget e nasceu em Orsha, pequena cidade da 

Bielo–Rússia, em 17 de novembro de 1896; viveu na Rússia e morreu de 

tuberculose aos 38 anos. Vygotsky é o fundador da escola soviética de Psicologia, 

principal corrente, que nos dias atuais dá origem ao sócio-construtivismo. 

Vygotsky construiu sua teoria tendo por base o desenvolvimento do individuo 

como resultado de um processo sócio–histórico, enfatizando o papel da linguagem e 

da aprendizagem nesse desenvolvimento . Esta teoria considerada histórico – social, 

centraliza a aquisição de conhecimentos pela interação do sujeito com o meio. Para 

Vygotsky o ser humano caracteriza-se por uma sociabilidade primária.  

 
O primeiro tipo de soluções propostas parte do pressuposto da 
independência do processo de desenvolvimento e do processo de 
aprendizagem. Segundo essas teorias, a aprendizagem é um 
processo puramente exterior, paralelo, de certa forma, ao processo 
de desenvolvimento da criança, mas que não participa ativamente 
neste e não o modifica  absolutamente: a aprendizagem utiliza 
resultados do desenvolvimento, em vez de se adiantar ao seu curso 
e de mudar a sua mente completa e interessante – de Piaget, que 
estuda o desenvolvimento do pensamento da criança de forma 
completamente independente do processo de aprendizagem 
(VYGOTSKY, 2001, p. 103). 

 
Para Vygotsky a relação do homem com  o mundo não é uma relação direta, 

mas fundamentalmente  mediada.  As funções  psicológicas superiores apresentam 
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uma estrutura tal que, entre o homem e o mundo real existem mediadores, 

ferramentas auxiliares da atividade humana. Existem dois tipos de elementos 

medidores – os instrumentos e os signos. 

A teoria de que o individuo começa sua aprendizagem antes de ingressar na 

escola e que a aprendizagem escolar não começa do zero é defendido por 

Vygotsky, segundo o autor:  

 
(...) a criança começa a estudar aritmética, mas já muito antes de ir a 
escola adquiriu determinada experiência referente à quantidade, 
encontrou já várias operações de divisão e adição, complexas e 
simples; portanto, a criança teve uma pré-escola de aritmética, e o 
psicólogo que ignora esta fato está cego. (VYGOTSKY, 2001,  p. 
109). 

 
O construtivismo exibe algumas vantagens, suas teorias são mais factíveis no 

cenário atual, porque excede a visão simplista ou mecânica do comportamento 

humano. Com a teoria construtivista o individuo e a sociedade tem maior chance de 

superar o inatismo das teorias tradicionais, pois enfatizam as relações pessoais, a 

interação entre o sujeito e o objeto, homem e mundo. No mundo atual com todas as 

mudanças tecnológicas existentes e principalmente com a automação, o método 

tradicional de transmissão de conteúdos e memorização não conseguirá manter o 

individuo sintonizado; o qual cada vez mais está sendo exigido uma postura 

baseada em atividades intelectuais de iniciativa e criatividade.  
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7  INSTITUIÇÃO PESQUISADA 
 
 

Através deste capítulo pretende-se esboçar o cenário da instituição onde os 

questionários serão aplicados, a fim de traçar-se o perfil ideal do professor para 

ministrar os cursos livres. 

Ao seu término, objetiva-se ter uma visão plena do segmento em que atua, os 

números aproximados de sua atuação no mercado, como por exemplo, unidades, 

cursos oferecidos, infra-estrutura, dentre outros fatores.  

Abre-se um parêntese para salientar que o SENAC, alvo da pesquisa, será o 

SENAC SP não havendo qualquer direcionamento para outros estados brasileiros, 

onde o SENAC também se faz presente. Este esclarecimento é necessário, pois 

muitas unidades do SENAC no Brasil, não atendem a área foco desta pesquisa – 

Administração e Negócios. 

O SENAC faz parte do Terceiro Setor. Instituições civis e privadas que 

atendem a diferentes segmentos da sociedade e tem como propósito complementar 

o serviço que deveria ser oferecido gratuitamente pelo governo.  

 
 
7.1 Terceiro Setor 
 
 

A Instituição analisada nesta pesquisa faz parte das organizações sem fins 

lucrativos, chamada Terceiro Setor. Este segmento tem crescido significativamente 

em nossa sociedade, oriundo da deficiência dos demais setores governamentais. É 

importante definir estes setores, pois a partir de sua conceituação compreende-se 

quais são os papéis atribuídos a cada um e até onde conseguem exercê-lo com 

competência. 

 
O primeiro setor é o governo, sendo o setor responsável pelas 
questões sociais. O segundo setor é o privado, onde compreende 
grande parte das empresas instaladas de diversos segmentos. Com 
a falência do Estado, o setor privado começou a ajudar nas questões 
sociais, através das inúmeras instituições que compõem o chamado 
terceiro setor. Ou seja, o terceiro setor é constituído por 
organizações sem fins lucrativos e não governamentais, que tem 
como objetivo gerar serviços de caráter público (KANITZ, s.d).  
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É possível complementar a definição anterior de terceiro setor através da 

próxima citação: 

“O conceito mais aceito atualmente é o de uma esfera de atuação pública, 

não-estatal, formada a partir de iniciativas privadas voluntárias, sem fins lucrativos, 

no sentido do bem comum” (GESET/BNDES, 2001, p. 05).  

Outra definição importante com foco no Terceiro Setor faz uma ligação com a 

globalização, assunto também abordado nesta pesquisa:  

 
Atualmente, de forma muito especial, em função da globalização, nos 
deparamos com o crescimento das desigualdades sociais – ao 
mesmo tempo em que cria a riqueza, acentua a pobreza dos 
excluídos do processo. Por outro lado, o Estado, supostamente o 
remediador desses males, tem sido ineficaz como promotor de maior 
justiça social. Desta forma, a impotência do Estado, fragilizado em 
sua função para atender às demandas sociais, fez com que 
surgissem propostas alternativas, à margem da esfera 
governamental. Talvez a mais significativa delas tenha sido o 
aparecimento das chamadas organizações não governamentais 
(ONG), mais conhecidas como organizações do setor público não-
governamental, nas quais a iniciativa do setor privado procura 
atender ao interesse público ou do bem comum (CANTON, 2002, p. 
01). 

 
Embora não façam parte do Estado, nem a ele estejam vinculadas,  revestem-

se de caráter publico na medida em que se dedicam às causas e problemas sociais. 

Outra característica fundamental é não visarem o lucro, mas sim, o atendimento às 

necessidades da sociedade mesmo sendo instituições privadas e civis. É relevante 

denotar o alto índice de geração de empregos associado à sua existência e 

articulação de valores , em uma sociedade competitiva como a atual. No que tange 

aos principais setores articulados ao Terceiro Setor é possível mencionar: 

 
O terceiro setor é constituído por organizações cujas atividades estão 
centradas em aspectos sociais, sem fins lucrativos ou de interesse 
econômico, que geram bens e serviços de caráter publico. Composto 
por ONGs (Organizações não Governamentais), organizações 
comunitárias, sindicatos, associações profissionais e outras 
organizações voluntárias, que realizam diferentes trabalhos nas áreas 
sociais (educação, saúde, trabalho, cidadania e meio ambiente) (SINA 
E SOUZA, 1999, p. 41).  

 
O sistema operacional das organizações que compõe o Terceiro Setor 

atualmente apresenta características comuns, que por sua vez, visam ampliar a 
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qualidade no atendimento, mas principalmente seguir uma linha de conduta única, 

quando não, semelhante. Tais características foram mencionadas anteriormente no 

ínterim deste texto sem estarem agrupadas. Mediante a citação de Salamon e 

Anheier (1997) apud Silva e Aguiar (2001, p. 04) é possível contemplá-las: 

 
1. Estruturadas: possuem certo nível de formalização de regras e 
procedimentos, ou algum grau de organização permanente. São, 
portanto, excluídas as organizações sociais que não apresentem 
uma estrutura interna formal. 

2. Privadas: estas organizações não têm nenhuma relação 
institucional com governos, embora possam dele receber recursos. 

3. Não distribuidoras de lucros: nenhum lucro gerado pode ser 
distribuído entre seus proprietários ou dirigentes. Portanto, o que 
distingue essas organizações não é o fato de não possuírem “fins 
lucrativos”, e sim, o destino que é dado a estes, quando existem. 
Eles devem ser dirigidos à realização da missão da instituição. 

4. Autônomas: possuem os meios para controlar sua própria gestão, 
não sendo controladas por entidades externas. 

5. Voluntárias: envolvem um grau significativo de participação 
voluntária (trabalho não-remunerado). A participação de voluntários 
pode variar entre organizações e de acordo com a natureza da 
atividade por ela desenvolvida. 

 
Se ao princípio de sua atuação, o Terceiro Setor fora considerado como uma 

espécie de entidade filantrópica, atualmente, ele possuí uma organização complexa, 

assemelhando-se a empresas com fins lucrativos. Hoje, o Terceiro Setor busca 

organizar-se de forma a atender com a mesma qualidade, eficiência e a menores 

custos a clientela que a ele recorre. 

Muitas instituições pertencentes ao Terceiro Setor têm buscado atingir 

excelência em competitividade, visando atrair cada vez mais clientes em suas áreas 

de atuação. O fato de não pertencerem ao segundo setor não significa limitações na 

área onde atuam. 

Existe ainda uma contrariedade na adoção desta postura de competitividade e 

administração com enfoque empresarial, pois, espera-se do Terceiro Setor, que ele 

cumpra com mais eficiência as obrigações destinadas e não cumpridas pelo 

Primeiro Setor.   

Assim, o que deveria constituir um novo espaço, articulado pelo 
diálogo entre vários campos do conhecimento, como a psicologia, a 
antropologia, a comunicação e a sociologia, entre outros, corre o 
risco de se tornar polaridade entre diferentes concepções de 
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administração. Tenta-se por meio de conceitos como eficiência, 
eficácia, qualidade e produtividade, dar conta de um universo 
completo que não se limita ao aspecto empresarial da organização. 
As discussões polarizadas entre o campo social e o administrativo 
não têm levado em conta as diferenças das racionalidades e das 
lógicas que presidem as suas ações. Por isso as controvérsias não 
avançam em termos da contribuição de conhecimento para a 
estruturação e organização do Terceiro Setor (SALVATORE, 2003, p. 
20).  

 
Analisar a gestão administrativa do Terceiro Setor é de fundamental 

importância, na medida em que parte dela toda a infra-estrutura oferecida, portanto, 

mesmo não sendo exatamente a sua diretriz, é importante sempre considerá-la. Em 

relação a realização deste estudo, contemplar a gestão administrativa da instituição 

analisada é de fundamental importância; pois reflete a necessidade de contemplá-la 

em todas as suas vertentes, considerando, como a gestão influencia e determina o 

processo de seleção e contratação dos docentes. 

No rol das empresas do Terceiro Setor identifica-se a Instituição pesquisada 

(SENAC São Paulo), pertencente ao Sistema S, atuante na área de prestação de 

serviços. É de sua responsabilidade atuar junto às empresas mantenedoras, 

gerindo os recursos humanos e materiais, formando mão-de-obra capacitada para 

atuar no mercado de trabalho.  

 
 
7.2   Sistema S 
 
 

O Sistema S é formado por onze instituições, subsidiadas por contribuições 

estipuladas pela Constituição Federal do Brasil, em seu artigo 149 (cento e quarenta 

e nove), as mesmas só podem ser instituídas pela União e são estruturadas em três 

modalidades: (i) contribuições sociais; (ii) contribuição de intervenção no domínio 

econômico e (iii) contribuição de interesse das categorias profissionais ou 

econômicas. Tais instituições contempladas no Sistema S são: 

• DPC – Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha . 

• Fundo Aeroviário – Fundo Vinculado ao Ministério da Aeronáutica. 

• INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 

• SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas.  
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• SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio. 

• SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.  

• SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. 

• SENAT – Serviço Nacional de Aprendizagem e Transporte. 

• SESC – Serviço Social do Comércio. 

• SESI – Serviço Social da Indústria. 

• SEST – Serviço Social de Transporte.  

Convencionou-se atribuir esta denominação porque a maioria das instituições 

que fazem parte do Sistema S inicia-se com esta letra. A criação dessas instituições 

remete a década de 40  ( quarenta), exceto pelo SEBRAE, SENAR, SEST e SENAT 

criados no final da década de 80 e início da década de 90, após a promulgação da 

Constituição Federal de 1988. 

Os dados a respeito do valor exato da contribuição não estão atualizados no 

site da Receita Federal, as últimas informações são referentes à 1998/1999, 

expostas no gráfico: 

 
 

 
Figura 3 – Contribuições do Sistema S (1998/1999) 
Fonte: Receita Federal (1999) 
 
 

A respeito da forma como as contribuições são subsidiadas pelas empresas 

participantes, o site da Receita Federal explana que: 
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Em geral, as contribuições incidem sobre a folha de salários das 
empresas pertencentes à categoria correspondente e destinam-se a 
financiar atividades que visem ao aperfeiçoamento profissional e à 
melhoria do bem estar social dos trabalhadores (1999). 

 
Este sistema de arrecadação e repasse de verbas, gerou polêmica, inclusive 

no ano de 2008 quando o Governo Federal propôs modificar a estrutura dos cursos, 

visando maior atendimento às classes menos favorecidas e a mudança na forma 

como as verbas eram repassadas. Este debate é antigo e tem sua fundamentação 

na relação estabelecida entre a obrigatoriedade no repasse de verbas pelas 

instituições mantenedoras, e a liberdade de aplicação por parte das instituições 

mantidas.  

Atualmente, o Sistema S tem uma arrecadação média de R$ 8 (oito) bilhões, 

uma quantia expressiva e considerada por muitos partidários do governo um valor 

alto para ser administrado livremente, sem que haja algum tipo de repasse às 

classes menos favorecidas.  

Após muitas discussões e debates convencionaram-se como obrigações por 

parte do SENAI, SENAC, SESI e SESC: 

 
A partir do ano que vem, os serviços de aprendizagem da indústria 
(SENAI) e do comércio (SENAC) deverão destinar percentuais 
crescentes de suas receitas líquidas para bancar vagas gratuitas em 
cursos técnicos. No caso dos serviços sociais de cada setor (SESI e 
SESC) uma parcela também crescente da receita deverá ser 
aplicada em educação básica e ações educativas. O acordo 
estabelece que SENAI e SENAC deverão passar a investir, até 2014, 
66,6% de sua receita na gratuidade. Para a indústria, o ponto de 
partida é 50% dos recursos a partir de 2009. Para o comércio, é 
20%. Ao final da transição, porém, um terço da receita dessas 
entidades continuará sem regras para aplicação. No acordo, o 
governo também deixou de lado outras entidades que integram o 
sistema, como as ligadas a transportes e agricultura (SOFIA, 2008).  

 
Esta explanação a respeito do Sistema S, tem como intuito analisar o 

contexto econômico e social o qual a referida instituição analisada faz parte, e 

como este conjunto de instituições são mantidas de sua criação a atualidade.  
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7.3 Instituição pesquisada: SENAC - SP 
 
 
7.3.1  A atuação do SENAC na promoção da educação comercial 
 
 

A criação do SENAC remete às mudanças ocorridas na década de 40 

(quarenta), período histórico  importante, cujos principais acontecimentos estavam 

centralizados na política: fim da 2ª Guerra Mundial, fim da maioria dos governos 

ditatoriais, saída de Getúlio Vargas do poder no Brasil, que por conseqüência 

também finalizou o período do Estado Novo (a ditadura instaurada por ele em 1937). 

Esperava-se dos países nessa década, novas diretrizes políticas e 

econômicas, que conseqüentemente, pudessem garantir a paz mundial e o fim de 

tantas instabilidades. Nem todos os países conseguiram a manutenção da ordem 

política, econômica e social, mas muitas mudanças puderam ser observadas. 

No Brasil, especificamente,  as mudanças na área da economia foram 

acentuadas, considerando o fim do governo ditador e populista instaurado por 

Vargas. As associações industriais, comerciais, dentre outras, passaram a constatar 

o quão importante seriam estar unidas em prol de seus objetivos, resguardando 

seus valores e conseguindo alcançar suas metas em conjunto, ao invés de tentar 

fazê-los isoladamente. 

Um dos primeiros passos para essa mudança foi a criação do SENAI – 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – em 1942, os comerciários, por sua 

vez, perceberam o quão importante seria essa iniciativa para o fortalecimento da 

classe e determinou-se a criação do SENAC. 

 
Em 10 de janeiro de 1946, dia da posse da primeira diretoria da 
CNC, surgiu o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
(Senac), por meio do decreto-lei 8.621. Segundo o decreto, cabia à 
CNC a tarefa de organizar e administrar, em todo o território 
nacional, escolas de aprendizagem comercial. Para tanto, as 
empresas do setor de comércio deveriam contribuir com 1% de suas 
folhas de pagamento para o funcionamento da Instituição. Nessa 
mesma data, também foi promulgado o decreto-lei 8.622, que 
dispunha sobre a aprendizagem dos comerciários e estabelecia os 
deveres dos empregadores e dos trabalhadores menores, quanto a 
essa aprendizagem (CENTRO DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA 
– SENAC, 2006, p. 13). 
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O objetivo do SENAC não era ser apenas uma instituição onde  divulgasse o 

conhecimento, mas também, e principalmente um local onde os recursos financeiros 

oriundos do comércio pudessem ser distribuídos de maneira mais igualitária, dando 

oportunidades às pessoas, que por seus próprios meios não o teriam. 

A criação do SENAC foi permeada de dificuldades, a primeira delas estava 

diretamente relacionada à dimensão do Brasil, um país praticamente continental, em 

expansão econômica, mas carente de recursos educacionais e formativos. As metas 

consideradas essenciais para seu funcionamento, no primeiro ano de sua fundação 

foram (CENTRO DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA – SENAC, 2006, p. 13 e 14). 

• Elaboração do projeto de Regulamento do SENAC e de suas diretrizes 

gerais. 

• Instalação dos Conselhos Nacional e Regionais. 

• Estudo prévio acerca das necessidades reais do comércio quanto ao 

pessoal habilitado. 

Todas essas diretrizes não fizeram do SENAC uma instituição habilitada à 

ministrar os cursos imediatamente, uma das razões estava na falta de estrutura 

financeira para oferecer os cursos. Com esse intuito foram firmadas várias 

parcerias com instituições aptas a oferecer os cursos de aprendizagem comercial. 

Tais parcerias fortaleceram o SENAC, mas principalmente subsidiaram um novo 

modelo formativo para os jovens, e demais profissionais, aptos a aprimorar sua 

capacidade de trabalho.  

Com aproximadamente uma década de funcionamento o SENAC conseguiu 

adquirir um estilo próprio na realização de seu trabalho, a quantidade de parcerias 

firmadas diminuíram e as instituições passaram a ministrar os cursos e a realizar 

uma programação segundo seus objetivos delineados. O desenvolvimento do 

ensino em suas sedes próprias favorecia também o fomento às pesquisas, 

gradativamente o SENAC tornou-se uma instituição especializada e conseguiu 

garantir a formação de milhares de pessoas no segmento comerciário. 

A proposta do SENAC não era apenas expandir sua autonomia educacional, 

diminuindo a quantidade de cursos realizados em parcerias, mas também, 

aumentar sua estrutura física, possibilitando a uniformidade nos atendimentos 

prestados. Essa foi uma de suas principais metas na década de 60 (sessenta), 
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garantir a funcionalidade física, educacional e organizacional. A citação expõe 

como se deu a elaboração desse plano de expansão: 

 
Em 1969, surgiu o Plano de Expansão da Rede Escolar do Senac 
(Peres). Embora desde 1965 já existisse uma política de construção 
de unidades escolares próprias, foi com o Peres que essa proposta 
tomou corpo e deslanchou. Seu objetivo era a construção, em âmbito 
nacional, de um sistema uniforme de Centros de Formação 
Profissional. Assim, o plano possibilitaria eliminar as desigualdades 
regionais referentes às instalações escolares, já que algumas regiões 
contavam com muitas edificações, e outras com poucas. Para tanto, 
o Peres contava com um sistema de apoio financeiro e de 
mobilização de recursos próprios (CENTRO DE COMUNICAÇÃO 
CORPORATIVA – SENAC, 2006, p. 41). 

 
A década de 70 (setenta) foi marcada por muitas transformações, a maioria  

diretamente relacionada à política. Com a implantação do governo ditatorial em 1964 

novas medidas foram tomadas e  intervieram em todo o contexto do país. No 

segmento educacional, a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases 5692/71 

implantou o ensino profissionalizante, possibilitando às instituições responsáveis 

pelo oferecimento desses cursos, reestruturarem-se para atender a crescente 

demanda que se formaria.  

O SENAC sendo uma instituição capacitada em oferecer algumas 

modalidades educacionais readequou-se e passou a oferecer o Ensino 

Profissionalizante juntamente ao Ensino Médio contemporâneo, possibilitando a um 

maior número de estudantes que se especializassem em uma profissão.  

 
Graças principalmente ao empenho de seu trabalho nesses anos, ao 
desenvolvimento do primeiro Plano Nacional de Ação do Senac e do 
investimento na construção de novos CFPs propiciado pelo Peres e 
pelo FPE, o Senac encerrou mais uma década com vitórias. Se, em 
1969, comemorou-se o número de mais de 100 mil atendimentos, 
dez anos depois, em 1979, esse total disparou: mais de 900 mil 
somente naquele ano (CENTRO DE COMUNICAÇÃO 
CORPORATIVA – SENAC, 2006, p. 53). 

 
O SENAC aumentou suas opções, ofertando a educação não somente a nível 

técnico, mas também superior e em pós-graduação, visando a formação continuada. 

Foi possível constatar a expansão em outros segmentos também, como por 

exemplo, a transformação de suas escolas em Centros de Formação Profissional, 

posteriormente, denominadas de Centros de Desenvolvimento Profissional. Ainda na 
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década de 1980 o SENAC São Paulo passou a exercer supervisão educacional 

própria, delegada pela Secretaria Estadual de Educação.  

Os anos 90 (noventa) trouxeram mudanças significativas para o setor de 

comércio de bens e serviços. Para orientar sua atuação, o SENAC São Paulo 

elaborou a Proposta Estratégica para a década, considerando a sua história, o 

conhecimento e experiências acumulados.  

No inicio do ano 2000 a Instituição mobilizou-se na construção da nova 

Proposta Estratégica para a década 2001–2010. A exemplo da anterior, buscou-se a 

participação coletiva, bem como a consolidação das estratégias e realizações dos 

anos anteriores, incorporando prospecções e análises do cenário nacional e 

internacional.  

Implantaram-se Bibliotecas nas unidades (inicialmente denominadas de 

Núcleos de Comunicação e Informação), ambientadas para constituírem-se em 

locus de aprendizagem, busca de informações e prática do estudo autônomo, bem 

como de atividades sócio-culturais diversificadas.  

A supervisão educacional própria, conforme delegação recebida da Secretaria 

Estadual de Educação, tem como órgão responsável a Gerência de 

Desenvolvimento Educacional. O seu processo descentralizado de execução conta  

com Supervisores Educacionais nas Unidades.  

Nova configuração organizacional foi implantada em 2005, com a 

transformação das Unidades Especializadas e das Regionais em Unidades 

Operacionais; e a criação de quatro Gerências de Desenvolvimento e de três 

Gerências Operacionais.  

As Gerências de Desenvolvimento agrupam áreas afins de conhecimento e 

de atuação profissional,  são responsáveis pelo desenvolvimento e atualização de 

cursos, programas, produtos e serviços educacionais nas diferentes áreas de 

negócios. Mais especificamente, sua função é pesquisar demandas de educação 

profissional, a partir de dados e tendências emitidas pelo mercado, elaborar 

produtos e serviços que correspondam a isso e promover sua implantação na rede.  

As Gerências Operacionais correspondem às três regiões do Estado, são 

responsáveis pela rede de Unidades Educacionais do Senac São Paulo e têm a 
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função primordial de articular e monitorar a distribuição de serviços e produtos 

educacionais pela rede de Unidades.  

 
 
7.3.2 Infra-estrutura da instituição 
 
 

O SENAC está presente em todo o país, em aproximadamente 2.800 (dois mil 

e oitocentos) municípios, com 450 (quatrocentos e cinqüentas) unidades 

educacionais, além de contar com 67 (sessenta e sete) carretas-escolas e uma 

balsa-escola. Estima-se que já tenha realizado mais de 45 (quarenta e cinco) 

milhões de atendimentos. Sua infra-estrutura educacional é organizada em três tipos 

de ensino, contemplando 15 (quinze) áreas de atuação. Segundo o site oficial da 

instituição estas 15 (quinze) áreas oferecidas são: Artes; Comércio; Comunicação; 

Conservação e Zeladoria; Design; Gestão; Idiomas; Imagem Pessoal; Informática; 

Lazer e Desenvolvimento Social; Meio Ambiente; Saúde; Tecnologia Educacional; 

Telecomunicações; Turismo e Hospitalidade. 

As três modalidades de ensino oferecidas pelo SENAC são organizadas em 

presencial, à distância e semi-presencial. O site oficial da instituição as caracteriza, 

delineando sua organização e funcionamento: 

Presencial - o processo ensino-aprendizagem ocorre numa relação direta e 

dialógica entre professor e aluno, com auxílio de materiais didáticos diversos 

(impresso, CD, DVD e outros). Desenvolve-se em laboratórios ou em ambientes 

tradicionalmente identificados como salas de aula. 

À distância - a mediação didático-pedagógica ocorre pela utilização de meios 

e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores 

desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Nos cursos à 

distância, o aluno tem acesso a materiais didáticos nos mais diferentes formatos 

(impresso, VHS, CD e DVD) e conta com acompanhamento de coordenadores e 

instrutores especialmente capacitados para essa modalidade de educação.  

Semipresencial - modalidade de ensino em que o processo ensino-

aprendizagem realiza-se em duas fases distintas, embora complementares. Numa 

das fases, ocorre a relação direta do professor com o aluno e, na outra, há 
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momentos individualizados de estudos, orientados a distância, sem a presença física 

do professor. 

O SENAC além das três modalidades de ensino elencadas anteriormente, 

possui sistemas diferenciados de aprendizado, possibilitando ao aluno o 

aprendizado  in loco, ou seja, atuando diretamente na área escolhida. As quatro 

modalidades funcionais de aprendizado disponibilizadas pelo SENAC segundo seu 

site são: 

Unidades fixas – estão distribuídas em todo o território nacional, nestas 

unidades estão os Centros de Formação Profissional com salas-ambiente, mobiliário 

e equipamentos apropriados ao ensino. A fim de otimizar o atendimento o SENAC 

oferece os Centros de Informática, de Idiomas e as Faculdades SENAC. 

Empresas pedagógicas – atualmente existem 72 empresas pedagógicas 

atuando na área de alimentação, estética, turismo dentre outras. Os alunos são 

instalados em ambientes criados para simular o aprendizado, os ensinamentos 

ocorrem concomitantemente entre a teoria e a prática.  

Unidades móveis – é utilizado para levar a programação e as demais 

atividades do SENAC as regiões periféricas das grandes cidades, ou ainda, nas 

regiões do interior do país. Nestas unidades móveis são oferecidos cursos com a 

mesma infra-estrutura das sedes fixas do SENAC, esperando gerar aprendizado aos 

grupos não atendidos pelas unidades convencionais. 

Capacitação in company – o SENAC há algum tempo oferecer cursos in 

company. Busca-se desenvolver as estratégias segundo as necessidades das 

empresas. Estes cursos podem acontecer na unidade da instituição ou na 

dependência das empresas.  

 
 
7.3.3 Processo de formação profissional desenvolvido pelo SENAC 
 
 

O processo de formação profissional aplicado pelo SENAC é estruturado em 

três etapas, podendo ser ou não complementares entre si: (1) formação inicial e 

continuada de trabalhadores; (2) educação profissional técnica de nível médio e (3) 

educação superior. Delinear-se-á brevemente os propósitos de cada uma e o que a 

instituição oferece: 
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1. Formação inicial e continuada de trabalhadores – os cursos seguem o 

itinerário formativo, ou seja, os alunos podem optar por um processo de 

educação continuada – um curso seqüencial ao outro, se caso optarem 

por fazê-los isoladamente não interferirá na construção de seu 

conhecimento. Nesta modalidade os cursos oferecidos estruturam-se nos 

segmentos apresentados: aprendizagem, capacitação, aperfeiçoamento, 

programas sócio-profissionais e sócio-culturais e programas 

compensatórios de educação básica.  

2. Educação profissional técnica de nível médio – são cursos voltados aos 

concluintes do ensino fundamental, esteja cursando ou já terminou o 

ensino médio. São oferecidas três modalidades, segundo o site do SENAC 

(2008):  

• Qualificação técnica - cursos que têm como requisito mínimo de 

acesso o ensino fundamental completo, destinados a propiciar o 

desenvolvimento de competências necessárias ao exercício de uma 

profissão reconhecida no mercado de trabalho. 

• Habilitação técnica de nível médio - cursos aprovados pelo 

respectivo sistema de ensino, voltados para a conclusão da 

profissionalização do técnico de nível médio e destinados a pessoas 

que estejam cursando ou sejam egressas do ensino médio. 

• Especialização - cursos vinculados a uma habilitação técnica de 

nível médio, aprovados pelos respectivos sistemas de ensino, 

constituindo parte do itinerário formativo do técnico. De acordo com 

a legislação da educação profissional vigente, devem ser 

implementados a partir da aprovação dos respectivos sistemas de 

ensino. 

3. Educação superior – os candidatos devem ter concluído o ensino médio 

ou curso equivalente. A instituição oferece a qualificação tecnológica, 

graduação, pós-graduação, seqüenciais e extensão. 
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7.3.4 Valores, missão e visão de futuro da instituição 
 
 

Os valores da instituição pesquisada são elencados em: atitude 

empreendedora; busca de excelência; compromisso social; desenvolvimento 

sustentável; educação para a economia; espírito democrático e cidadão; 

fundamentação conceitual; reconhecimento da complexidade; relações pautadas em 

confiança; sintonia com a época e valorização da diversidade. 

A missão da instituição pesquisada é definida como: “proporcionar o 

desenvolvimento das pessoas e organizações para a sociedade do conhecimento, 

por meio de ações educacionais comprometidas com a responsabilidade social”. 

A visão de futuro consiste em: “ser reconhecido como referência de 

organização educacional e do Terceiro Setor, diferenciada pela ação inovadora, 

diversificada e socialmente solidária”. 

A missão e a visão da instituição estão alinhadas com o objetivo da presente 

pesquisa, pela convergência do desenvolvimento das pessoas e melhor atendê-las. 

 
 
7.4 SENAC São Paulo 
 
 

O SENAC – SP está presente em 33 cidades do interior paulista, além da 

capital; emprega aproximadamente 5 mil funcionários. As mulheres são maioria – 

56,1%, entretanto, estas não ocupam cargos de chefia, a maioria ainda está 

centralizada no sexo masculino – 54% (SITE OFICIAL SENAC-SP, 2008). 

A instituição investe na formação e em políticas de estímulo educacional. 

Dentre os benefícios concedidos aos funcionários relacionados aos cargos 

ocupados estão: 

• Assistência médica extensivo aos dependentes; 

• Cooperativa de crédito, sem fins lucrativos, que fornece empréstimos a 

taxas inferiores às praticadas pelo mercado; 

• Auxílio natalidade e funeral; 

• Facilidades para aquisição de material escolar, medicamentos, óculos 

e próteses; 
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• Plano de aposentadoria para complementação salarial.  

Uma das prioridades da instituição está no investimento da educação 

corporativa. Em 2007 a instituição concedeu: 

• 4.147 (quatro mil cento e quarenta e sete) bolsas para cursos 

corporativos; 

• 3 (três) cursos de idiomas no exterior; 

• 58 (cinqüenta e oito) participações em eventos internacionais; 

• 26 (vinte e seis) participações em eventos internacionais de estímulo à 

produção científica.  

A instituição prima pela concessão de bolsas aos funcionários e seus 

dependentes, segundo o site da instituição a mesma é concedida contemplando 

descontos de 100% nos programas da instituição abertos ao mercado (Bolsa 

Benefício). A outra modalidade (Bolsa Estímulo Educacional) financia os estudos em 

educação formal mantido pelos funcionários. Os números levantados constatam que 

em 2007 foram concedidas 1766 (hum mil setecentos e sessenta e seis) bolsas, 

destas 96% atenderem ao ensino superior. 
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Figura 4 – Organograma do SENAC SP 
Fonte: Intranet – SENAC (2008) 
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7.5 Proposta pedagógica 
 
 

A proposta pedagógica do SENAC contempla as transformações ocorridas no 

mercado de trabalho, oriundas em um primeiro momento da globalização e das 

decisões econômicas tomadas pelos governantes dos grandes países, que direta ou 

indiretamente atingem os países em desenvolvimento. Conforme mencionado 

anteriormente o mercado de trabalho modificou-se nas últimas décadas, havendo 

prevalência no setor de serviços e a decadência no setor industrial. Dentre as 

conseqüências desta mudança a mais evidente em um primeiro momento foi a 

mudança na qualificação da mão-de-obra, se, antes cabia a esta ser apenas 

qualificada para trabalhar no segmento industrial, obedecendo às linhas de 

montagem. No setor de serviços a preocupação é outra. O foco deste segmento são 

os clientes, sua satisfação, o atendimento com qualidade e a priorização de suas 

expectativas fazem com que as instituições  modifiquem-se constantemente.  

Não obstante, a indústria também tem modificado o seu perfil e requer 

profissionais aptos a lidarem com as transformações contemporâneas, 

transformações estas, diretamente ligadas a qualidade; qualidade no produto 

oferecido, no atendimento ao cliente, enfim, em todos os segmentos existentes. 

O SENAC–SP ciente desta mudança no perfil do atendimento, da qualificação 

dos funcionários e da melhoria constante do trabalho individual e em grupo, adotou 

uma proposta pedagógica que busca contemplar todas estas alterações no 

oferecimento de seus cursos, principalmente os de curta duração.  

O objetivo precípuo elencado na proposta pedagógica do SENAC- SP é: 

 
A educação profissional no SENAC São Paulo deve promover as 
pessoas, organizações e comunidades, buscando fortalecê-las por 
meio de um processo que visa à inserção social e à ação 
participativa. Deve estar voltada para desenvolver as competências 
para o trabalho e para a melhoria da qualidade de vida (SENAC-SP, 
2005, p. 05). 

 
Atualmente, o SENAC-SP leva em consideração inúmeros fatores para 

elaboração de sua proposta pedagógica. Este processo de reavaliação, se deu, 

após a constatação de que o mercado de trabalho é extremamente instável e a 

capacitação do funcionário é condição sine qua non para sua permanência no 

emprego. A instituição compreende ainda que as regiões por ela atendidas possuem 
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peculiaridades, e  devem ser respeitadas e consideradas, portanto, os cursos 

oferecidos diferenciam-se de unidade para unidade, seguindo a necessidade da 

demanda.  

A metodologia de ensino aplicada pelo SENAC-SP é conceituada em: 

 
Permanentemente atualizada, a metodologia do SENAC equilibra 
teoria e prática, permitindo ao cliente ingressar no mercado de 
trabalho conhecendo dia-a-dia da carreira que escolheu. Além disso, 
todos os cursos do SENAC em seus vários níveis visam formar o 
profissional como cidadão, não só com experiência técnica, mas 
também consciente para atuar com responsabilidade social e 
ambiental (SENAC-SP, 2008). 

 
O SENAC-SP conta com a valorização do educador, não enquanto alguém 

que transmite informações, mas sim, como um articulador de conhecimentos. Para 

tanto acredita na interatividade existente no processo ensino-aprendizagem e na 

reciprocidade das informações. Esta proposta pedagógica é fundamentada em três 

importantes estudiosos da educação – Jean Piaget, Lev Vygotsky e Paulo Freire, 

todos citados no capítulo referente à educação. Do primeiro – Jean Piaget – a 

instituição buscou o construtivismo como edificação na relação ensino-

aprendizagem; o segundo – Lev Vygotsky – a relação entre o meio social e o 

aprendizado, isto é, a influência que o aluno tem sobre o meio onde está, e este tem 

sobre o aluno, e por fim, Paulo Freire, que elencava com um dos principais 

mecanismos, indispensáveis para a construção do conhecimento, as informações já 

trazidas pelos alunos para sala de aula.  

Remetendo ainda ao papel do educador a proposta levantada pelo SENAC-

SP é: 

 
Nesta perspectiva, o educador é um criador de ambientes e 
situações para que o aluno atue e aprenda como protagonista do 
processo de aprendizagem. Planeja, estimula a ação dos alunos, 
promove a reflexão, sintetiza, reformula, critica e avalia. Por estas e 
outras ações, organiza o trabalho educativo, como mediador e 
orientador (2005, p. 13). 

 
Mediante a constatação sobre quem é o professor e qual é o seu papel na 

relação ensino-aprendizagem, remete-se ao problema de pesquisa elencando o 

quão importante é para a instituição ter um perfil ideal do profissional, que ela deseja 

contratar e em que medida ele atenderá as necessidades dos educandos. 
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8 ORGANIZAÇÃO DOS  CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO 
PROFISSIONAL E O PERFIL DOCENTE PARA LECIONAR NESTES 
CURSOS 

 
 

Os cursos de aperfeiçoamento profissional são dirigidos aos aprendizes que 

necessitam não apenas da teoria existente na educação formal, mas da prática 

,principal atrativo aos ingressantes nos cursos de aperfeiçoamento. Esta modalidade 

faz com que os saberes já adquiridos concretizem-se, e que as inovações do 

mercado sejam repassadas a esses profissionais. 

Os cursos de aperfeiçoamento profissional carregam em sua concepção 

propostas de melhoria nas condições laborais, aperfeiçoamento de métodos já 

existentes, oferta de  possíveis inovações decorrentes do mercado contemporâneo 

(alteração de leis, novas práticas e processos nas organizações, acordos 

internacionais, mudanças diversas no mundo do trabalho e nas organizações). 

O atendimento a esse nicho de mercado é amplo, pois não existem limitações 

expressivas quanto à faixa etária, formação educacional, classe profissional ou 

outras limitações/impedimentos existentes em outros cursos de formação. Portanto, 

podem tornar-se aprendizes: 

• Alunos ingressados no Ensino Médio; 

• Alunos egressos do Ensino Médio; 

• Alunos graduandos e graduados; 

• Alunos com especializações. 

Os benefícios inerentes ao ingresso e realização dos cursos livres, geram um 

paradoxo, pois, também se tornam um obstáculo na condução do treinamento. As 

salas de aula são completamente heterogêneas e muitas vezes, para os docentes é 

complexo conduzir o processo ensino-aprendizagem, seguindo esta lógica de 

ensinamentos. Cabe aos docentes serem treinados, especializados e conseguirem 

conviver harmoniosamente com as dificuldades intrínsecas ao processo ensino-

aprendizagem, como por exemplo, faixa etária, experiência profissional e 

conhecimento prévio ou não dos assuntos discutidos. Enfim, espera-se que eles 

tenham um perfil previamente mapeado. 
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A palavra perfil abre margem a muitas interpretações, pode-se falar em perfil 

psicológico, profissional, de uma comunidade, etc., inúmeros estudos são realizados 

buscando traçar o perfil de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Com a 

identificação do perfil, tornam-se mais fácil estabelecer diretrizes, a fim de se 

alcançar objetivos previamente determinados. Metaforicamente, o perfil pode ser 

considerado como um mapa para se chegar a determinado lugar, ele não é a 

solução total para um problema, entretanto tende a colaborar. 

Objetiva-se no presente capítulo, traçar um delineamento do perfil docente, a 

fim de que ao término da pesquisa de campo seja possível reconhecer quem é o 

docente, cujo perfil enquadra-se às necessidades das instituições que ministram 

cursos de aperfeiçoamento profissional. 

 

 
8.1 Lei regulamentadora para a oferta de cursos livres 
 
 

Os cursos livres ofertados na Instituição pesquisada estão nos termos do 

Decreto Federal nº. 5.154/04 (23/07/2004), que regulamenta o § 2º do artigo 36 e os 

artigos 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

Os artigos 1º, 2º e 3º (Decreto Federal n° 5.154/04) explicitam a oferta destes 

cursos, bem como sua organização e modalidades compreendidas (BRASIL, 2004): 

Art. 1o  A educação profissional, prevista no art. 39 da Lei no 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), observadas as 

diretrizes curriculares nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação, será 

desenvolvida por meio de cursos e programas de: 

I - formação inicial e continuada de trabalhadores; 

II - educação profissional técnica de nível médio; e 

 III - educação profissional tecnológica de graduação e de pós-

graduação. 

No inciso II a educação profissional técnica de nível médio tem proposta 

pedagógica semelhante a da LDB 5692/71, com o diferencial dos alunos terem uma 

grade curricular mais completa e que atenda não somente sua área de atuação, mas 
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também e principalmente o mercado laboral. Isto significa, que se espera dos alunos 

uma integração maior à realidade.  

Art. 2º  A educação profissional observará as seguintes premissas: 

        I - organização, por áreas profissionais, em função da estrutura sócio-

ocupacional e tecnológica; 

        II - articulação de esforços das áreas da educação, do trabalho e 

emprego, e da ciência e tecnologia. 

Em um documento do MEC3 intitulado de “Subsídios para a discussão de 

proposta de anteprojeto de lei orgânica da educação profissional e tecnológica”  é 

possível encontrar a importância dos cursos técnicos e profissionalizantes para a 

transformação de alunos em profissionais, a mesma será transcrita: 

 
A educação profissional e tecnológica é a vertente da educação que 
forma e qualifica profissionais, em todos os níveis de ensino, com 
vistas ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida 
produtiva, em todos os setores da economia, sendo essencial para o 
desenvolvimento do país (MEC, s.d, p.02). 

 
Em relação aos objetivos dos cursos técnicos e profissionalizantes de 

educação inicial e continuada, o mesmo documento os posiciona (p. 03 e 04): 

• Formar profissionais, em todos os níveis de ensino e setores da 

economia, aptos ao ingresso imediato ao mundo do trabalho;  

• Contribuir para o processo de formação integral do indivíduo; 

• Oferecer formação para docentes e gestores e capacitação de técnicos 

administrativos; 

• Oferecer educação continuada, em todos os níveis e modalidades de 

ensino, por diferentes mecanismos, visando à atualização e ao 

aperfeiçoamento de profissionais atuantes nesta modalidade de 

educação; 

• Realizar pesquisas aplicadas, estimulando atividades criadoras e 

estendendo seus benefícios à comunidade; 

                                                                 
3 Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
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• Desenvolver atividades de extensão em articulação com o setor 

produtivo e os segmentos sociais. 

Em relação às políticas públicas necessárias à articulação com os cursos 

técnicos e profissionalizantes de educação inicial e continuada, algumas são 

realizadas com sucesso e permitem a efetivação do aprendizado, dentre elas poder-

se-á mencionar: 

• Políticas de desenvolvimento socioeconômico locais, regionais, 

estaduais e nacional; 

• Políticas de geração de trabalho, emprego e renda; 

• Políticas setoriais de desenvolvimento, entre as quais se citam as de 

ciência e tecnologia e industrial; 

• Política de educação de jovens e adultos; 

• Políticas de inclusão social, especialmente de segmentos socialmente 

desfavorecidos, como afro-descendentes, indígenas, detentos e outros. 

Art. 3º  Os cursos e programas de formação inicial e continuada de 

trabalhadores, referidos no inciso I do art. 1o, incluídos a capacitação, o 

aperfeiçoamento, a especialização e a atualização, em todos os níveis de 

escolaridade, poderão ser ofertados segundo itinerários formativos, objetivando o 

desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e social. 

        § 1o  Para fins do disposto no caput considera-se itinerário formativo o 

conjunto de etapas que compõem a organização da educação profissional em uma 

determinada área, possibilitando o aproveitamento contínuo e articulado dos 

estudos. 

       § 2o  Os cursos mencionados no caput articular-se-ão, preferencialmente, 

com os cursos de educação de jovens e adultos, objetivando a qualificação para o 

trabalho e a elevação do nível de escolaridade do trabalhador, o qual, após a 

conclusão com aproveitamento dos referidos cursos, fará jus a certificados de 

formação inicial ou continuada para o trabalho.  

A respeito da importância do itinerário formativo para a formação profissional 

e a continuidade nos estudos, segue esclarecimentos propostos por um documento 

do MEC: 
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Os itinerários formativos compreendem seqüências de certificados de 
formação inicial ou continuada, certificados de qualificação para o 
trabalho e diplomas de técnico de nível médio ou de curso de 
graduação tecnológica, possibilitando o aproveitamento contínuo e 
articulado de estudos. Os itinerários formativos podem ser cumpridos 
por meio da freqüência a cursos e programas educacionais ou por 
processos de certificação que permitam identificar e avaliar a 
equivalência ou equiparação das aprendizagens pertinentes a cada 
etapa. O itinerário formativo poderá ser delineado a partir de etapas 
com terminalidade, dando direito a certificado de formação inicial, de 
formação continuada ou de qualificação para o trabalho, 
correspondentes a qualificações definidas no Repertório Nacional de 
Qualificações Certificáveis. A certificação proporcionará a 
acumulação de qualificações que poderão conduzir a outros níveis, 
dando direito a diplomas de técnico de nível médio ou de curso de 
graduação tecnológica, levando em consideração as etapas definidas 
pelos correspondentes itinerários formativos (BRASIL, 2006, p.04). 

 
Em tese, pouco se discorre sobre os itinerários formativos e sua importância 

na educação. Para muitos funcionários em busca da qualidade profissional, este 

caminho seria o mais viável, pois possibilita a realização de cursos acessíveis 

financeiramente, com flexibilidade de horário, continuidade nos conteúdos 

transmitidos, instituições reconhecidas e profissionais habilitados no aspecto 

pedagógico e profissional. 

Apesar dos cursos livres de educação inicial e continuada estarem 

devidamente regulamentados por Lei constatam-se problemas no momento de sua 

contratação. A priori ,não existe nenhum órgão especializado, como por exemplo, a 

ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar para regulamentar o funcionamento 

das instituições, a oferta dos cursos, a duração e seu oferecimento. Os contratantes 

podem contar com o Código de Defesa do Consumidor e as regulamentações do 

Ministério da Educação e Desporto. 

O PROCON –SP alerta sobre algumas medidas necessárias nesta etapa de 

contratação e que podem prejudicar o contratante, se caso não forem atentamente 

analisadas (FUNDAÇÃO PROCON, 2005) : 

• Informações sobre o conteúdo do programa que será desenvolvido; 

• Quantidade de módulos/séries, 

• Número de aulas semanais e em quais dias da semana ocorrerão; 

• Duração de cada aula e do curso;  
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• Datas de início e término do curso; 

• Valor; 

• Forma de pagamento; 

• Local onde serão ministradas as aulas; 

• Material a ser utilizado; 

• Condições para o cancelamento. 

É possível constatar que existe uma preocupação das entidades 

governamentais em garantir o cumprimento dos direitos dos consumidores ao 

contratar esta modalidade de curso, possibilitando a garantia do itinerário formativo, 

a capacitação profissional e a evolução do trabalhador. No que tange às instituições, 

essas preocupadas com a competitividade e o crescimento da oferta de cursos 

buscam garantir a eficiência docente proporcionando aos alunos um saber integrado 

e interligado à sua realidade.  A respeito da capacitação docente para os cursos de 

aperfeiçoamento profissional, discorrer-se-á especificamente no próximo item. 

 
 
8.2 Formação docente para cursos de aperfeiçoamento profissional no SENAC 
 
 

Os docentes que ministram aula em cursos de aperfeiçoamento profissional 

na Instituição pesquisada, tem formação relacionada à área em que lecionam, 

exemplificando: os docentes que ministram cursos na subárea Finanças e 

Contabilidade têm formação acadêmica preferencialmente em Ciências Contábeis 

e/ou Administração de Empresas; além da formação acadêmica destaca-se nesse 

item a vivencia na área, visto que já foi sinalizado na pesquisa a importância da 

prática dentro da metodologia que vislumbra os cursos de educação profissional  

(formação inicial e educação continuada aos trabalhadores). 

A instituição oferta para seus docentes cursos no Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE), sendo  optativos e a adesão não é maciça (a 

falta de disponibilidade é um fator impactante para a não adesão aos cursos do 

Programa). Esse problema não se restringe ao SENAC, outras instituições também 

passam pelo mesmo problema, a ponto de ser analisado por especialistas na área 

da educação.  
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...Além disso, a livre escolha produz em todo lugar um fenômeno, 
agora conhecido, que podemos caricaturar assim: 25% dos 
professores, os mais ativos do corpo docente, consomem 75% da 
formação, enquanto os 50% menos envolvidos praticamente não 
participam dela. Os sistemas educativos, portanto, estão à procura 
de um meio-termo entre o autoritarismo e a livre opção, isto é, 
buscam uma política de formação contínua incentivadora e orientada 
por objetivos a longo prazo, sem ser coercitiva (PERRENOUD, 1998, 
p. 27). 

 
O SENAC-SP compreende que a qualidade nos cursos ofertados está 

diretamente relacionada à capacitação docente, daí o investimento em cursos de 

especialização, seja dentro ou fora da Instituição. A Instituição oferta cursos 

alinhados  à proposta pedagógica, para contribuir com o exercício da competência 

em sala de aula. 

 
Nossos docentes são essenciais para a qualidade dos serviços que 
oferecemos aos clientes. Assim, nada mais estratégico do que 
disponibilizar uma programação voltada exclusivamente para o 
desenvolvimento de suas competências. O Programa de 
Desenvolvimento Educacional é formado por diversos módulos que 
contemplam temas ligados à proposta pedagógica do Senac e seus 
desdobramentos na sala de aula. Os cursos equilibram aspectos 
conceituais e práticos , e vão desde o planejamento das atividades 
até o uso de novas tecnologias e abordagens pedagógicas. Uma 
programação completa para que os docentes de todas as unidades 
tenham oportunidade de se desenvolver, e consigam transformar a 
experiência de aprender no SENAC em uma experiência prazerosa e 
relevante para os nossos alunos (INTRANET, SENAC-SP). 

 
 Dentre os cursos ofertados no Programa de Desenvolvimento Educacional 

(PDE) estão: 

 
Quadro 2 – Modalidades e cursos oferecidos no Programa de Desenvolvimento Educacional 

MODALIDADE CURSO OFERECIDO 
CURSOS INICIAIS Integração Educacional   

Trabalho Docente: Planejamento, Mediação e 
Avaliação   

Trabalho por Projetos   

Trabalho por Competências  

ITINERÁRIO FORMATIVO PEI - Programa de Enriquecimento Instrumental - 
Nível I   

PEI - Programa de Enriquecimento Instrumental - 
Nível II   

Oficina de Tutores   
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O Perfil do Educador e o Fazer Docente   

 Estratégias Vivenciais de Ensino   

Estratégias de Ensino   

Cultura Empreendedora   

Linguagens em Educação   

Capacitação de Docentes do Programa Educação 
para o Trabalho Novas Conexões    

Tecnologia e Educação   

Oficina de Voz para Docentes   

O Trabalho do Formador de Docentes para a 
Educação Profissional  

  INCLUSÃO Conhecer Para Incluir: Curso Inicial  

  NÃO DOCENTES A Coordenação do Trabalho Pedagógico: 
Planejamento, Mediação e   Avaliação da 
Aprendizagem   

A Coordenação do Trabalho Educacional: Articulando 
Ações Técnico-Administrativas e Pedagógicas   

Conhecendo a Educação e as Aulas do SENAC  

ENSINO SUPERIOR Utilizando o Blackboard .  

Planejamento e mediação de carga horária em 
Educação a Distancia.   

Orientação de TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) 
em ambiente virtual.   

Docência em ambientes virtuais: Planejamento e 
Mediação Pedagógica em EaD.  

Docência em Ambientes Virtuais: Orientação de 
Trabalho a Distância.   

Docência em Ambientes Virtuais - Conceitos e 
Práticas.  

Fonte: Intranet SENAC (2009) 
 
 

É importante abrir um parêntese quanto a formação inicial e continuada de 

professores no SENAC, a Instituição valoriza a formação continuada, mas no 

momento da contratação espera-se que os profissionais já tenham uma habilitação 

prévia, seja com cursos de graduação, pós-graduação ou alguma outra 

especialização.  

O PDE do SENAC é organizado mediante dois módulos – módulos 

estratégicos e demais ofertas. O módulo estratégico é ofertado seqüencialmente 

como pré-requisito para os demais e a segunda etapa denominada de demais 
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ofertas são módulos especializados, específicos e sob medida, destinados a atender 

demandas identificadas pelas Unidades. 

 
Quadro 3 – Módulos especializados ofertados pelo SENAC no PDE 

 
Fonte: SENAC-SP (2009, p. 04) 
 
 

Tais cursos ministrados pelo SENAC vão ao encontro da necessidade 

contemporânea de atualização profissional, ou seja, a educação continuada. 

Atualmente, se o mercado de trabalho é competitivo, cabe ao trabalhador 

especializar-se a ponto de estar apto a conviver com tal diversidade. Dentre os 

educadores, que discorrem com maior pertinência a respeito desta relação de 

continuidade no processo de formação pedagógica, podemos apontar Philippe 

Perrenoud. Sua concepção a respeito é: 

 
A formação contínua dos professores encontra-se em vias de 
institucionalização, mas está ainda à procura de seu lugar. Nos 
cantões romanches, ela tem assumido muitas vezes uma dupla face: 
reciclagens articuladas a mudanças importantes, tais como reformas 
de estruturas, ou introdução de novos programas, de novos meios de 
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ensino e de novas tecnologias; nesses casos, a autoridade escolar 
provoca uma atualização, que consiste ao mesmo tempo em 
informação, explicação e formação, e que se dirige a todos, sob a 
forma de reciclagens obrigatórias ou fortemente recomendadas; um 
aperfeiçoamento que propõe, à la carte, todo tipo de conteúdo, desde 
o artesanato ou o processamento de texto até a didática de uma 
disciplina ou a avaliação formativa, passando pelas relações com os 
pais ou a acolhida a alunos imigrantes (PERRENOUD, 1998, p. 206). 

 
Os cursos de PDE são ofertados trimestralmente, cabendo a equipe de 

Educação Corporativa gerir a ação. Caberá às unidades identificar as ofertas nas 

localidades próximas e realizar as inscrições. O intuito é realizar o itinerário 

formativo, isto é, possibilitar aos docentes, que tenham uma formação abrangente 

sobre o sistema de oferta de aulas na rede. O regime de inscrição obedece a forma 

de contratação docente, sendo que: 

• As inscrições, para monitores e funcionários contratados em regime 

CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), devem ser realizadas pela 

Intranet, na página da EDUCOR (Educação Corporativa), seguindo os 

procedimentos usuais.  

• Os docentes e consultores contratados na condição de Pessoa Física 

ou Pessoa Jurídica deverão ser inscritos nos cursos do PDE pelo 

supervisor educacional da Unidade Operacional. 

A oferta do PDE obedece a um processo rígido, onde cada uma das etapas 

são previamente elaboradas, visando o desenvolvimento pleno do docente. Ao seu 

término espera-se que o docente esteja apto a atuar na instituição, contando com as 

capacidades prévias que já possui, justificando sua contratação e ao mesmo tempo 

possa atender as necessidades e especificidades da instituição. As equipes 

responsáveis pela elaboração e coordenação do PDE são: 

Equipe de Coordenação – pertence à GEP/NEC. É formada por um Técnico 

de Desenvolvimento e um funcionário de Apoio Técnico. É de sua responsabilidade 

a concepção do projeto pedagógico do PDE, gerenciamento do portfólio de cursos 

(identificação de títulos e ações), seu desenvolvimento e implementação, além da 

oferta e divulgação. É de sua incumbência manter contato com a equipe de 

operacionalização e coordenações locais para a divulgação e desenvolvimento do 

programa.  
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Equipe de Operacionalização – está subordinada à Unidade da Consolação. 

É formada por um Técnico de Desenvolvimento e um funcionário de Apoio Técnico, 

é de sua incumbência realizar as inscrições dos participantes, indicação e 

contratação dos docentes, além do controle financeiro do programa e a emissão de 

certificados. 

Coordenação local – está sob a responsabilidade do Supervisor 

Educacional, lhe cabe ter articulação com os demais técnicos, coordenadores e 

docentes, a fim de que encaminhe segundo as necessidades da instituição as 

inscrições para os participantes nas turmas.  

 
Ao coordenador local caberá gerenciar o processo de formação da 
equipe de coordenadores e de docentes. Para tanto, deve analisar as 
condições de formação de cada um, avaliar seu desempenho e 
identificar suas necessidades de desenvolvimento, de modo a que 
possa orientá-los na composição de seu itinerário formativo.  
Caberá, também, ao coordenador acompanhar todo o processo de 
desenvolvimento dos inscritos em cursos, estimulando sua 
participação e procurando dar encaminhamento às dificuldades que 
encontrem durante este percurso (SENAC, 2009, p.55).  

 
A coordenação local trabalha juntamente com a equipe docente, que é 

responsável pelos conteúdos a serem ministrados nos cursos. 

Equipe docente – é composta por profissionais habilitados na área, 

selecionados previamente pela equipe de coordenação, e tem como pré-requisito a 

prática educacional consoante com os princípios que regem a Proposta Pedagógica 

Institucional.  

Para melhoria de seu trabalho a equipe docente do PDE conta com reuniões 

pedagógicas agendadas periodicamente, dirigidas pela coordenação e a equipe de 

operacionalização. 

Com o intuito de aprimorar em definitivo o processo de gerenciamento do 

PDE são contratadas equipes de consultoria pela Coordenação Profissional de 

Educação. Estas possuem comprovação especializada na área para gerenciarem os 

processos de avaliação do Programa e contribuem com ações especiais 

organizadas pela GEP. 
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8.3 Competências, conhecimentos, conteúdos: a complexa relação ensino-
aprendizagem  
 
 

O exercício da profissão docente passou por significativas transformações 

nas últimas décadas, as principais estão nas exigências do mercado de trabalho, 

onde se espera a atuação de profissionais competentes, bem formados e 

informados, capazes de lidar com as mais diversas situações. Entende-se que não é 

possível este profissional formar-se em um intervalo tão curto de tempo, cabe ao 

professor, desde as séries iniciais do Ensino Fundamental trabalhar a formação do 

aluno, ou como se afirma  no ambiente pedagógico – desenvolver-lhe competências.  

A respeito da relação entre competências e conhecimentos, Perrenoud 

destaca como a escola pode trabalhar as duas concomitantemente, sem que haja 

déficit ao aprendizado e desenvolvimento do aluno. 

 
Afinal, vai-se à escola para adquirir conhecimentos, ou para 
desenvolver competências? Essa pergunta oculta um mal-entendido 
e designa um verdadeiro dilema. O mal-entendido está em acreditar 
que, ao desenvolverem-se competências, desiste-se de transmitir 
conhecimentos. Quase que a totalidade das ações humanas exige 
algum tipo de conhecimento, às vezes superficial, outras vezes 
aprofundado, oriundo da experiência pessoal, do senso comum, da 
cultura partilhada em um círculo de especialistas ou da pesquisa 
tecnológica ou científica. Quanto mais complexas, abstratas, 
mediatizadas por tecnologias, apoiadas em modelos sistêmicos da 
realidade forem consideradas as ações, mais conhecimentos 
aprofundados, avançados, organizados e confiáveis elas exigem. A 
escola está, portanto, diante de um verdadeiro dilema: para construir 
competências, esta precisa de tempo, que é parte do tempo 
necessário para distribuir o conhecimento profundo (PERRENOUD, 
1999, p. 07). 

 
A busca pelo desenvolvimento de competências é uma das propostas do 

SENAC. A instituição entende que através do desenvolvimento de competências 

torna-se possível a intervenção na realidade, modificando-a positivamente, mediante 

a relação estabelecida entre o teórico e o prático.  

 
O modelo de competências traz uma importante implicação para a 
compreensão do processo de organização dos conteúdos de ensino: 
a necessidade de propiciar uma perspectiva globalizante do 
conhecimento. O fato de as competências mobilizarem múltiplos 
saberes – saberes para a ação – faz com que os conhecimentos 
aprendidos devam ser construídos em estreita relação com os 
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contextos em que são utilizados. Por isso mesmo, torna-se 
impossível separar os aspectos cognitivos, emocionais e sociais 
presentes nesse processo. A formação dos alunos deve, então, ser 
encarada como um processo global e complexo, no qual conhecer e 
intervir na realidade não se dissociem (GONÇALVES, 2004, p. 44). 

 
Existem outros autores que expandem suas teorias quando se trata de 

discutir as competências, conhecimentos e informações no processo ensino-

aprendizagem. Paulo Freire, por exemplo, afirma que muitos alunos são tratados 

como vasilhas, recipientes ou depósitos dos professores, onde eles apenas “jogam” 

as informações, sem que estas tenham qualquer significado para o aluno. Freire 

conceitua essa modalidade educativa de “educação bancária”. Eis seu 

posicionamento a respeito: 

 
Quanto mais analisamos as relações educador-educandos, na 
escola, em qualquer de seus níveis (ou fora dela), parece que mais 
nos podemos convencer de que estas relações apresentam um 
caráter especial e marcante – o de serem relações 
fundamentalmente narradoras, dissertadoras. A narração, de que o 
educador é o sujeito, conduz os educandos à memorização 
mecânica do conteúdo narrado. Mais ainda, a narração os transforma 
em vasilhas, em recipientes a serem enchidos pelo educador. 
Quanto mais vá enchendo os recipientes com seus depósitos, tanto 
melhor educador será. Quanto mais vá enchendo os recipientes com 
seus depósitos, tanto melhor educador será. Quanto mais se deixem 
docilmente “encher” tanto melhores educandos serão (FREIRE, 
1987, p. 33). 

 
Nesta definição, Freire trata a relação entre professores e alunos de uma 

maneira delicada enfatizando os problemas inerentes a forma de educar 

contemporânea, onde não há, busca-se, a construção do conhecimento, espera-se 

que ele chegue pronto aos alunos. Estes, por sua vez, devem recebê-lo sem 

qualquer senso crítico, sem apurar a realidade dos fatos e sem se integrar. Desta 

ordem a educação deixa de ser um processo construtivista e passa a ser 

mecanicista. 

A proposta do SENAC é criar um ambiente oportuno para o aprendizado, 

onde seja possível professor e aluno trabalharem juntos para a construção do 

conhecimento, entretanto, sabe-se que nem sempre isto é possível, pois a 

heterogeneidade das classes é grande. De maneira geral, não se espera que o 

professor chegue com uma proposta pedagógica imutável, bem como não se espera 

que o aluno não saiba nada. Respeitar os conhecimentos preliminares trazidos pelos 
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educandos e favorecer a troca de saberes e experiências em sala de aula é uma das 

premissas da instituição.  

 
Continua-se, portanto, a defender uma proposta pedagógica que, 
fundamentada numa concepção crítica das relações existentes entre 
educação, sociedade e trabalho, inspire a implementação de uma 
prática educativa transformadora e participativa, centrada na 
construção do conhecimento e na aprendizagem crítica e ativa de 
conteúdos vivos, significativos e atualizados (GONÇALVES, 2004, p. 
07). 

 
A preocupação da instituição está, portanto, em enfatizar o processo de 

construção do conhecimento desde sua base até sua consolidação, para tanto, 

busca promover formas diferenciadas de aprendizagem. Onde são estimuladas 

através da interatividade: atividades dialogadas em sala de aula, uso de diferentes 

mídias, apresentação de fatos reais, etc. 

Espera-se que o aluno seja capaz de tornar-se competente o suficiente para 

agir e intervir no mercado de trabalho, sempre que necessário. Tal ação e 

intervenção se darão por meio de propostas concretas, onde haja conhecimento 

teórico suficiente. 

 
 
8.4 O triângulo pedagógico: a proposta de Antonio Nóvoa para a construção 
do saber e sua aplicabilidade na instituição analisada 
 
 

Em análise a obra de Antonio Nóvoa o autor prefaciou na segunda edição de 

seu livro uma relação intrínseca para a construção do conhecimento, ele  baseou - 

se em três pilares: Professores, Alunos e Saber. Considerando que esta concepção 

está intimamente relacionada à proposta pedagógica da instituição analisada e ao 

papel que ela atribui ao docente, este triângulo será analisado detalhadamente. 

Esta proposta de triângulo pedagógico foi idealizada por Jean Houssaye e 

parte de três vértices – o saber, o professor e o aluno.  
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Figura 5 – Triângulo pedagógico 
Fonte: Houssaye apud Nóvoa (1995, p. 08) 
 
 

Este triângulo aponta a base estrutural da educação, ou seja, a relação que 

se estabelece entre professores e alunos, alunos e saber e o saber e o professor. 

Entende-se que ela é cíclica, contínua e inacabada.  

 
A partir de uma relação privilegiada entre dois destes vértices, é 
possível imaginar, de forma necessariamente simplificada, três 
grandes modelos pedagógicos: a ligação entre os professores e o 
saber configura uma perspectiva que privilegia o ensino e a 
transmissão de conhecimentos; a junção entre os professores e os 
alunos valoriza os processos relacionais e formativos; a articulação 
entre os alunos e o saber favorece uma lógica de aprendizagem 
(NÓVOA, 1995, p. 08). 

 
Para o aprendizado concretizar-se efetivamente é necessário que estas três 

articulações propostas pelo autor sejam constantemente praticáveis. Isto significa 

que, o professor não é o detentor absoluto do conhecimento; o aluno não é 

totalmente ignorante ao entrar em uma sala de aula e o saber, por si mesmo, só 

ocorre quando todos se dispõem a fazer algo por sua efetivação. 

A estrutura curricular do SENAC age em concordância a proposta de Nóvoa – 

articular os saberes a fim de que seja possível qualificar o processo ensino-

aprendizagem, trazendo a contribuição direta e/ou indireta dos envolvidos: 

professores e alunos.  

O professor deve compreender que sua missão precípua está em abrir 

caminho aos alunos e não percorrer a trajetória por ele. Sendo assim, ele é um 

articulador, intermediador e facilitador do processo ensino-aprendizagem. Tal 
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posicionamento é de suma importância, pois somente assim garantir-se-á que os 

alunos tenham o seu papel efetivamente cumprido. Saberes prontos efetivamente 

facilitam o processo ensino-aprendizagem. Contudo, na prática, tendem a contribuir 

pouco para os alunos materializarem suas ações. A respeito da importância da 

construção do conhecimento por parte do aluno tem-se a seguir o posicionamento 

de Hoffmann a respeito: 

 
Alguns princípios da teoria psicogenética reforçam essa perspectiva. 
Em primeiro lugar, segundo Piaget (1987) “se a experiência é 
necessária ao desenvolvimento intelectual não poderá ser 
interpretada, implicitamente, como as teorias empinas querem, isto é, 
como auto-suficiente” (p. 344). Repetir simplesmente, fazer muitas 
tarefas, não é suficiente para a compreensão do educado. É 
necessária a tomada de consciência sobre o que se executa. De 
acordo com essa teoria, igualmente o objeto do conhecimento não é 
simplesmente um “dado” de cópia ou repetição, mas sempre o 
resultado de uma construção, que pressupõe a organização da 
experiência de modo a tornar esse “dado” compreensível ao sujeito. 
Ou seja, compreender não significa repetir ou memorizar, mas 
descobrir as razões das coisas, numa compreensão progressiva nas 
noções (HOFFMANN, 2000, p. 68). 

 
Esta citação de Hoffmann complementa a proposta de raciocínio levantada 

anteriormente por Paulo Freire, de que os alunos devem construir seu conhecimento 

e não recebê-lo prontos, tornando-se apenas “recipientes” no processo final da 

relação ensino-aprendizagem. 

Remetendo-se novamente a Nóvoa, o autor explica que para o professor 

conseguir ser um mediador no processo ensino-aprendizagem, um condutor de seus 

alunos, seu saber precisa estar alicerçado em três bases: saber oriundo da 

experiência, da prática pedagógica e das disciplinas. 
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Figura 6 – Triângulo do conhecimento 
Fonte: Houssaye apud Nóvoa (1995, p. 09) 
 
 

Este triângulo apresentado por Nóvoa consiste nos verdadeiros pilares para a 

edificação do conhecimento (experiência, pedagogia e disciplina). O autor explica 

que existem contradições na junção destes três saberes, segundo ele tende-se a 

valorizar mais um do que o outro, dependendo das necessidades da educação. 

 
Nos períodos de inovação educacional há uma certa tendência para 
valorizar a ligação dos professores aos especialistas pedagógicos. 
Nos momentos mais conservadores procura-se juntar o saber da 
experiência ao saber das disciplinas. Atualmente, o saber dos 
professores tende a ser desvalorizado em favor de um saber 
científico (da pedagogia ou das outras disciplinas) (NÓVOA, 1995, p. 
09). 

 
O fator experiência deve ser pensado sobre duas vertentes, na primeira a 

importância que ela representa para o desenvolvimento da prática docente, isto 

significa que, quanto mais experiente for um docente, espera-se mais qualidade nas 

aulas por ele ministradas. Ao mesmo tempo, isto pode representar um paradoxo, 

pois, os docentes com muita experiência tendem a acreditar que não necessitam 

mais aprender e estagnam em seus conhecimentos, apenas repetindo sempre as 

mesmas falas, as mesmas idéias, ainda que os alunos necessitem de informações 

novas, reformuladas e com análise crítica. 

 
Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que 
fazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino 
continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque 
indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, 
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constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso 
para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a 
novidade (FREIRE, 2003, p. 29). 

 
Nesta citação de Freire percebe-se o quão é necessário ao docente ter 

comprometimento com os conteúdos ministrados, isto significa, que lhe cabe buscar 

o aprendizado contínuo, respeitando as necessidades e as expectativas de seus 

alunos. 

Demo complementa a concepção de Freire a respeito da educação, vista 

enquanto objeto de pesquisa. O autor entende que os professores devem primar 

pela pesquisa com o intuito de fundamentar o processo ensino-aprendizagem. Eis 

sua colocação a respeito: 

 
É óbvio que o professor [...] carece primar pela capacidade de 
pesquisa. Dito de supetão, parece desafio descomunal e mesmo 
inapropriado, talvez pernóstico; mas, bem colocado, faz parte do 
cerne de sua habilidade profissional. Pesquisa aqui é vista sob dupla 
face complementar, numa como princípio científico, noutra como 
princípio educativo (DEMO, 1993, p. 97). 

 
Não se discute aqui apenas a importância da educação continuada – requisito 

indispensável ao exercício da profissão docente – mas sim, a busca constante por 

atualizações e informações que enriqueçam o aprendizado. O estudo formal para o 

professor em atividade é importante, mas o estudo informal também é, pois 

possibilita a interatividade entre os saberes passados e futuros. 

O saber pedagógico e o saber das disciplinas são diferentes do saber 

relacionado à experiência. Enquanto este prima pela prática, os dois primeiros são 

fundamentados no conhecimento, na pesquisa e na formação docente. Em 

determinadas instituições ou em determinados momentos existe uma valorização 

exacerbada desses dois saberes em detrimento a qualquer outro demonstrado pelo 

professor.  
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9 GESTÃO ESTRATÉGICA NAS ORGANIZAÇÕES E SUA 
IMPORTÂNCIA PARA AS INSTITUIÇÕES QUE MINISTRAM CURSOS 
DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL  
 
 

Na escolha do tema deste estudo o objetivo central foi encontrar um perfil 

ideal para o docente que ministra cursos de aperfeiçoamento profissional, também 

conhecidos como cursos livres. Ao criar um perfil, espera-se não apenas objetivar 

mais qualidade de ensino (obviamente tal premissa é indispensável), mas também 

atender a uma política de gestão estratégica na organização. Ou seja, espera-se 

criar uma ferramenta que auxilie o gestor a contratar um profissional com qualidade 

e que atenda às necessidades do mercado. 

 
 
9.1 A relação existente entre globalização, era do conhecimento e gestão 
estratégica nas organizações 
 
 

No capitulo 5 (cinco) sinalizou-se a respeito das mudanças no mercado de 

trabalho e como o processo de globalização interveio nas organizações, impactando 

em uma nova forma dos trabalhadores serem selecionados e quais seriam as 

condutas ideais para permanecerem nas organizações. Essas mudanças foram 

importantes, porque trouxeram uma nova era para o mercado de trabalho, onde a 

informação, o conhecimento pessoal  e a relação entre as pessoas passou a ser tão 

imprescindível quanto o próprio currículo e a experiência profissional. 

Mediante as novas imposições do mercado de trabalho as instituições que 

ofertam cursos de formação inicial e continuada, como por exemplo, cursos técnicos, 

graduação, pós-graduação, extensão e aperfeiçoamento profissional, com um 

itinerário formativo, precisaram seguir o modelo de organizações, isto é, trabalharem 

mediante um processo de gestão estratégica que lhes garanta viabilidade e 

sustentabilidade econômica. 

 
Muitos são os desafios que assolam as organizações humanas no 
início deste novo milênio. A globalização econômica, a escassez de 
recursos naturais, o aumento da competitividade e a piora nas 
relações humanas no ambiente de trabalho são alguns dos exemplos 
das questões enfrentadas. Na área empresarial a situação torna-se 
ainda mais complicada devido à voracidade financeira dos acionistas 
e ao aumento da complexidade nas relações de compra com os 
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consumidores. De forma geral as empresas têm, há algum tempo, 
tentado criar alternativas para a sobrevivência e crescimento. Porém, 
alguns setores empresariais permanecem estáticos mesmo diante do 
caos reinante. São setores que não tem tradição nem histórico de 
uso de modernas práticas gerenciais, nem mesmo gestores com 
conhecimento técnico em administração (MACHADO, 2008, p. 11). 

 
Esta citação de Machado traduz parte do que será tratado neste capitulo, 

sobre a necessidade das instituições de ensino saírem do sistema organizacional, 

que ainda as regem, e passarem para um sistema onde a educação é ofertada como 

um produto. A partir do momento em que é considerada como um produto ela deve 

atender às necessidades e expectativas de seus clientes; isto implica em ofertar 

concomitantemente à formação pessoal e profissional um ensino de qualidade, 

capaz de suprir todas e quaisquer necessidades e expectativas destes alunos e o 

próprio mercado de trabalho tenham em relação a eles.  

A fim de que as instituições de ensino estruturem-se como organizações, 

alguns princípios devem ser adotados,  por exemplo (TAVARES, 2000): 

• Planejamento financeiro; 

• Planejamento a longo prazo; 

• Planejamento estratégico; 

• Foco no cliente; 

• Estratégias de marketing bem elaboradas; 

• Atenção à concorrência. 

As instituições de ensino por muito tempo não eram consideradas como 

organizações que necessitavam ter uma estratégia comercial, derivavam de uma 

política de assistência aos educandos, que por razões diversas, não tinham 

condições de ingressar em uma universidade pública. Uma das  provas desse 

processo de transformação das instituições de ensino, é que muitas delas  iniciaram 

nesse segmento atendendo ao Ensino Fundamental e Médio, através dos colégios, 

e passaram a centros universitários até chegarem a grandes instituições de ensino 

superior.  

As organizações privadas de ensino, ainda que tenham objetivos semelhantes 

às instituições públicas, são diferentes quanto sua organização.  
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Assim, ainda que atue em um mesmo setor que uma organização 
pública a empresa privada demonstra, de maneira mais explícita, sua 
preocupação com retorno dos investimentos que realiza, além de 
outros aspectos, como a produtividade e a aptidão profissional. A 
responsabilidade e os benefícios sociais nem sempre são os critérios 
mais relevantes a serem ponderados (TAVARES, 2000, p. 70). 

 
Um dos principais diferenciais entre as instituições públicas e privadas está 

nas condições que faz com que o consumidor e/ou cliente cheguem até elas. 

Enquanto as instituições de ensino públicas recebem os consumidores/clientes 

devido a uma necessidade destes (na maioria das vezes de ordem econômica), as 

instituições privadas os recebem pela opção pessoal ou situacional, sendo assim 

precisam oferecer diferenciais competitivos.  

Os estudiosos de Marketing, estratégia de planejamento organizacional e 

gestão empresarial buscam elencar alguns fatores que fazem o consumidor optar 

por esta, ou aquela organização. Através desta percepção, os profissionais buscam 

organizar-se e atender aos anseios da clientela. Há de atentar para o fato de que se 

oferta um mesmo produto para pessoas com expectativas totalmente distintas, por 

isso,o processo de gestão das instituições educacionais é complexo.  

 
Segundo Solomon (2002: 24), o comportamento do consumidor é 
entendido como o estudo dos processos envolvidos quando 
indivíduos ou grupos selecionam, compram, usam ou dispõem de 
produtos, serviços, idéias ou experiências para satisfazer 
necessidades e desejos. Desta maneira, seu âmbito gira em torno 
dos processos cognitivos, motivacionais e emocionais que 
antecedem e sucedem a obtenção, o consumo e a disposição de 
bens tangíveis e intangíveis, produtos ou serviços (PINHEIRO et al, 
2006, p. 13). 

 
Estes itens elencados por Pinheiro et al não serão descritos detalhadamente 

por fugirem do escopo deste estudo, entretanto, é importante considerar que no 

momento de escolha de uma instituição de ensino, independente da modalidade que 

se destine, estes fatores têm um peso significativo e devem ser respeitados.  

 
 
9.2 Qualidade: diferencial competitivo para as organizações 
 
 

Conforme foi sinalizado anteriormente as organizações de ensino tiveram de 

reestruturar-se para permanecerem no mercado. As mudanças econômicas 
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advindas principalmente da globalização impactaram na forma como elas  

organizam-se, trazendo a ascensão de novos paradigmas. Se durante algum tempo 

as instituições eram consideradas ambientes exclusivos para a aprendizagem, na 

transição do século XX para o século XXI elas passaram a ser também ambientes 

organizacionais. E assim, como qualquer outra organização, novos preceitos 

passaram a ser elencados, dentre eles a qualidade. 

Qualidade na educação é essencial, seja ela pública ou privada. Oferecer um 

ensino que forme e não apenas informe passou a ser fator-chave de sucesso a toda 

escola, independente da modalidade ofertada – Educação Infantil, Básica, 

Profissional, Superior e Especialização. 

Quando se discute a qualidade ofertada nas instituições privadas de ensino, 

deve-se considerar também a qualidade administrativa, isto é, o que os gestores 

fazem para conseguir administrar melhor, balancear a relação custo/benefício, oferta 

e demanda, quantidade de alunos e qualidade de ensino, professores 

especializados e salários competitivos. Fatores como motivação, liderança, expertise 

também devem ser elencados.  

As instituições de ensino passaram a ser vistas como organizações, porque o 

próprio mercado de trabalho passou a exigir mais de seus funcionários, os querem 

habilitados, capacitados, flexíveis, aptos às mudanças, com conhecimento cultural, 

social e expertise em sua área. Compreende-se, portanto, que não bastaria as 

instituições fornecerem apenas um curso de graduação e/ou especialização 

profissional, a competitividade inerente ao mercado, fez com que os alunos  

tornassem-se mais apurados, críticos e seletivos em seu processo de escolha, por 

uma instituição de ensino. Nem todos conseguem ter acesso a uma instituição de 

primeira linha, mas aquelas que efetivamente o são buscam manter-se no mercado 

com uma estrutura competitiva e capaz de destacar-se positivamente. A respeito das 

mudanças na concepção do consumidor sobre o que é qualidade e qual o seu 

impacto no resultado final de um produto adquirido ou serviço obtido, Las Casas 

afirma que: 

As exigências das sociedades mudam conforme o tempo. Apesar de 
serem lentas as mudanças nos valores e expectativas sociais, é 
importante que as empresas voltadas para o marketing estejam 
sempre atentas às mudanças para que possam adaptar suas 
estratégias de forma adequada. À medida que o consumidor vai 
tornando-se mais informado e consciente do seu ato de comprar, ele 
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passa a ser um consumidor muito mais exigente (LAS CASAS, 2006, 
p. 31). 

 
As instituições de ensino precisam trabalhar com dois fatores que exigem de 

seus gestores alto nível de capacitação e especialização – a junção entre o fator 

humano e tecnológico. Independente da quantidade de recursos disponibilizados 

aos seus alunos, se os professores não tiverem capacitação e outras habilidades 

inerentes ao exercício de sua função, a gestão organizacional da instituição terá 

inúmeros problemas.  

Quando se pensa em qualidade na prestação de serviços de uma instituição 

de ensino, é importante atentar para os valores perceptíveis e não perceptíveis aos 

clientes. A tecnologia e os recursos humanos são considerados valores perceptíveis, 

entretanto, se a organização também não souber trabalhar com os valores não 

perceptíveis, mas essenciais à sua sobrevivência haverá dificuldades para manter-

se no mercado.  

 
Qualidade é o resultado da combinação do “poder das pessoas” com 
aquilo que os gurus da qualidade denominam “poder do processo”, 
ou seja, a qualidade  se apóia  tanto no trabalho da sua equipe 
quanto na sua maneira de gerir o negócio (CHOWDHURY, 2006, p. 
48). 

 
Remetendo ao tema deste estudo – o perfil ideal do docente que ministra 

cursos de aperfeiçoamento profissional – tem-se como fator imperativo a qualidade. 

Certamente com um perfil traçado torna-se mais fácil ao gestor trabalhar com um 

profissional que atenda aos objetivos da instituição, de seus alunos e torne a 

organização competitiva o suficiente no mercado. Contudo, será também um fator 

indicativo de qualidade.  

Deve-se sempre considerar que o professor em uma instituição de ensino é o 

fator subjetivo de qualidade de maior importância. A instituição pode ter uma 

excelente estrutura física, recursos tecnológicos de ponta, funcionários que atendam 

com qualidade, localização estratégica e preço competitivo, mas se o professor não 

souber comunicar-se com o aluno e não atender às suas expectativas a insatisfação 

dar-se-á por certa. A respeito de todo o processo estabelecido entre as 

organizações para chegar-se até o cliente e prestar um atendimento de qualidade, 

segue proposta pertinente de Kotler: 
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Figura 7 – Modelo de qualidade de serviço 
Fonte: Kotler (2002, p. 459) 
 

Na proposta de Kotler sobre o atendimento de qualidade é possível observar 

a existência de algumas lacunas, entre o serviço esperado pelo cliente e o oferecido 

pela organização. Na lacuna 1, por exemplo, identifica-se o déficit de percepção da 

gerência no que diz respeito às expectativas do cliente, mesmo atentando para 
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realização de um serviço de qualidade, muitas organizações não conseguem 

compreender o que o cliente deseja e falham na oferta.  

A segunda lacuna retrata um problema bastante comum nas organizações – 

os gestores compreendem onde estão as deficiências, mas não conseguem 

transmiti-las aos seus funcionários, a fim de que eles mudem sua conduta. Neste 

sentido a deficiência é semelhante àquelas organizações que não conseguem 

ofertar um serviço de qualidade.  

A terceira lacuna identificada por Kotler refere-se as especificações da 

qualidade dos serviços e sua entrega: “os funcionários podem ser mal treinados, 

incapazes ou desinteressados em relação ao padrão” (2002, p. 460). 

Esta terceira lacuna pode ocorrer com freqüência nas instituições de ensino, 

por ambas as partes, isto é, os professores nem sempre atendem às expectativas da 

organização, ou ainda, as organizações não conseguem atender às expectativas 

dos professores, que acabam por desempenhar um trabalho de qualidade inferior.  

A outra lacuna apontada pelo autor é – entrega dos serviços e as 

comunicações externas (lacuna 4),  está diretamente relacionada à propaganda 

boca a boca, ou ainda, as propagandas divulgadas nos veículos de mídia em geral. 

Muitas vezes, o cliente espera um quadro de atendimento, infra-estrutura e 

existência de equipamentos, que qualificam o serviço ofertado, entretanto, ao 

deparar-se com a realidade, percebem ser esta, bastante diferente da original. 

 A quinta lacuna refere-se ao serviço percebido e o serviço esperado – “ocorre 

quando o consumidor não percebe a qualidade do serviço” (KOTLER, 2002, p. 461). 

 
 
9.3 Estratégias de marketing adotadas pela Instituição analisada 
 
 

Existem divergências quanto ao fato das instituições de ensino terem 

estratégias de marketing e vendas, à medida que não se considera a educação 

como um produto passível de ser vendido. Quando elas são observadas sob o foco 

de organizações, entende-se, o quão importante é terem uma estratégia de 

marketing, inclusive para analisar o nível de qualidade ofertado, seus concorrentes e 

o que podem fazer para oferecer mais aos aprendizes de maneira competitiva e 

acessível. 
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Historicamente, apenas após um estudante procurar uma faculdade 
e providenciar o preenchimento de formulários é que o processo de 
matrícula tem início. Mas o processo de matrícula não representa 
mais a primeira etapa. Agora as instituições estão pesquisando 
primeiro, identificando os estudantes que desejam e depois, 
comunicando-se com eles freqüentemente na base um-a-um. A 
razão do interesse por marketing é o declínio do número de jovens 
em idade de entrar na faculdade. O mesmo número de faculdades 
“na caça” de um número de alunos potenciais cada vez menor 
significa que as mesmas têm que lutar arduamente para manter seus 
níveis de matrículas, ou, como acontece com algumas escolas de 
prestígio, para evitar a redução de seus padrões elevados (KOTLER; 
FOX,  1994, p. 17 e 18). 

 
Quando se articula  uma estratégia de marketing para instituições prestadoras 

de serviços, é importante atentar para a expectativa individual de cada cliente. 

Quando um aprendiz busca um curso de aperfeiçoamento profissional, geralmente 

ele o faz por razões diferentes de seus colegas de sala. Nestas circunstâncias 

cabem as instituições de ensino adotarem técnicas que permitam compreender as 

expectativas e necessidades de cada um, e mais, como as mesmas podem ser 

satisfeitas pela instituição. 

Na amostra selecionada para a realização deste estudo (Santo André e 

Osasco), serão analisados os fatores que levaram os alunos a escolherem o SENAC 

como instituição de ensino. 

O possível aprendiz/cliente 4 identifica fatores-chaves para a escolha de uma 

ou outra organização. Nestas circunstâncias, é importante as organizações que 

ofertam tais modalidades educativas, atentarem para o que oferecem ou podem 

oferecer para fidelizar estes clientes e aumentar o poder de recompra de outros 

cursos, também chamado de itinerário formativo.  

Na elaboração da análise SWOT5 é possível identificar junto à instituição 

analisada: 

 
 
 
 

                                                                 
4 Para a Gestão Administrativa da Instituição pesquisada o termo cliente é adotado, pois ele é 
considerado como um comprador dos serviços ofertados, ao passo que, para os docentes ele é 
considerado como um aluno devido as particularidades que apresenta em sala de aula, entretanto, 
refere-se sempre a mesma pessoa.  
5 O termo SWOT é uma combinação das primeiras letras das palavras (em inglês) Forças 
(Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats). 
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Pontos fortes: 
 

• Localização estratégica; 

• Tradição no mercado; 

• Serviços inovadores; 

• Flexibilidade no horário; 

• Oferta diferenciada de serviços, o que permite a formação de um 

itinerário formativo; 

• Oferta de cursos in company ou corporativos; 

• Infra-estrutura e tecnologia de ponta; 

• Profissionais especializados na área em que atuam. 

 
Pontos fracos: 
 

• Preços pouco competitivos; 

• Existe uma concepção de que a instituição é voltada as classes com 

poder aquisitivo maior; 

• Diversidade na faixa etária de alunos por sala; 

• Cursos com pouco aprofundamento (curta duração); 

• A instituição trabalha com diferentes áreas, o que pode gerar incerteza 

quanto a qualidade e a especificidade do serviço ofertado; 

• Não há critérios expressivos de exigência para o ingresso nos cursos, o 

que pode gerar salas com diversidade intelectual expressiva. 

 
Oportunidades: 
 

• Investimento em educação por parte das empresas; 

• Valorização da educação continuada; 

• Alteração nos turnos de trabalho, o que possibilita a especialização 

profissional, antes limitada devido a horários comerciais; 

• Expansão do ensino EAD; 

• Aumento na prestação de serviços, o que obriga os profissionais a se 

especializarem.  

 
Ameaças: 
 

• Preços mais competitivos por parte dos concorrentes; 
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• Maior investimento em veículos midiáticos diferentes como forma de 

propaganda; 

• Cursos inovadores; 

• Realização de parcerias com algumas empresas a fim de promoverem 

um preço melhor; 

• Qualidade associada a tradição e reputação no mercado.  
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P Localização estratégica. 

P Tradição no mercado. 

P Flexibilidade no horário dos cursos. 

P Oferta de cursos corporativos. 

PProfissionais especializados na área. 

 

P Preços pouco competitivos. 
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P Investimento em educação por parte das 
empresas. 

P Valorização da educação continuada. 

P Alteração nos turnos de trabalho, 
proporcionando maior flexibilidade para a 
continuação dos estudos. 

P Aumento na prestação de serviços, 
exigindo mais qualificação profissional.  

 

P Preço competitivo por parte da 
concorrência. 

P Qualidade associada à tradição e 
reputação no mercado. 

P Maior investimento em diferentes 
veículos midiáticos de propaganda, 
tornando-as mais conhecidas. 

 
 

Trabalhar todos estes fatores é essencial para o sucesso da instituição de 

ensino, compreendendo os aspectos positivos e negativos inerentes a gestão de 

uma empresa, ainda que esta se destine a um fim maior – educação e formação 

profissional.  

Visando melhorar o atendimento e a qualidade dos serviços prestados a 

Instituição analisada propõe a Avaliação de Reação. Entregue ao aluno ao término 

do seu curso de aperfeiçoamento profissional, tem como propósito analisar sua 

concepção a respeito de como foi o atendimento ofertado a ele em todos os sentidos 

– desde a infra-estrutura do local até como o docente ministra suas aulas. Os itens 

elencados no questionário são dispostos abaixo, cabe ao discente conceituar em: 

concordo totalmente, concordo, discordo, discordo totalmente. 
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Este questionário é de suma importância aos gestores, pois em muitas 

circunstâncias torna-se a única ferramenta disponível a eles para analisar o 

desempenho docente e propor possíveis modificações (se necessário). No 

questionário aplicado aos gestores este questionário de Avaliação de Reação foi 

indicado como um importante critério de qualidade ao desempenho docente. 

Com relação aos docentes 

• Evidenciaram domínio do tema; 

• Foram pontuais no inicio e termino das aulas; 

• Mostraram-se disponíveis para responder as perguntas dos alunos; 

• Desenvolveram atividades do curso adequadamente; 

• O relacionamento com eles foi agradável. 

 
Com relação aos recursos didáticos 

• Os recursos didáticos utilizados na sala de aula são atuais; 

• A biblioteca possui livros atualizados; 

• A biblioteca possui livros relacionados com o curso. 

 
Com relação ao curso 

• A carga horária foi suficiente; 

• As disciplinas foram importantes; 

• A quantidade de atividades práticas foi adequada; 

• Atendeu as minhas expectativas; 

• Preparou adequadamente para o desempenho das minhas atividades 

profissionais; 

• Ampliou meu universo de conhecimento. 

 
 
Com relação a sua participação 

• Participei com interesse de todas as atividades propostas em sala de aula; 

• Realizei os trabalhos solicitados nos prazos; 

• Tive um bom relacionamento com os colegas; 

• Tive um relacionamento agradável com os docentes. 
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Com relação as áreas de apoio 
• O atendimento da recepção, biblioteca, secretaria, administração, laboratório 

e coordenação foram eficientes e cordiais.  

 
Com relação a infra- estrutura 

• A iluminação, acústica, ventilação e limpeza são adequadas. 
 

Dentre as questões abertas propostas aos alunos, ou seja, que eles podem 

responder livremente estão:  

• Quais são os pontos fortes deste curso 

• Quais os pontos fracos deste curso 

• Você faria outro curso no Senac São Paulo?  Sim (  )  Não (  ) 

Apesar de ser uma instituição sem fins lucrativos, isto é, todo o ativo é 

convertido em melhorias para a própria rede (pagamento de funcionários, 

investimento em infra-estrutura, criação de laboratórios, formação e especialização 

dos funcionários, propaganda, dentre outros), pode-se afirmar que a instituição é 

competitiva na oferta de cursos de aprimoramento profissional e busca firmar-se no 

mercado através de novas políticas direcionadas às necessidades dos aprendizes.   
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10 METODOLOGIA  
 
 

O objetivo deste capítulo é descrever a metodologia de pesquisa adotada 

para a elaboração da dissertação. Pretende-se discorrer sobre: as características 

metodológicas da pesquisa; a amostra (ou seja, quem comporá o quadro de 

respondentes); os instrumentos utilizados para a coleta de dados e os 

procedimentos adotados para a análise de resultados.  

 
 
10.1 Características da pesquisa quanto à metodologia 
 
 

A realização deste estudo está baseado na pesquisa exploratória. Em todas 

as modalidades de ensino a pesquisa é essencial, pois ela consegue organizar as 

informações e facilitar o entendimento sobre questões não resolvidas. Gil define 

pesquisa como: “um procedimento racional e sistemático que tem como objetivo 

proporcionar respostas aos problemas que são propostos” (2002, p. 17). Mediante o 

levantamento do tema proposto, entende-se a necessidade de realizar uma 

pesquisa que parta dos referenciais teóricos já existentes e aprofunde-se baseando-

se no questionário aplicado a docentes, técnicos e coordenadores da área 

selecionada – Administração e Negócios.  

A escolha da pesquisa exploratória se deu por atender aos objetivos 

propostos para este estudo. As principais características desta modalidade de 

pesquisa segundo Cervo e Bervian (1996, p. 49) são: 

• Não elaborar hipóteses a serem testadas no trabalho, restringindo-se a 

definir objetivos e buscar maiores informações sobre determinado 

assunto de estudo. 

• Realizar descrições precisas da situação e descobrir as relações 

existentes entre os elementos componentes da mesma. 

A pesquisa exploratória abrange várias formas, pode ser uma revisão de 

literatura para uma melhor compreensão da questão, revisões estas colhidas em 

arquivos de empresas, periódicos comerciais e acadêmicos ou em outras fontes. A 

pesquisa em questão trabalhará com dados primários, estes são descritos por Hair 

como: 
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Os dados primários são coletados com o propósito de completar o 
projeto de pesquisa. Assim, o pesquisador está envolvido em todos 
os aspectos da transformação de dados em conhecimento. Isso inclui 
a criação de um instrumento de coleta de dados, a codificação (fase 
II), verificação de erros e analise e interpretação dos dados (fase III). 
Qualquer projeto de pesquisa que exija a criação e a implementação 
de uma survey dará origem a dados primários (2007, p.98). 

 
Os dados pesquisados serão avaliados qualitativamente. Esta modalidade de 

pesquisa quando comparada a pesquisa quantitativa é relativamente nova, atende 

principalmente as ciências humanas e sociais e tem como objetivo não mensurar, 

mas sim qualificar os dados coletados, cujos resultados servirão como meio de 

resposta ao problema da pesquisa. A definição de pesquisa qualitativa sucintamente 

é: 

“Descrições de coisas sem a atribuição direta de números. Os dados 

qualitativos geralmente são coletados utilizando-se algum tipo de entrevista não-

estruturada" (HAIR, 2007, p. 100). 

A coleta de dados para a realização deste estudo fundamenta-se no 

questionário, esta modalidade permite total liberdade de resposta ao questionado, à 

medida que é esclarecido previamente quanto aos objetivos do estudo, o propósito 

do questionário e os resultados a serem obtidos ao término de conclusão da 

pesquisa. 

 
Questionário é um instrumento de coleta de dados, constituído por 
uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por 
escrito e sem a presença do entrevistador. Em geral, o pesquisador 
envia o questionário ao informante, pelo correio ou por um portador; 
depois de preenchido, o pesquisado devolve-o do mesmo modo. 
(LAKATOS; MARCONI, 1994, p. 201). 

 
A escolha do questionário (onde  conta - se com o auxílio de pessoas 

diretamente envolvidas no problema) é justificado pelo conhecimento que elas 

possuem a respeito do assunto em questão e de serem excelentes contribuintes 

para o resultado final da pesquisa.  

 
Na pesquisa qualitativa, todas as pessoas que participam da 
pesquisa são reconhecidas como sujeitos que elaboram 
conhecimentos e produzem práticas adequadas para intervir nos 
problemas que identificam. Pressupõe-se, pois, que elas têm um 
conhecimento prático, de senso comum e representações 
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relativamente elaboradas que formam uma concepção de vida e 
orientam as suas ações individuais (CHIZZOTTI, 1991, p. 82). 

 
 Esta modalidade de pesquisa pode contar questões abertas e fechadas, ou 

seja, o respondente pode assinalar ou numerar segundo sua opção, ou ainda, pode 

escrever por extenso as respostas. Geralmente opta-se pela primeira opção, para 

os dados analisados serem mais facilmente compreendidos. 

 
 
10.2 Delimitação dos locais de pesquisa 
 
 

O local escolhido para a pesquisa será o SENAC São Paulo: Unidades Santo 

André e Osasco por possuírem convergência na oferta de programação, infra-

estrutura compatível e estarem localizadas na Grande São Paulo. 

Será descrito o perfil de cada uma das unidades a serem pesquisadas: 

 
Unidade Osasco 
 

Está localizado à Rua Dante Batiston, 248, Centro (Osasco) (figura 8). Além 

de atender a população de Osasco também atende Barueri, Cajamar, Carapicuíba, 

Cotia, Embu das Artes e outras regiões próximas.  

 
 

 
Figura 8 – Mapa de localização da Unidade de Osasco 
Fonte: SENAC-SP  



119 
 

Foi inaugurada em 1990 e oferece cursos técnicos e de especialização nas 

áreas de Administração e Negócios, Comunicação e Artes, Design de Interiores, 

Educação Ambiental, Informática, Moda, Saúde Hospitalar e Holística e Turismo e 

Hotelaria.  

A unidade (figura 9) é equipada com laboratórios para auxi liar os alunos em 

seu processo ensino-aprendizagem, buscando a associação entre teoria e prática. 

Dentre os laboratórios oferecidos pela instituição estão: laboratório de informática; 

sala-ambiente de saúde; laboratório de rádio; laboratório de fotografia; sala de 

estética corporal; laboratório de hardware (é utilizado pelos alunos do curso de 

Hardware, Técnico em Informática e Manutenção de Microcomputador); sala de 

estética facial; laboratório de podologia e massoterapia; biblioteca e auditório, nele a 

unidade promove palestras, seminários e workshops, seu auditório tem capacidade 

para 112 pessoas. 

 

 
Figura 9 – Fachada da Unidade de Osasco 
Fonte: SENAC-SP 
 
 
Unidade Santo André 
 

Está localizada à Rua Ramiro Colleoni, 110 – Centro (figura 10). Está 

instalada na cidade de Santo André desde 1966 (figura 11), atende também São 

Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá e regiões circunvizinhas.  
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Figura 10 – Mapa de localização da Unidade de Santo André 
Fonte: SENAC-SP 
 
 
 

 
Figura 11 – Fachada da Unidade de Santo André  
Fonte: SENAC-SP 
 
 

A unidade oferta cursos na área de Administração e Negócios, Comunicação 

e Artes, Design de Interiores, Educação, Saúde e Bem Estar, Informática, Marketing 

e Vendas e Turismo. As modalidades oferecidas são: cursos de qualificação, técnico 

e especialização, aprimoramento profissional, além de workshops, palestras e outros 

eventos.  
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Dentre os espaços existentes e disponibilizados aos alunos estão: sala-

ambiente de estética, biblioteca, laboratório de informática, ambiente de podologia, 

laboratório de idiomas e auditório.  

 
 
10.3 Área pesquisada 
 
 

O segmento escolhido para a realização da pesquisa é Administração e 

Negócios. Ela abrange as seguintes áreas: 

• Administração Geral; 

• Comércio Exterior; 

• Finanças e Contabilidade; 

• Gestão de Pessoas;  

• Gestão de Conhecimento; 

• Logística; 

• Marketing e Vendas.  

Os cursos oferecidos nessa área estruturam-se em três modalidades, com 

carga horária específica aos seus objetivos: 

• Aperfeiçoamento (117 títulos de cursos) – carga horária abaixo de 99 

horas; 

• Formação inicial (1 título de curso) – carga horária de 100 horas; 

• Capacitação (1 título de curso) – carga horária de 150 horas. 

 
 
10.4 Amostra 
 
 

Os respondentes serão os técnicos, coordenadores, docentes e alunos das 

Unidades pesquisadas (Santo André e Osasco). 

Segundo a estrutura regimental do SENAC cada um destes grupos pode ser 

conceituado em: 
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Corpo docente – é constituído por agentes educacionais que exercem 

funções de docência e/ou coordenação técnica, nos termos da legislação em vigor e 

de acordo com as normas estabelecidas pela Administração Regional do SENAC 

São Paulo. 

Corpo discente – é constituído pelos alunos regularmente matriculados nos 

diversos cursos ou programas educacionais mantidos direta ou indiretamente pela 

Unidade.  

Área técnica – é constituída por Técnicos de Desenvolvimento Profissional, 

Coordenadores e Especialistas de área profissionais. Tem como atribuição participar 

da elaboração, execução, avaliação e atualização da Proposta Pedagógica da 

instituição e do Projeto Pedagógico da Unidade.  

 
 
10.5 Procedimentos metodológicos para a coleta de dados 
 
 
10.5.1 Unidade Osasco 
 
 

A coleta de dados na unidade de Osasco ocorreu em um sábado – 26 de 

setembro de 2009. Anteriormente a esta data os questionários já haviam sido 

mandados para a Coordenadora da área explicando os propósitos da pesquisa. A 

escolha de uma única data para realizar a pesquisa com os alunos, docentes e 

coordenadores deve-se aos seguintes motivos: 

• A unidade só oferta os cursos de aperfeiçoamento profissional na área 

de Administração e Negócios aos sábados. 

• Os professores, em sua maioria, estão na Unidade aos sábados, sendo 

assim, seria mais viável encontrar todos em um único dia. 

A unidade foi bastante receptiva à visita realizada,  havendo prontidão dos 

coordenadores em entregar a pesquisa, bem como dos docentes. Os cursos 

visitados para os alunos responderem ao questionário foram: 

• Logística integrada (Logística); 

• Auxiliar de Administração de Pessoal (Gestão de Pessoas); 

• Assistente de Administração de Pessoal (Gestão de Pessoas); 
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• Práticas de Administração de Pessoal (Gestão de Pessoas); 

• Administração de Recursos Humanos (Gestão de Pessoas); 

• Noção de contabilidade para não contadores (Finanças e 

Contabilidade). 

Para a realização da pesquisa na Unidade contou-se com o apoio de 2 (dois) 

Coordenadores, 6 (seis) Docentes e 103 (cento e três) discentes.  

A realização da pesquisa na unidade de Osasco mostrou-se bastante fácil e 

proveitosa, todos os professores estavam cientes da visita a ser realizada, e 

mostraram-se  receptivos no contato realizado com eles em sala de aula, e na 

orientação dos alunos para que respondessem à pesquisa.  

Os alunos também  mostraram - se  solícitos, compreenderam o intuito da 

pesquisa e demonstraram interesse pelo tema, que de certa maneira tende a gerar 

ao seu término, mais qualidade na contratação de docentes para futuros cursos que 

vierem a fazer na instituição.  

Os Coordenadores já haviam respondido o questionário e enviado por e-mail, 

durante a visita à unidade apenas entregaram as vias impressas dos mesmos e 

contataram os professores informando-os sobre qual seria o propósito da visita.  

O processo de tabulação dos dados ocorreu dois dias depois, para que em 

um segundo momento fosse feita uma análise comparativa com a unidade de Santo 

André.  

 
 
10.5.2 Santo André 
 
 

A realização da pesquisa na Unidade de Santo André diferenciou-se de 

Osasco porque já existe um contato prévio com os profissionais que ali atuam, 

facilitando a realização da pesquisa, facilidade semelhante ocorreu com a 

distribuição dos questionários aos discentes.  

Os coordenadores responderam ao questionário tão logo lhes fora entregue. 

Os professores receberam uma explicação sobre a finalidade da pesquisa, o 

porquê estariam respondendo aquele questionário e a preservação de sua 
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identidade, de modo que respondessem com fidedignidade as perguntas que ali 

constavam.  

Dos 9 (nove) professores respondentes, apenas 2 (dois) responderam na 

hora, os demais levaram para a sala dos professores e entregaram posteriormente. 

Observou-se em praticamente todos os docentes certa hesitação quando lhes foi 

sugerido gravar as respostas do questionário, neste caso não seria possível 

preservar sua identidade. Em diálogo com o orientador constatou-se que apenas as 

respostas escritas bastariam, facilitando a realização da pesquisa.  

Para a realização da pesquisa em Santo André contou-se com a colaboração 

de 2 (dois) coordenadores; 9 (nove) docentes e 65 (sessenta e cinco) discentes. As 

subáreas, cujos cursos estavam sendo oferecidos na unidade Santo André durante a 

realização da pesquisa eram: 

• Administração Financeira (Finanças e Contabilidade); 

• Gerência e Supervisão de Vendas (Marketing e Vendas); 

• Recrutamento e Seleção (Gestão de Pessoas); 

• Auxiliar de Administração Pessoal (Gestão de Pessoas); 

• Administração de Recursos Humanos (Gestão de Pessoas). 

Diferente de Osasco, na cidade de Santo André, os cursos são oferecidos 

durante a semana em dias escalados no período da manhã, tarde e noite. Esta 

alternância fez com que os questionários fossem recebidos em dias diferentes.  
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11  LEVANTAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
 

Em seqüência ao capítulo 10 (dez) serão demonstrados os resultados 

coletados através da aplicação do questionário nas unidades de Osasco e Santo 

André.  

Para demonstração dos resultados serão utilizados gráficos no formato de 

pizza, (ilustrando possível diferença entre as Unidades); levantando  as informações 

da Unidade de Osasco e Santo André. Em seqüência aos dois gráficos será 

confeccionada uma tabela comparativa com os números absolutos das duas 

Unidades e seus percentuais. 

A análise dos resultados fundamentados no referencial teórico será 

disponibilizada após cada tabela, a fim de facilitar a compreensão. 

O levantamento e análise dos resultados obedecerão a seguinte ordem: 

coordenadores, docentes e discentes.  

 
 
11.1 Informações dos coordenadores das unidades Osasco e Santo André 
 
 
Gráfico 1 – Gênero: Unidade Osasco 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
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Gráfico 2 – Gênero: Unidade Santo André 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 
Tabela 2 – Gênero: Unidades de Osasco e Santo André 
GÊNERO Masculino Feminino TOTAL 

Números absolutos 2 2 4 

Números percentuais 50% 50% 100% 

Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 

Os gráficos das unidades de Santo André e Osasco demonstram percentual 

equivalente dos coordenadores entrevistados – 2 (dois) para cada unidade. O 

trabalho exercido pelo coordenador no SENAC é de fundamental importância, pois 

cabe - lhe escolher os docentes que irão trabalhar em cada uma das modalidades 

dos cursos ofertados. É de sua incumbência supervisionar o trabalho exercido pelo 

docente.  

Segundo o regimento interno da instituição cabe aos Coordenadores 

(SENAC, SÃO PAULO, 2006, p. 06):  

• Participar da elaboração, execução, avaliação e atualização da 
Proposta Pedagógica da instituição e do Projeto Pedagógico da 
Unidade. 

• Orientar, acompanhar e avaliar a programação educacional da 
Unidade e os planos de trabalho docente, adequando-os às 
necessidades dos alunos e da comunidade para garantir a 
contínua melhoria da qualidade do processo e dos resultados de 
aprendizagem.  
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• Coordenar, analisar e acompanhar processos de avaliação e de 
recuperação da aprendizagem, de aproveitamento de estudos e 
competências, bem como a realização dos estágios profissionais 
supervisionados. 

• Orientar e acompanhar o trabalho desenvolvido pelos Docentes 
com relação à qualidade dos cursos, articuladamente com os 
demais setores da unidade educacional. 

• Coordenar, participar e avaliar as reuniões pedagógicas. 

• Participar das reuniões do Conselho Pedagógico, por 
representante eleito e dos Conselhos de Curso. 

• Propor e participar do planejamento, execução e atualização dos 
planos de curso. 

• Acompanhar e atualizar o portfólio dos cursos, programas, 
produtos e serviços com base em análises de novas tendências e 
oportunidades que atendam às necessidades do mercado e da 
comunidade local. 

• Participar do processo de seleção, contratação, afastamento e 
substituição de docentes. 

• Exercer outras atribuições conferidas pelo Gestor da Unidade ou 
pelos órgãos  competentes da Administração Regional.  

 
O Coordenador da Instituição é o responsável pela  satisfação do aluno. 

Cabe-lhe analisar o trabalho do docente, mediante a avaliação de satisfação 

respondida pelo aluno. Comumente o Coordenador é alguém que já atua na 

instituição em outro segmento e passa a fazer parte deste cargo, portanto, ele tem 

know-how para exercer a função.   

 
Gráfico 3 - Faixa etária: Unidade Osasco 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
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Gráfico 4 - Faixa etária: Unidade Santo André 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 
Tabela 3 – Faixa etária dos coordenadores das Unidades de Osasco e Santo André 
FAIXA ETÁRIA 14 a 20  21 a 30  31 a 40  Acima de 40  TOTAL 

Números absolutos 0 0 1 3 4 

Números percentuais 0 0 25% 75% 100% 

Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 

Em análise aos gráficos e a tabela comparativa constata-se, que a maioria 

dos coordenadores das duas unidades, tem acima de 40 (quarenta) anos. O 

SENAC, apesar de não trabalhar com um plano de carreira valoriza o empenho dos 

profissionais e dá preferência àqueles que estão na instituição para realizar o 

processo de seleção a cargos superiores.  

 
 
Gráfico 5 - Nível de escolaridade: Unidade Osasco 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
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Gráfico 6 - Nível de escolaridade: Unidade Santo André 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 
Tabela 4 – Nível de escolaridade dos coordenadores das unidades de Osasco e Santo André 
NÍVEL DE 
ESCOLARIDADE 

Médio Superior Pós-Graduação Mestrado TOTAL 

Números absolutos 0 0 3 1 4 

Números percentuais 0 0 75% 25% 100% 

Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 

Em observância aos gráficos e a tabela comparativa, constatou-se que 75% 

dos profissionais das duas unidades possuem curso de Pós-Graduação e 25% 

Mestrado. No processo de seleção de contratação docente a exigência mínima de 

escolaridade é graduação, portanto, para atuar em áreas administrativas como a 

coordenação, espera-se que o profissional seja graduado e pós-graduado.   

Tal exigência realizada pelo SENAC vai ao encontro das necessidades do 

mercado de trabalho contemporâneo, levantadas no capítulo 5 (cinco), onde se 

discorreu sobre a importância dos anos de estudo para alavancar a carreira 

profissional.  

 
A educação emerge como prioridade nacional óbvia. A sociedade da 
informação e do conhecimento requer pessoas que estejam sempre 
aprendendo. A educação aumenta a capacidade de avanços 
tecnológicos e torna a democracia mais operacional, os mercados 
menos assimétricos e a distribuição de renda mais justa (LACOMBE, 
2005, p. 347). 
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Lacombe confirma uma obviedade em nossa sociedade – a importância da 

educação – seja para quem ainda não está empregado, ou para quem deseja 

ascender na carreira profissional. Em síntese, a educação em sua concepção é um 

diferencial individual, competitivo e de maneira mais abrangente nacional, à medida 

que possibilita também o crescimento do país.  

Atualmente, muitas instituições visando o aprimoramento dos funcionários e 

vislumbrando-os como “capital humano”, possibilitam o investimento em educação 

corporativa, seja através de bolsas de estudo, realização de cursos in company ou a 

implementação da Universidade Corporativa.  

 
[...] Uma série consistente de tendências estratégicas externas está 
tendo um enorme impacto sobre a ciência de administração, 
especificamente no campo da função humana de treinamento e 
desenvolvimento. A tentativa de convergência dessas idéias nos leva 
à conclusão de que as empresas terão, obrigatoriamente de reagir, 
quebrando paradigmas tradicionais e trazendo para si a 
responsabilidade da coordenação do aprendizado e da educação de 
seus seres humanos, procurando suprir as deficiências e o timing de 
correção do sistema educacional tradicional, seja para atrair e reter 
talentos, seja para atender à gestão do seu capital intelectual 
(JUNQUEIRA e VIANNA, 1999, p. 97). 

 
A concepção dos autores é seguida pelo SENAC, que investe em seu capital 

humano como uma forma de reter talentos; a instituição valoriza a formação 

continuada, portanto, o fato dos coordenadores terem mestrado ou pós-graduação 

está diretamente relacionado a esta política.  

 
 
Gráfico 7 - Área que coordena na Unidade de Osasco 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
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Gráfico 8 - Área que coordena na Unidade de Santo André 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 
Tabela 5 – Áreas coordenadas nas unidades de Osasco e Santo André 
ÁREAS 
COORDENADAS 

Administração 
e Negócios  

Administração e 
Negócios, 
Tecnologia da 
Informação, 
Hotelaria e Nutrição 

Administração e 
Negócios, 
Tecnologia da 
Informação, 
Design de 
Interiores e Saúde 
Ocupacional 

TOTAL 

Números 
absolutos 

2 1 1 4 

Números 
percentuais 

50% 25% 25% 100% 

Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 

Conforme observou-se na análise da instituição, o SENAC é organizado em 

áreas e subáreas, com seu respectivo coordenador, cuja função foi elencada na 

análise dos gráficos 1 (um) e 2 (dois).  

As áreas coordenadas pelos questionados serão brevemente descritas, com o 

intuito de possibilitar maior entendimento sobre suas incumbências e as possíveis 

dificuldades em contratar profissionais para estas áreas: 

 
Hotelaria 
 

O SENAC oferece programas de educação profissional para a área de 

hotelaria e turismo, formando aproximadamente 100 (cem) mil brasileiros ao ano 

para este segmento. 
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A instituição conta com 6 (seis) hotéis, 12 (doze) restaurantes e 5 (cinco) 

lanchonetes, que funcionam como empresas-escola, abertas ao público. A 

instituição conta também em seus três Centros de Turismo e Hospitalidade com 

salas-ambiente, cujo intuito é possibilitar ao aluno a vivência na área.  

São ofertados cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores; 

graduação e pós-graduação.  

A unidade de Santo André oferta aos seus alunos os seguintes cursos de 

formação inicial e continuada (SENAC – SANTO ANDRÉ, 2009): 

• Cerimonial e protocolo em eventos; 

• Básico de organização em eventos; 

• Organização e marketing de eventos corporativos. 

A unidade oferta Curso Técnico em Hotelaria e Pós-Graduação, não há 

cursos de graduação. 

A unidade de Osasco oferta para os alunos o Técnico em Turismo, além dos 

cursos de aperfeiçoamento profissional – educação inicial e continuada em (SENAC 

– OSASCO, 2009): 

• Adaptação de espaços para uso turístico; 

• Eventos temáticos: criação e desenvolvimento; 

• Festas, banquetes e gastronomia; 

• Organização de eventos promocionais; 

• Organização de feiras e exposições; 

• Organização e planejamento para o turismo receptivo; 

• Projetos turísticos na Gestão Pública; 

• Recepção e Secretaria de Eventos; 

• Turismo Cultural – orientador de visitas; 

• Técnicas operacionais e comerciais para agência de turismo. 
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Administração e Negócios – Gestão 
 

O SENAC atua em todos os segmentos para formar profissionais aptos a 

atuar na área de Administração e Negócios – cursos técnicos, graduação, pós-

graduação e capacitação inicial e continuada. São promovidos cursos in company ou 

ofertados cursos a turmas fechadas segundo as necessidades das empresas. 

Nas unidades do SENAC de Osasco e Santo André o setor de Gestão 

(Administração e Negócios) é subdivido nas áreas de: 

• Administração Geral; 

• Comércio Exterior; 

• Finanças e Contabilidade; 

• Gestão de Pessoas; 

• Logística; 

• Marketing e Vendas. 

Os cursos técnicos e de pós-graduação ofertados diferem-se entre as duas 

unidades, podendo haver correspondência ou não dos cursos oferecidos. Outro 

diferencial está nos dias da semana, para os cursos de aperfeiçoamento 

profissional: enquanto Osasco só o faz aos sábados, Santo André trabalha de 

segunda a sexta com tais modalidades, funcionando em três turnos de segunda a 

sexta – manhã, tarde e noite e aos sábados no período da manhã. 

 
 
Tecnologia e Informática 
 

O SENAC oferece formação inicial e continuada para aproximadamente 200 

(duzentas) mil pessoas em todo o Brasil anualmente. Assim, como nas demais áreas 

mencionadas são ofertados cursos técnicos, superiores e de pós-graduação, além 

dos cursos de curta duração. 

Nas unidades de Santo André e Osasco são ofertadas as seguintes 

modalidades de educação inicial e continuada em Informática:  

• Certificações em Tecnologia; 

• Computação Gráfica; 
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• Desenvolvimento de Sistemas; 

• Gestão em Tecnologia da Informação; 

• Aplicativos em Informática; 

• Internet; 

• Redes e infra-estrutura. 

Estes cursos de aperfeiçoamento profissional, de formação inicial e 

continuada, compõem o itinerário formativo, ou seja, a possibilidade do aluno 

escolher quais cursos lhe convém, e por conseqüência, dar continuidade à sua 

formação. É importante frisar que  o itinerário formativo não é equivalente ao 

itinerário profissional.  

 
Como já vimos, enquanto os Itinerários Profissionais são 
identificados no mercado de trabalho, os Formativos são definidos 
nos percursos da formação propiciada por cada instituição de 
educação profissional que possua as condições necessárias para 
sua oferta em uma dada área. Isso significa dizer que a instituição A 
poderá oferecer uma formação diferente da fornecida pela instituição 
B, e que é possível a cada aluno construir seu próprio Itinerário 
Formativo, de acordo com suas possibilidades, respeitando a 
legislação educacional vigente (REAL et al, 2005, p. 24). 

 
Esta colocação permite compreender o porquê cada instituição de ensino tem 

um perfil profissional que considera ideal para ministrar tais aulas, pois como o 

itinerário formativo é idealizado pela organização (instituição de ensino) e está à 

escolha do aluno, cada instituição poderá fazê-lo da maneira que mais lhe convier.  

 
 
Gráfico 9 - Tem dificuldades para a contratação dos docentes: Unidade Osasco 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
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Gráfico 10 - Tem dificuldades para a contratação dos docentes: Unidade Santo André 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 
Tabela 6 – Dificuldades para a contratação dos docentes nas Unidades de Osasco e Santo André 
DIFICULDADES NA CONTRATAÇÃO 
DOCENTE 

Em algumas situações TOTAL 

Números absolutos 4 4 

Números percentuais 100% 100% 

Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 

A resposta dada pelos 4 (quatro) coordenadores foi a mesma – existe 

dificuldade na contratação do docente em algumas situações – elencaram-na em: 

dificuldade de estabelecer uma relação confiável entre a capacitação do profissional 

e a experiência na área.  

Cada curso irá requerer do docente determinadas competências, algumas são 

essenciais, pois estão diretamente relacionadas à missão da instituição. O SENAC, 

por exemplo, busca contratar docentes que tenham experiência na área associada à 

didática e capacitação pedagógica. 

Serão elencadas algumas destas competências segundo a concepção de 

Rehem (2005): 

1) Gerenciar a progressão das aprendizagens dos alunos, concebendo e 

administrando situações-problema ajustadas ao nível e às possibilidades 

dos alunos e à natureza da formação profissional, sabendo correlacionar 

as atividades com as teorias que lhes dão suporte. 

2) Fazer aprender a partir de problemas, de desafios e de incertezas na área 

da formação profissional objeto do curso, com o objetivo de desenvolver, 
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nos alunos, competências de enfrentamento da realidade no campo 

profissional, levá-los a dominar os conhecimentos que a profissão requer e 

a construir novos conhecimentos. 

3) Dominar os conteúdos disciplinares da área de sua escolha e as 

respectivas didáticas e metodologias com vista a conceber, construir e 

administrar situações de aprendizagem e ensino. 

4) Correlacionar o perfil profissional objeto do curso com o componente 

curricular sob sua responsabilidade. 

5) Saber fazer o que ensina. 

6) Identificar as demandas requeridas pela sociedade contemporânea aos 

profissionais técnicos quanto a conhecimentos, habilidades, atitudes, 

valores e conduzir os programas de ensino para seu atendimento. 

7) Compreender a formação do trabalhador sob uma ótica de integralidade - 

unindo a técnica à ciência, o saber fazer ao saber por que, a preocupação 

com resultados à preocupação com o social. 

8) Saber explicar e fundamentar as próprias práticas. 

Se fosse possível, aos coordenadores, terem uma ferramenta de gestão 

capaz de determinar quais são os fatores essenciais na contratação de um docente, 

além da experiência na área (fator imprescindível) tornar-se-ia mais fácil a realização 

de seu trabalho, além de oportunizar aos aprendizes mais qualidade nos cursos 

ofertados. 

Consegue-se mediante a análise desta pergunta compreender o porquê é tão 

importante os gestores terem uma ferramenta que lhes possibilite identificar o perfil 

ideal do docente para ministrar tais cursos.  
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Gráfico 11 – Orientação do docente quanto ao seu desempenho em sala de aula – Unidade Osasco 
(múltipla escolha) 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 
Gráfico 12 – Orientação do docente quanto ao seu desempenho em sala de aula – Unidade Santo 
André (múltipla escolha) 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 
Tabela 7 – Análise do professor quanto ao seu desempenho em sala de aula: unidades Osasco e 
Santo André ( múltipla escolha) 
ANÁLISES 
REALIZADAS 

Análise do 
feedback  
dos alunos 

Reuniões 
em grupo 

Orientações 
pedagógicas 

Entrega de 
material da 
instituição para 
prévio 
conhecimento 

Total 

Números 
absolutos 

4 2 2 2 10 

Números 
percentuais 

40% 20% 20% 20% 100% 

Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
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Buscando conhecer a opinião do aluno sobre o desempenho do docente em 

sala de aula e possibilitar ao gestor um feedback a respeito, ao término do curso lhe 

é entregue um questionário, onde vários quesitos devem ser analisados, dentre eles 

destacam-se: 

• Domínio do tema pela docente; 

• Pontualidade no início e término da aula; 

• Disponibilidade e prontidão para responder as perguntas dos alunos; 

• Desenvolvimento das atividades dos cursos adequadamente; 

• Relacionamento agradável entre docente e discentes.  

A análise do desempenho docente é de fundamental importância pelo 

coordenador, pois o aluno recebe nas instituições educacionais pri vadas dois tipos 

de tratamento: é visto como um aprendiz, isto é, alguém que busca conhecimento e 

ao mesmo tempo como um cliente.  

Considerando-o como cliente a instituição prioriza estratégias de marketing, 

padronização da qualidade no atendimento, enfim, atua como uma instituição 

prestadora de serviços. Enquanto o prioriza como um aprendiz, ela busca satisfazer 

suas necessidades através de docentes devidamente capacitados, que contemplem 

as expectativas de aprendizagem destes alunos em todas as instâncias. 

Este cliente é visto como um comprador individual, ou seja, ele vai até a 

instituição em busca de um serviço – um curso – tem determinadas expectativas 

sobre o mesmo, e se estas forem supridas certamente a recompra poderá ser feita, 

garantindo a continuidade na relação entre ele e a instituição. 

Kotler et al (2002) elaborou um modelo do processo de decisão do comprador 

individual. As etapas serão transcritas e ao seu término o organograma que a 

representa: 

 
Estágio pré-compra: 

“Identificação das necessidades: o processo de compra começa no momento 

em que o comprador percebe uma necessidade ou um problema. Essa necessidade 

pode ser acionada por um estímulo interno, social ou comercial” (p. 271). 
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“Busca de informações: uma vez identificada a necessidade, a pessoa poderá 

ou não buscar informações sobre a maneira de atendê-la” (p. 272). 

“Avaliação das alternativas: a busca de informações quase sempre permitirá 

ao comprador individual reduzir os profissionais disponíveis a um conjunto de 

escolhas” (p. 273). 

Estágio de consumo: 

Compra: este fator é explicado pelos autores de uma maneira bastante 

complexa, pois a compra mesmo que passe pelas etapas anteriores, pode não se 

concretizar devido a diversos fatores, dos mais simples aos mais complexos, diretos 

ou indiretos, subjetivos ou objetivos, materiais ou imateriais e assim sucessivamente. 

“As pessoas enfrentam de diversos modos os elevados riscos percebidos, inclusive 

coletando mais informações ou mesmo esquivando-se completamente da decisão” 

(p. 277). 

Estágio de pós-compra: 

“Avaliação pós-compra: depois de comprar e utilizar um determinado serviço, 

o cliente revisará suas opiniões sobre os prestadores de serviços e formará algum 

julgamento geral de satisfação ou insatisfação”.  

A figura 12 a seguir ilustra o processo em suas respectivas etapas, em cada 

um dos estágios. 

 
 

 
Figura 12 – Modelo do processo de decisão do comprador individual 
Fonte: Kotler et al (2002, p. 271) 
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Gráfico 13 - Cuidados tomados na contratação dos docentes para os cursos de aperfeiçoamento 
profissional – Unidade Osasco  

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 
Gráfico 14 – Cuidados tomados na contratação dos docentes para os cursos de aperfeiçoamento 
profissional – Unidade Santo André  

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 
Tabela 8 – Critérios adotados na contratação do professor para os cursos de aperfeiçoamento 
profissional nas unidades de Osasco e Santo André ( múltipla escolha) 
CUIDADOS NA CONTRATAÇÃO DE 
DOCENTES  

Números 
absolutos 

Números 
percentuais 

Formação acadêmica 2 14% 

Vivência na área 4 28% 

Didática de ensino apropriada 4 28% 

Idade acima dos 26 anos 1   8% 

Conhecimento técnico 2 14% 
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CUIDADOS NA CONTRATAÇÃO DE 
DOCENTES  

Números 
absolutos 

Números 
percentuais 

Clareza na exposição dos assuntos 1   8% 

Total 14 100% 

Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 

Os dois fatores mais assinalados pelos coordenadores foram: vivência na 

área e didática de ensino apropriada. Quando se pensa em educação profissional, 

seja na área técnica, de graduação, pós-graduação ou cursos de aperfeiçoamento 

profissional é importante considerar a experiência docente. O docente não pode 

ensinar algo que ele não tem familiaridade, este é um problema que persiste há 

anos no Brasil, e as novas diretrizes educacionais propostas pelo MEC tem  

empenhado-se em modificá-las, através da realização de debates e da promulgação 

de leis que orientam as instituições. 

 
Há um forte apelo para se que trabalhe de forma integrada e 
articulada sem, contudo, banalizar a importância do domínio 
adequado dos conteúdos que deverão ser trabalhados para efetuar 
uma transposição didática contextualizada e integrada às atividades 
práticas e de pesquisa. A dificuldade reside no fato de que "ninguém 
promove o desenvolvimento daquilo que não teve oportunidade de 
construir em si mesmo. Ninguém promove a aprendizagem de 
conteúdos que não domina, nem a construção de significados que 
não possui, ou a autonomia que não teve a oportunidade de 
construir" (BRASIL, 2004, p. 05). 

 
Nesta citação do MEC é  evidente a importância de preocupar-se com a 

relação estabelecida entre teoria e prática, ou seja, o professor levar para sala de 

aula um conhecimento específico na área. Para o SENAC é indispensável este 

posicionamento docente, pois os cursos de aperfeiçoamento profissional – educação 

inicial e continuada – apresentam perfis discentes bastante heterogêneos em todos 

os sentidos. A falta de conhecimento prático do docente acarretaria perda da 

credibilidade em suas aulas e pouco conhecimento agregado aos alunos ao término 

dos cursos. 

Em relação ao segundo item elencado – didática de ensino apropriada – é 

relativo valorizar a heterogeneidade, que marca os cursos de aperfeiçoamento 

profissional, seja na modalidade inicial ou continuada. Se os professores não 

souberem lidar com os conhecimentos que os educandos trazem consigo, bem 
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como o que buscam ao ingressarem em um curso deste, certamente suas aulas não 

serão atraentes, proveitosas e os aprendizes sairão insatisfeitos. 

 
 
Gráfico 15 – Perfil ideal, sob o ponto de vista dos coordenadores, para o docente que ministra aulas 
em cursos de aperfeiçoamento profissional – Unidade Osasco  

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 
Gráfico 16 – Perfil ideal, sob o ponto de vista dos coordenadores, para o docente que ministra aulas 
em cursos de aperfeiçoamento profissional – Unidade Santo André 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
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Tabela 9 – Perfil ideal, sob o ponto de vista dos coordenadores, para o docente que ministra aulas em 
cursos de aperfeiçoamento profissional nas unidades de Osasco e Santo André ( múltipla escolha)  
PERFIL DO DOCENTE SEGUNDO A VISÃO 
DA COORDENAÇÃO 

Números 
absolutos 

Números 
percentuais 

Didática de ensino 4 27% 

Experiência profissional 4 27% 

Dinamismo 2 13% 

Formação acadêmica 2 13% 

Comprometimento 1 7% 

Idade acima de 26 anos 1 7% 

Postura ética 1 7% 

TOTAL 15 100% 

Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 

Considerando os itens elencados pelos coordenadores os mais relevantes 

para eles ao levantar o perfil docente adequado, para lecionar na referida instituição 

seriam: didática de ensino e experiência profissional na área em que atua. Estes 

itens assemelham-se  aos da questão anterior sobre os critérios adotados pelos 

coordenadores ao selecionarem um profissional. 

A experiência na área é um item imprescindível no SENAC, à medida que os 

cursos de aperfeiçoamento profissional precisam transmitir aos alunos a realidade 

daquele mercado e fomentar-lhe o desejo de dar prosseguimento aos estudos, 

através do itinerário formativo. Em um curso de curta duração, a equipe de gestão 

não pode trabalhar com um profissional que não tenha experiência na área e por 

conseqüência tenha poucas informações a transmitir para os alunos.  

Este item não será comentado de forma detalhada nesta seção do estudo à 

medida que está diretamente relacionado ao instrumento de pesquisa elaborado 

para a realização de estudo e será discutido no próximo capítulo. 
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Gráfico 17 – Se o docente necessitar de aperfeiçoamento profissional quais são os procedimentos 
adotados por você enquanto coordenador – Unidade Osasco (questão de múltipla escolha) 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 
Gráfico 18 – Se o docente necessitar de aperfeiçoamento profissional quais são os procedimentos 
adotados por você enquanto coordenador – Unidade Santo André (questão de múltipla escolha) 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 
Tabela 10 – Necessidades de aperfeiçoamento dos docentes para os cursos de aperfeiçoamento 
profissional nas Unidades de Osasco e Santo André ( múltipla escolha) 
NECESSIDADE DE APERFEIÇOAMENTO 
DOS DOCENTES 

Números 
absolutos 

Números 
percentuais 

Indicação de cursos do PDE 3 30% 

Indicação de cursos em outras unidades da 
Instituição 

4 40% 

Interação com outras unidades 2 20% 

 Números Números 
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NECESSIDADE DE APERFEIÇOAMENTO 
DOS DOCENTES 

absolutos percentuais 

Indicação bibliográfica 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 

O fato de o professor ser contratado pela instituição, não significa que ele terá 

um desempenho de excelência. Contudo, os coordenadores têm como missão 

atentar para o desempenho docente, e por conseqüência, buscar sanar quaisquer 

problemas que eles venham a ter em sala de aula. A satisfação do cliente é uma das 

premissas adotadas pela instituição, e está elencado no item satisfação, qualidade 

de aprendizagem.  

Para a garantia do processo ensino-aprendizagem o gestor deve atentar para 

itens importantes, como a comunicação estabelecida entre ele e o docente e a 

opinião dada pelo aluno ao responder o questionário que lhe é entregue pela 

instituição ao término de seu curso. A forma como  o professor leciona e transmite os 

conteúdos é essencial, pois independente da infra-estrutura da instituição e de tudo 

que ela proporciona ao aluno é realmente o docente quem fará o diferencial. 

As instituições educacionais atualmente estão primando pela qualidade no 

ensino como diferencial competitivo, isto é, constata-se um pensamento de cunho 

pedagógico e de gestão administrativa ao mesmo tempo. 

 
Tem se difundido bastante a noção de qualidade retirada da 
concepção neoliberal da economia, a qualidade total. Aplicada ao 
sistema escolar e às escolas, a qualidade total tem como objetivo o 
treinamento de pessoas para serem competentes no que fazem, 
dentro de uma gestão eficaz de meios, com mecanismos de controle 
e avaliação dos resultados, visando a atender a imperativos 
econômicos e técnicos (LIBÂNEO, 2003, p. 53).  

 
Libâneo esclarece que a qualidade no ensino é uma das principais 

ferramentas a serem trabalhadas pelo gestor, visando não apenas o status da 

educação, mas também a garantia de aprendizagem aos educados. 

 

 

 



146 
 

Gráfico 19 – Considerações realizadas pelos coordenadores quanto aos cursos de aperfeiçoamento 
profissional (Unidade Osasco) 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 
Gráfico 20 – Considerações realizadas pelos coordenadores quanto aos cursos de aperfeiçoamento 
profissional (Unidade Santo André) 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
Tabela 11 – Considerações levantadas pelos coordenadores a respeito dos cursos de 
aperfeiçoamento profissional ( múltipla escolha) 
CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DOS 
CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO 
PROFISSIONAL 

Números 
absolutos 

Números 
percentuais 

Aperfeiçoamento dos alunos em prazo 
reduzido 

2 14% 

Alunos possuem a possibilidade de vivenciar a 
profissão ou área escolhida 

2 14% 
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CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DOS 
CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO 
PROFISSIONAL 

Números 
absolutos 

Números 
percentuais 

Alunos exigentes em relação ao conteúdo, 
infra-estrutura, material didático e docente 

4 28% 

Alunos que buscam a prática das atividades 
laboral 

3 21% 

Interação entre alunos e docentes 1 9% 

Maior comprometimento dos alunos em 
relação aos cursos de Educação Formal 

2 14% 

TOTAL 14 100% 

Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 
11.2 Informações dos docentes das unidades Osasco e Santo André 
 
 

O objetivo desta seção é trazer a mensuração dos dados das unidades de 

Osasco e Santo André, referente a opinião dos docentes a respeito do perfil que 

melhor enquadra-se à instituição. 

 
 
Gráfico 21 – Gênero docente: Unidade Osasco 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
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Gráfico 22 – Gênero docente: Unidade Santo André 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 
Tabela 12 – Gênero: unidades de Osasco e Santo André 
GÊNERO Masculino Feminino TOTAL 

Números absolutos 5 10 15 

Números percentuais 34% 66% 100% 

Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 

O exercício da docência no SENAC-SP é organizado segundo a competência 

e área de atuação prévia do profissional, ou seja, selecionam-se aqueles que estão 

atuando na área, a fim de que a relação entre professores e alunos seja 

estabelecida preferencialmente na prática.  

Segundo o Regimento Interno do SENAC-SP, cabe aos docentes no exercício 

de sua função (2006, p. 09 e 10): 

 
I. Participar da elaboração, execução, avaliação e atualização da 
Proposta Pedagógica da instituição e do Projeto Pedagógico da 
Unidade.  

II. Proporcionar condições de participação ativa dos alunos no 
processo de aprendizagem.  

III. Elaborar planos de trabalho coerentes com a Proposta 
Pedagógica da instituição, com o Projeto Pedagógico da Unidade e 
com as estratégias para o desenvolvimento das ações didáticas sob 
sua responsabilidade.  

IV. Acompanhar e avaliar contínua e sistematicamente o 
desempenho do Aluno, sua autonomia na aprendizagem e, quando 
necessário, planejar e executar diferentes estratégias de ensino 



149 
 

focadas na garantia de aprendizagem e que possibilitem a superação 
de dificuldades identificadas.  

V. Informar os alunos sobre sua aprendizagem com relação às 
competências previstas no perfil profissional de conclusão.  

VI. Participar, mediante representante eleito, das reuniões do 
Conselho Pedagógico.  

VII. Participar dos Conselhos de Curso pertinentes, bem como de 
outras atividades relacionadas com o desenvolvimento intelectual, 
profissional e social dos Alunos.  

VIII. Desenvolver as aulas e demais atividades sob sua 
responsabilidade, e participar do planejamento, dos processos de 
avaliação e de programas especiais para o desenvolvimento de 
competências previstas nos planos de curso.  

IX. Encaminhar à Secretaria Educacional os registros das atividades, 
dos resultados de avaliação e da freqüência dos Alunos, nos prazos 
estabelecidos em calendário da Unidade.  

X. Exercer outras atribuições conferidas pelo Gestor da Unidade ou 
pelas autoridades competentes.  

 
O docente dos cursos de aperfeiçoamento profissional tem a liberdade e 

autonomia de alterar seu plano de aula, contanto que não fuja da proposta 

previamente estabelecida pela instituição, ao ofertar o curso ao cliente/aprendiz na 

contratação do mesmo. Sendo assim, a Instituição busca trabalhar a autonomia do 

professor, necessária e inerente ao exercício docente, e não desviar-se de seu 

escopo de atendimento e conteúdos previamente delimitados.  

 
 
Gráfico 23 - Faixa etária docente: Unidade Osasco 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
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Gráfico 24 - Faixa etária docente: Unidade Santo André 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 
Tabela 13 – Faixa etária dos docentes das unidades de Osasco e Santo André 
FAIXA ETÁRIA 14 a 20  21 a 30  31 a 40  Acima de 40  TOTAL 

Números absolutos 0 0 4 11 15 

Números percentuais 0 0 27% 73% 100% 

Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 

Segundo a política da instituição não existe um critério para a contratação dos 

docentes pela faixa etária, conforme será possível constatar no capítulo doze, onde 

será descrito o perfil, a instituição no momento da contratação analisa diversos 

fatores. A faixa etária é importante de ser considerada porque implica em formação 

profissional compatível com o cargo a ser exercido, isto é, graduação, possivelmente 

pós-graduação e o imprescindível “vivência na área”. 

A questão da idade, portanto, é avaliada pela instituição, mas há de se 

considerar que não existe nenhuma legislação que discorra a respeito, isto é, que 

sinalize sobre a relação entre experiência e docência nos cursos de 

aperfeiçoamento profissional, ou ainda, como proceder para contratar um docente.  

 
Parece-nos que uma solução viável é adotar essa lógica da licença 
por área profissional, mas que sua efetiva habilitação para os 
diversos cursos e disciplinas da área ocorra, mediante o estágio, 
para uma ou mais subáreas e que futuras habilitações em outras 
subáreas possam ocorrer mediante formação continuada, portanto, 
ao longo do próprio exercício da profissão (MOURA, 2008, p. 35). 

 
Segundo a concepção de Moura, a formação específica na área é relevante, 

bem como a educação continuada e a necessidade do docente ter um vínculo com a 
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área que atua. Em conclusão, pode-se afirmar que não é possível um docente ter 

todos estes atributos, se não tiver atingido uma determinada faixa etária. Há 

possibilidades de haver controvérsias neste sentido, isto é, haver profissionais que 

mesmo não atingindo a faixa etária acima dos 26 anos tenha competência para 

tanto, entretanto, são casos isolados a serem analisados por cada coordenador da 

área. O objetivo precípuo da instituição é visar o aprendizado discente, a 

qualificação dos cursos e o que o mercado de trabalho efetivamente necessita.  

 
 
Gráfico 25 - Nível de escolaridade docente: Unidade Osasco 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 
Gráfico 26 - Nível de escolaridade docente: Unidade Santo André 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
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Tabela 14 – Nível de escolaridade dos docentes das unidades de Osasco e Santo André 
NÍVEL DE ESCOLARIDADE Pós-Graduação Mestrado  TOTAL 

Números absolutos 8 1 9 

Números percentuais 89% 11% 100% 

Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 

O curso superior para o exercício da docência no SENAC é condição sine qua 

non. Em relação a pós-graduação e ao mestrado, os mesmos, não são exigidos, 

mas, na seleção se houver algum critério a ser observado, estes são analisados 

positivamente.  

A instituição, por si só, valoriza a formação continuada do professor, 

acreditando ser um elemento de excelência e qualificação profissional, à medida que 

o professor é o responsável direto pelo contato existente entre a instituição e o 

cliente/aprendiz. 

 
Entidades da área da educação, tais como Anped, Anfoppe, Anpae, 
Cedes e Forundir, têm reiterado argumentos que evidenciam a 
impropriedade das soluções que acabam transformando políticas 
emergenciais de formação de professores em soluções 
permanentes. Têm, igualmente, chamado a atenção para a 
necessidade de uma ampla e massiva política que leve à 
consolidação de um sistema nacional de formação docente, que 
inclua a modalidade inicial, a continuada, as necessárias articulações 
entre formação inicial e continuada, bem como estratégias de 
formação de formadores. O que se requer é a inclusão das 
demandas de formação de professores para a educação profissional 
no bojo desta discussão, preservando-se o caráter unitário deste 
sistema nacional de formação docente, evitando-se dar continuidade 
à fragmentação das políticas (MACHADO, 2008, p. 15). 

 
Conforme Machado sinaliza, a formação é um processo essencial, ainda que 

seja nos cursos de aperfeiçoamento profissional e técnico, independente da área 

que o professor lecione formar-se continuadamente é de fundamental importância, 

pois o processo de conhecimento e aquisição de informações é ininterrupto. 

Em consonância ao que Machado afirmou e a própria idéia levantada neste 

estudo, da importância da formação continuada recorrer-se-á a Freire, que levanta 

“tal bandeira” com pertinência e sabedoria: 

 
Como professor crítico, sou um “aventureiro” responsável, 
predisposto à mudança, à aceitação do diferente. Nada do que 
experimentei em minha atividade docente deve necessariamente 
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repetir-se. Repito, porém, como inevitável, a franquia de mim mesmo, 
radical, diante dos outros e do mundo. Minha franquia ante os outros 
e o mundo mesmo e a maneira radical como me experimento 
enquanto ser cultural, histórico, inacabado e consciente do 
inacabamento (FREIRE, 2003, p. 50). 

 
Reforça-se, portanto, a idéia defendida neste estudo da importância do 

docente ser qualificado, especializado em sua área de atuação e alguém capaz de 

se aperfeiçoar constantemente.  

 
Gráfico 27 – Tempo em que atua na instituição – Unidade Osasco 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 
Gráfico 28 – Tempo em que atua na instituição – Unidade Santo André 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
Tabela 15 – Tempo de atuação dos docentes das unidades de Osasco e Santo André 
TEMPO DE ATUAÇÃO NA 
INSTITUIÇÃO 

1-5 anos 6-11 
anos 

11 anos acima TOTAL 

Números absolutos 7 5 3 15 
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Números percentuais 46% 34% 20% 100% 

Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 

Em relação ao tempo de atuação dos docentes, percentualmente o número 

mais expressivo é o que corresponde ao período de 1 (um) a 5 (cinco) anos. O 

SENAC trabalha com diferentes tipos de contratação de docentes para cursos de 

aperfeiçoamento profissional. Entretanto, estas diferenças na modalidade de 

contratação não impactam na qualidade do curso ofertado, na autonomia docente 

para a realização do planejamento pedagógico do curso. 

Uma das ações promovidas pela instituição que vem a confirmar esta 

homogeneidade no tratamento e preparo docente é o Plano de Desenvolvimento  

Educacional (PDE): 

 
A flexibilização e a diversificação do Programa, permitindo a 
composição de diferentes itinerários formativos, de modo a 
contemplar variações nos formatos de contratação; a responder às 
exigências relacionadas com as diferentes funções e atribuições dos 
profissionais da educação que atuam na Instituição; e a atender a 
demandas específicas eventualmente identificadas (SENAC – SP, 
2009, p. 25).  

 
Algumas informações concernentes à forma de contratação docente estão 

disponíveis somente para os funcionários da instituição que trabalham nesta área, 

sendo assim não é possível o aprofundamento deste assunto.  

 
Gráfico 29 – Subárea de atuação: Unidade Osasco 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
Gráfico 30 – Subárea de atuação: Unidade Santo André 
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Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 
Tabela 16 – Subárea de atuação das unidades de Osasco e Santo André 
SUBÁREA DE ATUAÇÃO NAS 
UNIDADES 

Finanças e 
contabilidade 

Gestão de 
pessoas 

Logística Marketing 
e vendas 

TOTAL 

Números absolutos 5 6 2 2 15 

Números percentuais 34% 40% 13% 13% 100% 

Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 

O SENAC apresenta subáreas segundo sua demanda, desta ordem nem 

todas as unidades do SENAC-SP ofertarão os mesmos cursos, no mesmo período 

de tempo. A região geográfica onde a instituição está situada tem um impacto 

significativo, pois segundo as suas necessidades a instituição se estruturará para 

ofertar o que realmente a comunidade necessita.  

O setor de serviços tem apresentado um crescimento econômico relevante na 

composição do PIB (Produto Interno Bruto) das cidades, isto faz com que haja uma 

procura maior por cursos de aperfeiçoamento profissional nestes segmentos, 

implicando em um aumento na demanda junto às instituições ofertantes.  

Neste crescimento as cidades pesquisadas, segundo informações obtidas nos 

sites da Prefeitura de Santo André e do IBGE (município de Osasco) também 

apresentaram um crescimento expressivo no setor de serviços na composição do 

PIB, o que justifica a diferença na oferta de áreas e subáreas.  
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Figura 13 – Números de estabelecimentos formais em Santo André 
Fonte: Observatório Econômico (2008, p. 07) 
 
 

 
Figura 14 – Componentes do produto interno bruto de Osasco 
Fonte: IBGE (2006) 
 
 

Em outros segmentos econômicos, deve-se ressaltar a presença do SENAI e 

do SEBRAE, que possibilitam a especialização e o aperfeiçoamento profissional no 

segmento industrial e empreendedor respectivamente.   

 
 
Gráfico 31 – Dificuldades em ministrar os cursos de aperfeiçoamento profissional: Unidade Osasco 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
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Gráfico 32 – Dificuldades em ministrar os cursos de aperfeiçoamento profissional: Unidade Santo 
André 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 
Tabela 17 – Você enfrenta dificuldades em ministrar cursos de aperfeiçoamento profissional 
DIFICULDADES EM MINISTRAR 
CURSOS DE 
APERFEIÇOAMENTO 
PROFISSIONAL 

Não Sim, em algumas 
situações 

TOTAL 

Números absolutos 10 5 15 

Números percentuais 66% 34% 100% 

Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 

Os cursos de aperfeiçoamento profissional na concepção dos docentes 

apresentam algumas dificuldades em ser ministrado, a minoria – 34% - assinalou 

que as possuem, dentre elas ressaltaram: 

• Diferença do nível de conhecimento e cultura; 

• Restrições de disponibilidade de projetor multimídia (data show); 

• Em alguns cursos faltam equipamentos de informática para explicar 

declarações e obrigações fiscais; 

• Alunos sem qualquer conhecimento na área; 

• Nível de ensino dos alunos não equivalentes.  

Dentre as dificuldades levantadas pelos docentes, no que tange as diferenças 

do nível de conhecimento e cultura, alunos sem qualquer conhecimento na área e 

nível de ensino dos alunos, há de se compreender que a instituição é aberta à 
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diversidade e a todos os tipos de aprendizes, sendo assim requer-se do docente um 

preparo especial, e nem sempre todos o apresentam.  

As orientações básicas são:  

 
� Sensibilizar e mobilizar pessoas, organizações e comunidades para 
a busca de soluções para seus problemas, para a superação das 
diferentes formas de exclusão social, para o desenvolvimento 
sustentável e para a melhoria da qualidade de vida individual e 
coletiva;  
� Contribuir para que o educando desenvolva suas potencialidades, 
estimulando um contínuo processo de desenvolvimento, sendo 
fundamental esta perspectiva, de educação permanente;  
� Ter como valores e princípios a autonomia das pessoas, 
organizações e comunidades, a participação no coletivo no qual 
estão inseridas, a ética, a solidariedade e o respeito à diversidade 
(SENAC – SÃO PAULO, 2005, p. 05).  

 
Considerando os itens analisados na citação, percebe-se que a instituição  

preocupa-se em atender a diversidade social e cultural existente. Tal dificuldade 

sinalizada pelos docentes é plenamente justificável. Contudo, o elitismo educacional 

e a segregação baseada nos conhecimentos prévios do aprendiz não são premissas 

adotadas pela instituição.  

Confirmando a importância da diversidade, não só pelos preceitos adotados 

pela instituição, mas também, por outros documentos oficiais da educação segue 

comentário: 

 
O professor deve lidar com a diversidade, focar e comprometer-se 
com a aprendizagem dos alunos, além de ser capaz de trabalhar em 
equipes multidisciplinares. Um novo perfil de competências é 
requerido e, na verdade, exige-se um profissional capaz de “agir na 
urgência e decidir na incerteza” (CANÁRIO et al, 2002, p. 159). 

 
O exercício da docência está além das capacidades que o professor julga ser 

necessário, educar vai além, requer profissionalismo, dedicação, competência e 

audácia para superar fatores adversos. 
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Gráfico 33 – Preparação do docente para ministrar aulas em cursos de aperfeiçoamento profissional: 
Unidade Osasco 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 
Gráfico 34 – Preparação do docente para ministrar aulas em cursos de aperfeiçoamento profissional: 
Unidade Santo André 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 
Tabela 18 – Preparação docente para ministrar aulas em cursos de aperfeiçoamento profissional 

MEIOS PELOS 
QUAIS OS 

DOCENTES 
SE 

PREPARAM 

Atualização 
através de 
referenciais 
teóricos e 
formação 
continuada 

Através da 
experiência na 
área 

Atualização 
segundo às 
necessidades 
e mudanças 
do mercado 
seguindo a 
área de 
atuação 

Preparação 
de atividades 
e dinâmica 
para facilitar o 
aprendizado 
do aluno 

TOTAL 

Números 
absolutos  

11 2 1 1 15 
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Números 
percentuais 

74% 14% 6% 6% 100% 

Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 

De todas as opções apontadas pelos docentes (questão aberta), a mais 

significativa, foi a atualização através de referenciais teóricos e a formação 

continuada. Entende-se por referencial teórico a consulta a livros, revistas e sites de 

instituições reconhecidas na subárea onde atuam, por exemplo, os docentes em 

finanças recorrem ao site da Receita Federal e os de Marketing e Vendas ao site do 

PROCON. Tal procura justifica-se pelas mudanças constantes nas legislações 

vigentes.  

Independente das mudanças legislativas é certo que o docente precisa buscar 

seu aperfeiçoamento profissional através de pesquisas. Em tese, a pesquisa deveria 

ser inerente ao exercício da docência, ainda que se saiba, que nem sempre tal 

premissa é verdadeira.  

A respeito desta necessidade de atualização e pesquisa Demo esclarece 

pertinentemente: 

 
A pesquisa funda o ensino e evita que este seja simples repasse 
copiado. Ensinar continua função importante da escola e da 
universidade, mas não se pode mais tomar como ação auto-
suficiente. Quem pesquisa, tem o que ensinar; deve, pois, ensinar 
porque “ensina” a produzir, não a copiar. Quem não pesquisa, nada 
tem a ensinar, pois apenas ensina a copiar. Pesquisa aponta para a 
direção correta da aprendizagem, que deve ser elevada a “aprender 
a aprender”. Aprender é uma necessidade, de ordem instrumental, 
mas a emancipação se processa pelo aprender a aprender. É 
fundamental, portanto, ensinar a pesquisar, ou seja, superar a mera 
aprendizagem, sempre que possível. No fundo, só aprende quem 
aprende a aprender (DEMO, 1993, p. 128 e 129). 

 
Nesta citação de Demo encontra-se a base para o exercício da docência – a 

pesquisa – o autor articula com precisão a relação – aprendizagem, pesquisa e 

ensino – não os dissociando e evidenciando o quão um é relevante e inerente ao 

outro.  
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Gráfico 35 – O ensino superior é relevante para ministrar aulas em cursos de aperfeiçoamento 
profissional: Unidade Osasco 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 
Gráfico 36 – O ensino superior é relevante para ministrar aulas em cursos de aperfeiçoamento 
profissional: Unidade Santo André 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 
Tabela 19 – Relevância do Ensino Superior para ministrar aulas de cursos de aperfeiçoamento 
profissional 
RELEVÂNCIA DO ENSINO SUPERIOR 
PARA  MINISTRAR AULAS DE CURSOS DE 
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL 

Sim  Indiferente TOTAL 

Números absolutos 13 2 15 

Números percentuais 87% 13% 100% 

Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
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Dos 15 (quinze) docentes questionados, 13 (treze) deles sinalizaram sobre a 

importância do Ensino Superior em sua formação, para ministrar aulas nos cursos 

de aperfeiçoamento profissional. Deve-se  considerar que, mesmo não atuando em 

áreas onde haja tal necessidade, ainda assim o Ensino Superior tem uma relevância 

expressiva, considerando as perspectivas abertas a quem se gradua e dá 

continuidade aos seus estudos. 

Há de se considerar que uma parcela pouco expressiva da população 

brasileira tem ensino superior6, portanto, aquele que se predispõe a ensinar 

necessita ser capaz o suficiente de compreender a importância de sua formação, 

especialização e continuidade em seus estudos. Conforme mencionou-se através 

das idéias de Freire e Demo, a educação e o aprender a aprender e aprender a 

ensinar é de fundamental importância na educação de qualidade e na formação de 

alunos, que efetivamente consigam por em prática os conteúdos que lhes são 

ensinados.  

 
Para que a educação brasileira se transforme, para que a qualidade 
da relação ensino-aprendizagem esteja à altura das expectativas do 
nosso povo e de toda a nação, é preciso que as instituições 
formadoras de professores construam projetos inovadores [...], 
tratem os conteúdos articulados com suas didáticas específicas e 
concebam a avaliação como orientação de trabalho. Sua meta deve 
ser a de formar profissionais capazes de cuidar do seu próprio 
desenvolvimento, com ampla cultura geral e profissional, assim como 
sólidos conhecimentos sobre crianças, jovens e adultos. Se esse é o 
professor de que o Brasil precisa, urge preparar as novas gerações 
de docentes e, ao mesmo tempo e com igual empenho, oferecer 
meios para aqueles que já estão lecionando refletirem sobre suas 
práticas e poderem adequá-las às novas exigências do ensino 
(GOUVÊA, 2002, p. 222). 
 

 
Gouvêa aponta a importância da educação inicial para o docente com o intuito 

de formar pessoas mais capacitadas e futuramente profissionais que atendam às 

necessidades do mercado de trabalho. A educação superior no Brasil apesar de 
                                                                 

6 No início dos anos 60, atingia de 2 a 5% da população de 18 a 24 anos e, hoje, atinge 25,2%, de 
acordo com dados da UNESCO de 2006. A dificuldade histórica de ascensão à universidade faz com 
que, hoje, boa parte dos estudantes que chegam ao ensino superior componham a primeira geração 
na universidade da sua respectiva família (GUIMARÃES, 2009). 
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atender a uma quantidade pouco expressiva, quando se trata de formação docente, 

precisa agregar mais qualidade à quantidade.  

 
 
Gráfico 37 – Fatores de relevância para ministrar cursos de aperfeiçoamento profissional: Unidade 
Osasco 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 
Gráfico 38 – Fatores de relevância para ministrar cursos de aperfeiçoamento profissional: Unidade 
Santo André 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 
Tabela 20 – Fatores de relevância para ministrar cursos de aperfeiçoamento profissional nas 
unidades de Osasco e Santo André  
FATORES DE RELEVÂNCIA PARA MINISTRAR CURSOS DE 
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL 

Números 
absolutos 

Números 
percentuais 

Formação acadêmica 4 20% 

Experiência  na área 7 33% 
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FATORES DE RELEVÂNCIA PARA MINISTRAR CURSOS DE 
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL 

Números 
absolutos 

Números 
percentuais 

Método pedagógico adotado 2 10% 

Ambos associados 8 37% 

TOTAL 21 100 

Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 
Gráfico 39 – Você tem o perfil adequado para lecionar nos cursos de aperfeiçoamento profissional – 
Unidade Osasco 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 
Gráfico 40 – Você tem o perfil adequado para lecionar nos cursos de aperfeiçoamento profissional – 
Unidade Santo André 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
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Tabela 21 – Você considera que tem o perfil ideal para ministrar aulas em cursos de aperfeiçoamento 
profissional  
VOCÊ TEM O PERFIL IDEAL PARA MINISTRAR AULAS EM 
CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL 

Sim Total 

Números absolutos 15 15 

Números percentuais 100% 100% 

Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 

O objetivo desta questão é evidenciar a concepção que os docentes têm a 

respeito do seu próprio trabalho, além de sinalizarem se tem o perfil ou não, coube a 

eles justificarem a resposta, levantando possíveis observações concernentes a 

forma como ministram suas aulas.  

Esta questão foi formulada, porque comumente observa-se por parte dos 

docentes que não atuam exclusivamente na área de licenciatura certa relutância em 

reconhecer tal profissão como algo que faça parte de sua vida. Constantemente 

ouvem-se diálogos entre docentes afirmando que o fazem para complementar a 

renda, experimentar uma nova profissão, enfim, não vêem a dimensão e a 

responsabilidade do exercício da docência. Considerando a importância dos cursos 

de aperfeiçoamento profissional é imprescindível que haja esta conscientização, do 

quão relevante é “sentir-se” docente e não “estar” docente.  

Dentre as justificativas apontadas pelos docentes ao afirmarem que tem o 

perfil ideal para lecionarem estão: 

• Busca pelo aperfeiçoamento constante; 

• Vivência na área; 

• Tempo em que exercem tal profissão; 

• Dedicação a pesquisas e estudos na área; 

• Relação entre a teoria e a prática, ou seja, o que vivenciaram em seu 

dia-a-dia no mercado de trabalho e como podem aplicar em sala de 

aula transmitindo tais informações aos seus alunos; 

• Realização pessoal e profissional em lecionar. 

Em relação ao perfil que a instituição tem, e o perfil ideal do docente discutir-

se-á posteriormente na criação da ferramenta. 
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Gráfico 41 - Registre suas possíveis considerações sobre os cursos de aperfeiçoamento profissional 
– Unidade Osasco 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 
Gráfico 42 - Registre suas possíveis considerações sobre os cursos de aperfeiçoamento profissional 
– Unidade Santo André 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 

 
 
Tabela 22 – Registre suas possíveis considerações sobre os cursos de aperfeiçoamento profissional 
REGISTRE SUAS POSSÍVEIS CONSIDERAÇÕES SOBRE OS 
CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL 

Números 
absolutos 

Números 
parciais 

Satisfeito 11 73% 

Parcialmente satisfeito 4 27% 

Total 15 100% 
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Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 

Dentre as considerações feitas pelos docentes, duas foram praticamente 

presentes em todas as respostas, primeiramente, eles acreditam na necessidade de 

haver uma triagem quanto a seleção dos alunos, isto é, mesma faixa etária, 

conhecimentos prévios, alguma maneira de selecionar, a fim de que, não haja tantas 

disparidades, principalmente de conhecimento. 

Segundo também apontado é a questão da carga horária, para muitos mesmo 

sendo cursos de curta duração haveria necessidade de estender o tempo que os 

alunos permanecem na instituição, pois assim seria possível trocar mais informações 

e trabalhar melhor os conteúdos propostos.  

Seguem duas opiniões de docentes de Osasco e Santo André sobre o porquê 

não estão totalmente satisfeitos com os cursos livres: 

“São de extrema importância, porém, tendo como importante um ‘filtro’ no ato 

da matrícula, de forma que todos fiquem no mesmo, ou próximo grau de 

conhecimento” (docente Osasco da subárea de Gestão de Pessoas há 8 anos na 

instituição). 

“Acho que os cursos livres atendem muito bem seus objetivos, salvo alguns 

casos em que o aluno não tem qualquer conhecimento ou experiência na área; 

também vejo que eles devem ser reavaliados temporariamente e revista a carga 

horária” (docente Santo André da subárea de Gestão de Pessoas há 3 anos na 

instituição). 

Segundo uma análise dos coordenadores da instituição ,estas concepções 

dos docentes realmente possuem relevância, entretanto, na carga horária não há  

mudanças, porque a mesma foi previamente delimitada, estruturada e cumpre pré-

requisitos da Gerência de Desenvolvimento de Produtos (SENAC-SP), tema 

discorrido detalhadamente no capítulo 7 (sete). 

É possível apontar esta questão da carga horária como um problema de 

estruturação curricular, à medida que os cursos são previamente montados segundo 

as necessidades do mercado, cria-se um piloto e os professores das instituições 

devem adequar-se a eles. Isto significa, que não são considerados os fatores que os 
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professores apontam como relevantes, principalmente devido a dimensão e atuação 

da instituição. 

Verifica-se que este problema da instituição – a elaboração do currículo, 

carga horária e planejamento – de “cima para baixo” faz parte da história da 

educação no Brasil. Constata-se que aqueles que organizam todo o processo 

pedagógico não estão em sala de aula, não vivenciam os problemas dos 

professores e as necessidades que os mesmos possuem em busca de uma 

educação de qualidade. Em síntese, a insatisfação parcial dos docentes da 

instituição pesquisada, vai ao encontro, dos problemas apontados por outros 

docentes. 

Há de considerar-se que a realização desta pesquisa – mapeamento e 

criação do perfil ideal para os docentes que ministram cursos de aperfeiçoamento 

profissional – buscou basear-se na concepção de todos os envolvidos no  processo 

direta ou indiretamente, pois acredita-se que a educação deve ser envolta a 

múltiplos olhares e concepções. 

Complementando o raciocínio aqui desenvolvido, a citação confirma a 

questão das deficiências curriculares na estrutura organizacional da educação: 

 
Em nossa cultura política, o Estado os governos ou os grupos 
técnicos, políticos e intelectuais e, recentemente, até organizações 
privadas, definem o que convém à sociedade, às famílias e às 
escolas, aos profissionais, sobretudos de educação básica. Este é o 
primeiro traço: pensar que toda inovação social, cultural ou 
pedagógica será sempre iniciativa de um grupo iluminado 
modernizante, que antevê por onde devem avançar a sociedade os 
cidadãos e que prescreve como as instituições sociais têm de 
renovar-se e atualizar-se (ARROYO, 2003, p. 133). 

 
Na criação da ferramenta se buscará trabalhar sempre com as opiniões 

majoritárias, entretanto, neste caso será analisada a opinião dos docentes que se 

mostrarem parcialmente satisfeitos – 26%, isto porque, o intuito deste estudo e 

mapeamento é analisar criticamente as questões que permeiam o currículo, a 

gestão organizacional e a proposta pedagógica da instituição.  
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11.3 Informações dos discentes das unidades Osasco e Santo André 
 
 
Gráfico 43 - Gênero dos discentes: Unidade Osasco 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 

 
 
Gráfico 44 - Gênero dos discentes: Unidade Santo André 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 

 
 
Tabela 23 – Gênero: unidades de Osasco e Santo André 
GÊNERO Masculino Feminino TOTAL 

Números absolutos 38 130 168 

Números percentuais 22% 78% 100% 

Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
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O resultado sinaliza que o sexo feminino é presença majoritária nos cursos de 

aperfeiçoamento profissional, não só nestes cursos, mas em diversas outras 

modalidades de formação e especialização as mulheres tem se destacado.  

 
Mas no caso das mulheres, outra tendência - de especial importância 
para a sua inserção no mercado de trabalho - se esboçou e 
concretizou nos últimos 25 anos. Comparativamente aos homens, as 
mulheres brasileiras adquiriram maior nível de escolaridade. Em 
1999, 23% dos brasileiros e 27% das brasileiras puderam contabilizar 
uma trajetória escolar com 9 anos de estudo e mais, correspondente 
aos graus médio e universitário de ensino. Três anos depois, em 
2002, as proporções de homens e mulheres que conseguiram chegar 
até esses níveis de escolaridade aumentam, as mulheres brasileiras 
na frente: 31% delas e 28% deles. A prevalência das mulheres entre 
os mais escolarizados ocorre a partir do ensino médio e se estende 
ao 3º Grau: em 2002, 54% das matrículas no ensino médio eram de 
mulheres, bem como 56% dos ingressantes no ensino superior pelo 
vestibular. Outro traço relevante no processo de aquisição de 
maiores níveis de escolarização é que além da maioria das 
matrículas nesses níveis de ensino serem femininas, as mulheres 
também estão em maior número entre os concluintes: em 2002, as 
moças representavam 58% e 63% dos concluintes, respectivamente, 
do ensino médio e superior (BRUSCHINI; LOMBARDI, 2004). 

 
Isto evidencia a necessidade imperativa do mercado de trabalho de atuar com 

profissionais altamente capacitados, entretanto, não se pode desconsiderar que,  

apesar de serem feitas tais exigências a remuneração para homens e mulheres, 

com a mesma formação, não é equivalente. Estudos e pesquisas indicam que elas 

recebem bem menos apesar de procurarem aperfeiçoar-se muito mais do que os 

homens em termos quantitativos. 

 
Em 2007, o rendimento médio anual das mulheres ocupadas na 
Região Metropolitana de São Paulo equivalia a R$ 905 e o dos 
homens, a R$ 1.340. Como a jornada média de trabalho se diferencia 
entre homens (45 horas, em 2007) e mulheres (39 horas), o 
rendimento médio real por hora torna-se a melhor forma de 
comparação entre esses dois segmentos populacionais. Após 
crescimento em 2006, o rendimento médio por hora das mulheres 
permaneceu praticamente estável (-0,2%) e passou a valer R$ 5,42. 
Para os homens, também manteve-se relativamente estabilizado (-
0,5%), após três anos consecutivos em elevação, e tornou-se 
equivalente a R$ 6,96. Assim, o rendimento das mulheres passou a 
corresponder a 77,9% daquele recebido pelos homens, relação 
praticamente igual à registrada em 2006 (77,7%) (FUNDAÇÃO 
SEADE, 2007, p. 04 e 05). 
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Os dados da Fundação SEADE, evidenciam o discorrido anteriormente, ou 

seja, a necessidade imposta pelo mercado de trabalho de melhor formação das 

mulheres, e em contrapartida, ainda não serem reconhecidas e o seu salário não ser 

compatível ao dos homens, ainda que desempenhem a mesma função.  

 
Gráfico 45 - Faixa etária discentes: Unidade Osasco 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 
Gráfico 46 - Faixa etária discentes: Unidade Santo André 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 
Tabela 24 – Faixa etária dos discentes das unidades de Osasco e Santo André 
FAIXA ETÁRIA 14 a 20  21 a 30  31 a 40  Acima de 40  TOTAL 

Números absolutos 33 93 37 5 168 

Números percentuais 21% 55% 22% 2% 100% 

 
 

A faixa etária dos discentes mais expressiva é dos 21 a 30 anos – 55% - este 

número corresponde a uma necessidade contemporânea dos jovens em atualizar-se 

para manterem no cargo já ocupado, e/ou se possível ascenderem 

profissionalmente. Sabe-se que o mercado de trabalho principalmente nas regiões 
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metropolitanas está mais competitivo, portanto, independente do jovem ser 

graduado ou pós-graduado, em algum momento de sua vida profissional haverá a 

necessidade da especialização.  

Deve-se considerar também que os aprendizes atendidos pela instituição 

justificam a procura pelos cursos devido a falta de possibilidades financeiras de 

cursar uma graduação e a busca por maiores perspectivas de crescimento 

profissional. 

 
Segundo a definição das políticas públicas adotadas no Brasil, 
juventude corresponde à faixa etária de 15 a 29 anos. Uma média 
deste vasto grupo etário esconde tanto quanto revela. Se dividirmos 
o grupo nas faixas de 15 a 21 anos – os abaixo da maioridade plena, 
mais voltados ao estudo – e aqueles entre 22 e 29 anos de idade, já 
mais voltados ao mundo do trabalho, nota-se diminuição da atividade 
no mercado de trabalho do primeiro grupo e um aumento no 
segundo. Essas mudanças podem ambas ser consideradas avanços. 
O lugar do jovem de 15 a 21 anos é a escola. Agora, impressiona o 
aumento da educação de ambos os grupos de jovens. Entre 1992 e 
2006, a média de anos de estudo do grupo de 15 a 21 anos sobe 3,1 
anos completos de estudo, e daquele entre 22 e 29 anos sobe 2,5 
anos. Para efeito de comparação, o grupo etário de 30 a 39 anos 
avança, no mesmo período de 14 anos, 1,7 anos de estudo. Avanço 
um pouco superior ao da média histórica brasileira de cerca de 1 ano 
de estudo por década, o que faz este grupo pós jovem chegar a 8,1 
anos completos de estudo em 2006, média inferior àquela atingida 
pelo grupo de 15 a 21 anos de idade, de 8,9 anos de estudo. Ou 
seja, o grupo de 15 a 21 anos – que a rigor ainda não terminou todo 
o seu processo educacional formal – já ultrapassou a escolaridade 
do grupo de 30 a 39 anos, o que demonstra uma marcada 
aceleração do processo educacional brasileiro, pelo menos do ponto 
de vista de quantidade de educação obtida (NERI, 2008, p. 26 e 27). 

 
Este comentário apresentado por Neri, levanta um ponto importante, e que 

não pode deixar de ser mencionado, por coincidir com os dados coletados na 

pesquisa, os jovens de 14 a 21 anos estão buscando aperfeiçoamento, isto é,  

capacitando-se mesmo antes de ingressar no mercado de trabalho. Isto demonstra 

que os pais e/ou responsáveis e os próprios alunos têm buscado um investimento na 

formação antes da própria inserção no mercado de trabalho.   

Gráfico 47 - Nível de escolaridade dos discentes: Unidade Osasco 
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Fonte: Elaborado pela autora (2009 
Gráfico 48 - Nível de escolaridade dos discentes: Unidade Santo André 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 
Tabela 25 – Nível de escolaridade dos discentes das unidades de Osasco e Santo André 
NÍVEL DE 
ESCOLARIDADE 

Médio Superior Pós-Graduação TOTAL 

Números absolutos 92 71 5 168 

Números percentuais 55% 42% 3% 100% 

Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 

Os resultados sinalizam que os cursos de aperfeiçoamento são procurados 

pelos alunos que freqüentam o Ensino Médio e Superior com equiparidade. 

Conforme constatou-se na análise dos gráficos e na citação anterior, observa-se 

uma necessidade maior dos jovens estudarem antes e/ou durante o momento em 

que estão buscando estruturar sua carreira profissional. 

 
A qualidade da produção, aquela produtividade competitiva que 
garante a dianteira de empresas criativas, depende desse 
comprometimento, a saber, da aprendizagem ao mesmo tempo 
criativa e comprometida, cujos critérios de medida não são usuais. 
No fundo, sua valoração depende do julgamento dos chefes ou dos 
clientes. Nesse sentido, o trabalho, como era comumente visto na 
condição de valor produzido em cada mercadoria, mensurado por 
horas de trabalho acumuladas, deixa de ser mensurável, tornando-se 
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cada vez mais imaterial. A criação do valor das mercadorias passa a 
depender muito mais deste componente comportamental e 
motivacional, exercitado permanentemente por processos sempre 
reavivados de aprendizagem reconstrutiva, em vez do tirocínio aí 
despendido. Em geral, tais fatores são compreendidos como “capital 
humano” das empresas. Segundo Gorz, uma vez desfeitas as 
relações salariais convencionais, o modo como o capital regula os 
seres humanos tomou outra configuração: os empregados são 
forçados a se conceberem como empresários de si mesmos, dando 
conta, por iniciativa própria de aprendizagem ilimitada, da 
concorrência. A pressão da concorrência é respondida pela 
habilidade potencializada ad infinitum de cada empregado, na 
condição de capital humano da empresa, o capital propriamente 
criativo e alternativo. Em vez do trabalhador que depende do salário, 
entra em cena o empresário de sua própria força de trabalho, 
garantindo ele mesmo sua formação permanente (DEMO, 2006, p. 
11). 

 
Na citação de Demo, comprova-se o evidenciado anteriormente: 

independente do nível de conhecimento dos aprendizes, sempre há uma procura 

pelo aperfeiçoamento, garantindo assim maior absorção pelo mercado de trabalho, e 

maior aceitação, frente às diversas exigências atuais.  

 
Gráfico 49 – Índice dos discentes que trabalham: Unidade Osasco 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 

 
 
Gráfico 50 – Índice dos discentes que trabalham: Unidade Santo André 
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Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 
Tabela 26 – Índice dos discentes que trabalham das unidades de Osasco e Santo André 
ÍNDICE DOS DISCENTES QUE TRABALHAM Sim Não TOTAL 

Números absolutos 129 39 168 

Números percentuais 77% 23% 100% 

Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 

Os  resultados apontam que a maior parte dos alunos estão trabalhando, 

pode-se inferir, que os cursos de aperfeiçoamento são utilizados como ferramenta 

de aperfeiçoamento continuo para o trabalho . Entende-se, desta forma, que a 

intenção do aluno é sempre procurar aliar a teoria à pratica laboral. Além desta 

iniciativa dos próprios trabalhadores, muitas empresas financiam os cursos para os 

seus funcionários, em tese, elas optam por treiná-los e incentivá-los.  

Em relação ao investimento realizado pelas empresas, nos setores de 

treinamento e desenvolvimento dos funcionários, apontado no parágrafo anterior, 

comprova-se que: 

 
Discrepâncias entre conhecimentos, habilidades e aptidões – muitas 
vezes referidos como CHA – do ocupante do cargo e os requisitos 
descritos e especificados par ao cargo fornecem pistas para o 
levantamento das necessidades de treinamento. Da mesma maneira, 
o desenvolvimento de carreira, como parte da função de treinamento, 
deve preparar funcionários para progredir, assumindo cargos em que 
suas capacidades tenham a máxima utilização possível. Os 
requisitos de qualificação formal em empregos de alto nível indicam o 
volume de treinamento e desenvolvimento que os funcionários 
precisam comprovar para assumir aqueles cargos (BOHLANDER et 
al, 2005, p. 31). 
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A importância do desenvolvimento e treinamento profissional implica em uma 

nova concepção das organizações, de que o investimento não está sendo feito 

somente para a especialização do funcionário, mas também, para a qualificação dos 

serviços ofertados pela empresa. A respeito desta temática discutiu-se de maneira 

detalhada no capítulo 5 (cinco).  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 51 – Papel dos cursos de aperfeiçoamento profissional (com o desemprego em alta): Unidade 
Osasco 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 
Gráfico 52 – Papel dos cursos de aperfeiçoamento profissional (com o desemprego em alta): Santo 
André 
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Fonte: Elaborado pela autora (2009) 

 
Tabela 27 – Papel dos cursos de aperfeiçoamento profissional – desemprego em alta das unidades 
de Osasco e Santo André 
PAPEL DOS 
CURSOS DE 
APERFEIÇOAMENTO 
PROFISSIONAL  – 
DESEMPREGO EM 
ALTA 

Auxiliam, 
mas não 
é o único 
caminho 
 

Indispensáveis, 
pois propiciam 
a troca de 
conhecimentos 
e experiências 
 

Contribuem 
quando 
associados 
a um bom 
currículo e 
experiência 
na área 
 

Indiferente, 
o que 
conta  é a 
experiência 
 

TOTAL 

Números absolutos 20 87 60 1 168 

Números percentuais 12% 52% 35% 0% 100% 

Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
Conforme aponta os resultados, a maioria dos respondentes acredita que 

participar de um  curso de aperfeiçoamento profissional é indispensável em tempos 

de crise – desemprego.  

Segundo análise documental interna na instituição, constata-se que, a procura 

pelo aperfeiçoamento profissional existe mesmo em tempos de crise, ou seja, 

quando o indivíduo deveria deixar de especializar-se temendo o desemprego, ou até 

mesmo sendo alvo dele. Em alguns cursos houve lista de espera para formar novas 

turmas, infere-se, portanto que a pesquisa feita com os alunos está em consonância 

aos próprios dados internos da instituição7. 

 

                                                                 
7 As informações quantitativas a respeito das matrículas e conclusão dos cursos não são 
disponibilizadas pelas instituições, por constituir-se como informações confidenciais. A tabela em 
anexo traz os cursos mais procurados pela internet, o que não significa que os mesmos efetivarão 
suas matrículas.   
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Gráfico 53 – Fatores para escolha da instituição que oferta curso de aperfeiçoamento profissional: 
Unidade Osasco 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
Gráfico 54 – Fatores para escolha da instituição que oferta curso de aperfeiçoamento profissional: 
Unidade Santo André 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
Tabela 28 - Fatores para escolha da instituição das unidades de Osasco e Santo André (múltipla 
escolha) 
FATORES 
PARA 
ESCOLHA DA 
INSTITUIÇÃO 

Tempo 
no 
mercado 
 

Localização 
geográfica 
 

Horário 
flexível  
 

Docentes 
Reconhecidos 
 

Reconhecimento 
e qualidade pelo 
mercado de 
trabalho 
 

TOTAL 

Números 
absolutos 

38 39 53 45 162 337 

Números 
percentuais 

11% 11% 16% 13% 49% 100% 

Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 

Esta questão de múltipla escolha aponta para um processo permanente no 

mercado de trabalho atual – a busca por instituições de qualidade, ou seja, que não 

ofertem apenas o ensino, mas sejam reconhecidas pelo mercado e possibilitem ao 

aluno maior nível de especialização. 
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Quando se fala em qualidade realiza-se uma associação com a marca, 

tradição e valores intangíveis em um primeiro momento.  

 
Marcas são importantes fatores de diferenciação. Os consumidores, ao 
comprarem os produtos, associam à marca uma série de atributos, com 
base em informações ou experiências anteriormente adquiridas. Além deste 
objetivo de identificação, as marcas servem para proteção dos fabricantes 
ou dos distribuidores. Com elas é possível criar lealdade se a qualidade 
associada à marca for aceitável (LAS CASAS, 2006, p. 168). 
 

Para o grupo de discentes pesquisados, dentre as opções, a mais sinalizada, 

correspondeu a escolha da instituição, por esta ser reconhecida, ter qualidade e 

agregar valores à formação do profissional. Não é possível afirmar que esta seja 

uma opinião consensual, à medida que a pesquisa não foi estendida a outros 

públicos. A amostra está restrita as unidades de Santo André e Osasco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 55 –  Por que escolheu o SENAC para fazer um curso de aperfeiçoamento profissional: 
Unidade Osasco 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
Gráfico 56 –  Por que escolheu o SENAC para fazer um curso de aperfeiçoamento profissional: 
Unidade Santo André 
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Fonte: Elaborado pela autora (2009) 

 
 
Tabela 29 – Porque escolheu o SENAC para fazer um curso de aperfeiçoamento profissional das 
unidades de Osasco e Santo André 
PORQUE 
ESCOLHEU O 
SENAC 

Acredita 
que a 
instituição é 
reconhecida 
pelo 
mercado 
 

Preço e 
condições 
de 
pagamentos 
acessíveis 
 

Solicitação 
da empresa 
 

Horário 
adequado às 
suas 
necessidades 
 

Curso 
atende aos 
seus 
objetivos 
 

total 

Números 
absolutos 

82 4 6 19 57 168 

Números 
percentuais 

49% 2% 3% 12% 34% 100% 

Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 

A análise comparativa dos gráficos de Santo André e Osasco apresenta uma 

disparidade a ser ressaltada – a questão dos horários. A unidade de Santo André 

oferta cursos de aperfeiçoamento profissional de segunda a sábado, com horários 

diversificados. Enquanto a unidade de Osasco disponibiliza-os somente aos 

sábados no período da manhã e tarde. Os alunos questionados na instituição 

sinalizaram este fator como um aspecto negativo na instituição e passível de 

readaptação. 

Outro ponto a ser sinalizado, é a relação custo-benefício, em ambas as 

unidades houve o apontamento quanto ao valor do curso, por ser de uma carga 

horária relativamente baixa, o valor é significativo.  
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Quando se analisa o itinerário formativo, ofertado pela instituição, o 

investimento para compô-lo é expressivo, à medida que os cursos coincidem no 

parcelamento do pagamento (opção dada pela instituição) e podem tornar-se 

cumulativos.  

Em relação ao referencial teórico que comprovaria tais colocações remete-se 

aos gráficos de número cinqüenta e dois e cinqüenta e três e a tabela vinte e oito, 

que explana a respeito do porquê os aprendizes terem escolhido tal instituição e não 

suas concorrentes.  

 
Gráfico 57 –  A instituição pesquisada possui infra–estrutura para oferta de  curso de aperfeiçoamento 
profissional: Unidade Osasco 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 58 –  A instituição pesquisada possui infra–estrutura para oferta de  curso de aperfeiçoamento 
profissional: Unidade Santo André 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 
Tabela 30 – A instituição pesquisada possui infra–estrutura para oferta de curso de aperfeiçoamento 
profissional das unidades de Osasco e Santo André 
INFRA -  ESTRUTURA ADEQUADA Sim Parcialmente TOTAL 
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Números absolutos 149 19 168 

Números percentuais 89% 11% 100% 

Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 

Quando se relaciona as condições dos cursos ofertados à infra-estrutura da 

instituição, vários fatores devem ser considerados: os aprendizes questionados 

apontaram positivamente à infra-estrutura da instituição, ou seja, estão em plena 

concordância de que aquilo que lhes é ofertado efetivamente compõe-se do que 

precisam. Esta infra-estrutura é também denominada de “pacote de serviços”, 

organizado em cinco itens, a saber: 

 
1. Instalações de apoio – representam os recursos físicos 
que devem estar disponíveis antes de se oferecer um serviço.  
2. Bens facilitadores – o material adquirido ou consumido 
pelo comprador, ou os itens fornecidos pelo cliente. 
3. Informações – dados de operações ou informações que 
são fornecidas pelo consumidor para dar condições a um 
serviço eficiente e customizado. 
4. Serviços explícitos – benefícios que são prontamente 
percebidos pelo cliente, e que consistem nas características 
essenciais ou intrínsecas dos serviços. 
5. Serviços implícitos – benefícios psicológicos que o cliente 
pode sentir apenas vagamente, ou características extrínsecas 
dos serviços (FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2005, p. 44). 

 
A percepção do aprendiz quanto à infra-estrutura é bastante subjetiva 

pessoal. Não só os aprendizes tendem a ter uma visão peculiar da infra-estrutura da 

instituição, mas também os docentes na utilização de determinados recursos ou na 

realização dos seus planejamentos. 

 
 
Gráfico 59 – Importância do docente em um curso de aperfeiçoamento profissional: Unidade Osasco 



183 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 

 
 
Gráfico 60 –  Importância do docente em um  curso de aperfeiçoamento profissional: Unidade Santo 
André 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 
 
 
Tabela 31 – Importância do docente em um curso de aperfeiçoamento profissional das unidades de 
Osasco e Santo André 
IMPORTÂNCIA DO 
DOCENTE 

Indiferente, 
com tanto 
que saiba 
transmitir o 
conteúdo 
 

Essencial, 
sem ele 
torna-se 
difícil 
assimilar 
os 
conteúdos 
 

Importante, 
mas não mais 
que o 
conteúdo 
 

Muito 
necessário, 
pois sem ele 
torna-se difícil 
aprender, 
além disso, 
transmite 
experiências. 
 

TOTAL 
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Números absolutos 14 26 11 117 168 

Números 
percentuais 

8% 15% 7% 70% 100% 

Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 

Segundo a análise da tabela constata-se que os aprendizes consideram o 

papel do professor muito necessário, não só porque transmite as informações, mas 

porque também transmite experiências. Transmissão de experiências, é um dos 

fatores chaves elencados pela instituição na contratação dos docentes.  

Constata-se ainda, a necessidade de ter em sala de aula um docente que 

busque trabalhar as habilidades, capacidades, necessidades e perspectivas dos 

alunos. Freire traça o perfil do professor que não deve existir em sala de aula, 

independente da modalidade educativa que ele lecione: 

 
 

Falar da realidade como algo parado, estático, compartimentado ou 
bem comportado, quando não falar ou dissertar sobre algo 
complemente alheio à experiência existencial dos educandos vem 
sendo, realmente, a suprema inquietação desta educação. A sua 
irrefreada ânsia. Nela o educador aprece como seu indiscutível 
agente, como o seu real sujeito, cuja tarefa indeclinável é “encher” os 
educandos dos conteúdos de sua narração. Conteúdos que são 
retalhos da realidade desconectados da realidade em que se 
engendram e em cuja visão ganhariam significação. A palavra, 
nestas dissertações, se esvazia da dimensão concreta em que devia 
ter ou se transforma em palavra oca, em verbosidade alienada e 
alienante . Daí que seja mais som que significação, e, assim, melhor 
seria não dizê-la. Por isso mesmo é uma das caras características 
desta educação dissertadora é a a”sonoridade” da palavra e não sua 
força transformadora (FREIRE, 1987, p. 33). 

 
Ao pensar em criar uma ferramenta para delinear o perfil do docente que 

ministra cursos de aperfeiçoamento profissional, a proposta corresponde às 

concepções de Freire (1987), isto é, pretende-se ter na instituição não alguém que 

transmita conteúdos, pois esta tarefa é relativamente fácil. Espera-se trabalhar com 

um docente, cuja proposta de trabalho seja auxiliar os alunos a descobrir o seu 

melhor, inserirem-se e/ou aperfeiçoarem-se no mercado de trabalho e por 

conseqüência, serem  melhores naquilo que se propõem a fazer.  

Entende-se a contemporaneidade do discurso de Freire (1987) ao falar de 

educação bancária. Em um curso de atualização profissional não é recomendável 
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que o professor seja sempre o detentor da palavra, da razão e do argumento, o 

trabalho em conjunto e a troca de experiências é de fundamental importância.  

 
 
Gráfico 61 - Qual a importância de compartilhar experiências entre professores e alunos nos cursos 
de aperfeiçoamento profissional: Unidade Osasco  

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
Gráfico 62 - Qual a importância de compartilhar experiências entre professores e alunos nos cursos 
de aperfeiçoamento profissional: Unidade Santo André 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 
 
 
 
 
Tabela 32 – Importância  de compartilhar experiências entre docentes e alunos nos cursos de 
aperfeiçoamento profissional das unidades de Osasco e Santo André 
IMPORTÂNCIA DO 
COMPARTILHAMENTO 
DE INFORMAÇÕES 

Necessária 
 

Dispensável 
 

Imprescindível 
 

TOTAL 

Números absolutos 102 1 65 168 

Números percentuais 61% 0% 39% 100% 

Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
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Este item salienta a questão de trabalhar no aluno competências que ele já 

traz consigo, e pode agregar em sala de aula, o referencial teórico aponta esta ação 

e aparece também no resultado sinalizado pelo aluno. A troca de experiências é 

uma forma de reforçar temas propostos em sala de aula, isto significa, que o 

docente não é o detentor do saber e que experiências vividas por outros colegas 

poderão de alguma forma solucionar dúvidas em sala. 

 
Gráfico 63 - O que é mais importante em um docente que leciona em cursos de aperfeiçoamento 
profissional: Unidade Osasco 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 64 - O que é mais importante em um docente que leciona em cursos de aperfeiçoamento 
profissional: Unidade Santo André 
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Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 
Tabela 33 – Importância do docente que leciona nos  cursos de aperfeiçoamento profissional das 
unidades de Osasco e Santo André ( múltipla escolha) 
IMPORTÂNCIA 
DO  DOCENTE  

Ter 
experiência 
 

Ter 
técnicas 
adequadas 
para 
lecionar 
 

Saber o 
conteúdo 
 

Associar 
a teoria 
à prática 
 

Fazer 
uso de 
diferentes 
recursos 
em sala 
de aula 
 

Interagir 
com a 
sala 
 

TOTAL 

Números 
absolutos 

128 85 88 122 61 113 597 

Números 
percentuais 

21% 14% 15% 20% 11% 19% 100% 

Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 

O resultado está pulverizado, porém com indicações aproximadas. Este item 

compõe diretamente o mapeamento e a construção do perfil docente a ser discorrido 

no próximo capítulo. 

Respeitar o saber do aluno e as experiências que ele traz consigo, é de 

fundamental importância, assim como Freire (1987) e Demo (2006) sinalizam os 

alunos são parte do processo ensino-aprendizagem e suas opiniões e concepções 

devem ser respeitadas, a fim de que se trabalhe uma educação com qualidade e 

capaz de atender às mudanças sociais, culturais e econômicas.  

 
 
 
 
Gráfico 65 - Motivos em optar a freqüentar cursos de aperfeiçoamento profissional: Unidade Osasco 



188 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 
Gráfico 66 - Motivos em optar a freqüentar cursos de aperfeiçoamento profissional: Unidade Santo 
André 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 
Tabela 34 – Motivos em optar a freqüentar cursos de aperfeiçoamento profissional das unidades de 
Osasco e Santo André ( múltipla escolha) 
MOTIVOS EM OPTAR A FREQÜENTAR 
CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO 
PROFISSIONAL  

Números 
absolutos 
 

Números 
percentuais 
 

Melhores chances de ascender profissionalmente 116 41% 

Destaque e reconhecimento na área onde atuo 49 17% 

Constante atualização frente às constantes 
mudanças 

92 33% 

Melhor remuneração 25 9% 

TOTAL 282 100% 

Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
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O resultado sinaliza a importância dos cursos livres em relação a performance 

profissional, tanto para melhores chances de ascender no trabalho, quanto a 

constante atualização profissional frente as mudanças no mercado. 

 
Gráfico 67 - Considerações gerais em relação aos cursos de aperfeiçoamento profissional: Unidade 
Osasco 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 
Gráfico 68 - Considerações gerais em relação aos cursos de aperfeiçoamento profissional: Unidade 
Santo André 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 
Tabela 35 – Considerações gerais em relação aos cursos de aperfeiçoamento profissional das 
unidades de Osasco e Santo André 
CONSIDERAÇÕES 
GERAIS  

Satisfeito 
 

Parcialmente 
Satisfeito 
 

TOTAL 

Números absolutos 73 95 168 

Números 
percentuais 

43% 57% 100% 

Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
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A satisfação parcial dos alunos de Osasco está relacionada a oferta dos 

cursos ser exclusivamente aos sábados, impossibilitando que os mesmos façam os 

cursos em outros horários.  
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12 FERRAMENTA PARA ANÁLISE DO PERFIL DOCENTE 
 
 

Conforme foi levantado no objetivo geral deste estudo tinha-se como 

premissa mapear e construir o perfil docente dos profissionais que lecionam em 

cursos de aperfeiçoamento profissional.  

O estudo foi estruturado em quatro etapas: 

• Análise histórica da educação e contemplando três pensadores em 

específico: Jean Piaget, Paulo Freire e Lev Vigotksy. 

• Análise dos princípios de gestão, atentando para as principais 

necessidades da organização.  

• Análise da instituição, pormenorizando os dados de Santo André e 

Osasco – ambientes de pesquisa. 

• Coleta de dados dos coordenadores, docentes e discentes sobre sua 

opinião a respeito dos cursos de aperfeiçoamento profissional, 

apontando as deficiências e as perspectivas.  

Compreende-se que, para a construção da ferramenta três fatores foram 

decisivos: os de ordem educacional, de gestão estratégia e o ponto de vista dos 

grupos questionados. Ainda que tal ferramenta destine -se a ser um facilitador na 

área de gestão, não se pode ignorar o quão relevante ela também torna-se para a 

gestão pedagógica, que trabalhará com profissionais mais qualificados e 

especializados. Qualificação e especialização, por sua vez, leva ao reconhecimento 

da instituição por parte dos alunos, segundo foi constatado na aplicação do 

questionário, ou seja, a criação da ferramenta deve ser aplicável considerando os 

inúmeros fatores que estão direta ou indiretamente relacionadas à sua existência. 

Na figura representada pelo fluxograma é apresentada a instituição com sua 

missão e visão e uma seta que indica os requisitos necessários para que a missão 

seja cumprida e a visão de futuro seja alcançada.  
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Figura 15 – Visão e missão da instituição SENAC 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 

No escopo desta pesquisa, o intuito foi trabalhar a ação desenvolvida pelos 

gestores organizacionais, cuja função é contratar os docentes, acompanhar seu 

trabalho e buscar maximizar os resultados da instituição, não apenas nos valores 

financeiros alcançados, mas no reconhecimento da mesma pelas suas concorrentes 

e discentes, ou seja, torná-la competitiva. 

Após mapeamento do perfil ideal do docente entre os coordenadores, 

docentes e discentes, através de questionários com perguntas alternativas, 

dissertativas e de múltipla escolha, segue ferramenta que consolida a presente  

pesquisa. Os dados foram organizados baseando-se nas perguntas dos 

questionários, que enfocam o tema “perfil docente”, portanto, todos os envolvidos na 

ação foram ouvidos e analisados para que o perfil ideal fosse construído. 

Para a construção da ferramenta alguns itens foram elencados, com o intuito 

de analisar quais são os principais fatores que compõem o perfil docente. Estes 

serão dispostos em forma de quadros explicativos, os itens sinalizados implicam nas 

características que interessam à instituição para compor o perfil do docente 
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Quadro 4 - Requisitos do perfil docente segundo sua formação 
 Indispensável Recomendável Indiferente 

Ensino Técnico    

Ensino Superior    

Pós-Graduação    

Mestrado    

Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 

O Ensino Superior é uma necessidade no mercado de trabalho 

contemporâneo, segundo constatou-se na pesquisa realizada com os 

coordenadores e os docentes, ter Ensino Superior para ministrar aulas em cursos de 

aperfeiçoamento profissional é indispensável.  

A Instituição ciente desta importância busca contratar profissionais que 

tenham esta qualificação.  

Além disso, a instituição busca também trabalhar com profissionais aptos a 

atualizarem-se constantemente, através de pesquisas, referenciais bibliográficos, 

cursos complementares, oferecidos ou não pela instituição e troca de boas práticas 

com outros profissionais da equipe.  

 
 
Quadro 5 - Requisitos do perfil docente segundo a vivência na área 
 Indispensável Recomendável Indiferente Não é possível 

contratar 

Experiência      

Inexperiência     

Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 

A vivência na área foi um requisito sinalizado por todos os respondentes – 

docentes, coordenadores e discentes, o que torna este item indispensável na 

composição do perfil.  

Considerando que o intuito dos cursos de aperfeiçoamento profissional é 

trabalhar concomitantemente os fatores de ordem prática aos teóricos compreende-

se que quanto mais experiência o docente tiver, mais conteúdos pertinentes ele 

tende a levar aos discentes. Estes cursos, conforme se sinalizou no capítulo sobre 

educação, não tem como intuito graduar os alunos, mas sim prepará-los para o 
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mercado de trabalho em um curto espaço de tempo, visando à qualidade e não a 

quantidade de horas cursadas.  

A escolha da Instituição por profissionais que tenham vivência na área está 

diretamente relacionada às mudanças existentes no mercado de trabalho, ou seja, 

espera-se que, profissionais habilitados em sua área, possam trazer aos alunos a 

realidade de um mercado  dinâmico e em transformação.   

 
 
Quadro 6 - Critério de contratação segundo a faixa etária 
 Indispensável Recomendável Indiferente  Não é possível 

contratar 

De 14 a 20 anos     

De 21 a 30 anos     

De 31 a 40 anos     

Acima de 40 anos     

Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 

O fator idade foi indicado no mapeamento, pois se acredita que um 

profissional graduado e com experiência na área, deva ter idade acima de 26 (vinte 

e seis) anos, sendo que desta forma o mesmo já completou sua formação 

acadêmica e pode inserir-se no mercado de trabalho.  

A questão da faixa etária pode ser flexibilizada segundo o entendimento da 

coordenação, a respeito da capacitação do profissional. Isto significa que, ele não 

deixará de ser recrutado se, apresentar todos os requisitos indispensáveis ao 

exercício de sua profissão pelo fato de ter menos de 26 (vinte e seis) anos.  

 
Quadro 7 - Fatores relacionados à ação do professor em sala de aula 
 Indispensável Recomendável Indiferente  Não é possível 

contratar 

Fluência na 
comunicação 

    

Demonstra 
conhecimento 
teórico 

    

Relaciona teoria à 
prática 

    

Domina conteúdos 
de informática 
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Bom vocabulário     

Consegue dar 
exemplos 
diversificados, que 
possibilita o 
entendimento 

    

Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 
 

Os itens relacionados no quadro acima indicam o perfil quanto: à fluência na 

comunicação, isto é, boa expressão verbal, bom vocabulário, fazer-se entender em 

suas explicações, conseguir dar exemplos diversificados, e que os aprendizes os 

assimilem facilmente. Nesse sentido, o conhecimento teórico do conteúdo,  é um 

facilitador ao trabalho docente.  

Outro ponto sinalizado é o domínio das ferramentas de informática, pois,  para 

que o docente consiga implementar seu plano de aula, os recursos da tecnologia da 

informação e audiovisuais complementam a sua performance e ilustra os temas 

propostos em sala de aula. 

Relacionando ao referencial teórico mencionado o capítulo 8 (oito) discorreu a 

respeito das competências docentes e da importância do seu trabalho realizado em 

sala de aula, fomentando nos alunos o desejo pelo saber e a busca por um 

aprendizado continuado. É possível remeter-se aos triângulos do saber e 

pedagógico elencados por Nóvoa, considerando a rede que se forma para o 

aprendizado efetivamente concretizar-se.  

Quadro 8 - Fatores de ordem comportamental observáveis na aula teste 
 Indispensável Recomendável Indiferente  

Simpatia    

Assertividade    

Carisma    

Compreende a 
importância da 
profissão docente 

   

Paciência para 
explicar e sanar 
dúvidas 

   

Interage com a sala    

Senso de humor    

Fonte: Elaborado pela autora (2009) 



196 
 

 
 

Os fatores acima relacionados estão no escopo comportamental do docente, 

a simpatia, assertividade, carisma, paciência para explicar e sanar dúvidas e senso 

de humor ,são itens que não se consegue mensurar quantitativamente, mas que faz 

o diferencial qualitativo em sala de aula. 

A ambiência positiva em sala de aula é de fundamental importância, pois 

possibilita que o aprendizado ocorra, dando liberdade aos alunos para interagirem 

entre si e com o docente. Esta é uma das premissas do construtivismo, ou seja, 

permitir que o aluno traga consigo todo o seu conhecimento e compartilhe com o 

docente e seus colegas de sala.  

Compartilhar experiências e adquirir novos conhecimentos mediante o contato 

com terceiros e com o próprio ambiente são fatores elencados por três importantes 

educadores – Piaget, Vygotsky e Freire. Todos sinalizam a importância da interação, 

do convívio e principalmente o respeito ao saber do aluno.  

Todos os fatores elencados anteriormente são importantes, entretanto, o 

docente deve tomar para si a responsabilidade de conduzir o aprendizado dos 

alunos, entender que sua função em sala de aula é ser o “fio-condutor”, alguém 

responsável pela articulação de conhecimentos. O papel desempenhado por este 

profissional deve ser constantemente reavaliado e a sala de aula considerada um 

ambiente único de transmissão e articulação de conhecimentos e experiências.  

Conforme objetivos gerais explicitados nesta pesquisa segue a construção da  

ferramenta capaz de auxiliar na gestão dos cursos de aperfeiçoamento profissional 

identificando o perfil ideal do docente que ministra aulas nessa modalidade de 

ensino: 
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FERRAMENTA DA GESTÃO EDUCATIVA PARA CURSOS DE 
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL 

 
CRITÉRIOS SELECIONADOS PARA O PERFIL DOCENTE 

A - ANÁLISE CURRICULAR 
1 Formação acadêmica na área pretendida 
1.1 Graduado q Sim q Não 
1.2  Pós-Graduado q Sim q Não 
2  Experiência na área de atuação q Sim q Não 
3 Faixa etária acima dos 26 anos q Sim q Não 
4 Conhecimentos básicos em tecnologia da informação q Sim q Não 
B - DESEMPENHO PERCEBIDO MEDIANTE AULA TESTE 
5 Capacidade de associar  teoria à prática  q Sim q Não 
6 Domínio do conteúdo explanado  q Sim q Não 
7 Cumprimento do tempo pré-determinado para explicar 

os conteúdos 
q Sim q Não 

8 Capacidade de interação com a sala  q Sim q Não 
9 Clareza na exposição dos conteúdos q Sim q Não 
10 Didática  de ensino adequada q Sim q Não 
11 É capaz de dar exemplos diversificados, que possibilite 

o entendimento 
q Sim q Não 

12 Vocabulário adequado q Sim q Não 
13 Domínio dos recursos audiovisuais q Sim q Não 
C - ASPECTOS COMPORTAMENTAIS SUBJETIVOS, PERCEBIDOS 
MEDIANTE AULA TESTE 
14 Simpatia q Sim q Não 
15 Assertividade q Sim q Não 
16 Carisma q Sim q Não 
17 Senso de humor q Sim q Não 
D-FATORES COMPORTAMENTAIS PERCEBIDOS NA 
ENTREVISTA/DINÂMICA 
18 Comprometido com a profissão docente q Sim q Não 
19 Habilidade para sanar dúvidas e propor novas 

explicações 
q Sim q Não 

20 Trabalhar  com diversidade/heterogeneidade: 
20.1 Quanto a faixa etária q Sim q Não 
20.2 Quanto a classe social q Sim q Não 
20.3  Quanto ao conhecimento prévio dos alunos q Sim q Não 
21 Compreensão da importância da profissão docente q Sim q Não 
22 Atualização constante e pesquisa na área onde atua q Sim q Não 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
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CONCLUSÃO 
 
 

As mudanças sociais, culturais e econômicas evidentes em nossa sociedade 

impuseram uma nova forma de organizar as relações de trabalho e o processo 

ensino-aprendizagem nas instituições. O processo de globalização, a economia 

neoliberal e as mudanças sociais e culturais trouxeram consigo uma nova forma de 

rever a educação, o trabalho e a relação entre ambos. 

Se antes a educação tinha como eixo central apenas transmitir 

conhecimentos, atualmente ela deve preparar os indivíduos para viverem em uma 

sociedade cuja transformação é ininterrupta, e quanto mais postergar-se o processo 

de formação continuada, maiores serão os impactos negativos nas relações de 

trabalho e sucesso profissional. 

Atuando em uma instituição cujo objetivo é preparar, especializar e subsidiar 

a educação continuada para o mercado de trabalho,  foi possível constatar uma 

lacuna existente na contratação dos docentes,  para ministrar cursos de 

aperfeiçoamento profissional. Estes cursos, apesar de não serem bem vistos por 

algumas organizações e até mesmo menosprezado pelos meios acadêmicos, 

constituem-se como um excelente meio de geração de renda à instituição, além de, 

possibilitar aos aprendizes qualidade na obtenção de informações e conhecimentos 

em um espaço relativamente curto de tempo. 

Em tese, o enfoque destes cursos de aperfeiçoamento profissional não está 

centrado na relação tempo-aprendizagem e sim conteúdo-aprendizagem. Espera-se 

que os alunos consigam juntamente com os docentes,  construir e reconstruir novos 

conceitos, baseando-se em três pilares da educação contemporânea: o 

construtivismo de Jean Piaget; a educação de jovens e adultos voltada ao mercado 

de trabalho e às necessidades e expectativas do discente levantadas por Paulo 

Freire e a educação voltada à  interação entre o aluno e o meio onde se encontra de 

Lev Vygotsky.  

Em relação ao trabalho exercido pelo docente neste contexto ressalta-se a 

proposta de Phillip Perrenoud, que busca analisar o conceito de competência e 

como o mesmo tem representatividade no exercício da ação pedagógica. Em sua 

perspectiva, adotada e articulada a outros princípios de gestão educacional a 
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instituição busca que o docente auxilie o discente através de conceitos previamente 

delimitados como “competências” e considerados essenciais no cotidiano 

pedagógico.  

A referida instituição de ensino analisada para esta pesquisa também 

apresenta um sistema de gestão organizacional,  articulado a questões 

contemporâneas, como por exemplo, a rentabilidade, a relação custo e benefício, 

dentre outros aspectos que implicam diretamente em competitividade e busca pela 

excelência. Apesar de estar inserida no Sistema S,  e ser categorizada como uma 

instituição sem fins lucrativos existe uma necessidade de trabalhar-se o balanço 

patrimonial da instituição sempre de maneira positiva, ou seja, pagar os custos e não 

ter prejuízos. Considerando que, o escopo da instituição é todo direcionado para a 

educação profissional, entende-se que a qualidade do docente é de essencial 

importância. Isto significa que, somente com ele , e através dele,  torna-se possível 

alcançar os critérios de excelência, competitividade, qualidade e satisfação plena do 

aluno.  

Neste sentido a gestão organizacional trabalha concomitantemente a gestão 

pedagógica, visando o aprendizado do aluno, seu desenvolvimento, a visão positiva 

da instituição, sem desconsiderar obviamente sua satisfação plena e a continuidade 

aos estudos através do itinerário formativo. 

A construção de uma ferramenta que viesse a viabilizar o trabalho dos 

gestores,   tem como intuito estabelecer um padrão que contemplasse alguns fatores 

subjetivos e que nem sempre são identificados facilmente, como por exemplo, a 

formação continuada do docente; os fatores que eles efetivamente elencam como 

importante para o exercício de sua profissão; as dificuldades no exercício da 

profissão relacionadas principalmente a idade dos discentes e a inexperiência de 

muitos no segmento escolhido. 

Contou-se também com a opinião dos discentes e dos gestores. Os discentes 

elencaram os professores que consideravam ideais; as necessidades e as 

expectativas ao realizarem os cursos de curta duração para o seu aperfeiçoamento 

profissional; o peso da instituição na escolha de um curso e a representati vidade da 

mesma no contexto do mercado de trabalho, dentre outros fatores. 
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Em consonância a todas estas respostas dadas pelos coordenadores, 

docentes e discentes foi possível constatar que a elaboração de uma ferramenta, 

também chamada de “ Ferramenta da gestão educativa para cursos de 

aperfeiçoamento profissional”, não é uma tarefa tão fácil, na medida em que seria 

necessário trabalhar fatores objetivos, subjetivos, pedagógicos, organizacionais, 

econômicos e éticos. Tal ferramenta constituir-se-á como um facilitador na 

contratação dos docentes para cursos de aperfeiçoamento profissional, mas não 

poderiam ser consideradas como critério único. Além disso, há de considerar-se sua 

aplicabilidade, não apenas para a referida instituição analisada, mas também para 

outras que ministram o mesmo escopo de cursos, e quiçá outras, que apesar de não 

trabalharem os mesmos cursos, trabalham no mesmo sistema de contratação dos 

docentes.  

O intuito desta ferramenta é otimizar a relação entre docentes e discentes, 

docentes e coordenadores e principalmente permitir aos alunos satisfazerem-se com 

os conteúdos aprendidos e darem continuidade ao seu aprendizado. 

Compreende-se que tais estudos não se esgotam aqui, tampouco,  se tem a 

pretensão em fazê-lo. Tal ferramenta , tende a ser constantemente aperfeiçoada, 

pois conforme constatou-se no estudo, em seu referencial teórico, a educação, a 

economia, a cultura, a sociedade e o próprio ambiente de trabalho modificam-se, 

portanto, as exigências também são outras e novas.  

Criar, adaptar, modificar, analisar, discutir, aperfeiçoar e visar a qualidade à 

satisfação do aprendiz são critérios essenciais a todas as organizações de ensino, 

independente de terem ou não fins lucrativos. O Sistema S existente há algumas 

décadas no Brasil readaptou-se, adequou-se às necessidades e expectativas do 

mercado e deve continuar assim, portanto, qualquer estudo que se realize a respeito 

do mesmo deve partir da atualidade, de fatores contemporâneos e sempre passível 

de ser modificado. 

Espera-se acima de tudo que tal ferramenta tenha aplicabilidade, possa 

contribuir não apenas no segmento da gestão organizacional, mas também da 

gestão pedagógica, permitindo que o cliente-aprendiz esteja plenamente satisfeito 

na instituição, independente da duração de seu curso. Neste sentido a associação 

entre qualidade e desempenho docente são imprescindíveis e é justamente isto que 

se espera no momento da contratação e na utilização de tal ferramenta. 
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Ao término deste estudo é possível analisar, que os propósitos elencados nos 

objetivos geral e específicos foram atingidos com êxito, conseguindo criar a 

ferramenta de auxílio a gestão e possibilitando a realização de estudos futuros, não 

apenas como uma ferramenta de contratação, mas também de aperfeiçoamento da 

equipe de trabalho existente.  
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ESTUDOS FUTUROS 
 
 

A criação desta ferramenta abre margem para a realização de estudos futuros 

elencando não somente os profissionais a serem contratados, mas também, os 

profissionais que já encontram-se na instituição e são passíveis de melhoria  no 

desempenho de seu trabalho. 

Assim como afirma Freire em várias de suas obras, o ser humano, enquanto 

inacabado e ciente deste inacabamento, deve buscar o aperfeiçoamento constante. 

Sendo assim, o fato de ser contratado e estar na instituição atuando, não implica 

que este profissional não possa ser orientado a desempenhar melhor sua função. 

Nestas circunstâncias o trabalho do gestor, não somente nesta instituição analisada, 

mas em qualquer outra que oferte essa modalidade de ensino,  tende a ser 

fundamental, pois ele é um representante dos discentes e um articulador junto ao 

docente.  
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APÊNDICES 
 
 
APÊNDICE A 
QUESTIONÁRIO – ALUNOS 
 
 
Nome: ____________________________________ 

Sexo: ____________________ 

1. Idade: ______ 

2. Nível de escolaridade: 

(    )Fundamental  (     ) Médio   

(    ) Superior    (     ) Pós-graduado 

3.Trabalha:   (     ) sim   (    ) não 

4. Em que  empresa: ____________________ 

5. Qual curso está fazendo no SENAC: __________________________ 

6. Com o desemprego em alta qual é o papel dos cursos de aperfeiçoamento 
profissional na vida dos trabalhadores? 

(     ) Auxiliam, mas não é o único caminho. 

(     ) Indispensáveis, pois propiciam a troca de conhecimentos e experiências. 

(     ) Contribuem quando associados a um bom currículo e experiência na área. 

(     ) Indiferente, o que conta é a experiência. 

 

7. Quando você escolhe uma instituição para cursar um treinamento de 
aperfeiçoamento profissional, quais são os fatores que você considera: 

Obs. Pode ser escolhida mais de uma opção. 

(     ) Tempo no mercado. 

(     ) Localização geográfica. 

(     ) Horário flexível e diferenciado. 

(     ) Docentes reconhecidos. 

(    ) Reconhecimento e qualidade pelo mercado de trabalho. 

 

8. Por que escolheu o SENAC para fazer o curso (assinalar uma única 
alternativa): 

(     ) Acredita que a instituição é reconhecida pelo mercado. 

(     ) Preço e condições de pagamento acessíveis. 



213 
 

(     ) Solicitação da empresa. 

(     ) Horário adequado às suas necessidades. 

(     ) Curso atende aos seus objetivos. 

 

9. O SENAC oferece toda a infra-estrutura que você procura para a realização 
de um curso de aperfeiçoamento profissional? 

(    ) Sim   (     ) Não   (     ) Parcialmente  

 

10. Qual a importância do professor em um curso de aperfeiçoamento 
profissional (assinalar uma única alternativa): 

(     ) Indiferente, contanto que saiba transmitir o conteúdo. 

(     ) Essencial, sem ele torna-se difícil assimilar os conteúdos. 

(     ) Importante, mas não mais que o conteúdo. 

(     ) Necessário. 

(     ) Muito necessário, pois sem ele torna-se difícil aprender, além disso transmite 
experiências. 

 

11. Qual a importância de compartilhar experiências entre professores e 
alunos em um curso de aperfeiçoamento profissional: 

(     ) Necessária  (      ) Dispensável  (     ) Imprescindível 

 

12. Em sua opinião o que é mais importante em um professor que leciona em 
cursos de aperfeiçoamento profissional (assinalar quantas achar necessário): 

(    ) Ter experiência na área. 

(    ) Ter técnicas adequadas para lecionar. 

(    ) Saber o conteúdo. 

(    ) Associar teoria a prática. 

(    ) Fazer uso de diferentes recursos em sala de aula. 

(    ) Interagir com  a sala. 

 

13. Quais são os motivos para que você opte por fazer um curso de 
aperfeiçoamento profissional ?  

(    ) Melhores chances de ascender profissionalmente. 

(    ) Destaque e reconhecimento na  área onde atuo. 

(    ) Constante atualização frente às constantes mudanças. 

(    )  Melhor remuneração 
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14. Registre aqui suas considerações  em relação ao curso, corpo docente, 
material didático, infra estrutura  e outros assuntos que você considere 
relevantes: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 
QUESTIONÁRIO COORDENADORES 
 
 
Nome ( opcional): __________________________________ 
 
1. Idade: ___________________ 

2. Sexo: ______________ 

3. Escolaridade: __________________ 

4. Quais áreas coordena? _________________________ 
 
5. Você enfrenta alguma dificuldade na contratação de docentes para lecionar 
em cursos de aperfeiçoamento? 

(     ) sim   (     ) não  (      ) em algumas situações 

Quais: 

 

6. Quando você tem uma demanda de contratação de docentes para lecionar 
em cursos de aperfeiçoamento profissional, quais são os cuidados que você 
tem essa contratação, sob o aspecto educacional? 
 

7. Qual é o perfil ideal, no seu ponto de vista, para o docente que ministra 
aulas em cursos de aperfeiçoamento profissional? 

 
8. Quais são as formas que você dispõe para orientar o docente de cursos 
livres quanto ao seu desempenho em sala de aula? 

 
9. Quando um docente de curso livre necessita de aperfeiçoamento qual é a 
sua iniciativa / ajuda? 
 
10. Em relação à procura por cursos de aperfeiçoamento profissional, você        
acha que atualmente as pessoas têm maior interesse em se aperfeiçoar? 
 
11. Registre suas possíveis considerações em relação ao tema “ cursos  
livres” e ou “cursos de aperfeiçoamento profissional”: 
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APÊNDICE C 
QUESTIONÁRIO DOCENTES 
 
1. Idade: ___________________ 

2. Sexo: ______________ 

3. Escolaridade: __________________ 

4. Há quanto tempo presta serviço de docência no SENAC? ____ 

5. Em que subárea atua? _________________________ 

 

6. Qual a modalidade trabalhista  em que  se enquadra: 
(     ) CLT  (    ) P.J  (     ) P.F. 
 

7. Você enfrenta alguma dificuldade quando está ministrando aulas em cursos 
de aperfeiçoamento? 

(     ) sim   (     ) não  (      ) em algumas situações 

Quais seriam elas: 
 

8. Como você se prepara para ministrar aulas em cursos de aperfeiçoamento 
profissional? 

___________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 

9. Você acredita que a formação acadêmica é um fator relevante para o bom 
desempenho do docente em cursos de aperfeiçoamento profissional: 

 (     ) sim   (     ) não   
 (     )  indiferente   (     ) outra opção (explique) 
 

10. Quais são os itens relevantes para o bom desempenho do docente quando 
ministra aulas em cursos de aperfeiçoamento profissional: 

 

11. Para lecionar em cursos de aperfeiçoamento profissional o que você acha 
mais importante: 

 (     ) experiência na área  (      ) formação acadêmica 
 (     ) ambos associados  (      ) o método pedagógico adotado 
 
12. Em sua opinião você tem o perfil adequado para lecionar nos cursos de 
aperfeiçoamento profissional, justifique sua resposta: 

 
14. Registre suas possíveis considerações em relação ao tema “cursos livres”  
e/ou  “cursos de aperfeiçoamento profissional”: 
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ANEXOS 
 
 
ANEXO A 
 
 
Relação entre cursos ofertados, áreas de atuação e registro de interesse 

TITULO DO CURSO MODALIDADE E  
SUBÁREA DE 

ATUAÇÃO: 
CURSOS LIVRES 

REGISTRO DE 
INTERESSE NO 

CURSO MAPEADO 
NOS ÚLTIMOS  

12 MESES  

A Arte de Encantar o Cliente   Administração  Geral 366 

A Secretária e sua Atuação Gerencial   Administração  Geral 96 

Administração de Armazenagem   Logística 531 

Administração de Contas a Pagar, 
Receber e Tesouraria   

Finanças e Contabilidade 1111 

Administração de Empresas 
Comerciais   

Administração  Geral 326 

Administração de Pessoal para 
Gestores   

Gestão de Pessoas 24 

Administração de Recursos Humanos   Gestão de Pessoas 1395 

Administração e Planejamento da 
Produção   

Logística 694 

Administração Financeira   Finanças e Contabilidade 1868 

Analista Fiscal   Finanças e Contabilidade 756 

Assistente de Administração de 
Pessoal   

Gestão de Pessoas 621 

Assistente Financeiro   Finanças e Contabilidade 107 

Assistente Fiscal   Finanças e Contabilidade 992 

Atendimento ao Cliente   Administração  Geral 971 

Auxiliar de Administração de Pessoal   Gestão de Pessoas 1776 

Básico em Comércio Exterior   Comercio Exterior 390 

Básico em Marketing   Marketing e vendas 122 

Cadastro, Crédito e Cobrança   Finanças e Contabilidade 378 

Cargos e salários   Gestão de Pessoas 272 

Como Falar em Público   Marketing e vendas 669 

Comportamento do Consumidor   Marketing e vendas 5 

Compras e Administração de Materiais   Logística 446 

Comunicação Assertiva - 
Desenvolvendo Segurança e 
Autoconfiança nos Relacionamentos   

Gestão de Pessoas 74 
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Consultoria Interna de Recursos 
Humanos   

Gestão de Pessoas 9 

Contabilidade de Custos   Finanças e Contabilidade 37 

Contabilidade Geral   Finanças e Contabilidade 701 

Custos Logísticos, Aspectos Tributários 
e Fiscais   

Logística 28 

Desenvolvimento em Liderança   Gestão de Pessoas 521 

Dinâmicas de Grupo   Gestão de Pessoas 6 

Escrituração Fiscal   Finanças e Contabilidade 2448 

Exportação: Rotinas e Procedimentos   Comércio Exterior 77 

Fluxo de Caixa   Finanças e Contabilidade 168 

Gerência e Supervisão de Vendas   Marketing e vendas 546 

Gerenciamento do Tempo - Como 
Aplicar o Recurso Tempo com Eficácia   

Gestão de Pessoas 54 

Gestão da Distribuição   Logística 107 

Gestão de Contact Center   Marketing e Vendas 19 

Gestão de Custos e Formação de 
Preço   

Finanças e Contabilidade 105 

Habilidades Gerenciais para Chefes e 
Supervisores   

Gestão de Pessoas 10 

Importação: Rotinas e Procedimentos   Comercio Exterior 111 

Instrutor de treinamento   Gestão de Pessoas 220 

Intensivo em Administração de 
Empresas   

Administração  Geral 419 

Intensivo em Comércio Exterior   Comercio Exterior 269 

Logística de Transportes   Logística 421 

Logística em Comércio e Serviço   Logística 28 

Logística Integrada   Logística 289 

Logística, Marketing e Vendas   Logística 473 

Marca Pessoal: Construa sua Imagem   Marketing e vendas 92 

Marketing de Relacionamento   Marketing e vendas 64 

Marketing de Serviços   Marketing e vendas 17 

Marketing Digital e E-Commerce   Marketing e vendas 37 

Marketing e Empreendedorismo   Marketing e vendas 53 

Marketing Esportivo: Conceito, 
Estratégias e Patrocínio   

Marketing e vendas 4 

Matemática Financeira com HP12C   Finanças e Contabilidade 987 

Negociação em Compras   Logística 404 

Noções de Como Administrar Pequena e 
Média Empresa   

Administração  Geral 198 

Noções de Contabilidade para não 
Contadores   

Finanças e Contabilidade  281 
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Fonte: SENAC (Intranet) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nota Fiscal Eletrônica (Estadual e 
Federal)   

Finanças e Contabilidade  417 

Operador de Telemarketing   Marketing e vendas 200 

Planejamento de Marketing e Vendas   Marketing e vendas 29 

Planejamento Orçamentário   Finanças e Contabilidade 25 

Práticas Administrativas em Escritório   Administração  Geral 15 

Práticas de Administração de Pessoal   Gestão de Pessoas 678 

Previdência Social: custeio e benefícios 
previdenciários   

Finanças e Contabilidade 5 

Previsão da Demanda para o 
Planejamento de Vendas e Operações   

Marketing e Vendas 3 

Prospecção e Fidelização de Clientes   Marketing e Vendas 12 

Recepção e Atendimento Telefônico nas 
Empresas   

Administração  Geral 1171 

Recrutamento e Seleção   Gestão de Pessoas 549 

Resolução de Conflitos no Cotidiano   Gestão de Pessoas 92 

Retenção na Fonte de Impostos e 
Contribuições   

Finanças e Contabilidade 23 

Secretária Um Guia Prático   Administração  Geral 187 

Substituição Tributária do ICMS   Finanças e Contabilidade  16 

Super Simples (Lei Geral da micro e 
pequena empresa)   

Finanças e Contabilidade  7 

Técnicas de Chefia e Liderança   Gestão de Pessoas 1443 

Técnicas de Negociação   Marketing e Vendas 413 

Técnicas de Vendas Empresariais   Marketing e Vendas 246 

Técnicas de Vendas no Varejo   Marketing e Vendas 255 

Técnicas Secretariais   Administração  Geral 251 

Tecnologia Aplicada à Logística   Logística 27 

Venda Consultiva   Marketing e Vendas 8 
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ANEXO B 
 
 
AVALIAÇÃO DE REAÇÃO 

 
Prezado Aluno 

 
UNIDADE: 
 

CURSO: DATA: 

 
Com relação aos docentes Concordo 

totalmente 
Concordo Discordo Discordo 

Totalmente 
Evidenciaram domínio do tema     
Foram pontuais no inicio e termino das aulas      
Mostraram -se disponíveis para responder as perguntas 
dos alunos  

    

Desenvolveram atividades do curso adequadamente     
O relacionamento com eles foi agradável     

Com Relação aos recursos didáticos Concordo 
totalmente 

Concordo Discordo Discordo 
Totalmente 

Os recursos didáticos utilizados na sala de aula são 
atuais  

    

A biblioteca possui livros atualizados     
A biblioteca possui livros relacionados com o curso     

Com relação ao curso Concordo 
totalmente 

Concordo Discordo Discordo 
Totalmente 

A carga horária foi suficiente     
As disciplinas foram importantes      
A quantidade de atividades práticas foi adequada     
Atendeu as minhas expectativas     
Preparou adequadamente para o desempenho das 
minhas atividades profissionais  

    

Ampliou meu universo de conhecimento     
Com relação a sua participação Concordo 

totalmente 
Concordo Discordo Discordo 

Totalmente 
Participei com interesse de todas as atividades 
propostas em sala de aula 

    

Realizei os trabalhos solicitados nos prazos     
Tive um bom relacionamento com os colegas      
Tive um relacionamento agradável com os docentes      

Com relação as áreas de apoio Concordo 
totalmente 

Concordo Discordo Discordo 
Totalmente 

O atendimento da recepção foi eficiente e cordial     
O atendimento da biblioteca foi eficiente e cordial     
O atendimento da Secretaria foi eficiente e cordial     
O atendimento da administração foi eficiente e cordial     
O atendimento do laboratório foi eficiente e cordial     
O atendimento da Coordenação foi eficiente e cordial     

Com relação a infra- estrutura Concordo 
totalmente 

Concordo Discordo Discordo 
Totalmente 

A iluminação é adequada     
A acústica é adequada     
A ventilação é adequada     
A limpeza é adequda     
 
 
 

O Senac São Paulo esta realizando esta pesquisa junto a todos os alunos 
dos seus cursos. A sua opinião é fundamental na busca de melhorias. Preencha 
como solicitado a seguir, considerando as possibilidades: concordo totalmente, 
concordo, discordo ou discordo totalmente, conforme se sinta em relação a cada 
uma das afirmativas: 
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Quais são os pontos fortes deste 
curso?__________________________________________________________________ 
 
Quais os pontos fracos deste 
curso?______________________________________________________________________ 
 
Você faria outro curso no Senac São Paulo?  Sim (  )  Não (  ) 
 
Obrigada pela sua participação.  
 
 
 
 
 

 


