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A mente é um processador de informações. Informações 

são objetos exteriores, estranhos à mente. A mente os 

transforma em objetos interiores, isto é, pensáveis. Pelo 

pensamento, as informações são assimiladas, tornam-se 

da mesma substância da mente. O pensamento estranho se 

torna em pensamento compreendido (ALVES, 2003, p. 

88).     



 
 

RESUMO 

 

 

A Educação Profissional e Tecnológica (EPT) é uma etapa da educação brasileira, 

conforme a LDB 9394/96, no seu artigo 39, que se integra aos diferentes níveis e 

modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. Dentro 

de uma sociedade marcada historicamente pela exploração, como é o caso do Brasil, é 

de suma importância se pensar qual tipo de formação está sendo submetidos àqueles que 

desta formação necessitam. Este estudo, que tem por tema ‘A Educação Profissional e 

Tecnológica no município de Santo Estevão: o curso industrial básico do SENAI para 

jovens aprendizes atuarem na fábrica DASS’, visa analisar a EPT que é ofertada aos 

jovens deste município oferecida pelo SENAI para atender a fábrica DASS. Trata-se de 

uma pesquisa de natureza qualitativa, que se valeu da análise documental, como técnica 

de coleta de dados. Desta análise resultou uma dissertação e um blog, como produto 

educacional. Como resultado, por um lado, foi possível compreender que a educação 

profissional e tecnológica ofertada neste município a partir da parceria SENAI/DASS se 

limita a uma formação encurtada, meramente técnica e voltada para os interesses da 

empresa em ter ‘colaboradores’, como assim são chamados seus funcionários, 

doutrinados para o trabalho de corte e costura de calçados. Por outro, permitiu a criação 

de um blog, intitulado ‘Blog de Educação Profissional’, cujo objetivo é continuar 

divulgando e compartilhando informações e conhecimento a cerca de uma EPT numa 

perspectiva integral e omnilateral.  

PALAVRAS CHAVE: EPT, Integral, Omnilateral, DASS, SENAI, Blog. 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

 

ABISTRACT 

 

 

Vocational and Technological Education (EFA) is a stage of Brazilian education, 

according to LDB 9394/96, in its article 39, which integrates with the different levels 

and modalities of education and the dimensions of work, science and technology. 

Within a society historically marked by exploitation, as is the case in Brazil, it is 

extremely important to think about what type of training is being submitted to those 

who need this training. This study, whose theme is 'Vocational and Technological 

Education in Santo Estevão Municipality: SENAI's basic industrial course for young 

apprentices working at the DASS factory', aims to analyze the EFA offered to the youth 

of this municipality offered by SENAI to attend the DASS factory. This is a qualitative 

research that used document analysis as a data collection technique. This analysis 

resulted in a dissertation and a blog as an educational product. As a result, it was 

possible to understand that the professional and technological education offered in this 

municipality through the SENAI / DASS partnership is limited to a short training, 

merely technical and focused on the company's interests in having 'employees', as well 

as Its employees are called, indoctrinated for the work of cutting and sewing footwear. 

On the other hand, it allowed the creation of a blog, entitled ‘Professional Education 

Blog’, which aims to continue disseminating and sharing information and knowledge 

about an EFA from an integral and omnilateral perspective.  

KEY WORDS: EPT, Integral, Omnilateral, DASS, SENAI, Blog. 
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“A ideologia fatalista, imobilizante, que anima o discurso 

neoliberal anda solto no mundo. Com ares de pós-

modernidade, insiste em convencer-nos de que nada podemos 

contra a realidade social que, de histórica e cultural, passa a ser 

ou, a virar ‘quase natural’” (FREIRE, p. 19, 2006). 

 

INTRODUÇÃO 

 

O contexto histórico, social, político, cultural e escolar em termos de Educação 

Profissional e Tecnológica (EPT) no Brasil retrata uma modalidade de educação que 

tem se caracterizado por uma configuração que a coloca quase sempre na eminência de 

uma formação aligeirada, majoritariamente técnica e focada aos interesses maiores do 

mercado e do capital. Em outras palavras, significa afirmar que se trata de uma 

formatação mercadológica por excelência e, portanto, que quase nunca leva em conta o 

indivíduo em sua formação geral e no seu desenvolvimento integral.   

 

Inserida dentro de uma sociedade marcada historicamente pela exploração (OLIVEIRA, 

2003) e tendo a educação escolar como uma ferramenta de poder, aliada aos interesses 

desse modelo social que prima pela lógica capitalista (Bourdieu, Passeron, 1992) a EPT 

até então, vem sendo, estrategicamente falando, utilizada como a etapa/modalidade 

educacional que forma o cidadão para atender às necessidades do mercado e não que se 

vale do sistema econômico para formar o cidadão.  

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9.394/96) aponta que a EPT seja uma 

etapa da educação que deve formar para o trabalho, a ciência e a tecnologia e não 

simplesmente para os interesses da industrialização e do capital. Contudo, o que vem 

predominando, na prática, é uma formação cujo resultado limita-se ao trabalho e ao 

emprego, ficando a formação omnilateral e integral pelo meio do caminho.  

 

É sabido que existem políticas, decretos e programas governamentais no contra ponto 

dessa realidade. Um exemplo foi à criação dos Institutos Federais de Educação (IFs) e 

do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), de 

autoria de governos mais comprometidos com o povo. Este último, apenas no campo 
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teórico, uma vez que na prática compreende um programa encurtado e acelerado 

também. No entanto, a educação dualista (Moura, 2007) ainda resiste e ocupa grande 

fatia da formação técnica e profissional neste país.  

 

Assim, são vários os autores e pesquisadores em EPT que tem mostrado a lacuna 

existente, ao longo das décadas e por séculos, entre a formação politécnica e tecnicista. 

Por politécnica entende-se uma formação unitária e universal, que supere a dualidade 

entre cultura geral e cultura técnica (Saviani, p. 140, 2003). Trata-se, portanto, de uma 

educação cujo modelo esteja pautado na transformação social e do indivíduo (FREIRE, 

1996). Já no paradigma tecnicista, conforme diz a nomenclatura, o que importa é a 

técnica pela técnica, apenas para atender uma determinada necessidade.  

Conforme aponta Moura (2007), ao fazer um recorte da história da educação 

profissional do Brasil, a EPT vai se configurando de modo completamente dual, pois vai 

caracterizando-se, por um lado, como uma educação voltada para os filhos das elites, 

com a finalidade de formar àqueles que irão pensar e conduzir esse novo modelo de 

economia. Já, por outro, como uma educação para os trabalhadores e seus filhos, 

destinada a engendrar a nova classe de trabalhadores que sustentarão tal modelo 

econômico (MOURA, p. 5). 

Assim sendo, no lugar de uma educação para uma formação integral, omnilateral, numa 

escola como aponta Ramos (2008) unitária, que garanta a todos o direito ao 

conhecimento, desenvolveu-se um modelo educacional e que hegemonicamente se 

mantêm ainda, no qual os interesses econômicos estão sempre à frente da formação para 

o ser e para a vida. 

Saviani (2007), ao tratar da relação trabalho e educação e do vínculo ontológico-

histórico desta relação, afirma que trabalho e educação são atividades especificamente 

humanas e que, portanto, na essencialidade humana, mistura-se o ato de trabalhar com o 

de educar. Nesta mesma linha de raciocínio Manacorda (2007) chama a atenção para o 

fato de que com o passar do tempo essa relação foi se separando e se acentuando a 

ponto da educação não mais ser parte do trabalho e sim subserviente de um trabalho que 

ele vai nomear de “trabalho alienado”.  
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Num recorte histórico sobre a educação escolar e a EPT, Frigotto (2007) mostra que a 

educação escolar básica nunca foi posta em pauta como uma necessidade e sim como 

algo a serviço dos interesses da classe dominante brasileira. Ciavatta (2005), ao criticar 

esse modelo perverso de educação e defender uma formação integral dirá que tal 

modelo educativo gera a exclusão de grande parte da sociedade, levando a precarização, 

ao subemprego, ao desemprego e a perda da própria identidade. 

 

É em meio a este perverso contexto que caminha a EPT no Brasil. Na teoria até que é 

desenvolvida dentro de uma configuração integral e na ótica ominilateral, ou seja, 

humanística, e não apenas técnica. Porém, na prática, na hora do fazer pedagógico e 

didático, salvo algumas exceções, acaba sendo aligeirada e de envergadura 

extremamente técnica e mais interessada no produto (capital) do que no indivíduo 

(sujeito do processo).  

 

Entretanto, a realidade pode ser ainda pior. Isto pode acontecer quando nem a oferta de 

uma EPT nos moldes aligeirados e fragmentados se dispõe. Esta, por sua vez causa, 

além da problemática referente à sua qualidade, também da quantidade, ou oferta, desta 

que é tão relevante modalidade educacional no e para o país.  

 

É de conhecimento público que, de acordo com a Constituição Federal do Brasil, 

a educação brasileira é de responsabilidade do Governo Federal, dos Estados e 

dos Municípios, que devem administrar e organizar seus respectivos Sistemas de 

Ensino. Nesta conjuntura, cabe a cada ente federado gerir e ofertar as etapas e 

modalidades da educação escolar, conforme diz a sua própria lei maior, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9394/96). 

No que se refere à EPT, segundo a mesma LDB, no seu artigo de número 40, o texto diz 

que esta modalidade de educação deva ser desenvolvida em articulação com o ensino 

regular ou por diferentes estratégias de educação continuada, em instituições 

especializadas ou ainda no ambiente de trabalho. Atualmente, tem sido ofertada, em 

grande escala, pelas Redes Federal e Estadual de Ensino, e por instituições privadas e de 

parceria público-privado.  

Logo, de fato, não é muito comum uma Rede Municipal de Educação, por exemplo, 

oferecer em seu Sistema de Ensino a Educação Profissional. Por obrigação cabem aos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_Federal_(Brasil)
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municípios a responsabilidade direta com a Educação Infantil, o Ensino Fundamental 

(níveis I e II) e a Educação de Jovens e Adultos, o que já é muito.  

A EPT que é ofertada nos municípios não o é por ele próprio. Os municípios recebem a 

oferta de EPT através da Rede Estadual de Ensino, da Rede Federal de Ensino ou ainda 

por meio de instituições particulares. Entre estas estão as estritamente particulares, com 

oferta de cursos técnicos específicos, e de natureza público-privado, como é o caso do 

chamado “Sistema S”, que compreende, entre outros, o SENAI. 

É dentro desse contexto que se situa a realidade em EPT no município de Santo 

Estevão. Neste município ainda não há uma oferta desta modalidade de educação a nível 

federal nem estadual. O que existe, já faz algum tempo, limita-se a uma escola 

particular que oferta um curso a nível técnico de enfermagem e a atuação do SENAI 

com um curso básico industrial na área de corte e costura de calçados para atender aos 

interesses de uma grande fábrica calçadista que se instalou nesta região, denominada de 

Grupo DASS.  

É diante desse quase vazio na modalidade EPT no município de Santo Estevão que 

nasce esta investigação. Tal estudo, que tem por tema ‘A Educação Profissional e 

Tecnológica no município de Santo Estevão: o curso industrial básico do SENAI para 

jovens aprendizes atuarem na fábrica DASS’, visa analisar a EPT que é ofertada aos 

jovens deste município oferecida pelo SENAI para atender a empresa calçadista.  

 

Todavia, não se trata de estudar o SENAI propriamente dito, uma vez que o acesso ao 

modelo de educação profissional deste integrante do Sistema S é bastante sigiloso e de 

difícil acesso a informações específicas sobre seus cursos. Desta forma, tal investigação 

não fará um estudo específico sobre o SENAI e sim sobre a educação profissional que é 

desenvolvida no município de Santo Estevão a partir da parceria entre a fábrica de 

calçados DASS e o próprio Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.        

 

Assim, é diante desta realidade na oferta de EPT neste município que nasce o problema 

central, ou objeto de estudo para esta investigação. Neste estudo, o que se pretende 

saber é: Qual formação profissional e tecnológica recebem os jovens aprendizes do 

município de Santo Estevão no curso oferecido pelo SENAI mediante parceria com a 
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fábrica DASS? A resposta a esta questão está na análise dos documentos adquiridos que 

se referem ao curso supracitado. 

Tal estudo justifica-se por várias razões. Primeiro, estudar a EPT neste país faz-se 

relevante porque possibilita refletir sobre a própria história e desenvolvimento 

educacional e econômico da nação. Suscita fazer uma análise do processo de construção 

e desenvolvimento escolar ao longo dos tempos bem como a quais interesses e 

interessados esta vem servindo. 

Estudá-la oferece uma compreensão a respeito da dualidade, entendida aqui como algo 

que em sua essência é de natureza dupla, da realidade e sistema educacional e escolar 

brasileiro, o que por sua vez se enraizou na estrutura social deste país como uma das 

maiores causas das desigualdades e injustiças, características marcantes desta nação. 

É ainda significativo, tal estudo, quando se ultrapassa os limites da educação escolar 

formal, de responsabilidade do Estado, e adentra no universo de instituições 

corporativas, a exemplo do ‘Sistema S de Ensino’ e de empresas privadas com filosofias 

advindas de grandes corporações mundiais, como é o caso do grupo DASS. 

A pesquisa faz-se relevante ainda, de outra forma. Possibilita levantar e refletir sobre 

qual formação profissional a fábrica e o SENAI oferece aos jovens de Santo Estevão. 

Aparecem, portanto, no centro desta discussão questões como, por exemplo, se trata de 

uma educação voltada para as necessidades da empresa; se da empresa, mas também 

dos jovens; e ainda se dos jovens nos seus aspectos técnicos, apenas, ou dentro de uma 

concepção de formação humana, integrada a todas as dimensões da vida, visando à 

formação omnilateral dos sujeitos (PACHECO, p. 59, 2012).  

Não apenas isto, mas poderá vir a fazer uma provocação reflexiva no âmbito do próprio 

município quanto à EPT como uma formação importante e necessária para os jovens, 

porém, até então, disponibilizadas apenas por entidades privadas e em parcerias com 

órgãos particulares.  

E, por último, proporcionará oportunidades para reflexões frente às necessidades desse 

município pensar, reivindicar e cobrar políticas públicas para a EPT local a fim de 

proporcionar aos jovens oportunidades e possibilidades entre a educação média e a 

superior. Logo, constitui-se num estudo que tem por finalidade trazer uma discussão no 

âmbito municipal sobre a importância e práxis política e pedagógica da EPT. 
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Todavia, na definição trazida por Vasconcellos (2002), “as finalidades são gestadas num 

complexo processo que envolve necessidades, afetos, desejos, significações, etc.” 

Segundo  o mesmo autor, os objetivos funcionam como um imã que atrai o sujeito. 

Assim, é preciso ter bem em mente o  que se pretende alcançar, a fim de que a 

caminhada não seja em vão. 

Portanto, a fim de alcançar os objetivos propostos e entendendo a metodologia como 

caminho do pensamento e prática exercida na abordagem da realidade (MINAYO, 

2001), este estudo embasou-se na pesquisa de natureza qualitativa que, conforme Flick 

(2004, p. 28), se encaixa bem na análise de casos concretos envolvendo as 

particularidades de tempo, espaço e atividades dos indivíduos em seus respectivos 

contextos. Ou seja, é um método eficaz no estudo de uma realidade de um determinado 

espaço, em um definido tempo e por um delimitado grupo de pessoas. 

Associado à pesquisa qualitativa tal estudo valeu-se da análise documental que, segundo 

Moreira (2005, p. 271) identifica, verifica e aprecia documentos para determinado fim. 

Conforme Cellard (2008, p.295), o documento “é uma fonte extremamente preciosa 

para todo pesquisador nas ciências sociais”. E, ainda de acordo com a definição de 

Apollinário (2009, p. 67), trata-se de qualquer suporte que contenha informação 

registrada, servindo para consulta, estudo ou prova. 

De fato, a utilização da pesquisa qualitativa juntamente com a análise documental 

estabeleceu uma sinergia que tornou este estudo, tanto significativo como bastante 

revelador para a temática educação profissional em Santo Estevão. Não obstante, esta 

dissertação se divide em quatro capítulos, estes subdivididos em subitens que vão 

esclarecendo a EPT no município de Santo Estevão a partir da formação oferecida entre 

o SENAI e a DASS. 

O capítulo inicial, intitulado ‘A EPT no município de Santo Estevão’ traz um panorama 

da história dessa modalidade de educação no Brasil. Em seguida, apresenta um histórico 

da EPT no município, apresentando as duas maiores ofertantes dessa modalidade de 

educação na cidade – uma escola de enfermagem e o SENAI; logo adiante, faz um 

apanhado sobre a fábrica DASS, traçando um pouco de sua história e de sua chegada ao 

município.  
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O segundo capítulo, que tem por título ‘O caminho Percorrido’, começa por abordar a 

metodologia de natureza qualitativa utilizada ao longo da investigação. Por conseguinte, 

traça a técnica de investigação adotada para o estudo – a análise documental. E, por 

último, discute o produto educacional da pesquisa, discorrendo sobre o que é um blog e 

o porquê deste ter sido escolhido como produto educacional para este estudo. Na 

continuação, descreve o passo a passo de como fora formatado e construído como 

produto educacional, bem como sua relevância para a EPT neste município.  

No capítulo três, ‘Análise do Documentos’, inicialmente é destacado o significado de 

analisar algo. Na continuidade, de grande importância para a compreensão dos 

resultados da investigação, são manifestos de que maneira se deu a busca pelos 

documentos e quais foram os coletados. Na sequência é feita a análise dos documentos 

num diálogo com o que dizem os defensores de uma educação profissional na 

concepção de formação humana (PACHECO, p. 59, 2012). 

No derradeiro capítulo, o de número quatro, é apresentado o produto educacional desta 

investigação – o Blog de Educação Profissional do município de Santo Estevão. Trata-

se de uma produção digital e midiática que se caracteriza por representar e refletir a 

realidade da EPT no município de Santo Estevão, de forma crítica, criativa e 

participativa.  
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“A curiosidade como inquietação indagadora, como inclinação 

ao desvelamento de algo, como pergunta verbalizada ou não, 

como procura de esclarecimento, como sinal de atenção que 

sugere alerta faz parte integrante do fenômeno vital” (FREIRE, 

p. 32, 2006).  

 

1. A EPT E O MUNICÍPIO DE SANTO ESTEVÃO  

 

Atualmente, as maiores ofertantes de Educação Profissional no Brasil são as redes 

Federal e Estadual de Ensino. Segundo o site do Conselho Nacional das Instituições da 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF), há 

atualmente trinta e oito Institutos Federais de Educação, dois Centros Federais de 

Educação e o Colégio Pedro II, totalizando seiscentos e quarenta e quatro unidades 

(campi), distribuídos em quinhentos e sessenta e oito municípios do país.  

Já a Rede Estadual da Bahia, por exemplo, conforme site da Secretaria de Educação do 

Estado, conta com trinta e três Centros Territoriais de Educação Profissional, trinta e 

oito Centros Estaduais de Educação Profissional, vinte e dois anexos de Centros de 

Educação Profissional e noventa e duas unidades escolares de Ensino Médio que 

também ofertam cursos de Educação Profissional e Tecnológica abrangendo cento e 

vinte e um municípios dos vinte e sete Territórios de Identidade 

(www.educaçao.ba.gov.br, 2015).   

Além destas, existem as ofertantes de ensino profissional particular e de parceria 

público-privado, que compreendem o chamado ‘Sistema S’ de ensino, que engloba, 

entre outros, ligadas à Confederação Nacional das Indústrias (CNI), o Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial (SENAI) e o Serviço Social da Indústria (SESI); e ligadas à 

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) e o Serviço Social do Comércio 

(SESC). 

Assim, mesmo não sendo de responsabilidade municipal, os grandes e médios 

municípios brasileiros, conseguem ter uma oferta de educação profissional para oferecer 

aos seus jovens, quer seja por uma instituição/entidade federal, quer estadual ou ainda 
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de parceria público-privada. Por outro lado, municípios pequenos, acabam não podendo 

oferecer a EPT por não contar com essa estrutura que advém da rede federal, estadual e 

da parceria público privada. Lugares estes onde a necessidade de educação para os 

sujeitos que derivam da classe trabalhadora é maior.  

A título de exemplo, a EPT que é ofertada pela rede federal está distribuída em 568 

municípios apenas, entre os mais de cinco mil de todo o país. A sua oferta na Bahia 

compreende 121 municípios entre os 417. Esses dados ilustram a evidente defasagem 

dessa modalidade de ensino na maioria dos municípios brasileiros. A matemática é 

simples: os Institutos Federais não estão presentes em cinco mil e dois municípios do 

país. Também não se fazem presentes em duzentos e noventa e seis territórios baianos. 

Essa é uma dura realidade a ser apresentada. E este é o caso do município de Santo 

Estevão. 

Existe uma enorme diferença entre este município supracitado e outros distantes apenas 

uma ou duas horas de viagem. Municípios como Salvador, Feira de Santana, Camaçari, 

Simões Filho, dentre outros, desenvolveu uma rede de oferta de educação profissional, 

seja na esfera estadual ou federal, com cursos nas modalidades concomitante, 

subsequente ou integral. Já Santo Estevão, até então, não tão distante dos demais, ainda 

não tem sequer uma escola de nível médio técnico. 

Em Feira de Santana, município que fica a cerca de uma hora de viagem de Santo 

Estevão, segundo dados do IBGE, do ano 2017, foram efetivadas 22.131 matrículas no 

ensino médio em 77 estabelecimentos de ensino. Entre estes se encontra o IFBA, o 

Centro Territorial de Educação Profissional e o Centro Estadual de Educação 

Profissional. Além de entidades de parceria público-privadas e particulares que 

oferecem a EPT. 

Assim, quando comparado a outros municípios, no que diz respeito à oferta de EPT, 

Santo Estevão está ainda muito atrasado. A oferta desta modalidade educacional está 

resumida a apenas uma organização privada: uma escola técnica de enfermagem e a 

outra de parceria público privada, que atua no município, mas sediada em Feira de 

Santana: o SENAI.  

Diante dessa realidade, em si tratando de educação profissional no município de Santo 

Estevão, este capítulo, portanto, irá discorrer, inicialmente, sobre a EPT no Brasil em 



20 
 

seus aspectos históricos, traçando um breve panorama desta modalidade de ensino. Em 

seguida se buscará esboçar a EPT, especificamente falando, no município de Santo 

Estevão, apresentando sua realidade neste campo de educação e, na sequência, trará um 

breve histórico sobre a fábrica DASS e sua relação com Santo Estevão. 

1. 1: A EPT no Brasil  

A temática Educação Profissional e Tecnológica no Brasil vem sendo muito discutida, 

sobretudo a partir do final do século XX e começo do XXI, dada sua relevância para o 

desenvolvimento do país, uma vez que trata explicitamente das questões relacionadas ao 

mundo do trabalho e porque há um debate sobre qual formação é a mais coerente para o 

sujeito que dela necessita. 

 

Conforme aponta Saviani (2007) a partir da Revolução Industrial, iniciada no século 

XIX, houve uma Revolução Educacional por consequência, exigindo dos países uma 

estruturação dos seus Sistemas de Ensino. Para que esse desenvolvimento industrial 

ocorresse no Brasil, a Educação Profissional foi fundamental, uma vez que tinha as 

prerrogativas de qualificar a mão de obra de que se necessitava.  

 

Antes, porém, da ideia de industrialização chegar ao Brasil já se falava em Educação 

Profissional, por volta do século XIX. Contudo, com caráter eminentemente 

assistencialista. Era uma educação preocupada com a condição dos órfãos e desvalidos 

da República e não necessariamente com uma formação cidadã e humanista. 

 

Sobre este período histórico afirma Dante: 

 
A educação profissional no Brasil tem, portanto, a sua origem dentro de uma 

perspectiva assistencialista com o objetivo de “amparar os órfãos e os demais 

desvalidos da sorte”, ou seja, de atender àqueles que não tinham condições 

sociais satisfatórias, para que não continuassem a praticar ações que estavam 

na contra-ordem dos bons costumes (MOURA, 2007, p. 6). 

 

Ou seja, era uma educação que não visava à instrução do sujeito para a vida e nem se 

quer para o mundo do trabalho. Seu objetivo era tirar os indivíduos da eminência de se 

praticar o que se considerava errado na época e assim manter a ordem social. Era uma 

simples ocupação para desocupados.  

 

Mais à frente, já no século XX, portanto, é que nasce o interesse do Brasil na 

industrialização como meio de desenvolver o país. É nesse contexto que a Educação 
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Profissional deixa o caráter assistencialista para ter natureza educativa. Entretanto, a 

contínua análise da história desta modalidade educacional, aponta que a importância 

dessa passa a se dar apenas a partir das necessidades da urbanização e da 

industrialização correntes (QUELUZ, 2000). 

 

Assim, a sua relevância se deu, primariamente, por interesses políticos, econômicos e 

sociais, isto é, devido à carência de uma formação técnica para atender a demanda da 

industrialização nascente neste país. A questão principal, mais importante – a formação 

integral dos brasileiros – desde essa época, já havia sido desconsiderada ou colocada 

como algo de menor importância por aqueles que detinham o poder para fazer diferente.  

Falando sobre essa dicotomia histórica, Acácia Kuenzer (1991) vai dizer que: 

Ao mostrar que a burguesia tem tentado distrair o povo e os profissionais de 

educação reduzindo o direito a educação ao direito à escola, Arroyo coloca 

como hipótese explicativa para essa redução o próprio processo histórico de 

construção do educativo nas sociedades ocidentais, que passa por um 

movimento de separação entre instrução e educação, reduzindo o educativo a 

um espaço institucionalizado. Ou seja, esta redução resulta do mesmo 

movimento social que separa a criança do adulto, que distancia a criança da 

educação que se dá nas relações sociais, que separa escola e trabalho, 

educação e produção, teoria e prática. E mais, esta redução coincide com 

movimento político de negação da identidade das classes subalternas e da 

educação que se dá no interior dos processos sociais de que elas fazem parte; 

é um movimento de negação dos trabalhadores de saber e de cultura, e da 

legitimidade do saber popular (pags. 88-89). 

É nesse contexto, portanto, que a Educação Profissional vai se formatando e, conforme 

aponta Moura (2007), de modo completamente dual. Isto porque a Educação 

Profissional vai configurando-se, por um lado, como uma educação voltada para os 

filhos das elites, com a finalidade de formar os cidadãos que irão pensar e conduzir esse 

novo modelo de economia e, por outro, como uma educação para os trabalhadores e 

seus filhos, destinada a engendrar a nova classe de trabalhadores que sustentará tal 

modelo econômico. 

Moura (2007, p.5) afirma que:  

A relação entre a educação básica e profissional no Brasil está marcada 

historicamente pela dualidade. Nesse sentido, até o século XIX não há 

registros de iniciativas sistemáticas que hoje possam ser caracterizadas como 

pertencentes ao campo da educação profissional. O que existia até então era a 

educação propedêutica para as elites, voltada para a formação de futuros 

dirigentes. Assim sendo, a educação cumpria a função de contribuir para a 
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reprodução das classes sociais já que aos filhos das elites estava assegurada 

essa escola das ciências, das letras e das artes e aos demais lhes era negado o 

acesso. 

 

Todavia, ao invés de uma educação capaz de formar o sujeito nas prerrogativas de uma 

instrução integral e omnilateral, numa escola que Ramos (2008), vai chamar de unitária 

e, portanto, que garanta a todos a oportunidade do saber, enraizou-se um padrão 

educativo e que hegemonicamente mantêm-se ativo, onde privilegia os aspectos 

econômicos em detrimento da formação geral, do cidadão crítico e reflexivo. Sobre esta 

condição, a qual foi submetida à Educação Profissional no Brasil, Ramos vai dizer:  

Vemos, então, que a história da dualidade educacional coincide com a 

história da luta de classes no capitalismo. Por isto a educação permanece 

dividida entre aquela destinada aos que produzem a vida e a riqueza da 

sociedade usando sua força de trabalho e aquela destinada aos dirigentes, às 

elites, aos grupos e segmentos que dão orientação e direção à sociedade. 

Então, a marca da dualidade educacional do Brasil é, na verdade, a marca da 

educação moderna nas sociedades ocidentais sob o modo de produção 

capitalista (RAMOS, 2008, p.2). 

 

Conforme destaca bem a autora acima citada, a Educação Profissional, sob a égide do 

capitalismo, mesmo com mudanças no cenário político nacional no começo deste 

século, não conseguiu reverter seu caráter voltado para os interesses econômicos e 

mercadológicos. Não obstante, ainda está longe de ser uma educação integral e que 

atenda aos interesses da classe trabalhadora, classe esta que dela mais demanda.  

Isto, posto, então, é importante afirmar que vários autores discordam, criticam e 

propõem outro paradigma de Educação Profissional em contraposição ao atual.  Modelo 

este que possa ultrapassar a formação apenas técnica e alcançar a formação geral, 

integral e, conforme Freire (1996) de autoconscientização e, portanto, libertadora.  

Autores como Pacheco (2012), Saviani (2007), Frigotto (2007), Ciavatta (2005) vão 

sinalizar para uma educação e mais especificamente para uma Educação Profissional 

que supere a estruturação acima descrita para uma, qual seja alicerçada, por exemplo, no 

trabalho como princípio educativo, na politecnia e na escola unitária, cujo objetivo 

maior esteja na formação humana do indivíduo, onde o mercado de trabalho seja apenas 

uma das consequências desta formação. 

 

Por exemplo, Pacheco (2012), ao discorrer sobre a relevância da EPT atesta que: 
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As diretrizes curriculares para a educação profissional técnica de nível médio 

devem retomar a educação profissional não adestradora, não fragmentada. 

Devem dar aos jovens e adultos trabalhadores, na interação com a sociedade, 

os elementos necessários para discutir, além de entender, a ciência que move 

os processos produtivos e as relações sociais geradas com o sistema 

produtivo (p. 10). 

 

Por sua vez, Saviani (2007), ao tratar da relação trabalho e educação e do vínculo 

ontológico-histórico desta relação, afirma que:  

 

Trabalho e educação são atividades especificamente humanas. Isso significa 

que, rigorosamente falando, apenas o ser humano trabalha e educa. Assim, a 

pergunta sobre os fundamentos ontológicos da relação trabalho-educação traz 

imediatamente à mente a questão: quais são as características do ser humano 

que lhes permitem realizar as ações de trabalhar e de educar? Ou: o que é que 

está inscrito no ser do homem que lhe possibilita trabalhar e educar? 

(SAVIANI, 2007, p.152-153). 

 

 

Ao responder, ele mesmo diz que: 

Perguntas desse tipo pressupõem que o homem esteja previamente 

constituído como ser possuindo propriedades que lhe permitem trabalhar e 

educar. Pressupõe-se, portanto, uma definição de homem que indique em que 

ele consiste, isto é, sua característica essencial a partir da qual se possa 

explicar o trabalho e a educação como atributos do homem. (SAVIANI, 

2007, p.153).  

 

Entretanto, a divisão da sociedade em classes, colocou o trabalho de um lado e a 

instrução do outro. Com o passar do tempo, esta separação foi se acentuando a ponto da 

educação não mais ser parte do trabalho e sim subserviente de um trabalho que 

Manacorda (2007) vai nomear de “trabalho alienado”. Assim, com a divisão da 

sociedade em classes surge a divisão do trabalho, que por sua vez leva à divisão da 

educação, que passa a ser desenvolvida por interesses particulares e grupais e não mais 

de forma natural e igualitária para todos.  

 

É dentro deste raciocínio histórico que Frigotto (2007, p. 1135-36) vai dizer que: 

 

Diferentes elementos históricos podem sustentar que, definitivamente, a 

educação escolar básica (fundamental e média), pública, laica, universal, 

unitária e tecnológica, nunca se colocou como necessidade e sim como algo a 

conter para a classe dominante brasileira. Mais que isso, nunca se colocou, de 

fato, até mesmo uma escolaridade e formação técnica-profissional para a 

maioria dos trabalhadores, a fim de prepará-los para o trabalho complexo que 

é o que agrega valor e efetiva competição intercapitalista.  

 

Ciavatta, por sua vez, ao criticar esse modelo perverso de educação e defender uma 

formação integral dirá que: 
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Os termos formação integrada, formação politécnica e, mais recentemente, 

educação tecnológica buscam responder, também, às necessidades do mundo 

do trabalho permeado pela presença da ciência e da tecnologia como forças 

produtivas, geradoras de valores, fontes de riqueza. Mas, também, por força 

de sua apropriação privada, gênese da exclusão de grande parte da 

humanidade relegada às atividades precarizadas, ao subemprego, ao 

desemprego, à perda dos vínculos comunitários e da própria identidade ( 

2005, p. 3). 

 

Realmente, os pensamentos desses autores confirmam o quanto está enraizada na 

sociedade brasileira esse modelo dualista de educação. Segundo Pacheco (2012) é 

preciso superar a divisão social do trabalho entre ação de executar e ação de pensar, 

dirigir ou planejar. Citando a formação integrada como solução para romper com esse 

modelo dual ele diz: 

Trata- -se de superar a redução da preparação para o trabalho ao seu aspecto 

operacional, simplificado, escoimado dos conhecimentos que estão na sua 

gênese científica tecnológica e na sua apropriação histórico-social. Como 

formação humana, o que se busca é garantir ao adolescente, ao jovem e ao 

adulto trabalhador o direito a uma formação completa para a leitura do 

mundo e para a atuação como cidadão pertencente a um país, integrado 

dignamente a sua sociedade política. Formação que, neste sentido, supõe a 

compreensão das relações sociais subjacentes a todos os fenômenos 

(PACHECO, 2012, p. 58).  

 

Aliás, a partir da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 

9394/96), no seu artigo de nº 39, a EPT passou a ter essa missão, sendo agora 

considerada uma etapa da educação brasileira que tem por objetivo integrar as 

dimensões do trabalho, ciência e tecnologia. Ou seja, uma educação que se propõe ser 

integral no sentido de proporcionar uma formação que relacione os conhecimentos 

gerais aos específicos ou técnicos. 

Contudo, o contexto histórico-escolar em Educação Profissional e Tecnológica, nos 

anos posteriores a aprovação desta lei, tem mostrado que a configuração premente vem 

sendo o tradicional, ou seja, de formatação mercadológica por excelência e, portanto, 

dualista.  

1. 2: A EPT em Santo Estevão 

Santo Estevão é um município do interior do Estado da Bahia. Localiza-se às margens 

da BR 116, a cerca de quarenta quilômeros de Feira de Santana. Tem uma população 

estimada em 53.898 habitantes, conforme dados do IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatistica), no ano de 2017. Está bem distribuida em zona urbana e zona 

rural em uma área aproximadamente de 365 quilômetros quadrado. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/BR_116
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Segundo dados do IBGE, apresentou um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), no 

ano de 2010, de 0,626; em 2016, acusou uma porcentagem de população ocupada de 

14,5%; com um salário médio mensal dos trabalhadores em torno de 1,5 salários 

mínimos. Referente à educação totalizou 8.344 matrículas no ensino fundamental e 

2.195 matrículas no ensino médio e conta com 115 docentes atuando nesta última etapa 

da educação básica. Quanto ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), 

dados de 2015 apontam 4,0 para os anos iniciais do ensino fundamental e 2,8 para os 

anos finais do ensino fundamental. Com relação ao índice do ensino médio, mediante 

divulgação do Ministério da Educação e Cultura (MEC), a Bahia ficou com índice 3,0, 

abaixo inclusive do índice anterior.    

Por ser um município de proporcões pequenas, não oferece até os dias de hoje, muitas 

opções em termos de continuidade em educação escolar. Há, atualmente, 36 escolas 

municipais que se encarregam de oferecer Creche, Educação Infantil e Fundamental; 

apenas 04 escolas estaduais oferetantes de ensino médio, localizadas todas elas na zona 

urbana do município e, destas, nenhuma oferta o ensino técnico. Neste município, já se 

instalaram algumas instituições particulares de ensino superior e uma escola técnica de 

enfermagem privada. 

Na busca de melhores condições de formação educacional e profissional, grande parte 

dos jovens se dirigem ao município de Feira de Santana – que fica entre quarenta a 

sessenta minutos de Santo Estevão – para estudarem em estabelecimentos de ensino 

como, por exemplo, o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), o IFBA 

Instituto Federal da Bahia), e a UEFS (Universidade Estadual de Feira de Santana), 

dentre outros. Existe até e, já há bastante tempo, um sistema de transporte de 

responsabilidade da prefeitura para levar exclusivamente estes estudantes aos 

respectivos locais de ensino. 

Santo Estevão é um município de base econômica agrária e comercial. Contudo a 

economia deu um salto crescente, isso a partir do ano de 2001, devido à chegada da 

fábrica de sapatos Dilly (atualmente conhecida por Grupo Dass), que tem injetado muito 

dinheiro na economia local e empregado muitos jovens em todo o município e até de 

cidades vizinhas. Atualmente, cerca de 3.000 pessoas, a maioria do próprio município, 

nela trabalham. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sapato
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Dilly&action=edit&redlink=1
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Assim sendo, a investigação a que se propôs esta pesquisa trouxe à tona a cruel 

realidade municipal de que não há EPT como uma oferta pública em Santo Estevão. Os 

quatros colégios estaduais deste município que oferecem o Ensino Médio, o fazem para 

os alunos tanto da zona urbana quanto de todas as comunidades rurais. No entanto, o 

curso oferecido é o mesmo em todos: a denominada formação geral. Não há nenhuma 

instituição escolar, nem pública nem particular, que ofereça o disposto na LDB 9394/96, 

no seu artigo 36-B, que trata da educação de nível Médio Técnico Profissional.  

Neste artigo da LDB/96 reza que a educação profissional técnica de nível médio deve 

ser desenvolvida nas formas articulada com o ensino médio e subsequente, em cursos 

destinados a quem já tenha concluído o ensino médio. Porém, em Santo Estevão, esta 

parte da lei é completamente atropelada tanto pelas autoridades constituídas quanto pela 

própria comunidade que não exige esse direito adquirido, aliás, se quer o conhece. 

 

Deste modo, em toda a cidade, não existe uma política de oferta da educação média 

técnica, nem articulada nem subsequente à última etapa da Educação Básica. Todo e 

qualquer jovem que almejar o Ensino Médio Técnico, ou desejar proseguir com seus 

estudos, terá que buscar uma instituição de ensino em outros municípios vizinhos. Pode-

se argumentar que há municípios vizinhos que são pertos. E, de fato há. Mas, e quanto 

àqueles que não tem condições nem motivações para se deslocar ao município vizinho, 

por mais próximo que seja?  

Em resposta, nesse caso, restam apenas duas opções para quem desejar uma formação 

profissional. A primeira é pagar para ter uma formação técnica na área de saúde, como 

técnico de enfermagem. E a segunda, inscrever-se no SENAI para uma formação básica 

industrial que lhe levará à fábricas de calçados DASS do município. 

1.2.1: A Escola Técnica de Enfermagem de Santo Estevão  

A escola técnica de enfermagem foi fundada em novembro do ano de 2010. É conhecida 

como Escola Técnica de Enfermagem Diamantina1, uma instituição privada local, cuja 

atividade é ofertar a educação profissional de nível técnico. Ao longo destes quase dez 

anos de atividade tem formado muitos profissionais para a área da saúde, muitos deles 

                                                           
1 Informações encontradas no site www.econodata.com.br/lista-empresas/BAHIA/SANTO-ESTEVAO/E/ 
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atuando em órgãos públicos da área da saúde local, a exemplo do hospital e Unidades 

Básicas de Saúde (UBS).   

Esse nome, Diamantina, significa ‘lapidando vidas’, segundo Cláudia Santos Lima, a 

proprietária e diretora do curso. É uma escola cujo espaço físico é adaptado, pois 

anteriormente era uma residência. Porém, na sua adaptação inclui uma biblioteca e 

materiais pedagógicos para as aulas. Tem uma assessoria e um projeto político 

pedagógico e está regulamentada pelo Conselho Municipal de Educação (CME), 

segundo a direção.  

O curso propriamente dito de enfermagem tem uma duração de dois anos, com carga 

horária de 1800 horas, divididas em 1200 destas horas em atividades teóricas-práticas e 

as demais em estágio. Este curso é ministrado de segunda a quinta à noite ou aos 

sábados ao longo de todo o dia. Tem em sua maior parte da clientela mulheres. Porém, 

sempre conta com a presença de homens nas turmas que são formadas.  

Atualmente, além do curso técnico de enfermagem, segundo a dirigente do 

estabelecimento, a escola Diamantina oferece outros cursos, estes profissionalizantes e, 

portanto, de duração menor, a exemplo dos cursos de atendente de farmácia, de 

cuidador de idoso, auxiliar de classe e creche, o que foge da área de saúde e adentra já 

na área de educação. A última novidade neste mercado é o oferecimento de um curso de 

auxiliar de saúde bucal. Este tem coordenação de um profissional de odontologia. Tem 

duração de dez meses, com aulas teóricas, práticas e estágio e para cursar precisa apenas 

ter concluído o Ensino Fundamental. 

Logo, trata-se de uma instituição de ensino técnico que, primeiramente é particular, 

onde nem todos que desejam se qualificar podem, pois não possuem condições 

financeiras para arcar com as despesas, que envolvem além da mensalidade, os 

materiais de estudo e recursos para transportes, para aqueles das comunidades rurais. 

Em segundo lugar, abrange apenas uma área de conhecimento específico, o da saúde, o 

que já faz um corte grande no que diz respeito às perspectivas de formação de muitos, 

uma vez que há outras áreas de formação e nem todos se identificam com a da saúde 

para se profissionalizar. 

De fato, é melhor ter uma escola técnica de enfermagem, ainda que particular, do que 

não ter nenhuma. Contudo, para o porte do município de Santo Estevão, com uma 
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população jovem crescente, é muito pouco tal oferta para uma modalidade educacional 

que não apenas se faz importante pela formação em si, mas é imprescindível para o 

desenvolvimento social e econômico da região e, o mais importante ainda, para atender 

as demandas e necessidades da classe trabalhadora, cuja geração após geração tem visto 

ser negada esta formação e a oportunidade na vida. 

1.2.2: O SENAI 

 

No que diz respeito ao SENAI, este foi criado em 22 de janeiro de 1942, pelo Decreto-

Lei 4.048 do então presidente Getúlio Vargas. O site oficial apresenta como sua missão 

promover a educação profissional e tecnológica, a inovação e a transferência de 

tecnologias industriais, contribuindo para elevar a competitividade da indústria 

brasileira (www.senai.com.br). Atualmente possui mais de cento e cinquenta unidades 

em todo o Brasil, sendo atualmente considerada a maior instituição de formação 

profissional da América Latina2.  

Entre os objetivos, destacados em seu Regimento Interno, estão: realizar a 

aprendizagem industrial; assistir aos empresários a elaboração e execução de programas 

de treinamento do seu trabalhador, em diversos níveis de qualificação; proporcionar aos 

trabalhadores a oportunidades de completar sua formação profissional, em cursos de 

curta duração; conceder bolsas de estudos aos dirigentes das empresas, professores, 

instrutores e administradores da própria entidade e  cooperar no desenvolvimento de 

pesquisas tecnológicas de interesse da indústria ( Regimento Interno do SENAI, 2009).  

 

Como traz a atenção Carvalho (2011), o SENAI nasce com a proposta de administrar e 

orientar as escolas profissionais subordinadas às diretrizes e necessidades da indústria. 

Atualmente, é organizado e administrado pela Confederação Nacional das Indústrias 

(CNI) e como aponta seu regimento interno, no que se referem aos seus objetivos, estes 

se voltam para atender à industrial e aos empresários da área. 

 

O SENAI é uma entidade paraestatal, uma vez que é de direito privado, mas contribui 

para o Estado por meio de serviços voltados à sociedade. Está ligado fortemente à 

indústria e oferece cursos e assessoria técnica, tendo suas despesas financiadas pela 

                                                           
2 Informação encontrada e retirada do site www.portaldaindustria.com.br/ 
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indústria e por dinheiro arrecadado pelo governo federal e repassado ao chamado 

Sistema S, através da Receita Federal do Brasil. Tem suas atividades fiscalizadas pelo 

Ministério da Educação (MEC). 

 

A título de informação, apenas no ano de 2016, por exemplo, segundo Bruno Lupion, 

em reportagem do Jornal Nexo, foram repassados ao Sistema S de ensino cerca de 16 

bilhões de reais arrecadados dos tributos dos brasileiros. Conforme a mesma 

reportagem, desde montante foi repassado para o SENAI 1,52 bilhões. E ainda mediante 

o mesmo autor, em 2015, o SENAI registrou 3,4 milhões de matrículas nos mais 

diversos cursos de educação profissional e tecnológica. (Jornal Nexo, 18 fev. 2017).   

 

O número de matrículas evidencia uma enorme participação do SENAI na formação 

profissional dos jovens aprendizes e trabalhadores do país. Citando um estudo de 

Frigotto, Kuenzer (1991) alerta que: 

Nesse estudo, o autor mostra que nas instituições de formação profissional do 

tipo SENAI, sob a aparência de qualificação técnica do trabalhador, o 

objetivo é "fazer, pelas mãos, a sua cabeça", através das relações de trabalho-

aprendizagem, da forma de organização interna, dos valores, atitudes e 

hábitos que são disseminados, etc. Essas instituições nascem para 

desenvolver a pedagogia das relações capitalistas de trabalho e o fazem 

adaptando-se às formas concretas que assume a divisão do trabalho enquanto 

resultado das novas formas de sociabilidade do capital (KUENZER, p. 52, 

1991).   

 

Corroborando com os autores, o SENAI consegue alcançar um alto índice de indivíduos 

que necessitam de uma formação profissional, mas o faz, porém, sem levar em conta os 

fundamentos da formação humana integrada e do trabalho como princípio educativo 

(PACHECO, 2012) e da politecnia (SAVIANI, 2007). A filosofia do SENAI leva em 

conta apenas a formação do profissional para o mercado de trabalho, lógica 

predominantemente propagada e que satisfaz ao mundo capitalista e seus interesses. 

 

Na Bahia, o SENAI integra o Sistema FIEB (Federação das indústrias do Estado da 

Bahia). Em Feira de Santana, o SENAI foi inaugurado em 1968 e batizado com o nome 

‘Centro de Formação Profissional Jayme Villas-Boas Filho’, tendo como missão 

promover a educação profissional e tecnológica, a inovação e a transferência de 

tecnologias industriais. A Unidade Feira atua em educação profissional, oferecendo 

cursos técnicos de nível médio, cursos de qualificação, além de cursos de aprendizagem 

industrial de nível básico e técnico, com atuação nas áreas de Elétrica e Automação, 
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Manutenção e Mecânica, Tecnologia da Informação, Segurança do Trabalho, Gestão da 

Produção e Logística, Química e Meio Ambiente. 

 

Atualmente conta com 11 Unidades fixas neste Estado e além destas, ainda outros 

Centros de Formação Profissional e Agências em vários municípios. Em suas atividades 

educacionais oferece cursos de educação profissional em diversas modalidades. 

Entretanto, essa oferta é voltada para o campo do mercado e, portanto, é direcionada 

para uma formação voltada para as necessidades econômicas e mercadológicas do 

momento. Como relata Frigotto (2007) sobre o sistema S:  

Cabe registrar que o Sistema S, que na década de 1980 se viu pressionado 

pela sociedade a repensar a sua função social, na década de 1990 não só 

abandonou essa agenda, mas começou a denominar, especialmente o SENAI, 

vários de seus departamentos regionais, de unidades de negócio 

((FRIGOTTO, 2007, p. 1140). 

 

Realmente, não fosse o sistema S, e o próprio SENAI, entidades compromissadas com 

os negócios, que prima pela formação técnica apenas, num viés completamente 

direcionado a atender aos interesses dos grandes empresários deste país, se teria uma 

estrutura e logística capaz de oferecer uma formação que melhor atendesse aos 

interesses da classe trabalhadora numa perspectiva de formação integral e omnilateral e 

não apenas alicerçada e costurada pela lógica fabril. 

O SENAI conseguiu, ao longo das décadas, desde sua criação, se desenvolver a ponto 

de abranger uma estrutura que dá conta em atender grande parte da demanda da 

formação profissional, chegando a lugares bem distantes e menos conhecidos e 

desenvolvidos, como é o caso do município de Santo Estevão. O problema está na 

ideologia por trás da formação que esta instituição fornece. 

Embora se apresente com uma proposta voltada para a qualidade educacional, para uma 

formação tecnológica e inovadora, na prática, porém, tende a atender aos interesses das 

grandes corporações empresariais e mercadológicas, em detrimento das reais 

necessidades da classe trabalhadora. Como afirma Kuenzer (1991), a lógica da 

pedagogia da fábrica se constrói a partir do princípio da distribuição desigual do saber, 

determinada pelas necessidades relativas ao desempenho das tarefas. 

Conforme a mesma: 
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Do ponto de vista do sistema produtivo, suas necessidades passam pela 

valorização do capital, o que implica em redução do custo da força de 

trabalho comprado. O problema da empresa é ter um corpo coletivo de 

trabalho qualificado, na exata medida de suas necessidades, nem a mais, nem 

a menos. Para isto, acionam as suas próprias estratégias, tais como elevar 

salários, fazer treinamentos, estimular a formação de certos tipos de 

profissional nas agências especializadas, manipular os requisitos de acesso 

conforme a oferta de empregos pelo mercado, e assim por diante. De 

qualquer forma, as empresas resolvem seus problemas de qualificação sem a 

escola, mesmo porque leis do mercado inviabilizam sua "colagem" ao 

sistema educacional (KUENZER, p. 81, 1991). 

Doravante, é desta forma que o SENAI tem se afirmado como uma instituição que vem 

crescendo muito desde o final do século XX para o começo do século XXI na atuação 

em ofertar educação profissional. Entretanto, parte deste crescimento vem se dando 

devido as grandes transformações sociais, políticas e econômicas no mundo e no Brasil, 

à luz do neoliberalismo e do novo neoliberalismo, que tem pleiteado do indivíduo uma 

nova formação, com conhecimentos e capacidades exigidos por estas transformações.  

Essa nova realidade social tem oportunizado ao SENAI tamanha expansão, explicada, 

em grande parte, devido ao fato da necessidade de uma formação mais específica, 

técnica e de curto período de instrução, características estas, marcas registrada da 

organização, desde sua criação.  

A falta de políticas públicas que possibilitem a oferta de uma educação profissional 

mais bem distribuída, regionalente falando, e mais voltada para o trabalho e para o 

trabalhador, coloca o SENAI nesta posição e condição, na qual utiliza de boa parte dos 

recursos públicos, mas não dá o retorno que a sociedade espera e necessita.  

No que tange a parceria existente entre o SENAI e a fábrica DASS, há um acordo 

regido pela Lei da Aprendizagem, também conhecida como Programa Jovem Aprendiz, 

que é um projeto do Governo Federal, criado a partir da Lei 10.097/00, cujo objetivo é 

que as empresas desenvolvam programas de aprendizagem que visam à capacitação 

profissional de adolescentes e jovens em todo o país.  

Esta lei determina às empresas de médio e grande porte ter no seu quadro de 

funcionários um percentual de 5% a 15% de aprendizes, com idade entre 14 a 24 anos e 

oriundos de escola pública. Com isso as empresas conseguem abatimento de seus 

impostos. Essa parceria DASS/SENAI teve início no ano de 2009. 

A formação decorrente da parceira acima citada é voltada para área de corte e costura de 

calçados e ocorre da seguinte maneira: a fábrica DASS entra em contato com o Balcão 
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de Empregos do município, que faz a inscrição de jovens que já sejam maiores de idade 

e estejam cursando o ensino médio – essas são exigências da empresa de calçados. Após 

um tempo esses jovens são convocados pela fábrica para a realização de um teste. Em 

seguida, os aprovados pela indústria no teste vão para a entrevista e só então são 

selecionados para iniciarem o curso em duas etapas, a primeira sendo desenvolvida pelo 

SENAI, com uma carga horária de 480h. A segunda já ocorre na própria fábrica, com 

mais 480h de atividades, porém, na responsabilidade do SENAI, por meio de um 

instrutor prático. 

A formação que acontece na primeira etapa é de cunho mais teórico. Os jovens vão à 

escola em um turno (matutino ou vespertino), de segunda a sexta e lá estudam algumas 

disciplinas, com alguns professores contratados pelo SENAI. Nesse período eles 

estudam leitura e comunicação, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho e 

conteúdos técnicos da área industrial.  

Na etapa seguinte, já na DASS, entretanto com supervisão do SENAI, os jovens passam 

a ter uma formação mais prática. Lá eles conhecem as máquinas num primeiro 

momento. Em seguida, passam a fazer exercícios nas máquinas, primeiro com papel; 

depois com retalhos e, por fim costurando calçados. Ao completar a carga horária do 

curso o SENAI encerra sua participação e os jovens ficam na fábrica, a partir daí com 

supervisão de funcionários da empresa. Deste momento pra frente os jovens aguardam 

ser efetivados ou não pela empresa. 

1.3: A fábrica DASS  

A fábrica DASS é uma indústria de calçados esportivos com sede originária do Sul do 

Brasil. Atualmente vem se destacando como uma das maiores empresas calçadistas da 

América do Sul. O seu site3 oficial apresenta a empresa tendo por visão ‘proporcionar 

soluções industriais e mercadológicas para marcas esportivas com a missão de ser a 

melhor e mais eficaz empresa do segmento, oferecendo produtos desejados, de forma 

ágil e criativa com ética e responsabilidade social e ambiental’. 

O chamado Grupo DASS é uma empresa que se tornou especialista em soluções 

industriais e mercadológicas para marcas esportivas de calçados da América Latina. A 

                                                           
3 www.grupodass.com.br/ 
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corporação DASS possui unidades no Brasil e no exterior, reunindo cerca de quinze mil 

‘colaboradores’, como são chamados seus funcionários em suas publicações. 

Compreende unidades corporativas, comerciais e industriais Brasil a fora. 

São duas as unidades corporativas. A instalada em Ivoti, no Rio Grande do Sul, onde se 

localiza a DASS Creation Center – o seu centro tecnológico de calçados, onde designers 

e desenvolvedores trabalham com as marcas Fila, Tryon e Umbro e produzem para 

clientes como Nike, Adidas e Converse e a de Saudades, Santa Catarina, onde se 

encontra o seu centro tecnológico de confecções e sua sede administrativa (Manual de 

Integração DASS, p.16). 

As unidades comerciais estão espalhadas por cinco países da América Latina. Há 

unidades no Brasil, Argentina, Chile, Peru e México. Quanto às unidades industriais, 

estas estão instaladas em Coronel Suarez e Eldorado na Argentina. No Brasil estão 

estabelecidas em Itaberaba, Santo Estevão e Vitória da Conquista, na Bahia; Itapipoca, 

no Ceará; e Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul.  

Está presente em 33 países da América Latina, na Europa e na China. Tem atuado ora 

como fabricante de calçados e também gerindo marcas famosas pelo mundo a fora. Hoje 

o grupo produz suas próprias marcas de calçados, que são as Dilly e Tryon, as quais 

revendem em suas lojas em cada unidade de produção. A maior parte de sua linha de 

produção, porém, consiste em produzir outras marcas com licença de concessão como 

Fila e Umbro, por exemplo, e como subcontratação para empresas estrangeiras como a 

Nike e Adidas. Ou seja, ela tanto produz suas próprias marcas de calçados como 

também produz e exporta para empresas renomadas mundialmente falando, funcionando 

vinte e quatro horas por dia, em turnos de oito horas diárias. De acordo com 

informações do setor de Recursos Humanos (RH) da unidade Santo Estevão, já passa de 

15, 2 mil colaboradores somando todas as suas unidades. 

O seu site oficial apresenta a empresa tendo por visão proporcionar soluções industriais 

e mercadológicas para marcas esportivas; com a missão de ser a melhor e mais eficaz 

empresa do segmento, oferecendo produtos desejados, de forma ágil e criativa com ética 

e responsabilidade social e ambiental. Quanto aos princípios e valores, o mesmo site 

aponta para a competência, integridade, superação, respeito, compromisso e até paixão. 

Em si tratando da tecnologia utilizada, sinaliza para uma combinação entre tradição e 
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modernidade, com suporte para a tecnologia de produto, de processo e de capacidade de 

produção. 

Deriva seu programa de gestão de produção do Sistema Toyota de Produção. Este 

surgiu nos anos cinquenta, no Japão, rapidamente difundido para outras partes do 

mundo e caracterizado na década de noventa de produção Enxuta. Está embasada na 

metodologia conhecida por 5S, que é a divisão em cinco palavras de origem japonesa: 

Seiri (senso de utilização), Seiton (senso de organização), Seiso (senso de limpeza), 

Seiketsu (senso de padronização) e Shitsuke (senso de disciplina) – ferramenta do 

sistema de produção toyotista, que objetivam melhorar a qualidade de vida no trabalho e 

seus resultados (Manual de Integração DASS, p. 20).   

Segundo seu Manual de Integração, o Grupo DASS é engajado com o desenvolvimento 

das comunidades onde está inserido, apoiando diversos projetos sociais, com ênfase na 

área de esporte, cultura, educação e qualidade de vida. Ainda mediante este manual, 

adota a política SSMA (ações voltadas para a saúde, segurança e meio ambiente) e 

dispõe de uma biblioteca em cada unidade com um acervo de livros para empréstimos, 

como incentivo à cultura e à qualidade de vida de seus colaboradores (Manual de 

Integração DASS, p. 14). 

Essa indústria, anteriormente, atendia por Dilly calçados. Uma fusão entre ela e outra 

empresa, denominada Clássico, deu origem ao conglomerado industrial que passou a se 

chamar Grupo DASS. A empresa Dilly fora criada por iniciativa dos empresários: José 

Dacilo Dilly, Aloísio Dalson Dilly e Nilson Inácio Führ, em 1965, na cidade de Ivoti, 

RS, e se destacou no cenário nacional por investir fortemente em alta tecnologia na 

fabricação de calçados (OLIVEIRA, 2012).  Já a Clássico foi fundada em 1979, na 

cidade de Saudade, SC, dedicada a produção de vestuário para a prática esportiva e de 

lazer, a exemplo de agasalhos e uniformes oficias de clubes de futebol (OLIVEIRA, 

2012). 

Na sua pesquisa intitulada “Indústria de Calçados e implicações socioespaciais: A 

Grande Fábrica de Calçados no Município de Santo Estevão- Bahia”, o professor Ildo 

Rodrigues Oliveira afirma que:  

As duas principais empresas que compõem o Grupo DASS, a Clássico e a 

Dilly, são oriundas, respectivamente, dos estados do Rio Grande do Sul e de 
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Santa Catarina e possuem larga experiência na indústria de calçados e 

materiais esportivos. As duas empresas atuam na produção de calçados para 

atender a demanda, do mercado externo e interno, de materiais esportivos, 

com potencial para a produção de 10 milhões de peças anuais entre calçados 

esportivos, calçados femininos e peças de vestuário (OLIVEIRA, 2012, p. 

80). 

Trata-se, portanto, de uma grande companhia empresarial do ramo calçadista que tem 

crescido muito do final do século passado para este e, com isso, necessitado de muita 

mão de obra. Consequentemente, carece de uma formação profissional, ainda que 

mínima, da parte daqueles que compõem seu quadro de funcionários, sobretudo que 

atuam no chão da fábrica, realizando as tarefas mecânicas e repetitivas que vão se 

somando e gerando uma grande produção, produção esta com destino maior para fora 

do país. 

Assim, com o advento da quarta revolução industrial, gerada pela revolução digital, e 

com a decisão dos governos da Região Nordeste de atrair empresas para sua localidade 

através de investimentos e incentivos fiscais e de créditos, como por exemplo, o 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) (OLIVEIRA, 2009), 

vários grupos empresariais decidem instalar unidades industriais em diversos 

municípios do Nordeste e da Bahia.   

Afirmando esse ideário governamental, Oliveira assim o diz: 

Muitos estados brasileiros (a exemplo da Bahia e do Ceará) iniciaram o 

século XXI influenciados fortemente por uma política de crescimento 

econômico calcada no fiscalismo como meio de promover a atração de novos 

empreendimentos cujo objetivo mais apregoado era gerar emprego e renda. 

Para muitos governos estaduais e municipais que empreendem tais ações, o 

mercado é interpretado como o grande agente norteador e estruturador das 

bases produtivas (p. 68, 2012). 

É dentro desse contexto econômico e político que o Grupo DASS traz suas unidades 

industriais para o nordeste brasileiro, mais precisamente, para a Bahia e o Ceará. Na 

Bahia, o supracitado grupo calçadista instala-se em Itaberaba, Vitoria da Conquista e 

Santo Estevão, esta última se tornando, atualmente, a maior unidade de produção e 

escoamento no Nordeste.  

Desse modo, a DASS tem contribuído para o desenvolvimento econômico local e 

regional de diversas maneiras, como por exemplo, abrindo muitas vagas de emprego. 

Todavia, muito mais ela tem se beneficiado com mão de obra barata, isenção de 

impostos por parte dos governos e uma política de formação profissional bastante 
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aligeirada e completamente voltada para atender apenas aos seus interesses que giram 

sempre em torno da produção. 

No município de Santo Estevão essa empresa calçadista tem uma história recente. Sua 

construção data do ano de 1999. Sua instalação se deu dois anos à frente, em 2001. À 

época se instalou com a logomarca Dilly Calçados. Entretanto, dois anos depois, em 

2003, devido à fusão já mencionada passou a se chamar de DASS. Assim, a nova 

logomarca é a junção do “D” da anterior marca Dilly e da “ASS” da empresa Clássico, 

conforme Oliveira (2012, p.80).  

Já nos primeiro anos de atividade em Santo Estevão a fábrica se destacou com o 

preenchimento de vagas de emprego e transformando a economia local de agrícola para 

comercial. Segundo um blog4 do município, de 2001 até 2011 já passaram 8.765 

funcionários pela indústria calçadista. Conforme o mesmo blog, só no ano de 2001 

havia 2886 trabalhadores. Estes produziam um equivalente a 14 mil pares de calçados 

sintéticos por dia (RAMOS e BRITO 2012, p. 10). Atualmente, conforme informações 

do setor de Recursos Humanos da própria empresa são 3029 funcionários, apenas nessa 

unidade, que são chamados de ‘colaboradores’. 

Ao se referir à comemoração dos 11 anos da DASS em Santo Estevão, numa recente 

reportagem de um jornal local, o Trombone News5, além de confirmar os mais de 3 mil 

‘colaboradores’ da fábrica, informa ainda que destes, 65% são do sexo feminino e 35% 

do sexo masculino. Atesta também que desses mais de três mil, 152 são funcionários 

portadores de algum tipo de deficiência. 

Numa visita à empresa, realizada por meio de um agendamento, chamada pela indústria 

de ‘visita técnica’ e disponibilizada para toda a sociedade civil, foi exibido, no auditório 

da mesma, um vídeo, com explicações de uma ‘colaboradora’ do setor de RH. Esta fez 

questão de frisar que, assim como os demais representantes atuais desse departamento 

da empresa, que totalizam quatro funcionários atualmente, todos vieram do “chão da 

fábrica”, isto é, começaram em cargos básicos, salientando a política dessa instituição 

de valorizar seus trabalhadores. 

                                                           
4 http://unebsantoestevao.blogspot.com/2011/02/impacto-da-dilly-no-estilo-de-vida-da_28.html 
5 https://trombonenews.com.br/noticia/5314/fabrica-dass-comemora-11-anos-em-santo-estevao.html 

http://unebsantoestevao.blogspot.com/2011/02/impacto-da-dilly-no-estilo-de-vida-da_28.html
https://trombonenews.com.br/noticia/5314/fabrica-dass-comemora-11-anos-em-santo-estevao.html
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Em síntese, o vídeo, que volta e meia era pausado e corroborado por uma explicação da 

‘colaboradora do RH, trazia informações sobre a missão e os valores da fábrica; o 

desempenho e desenvolvimento da empresa, de modo geral e no município de Santo 

Estevão. Fazia uma forte propaganda sobre a estrutura física e administrativa da unidade 

industrial, os diversos programas desenvolvidos para seus ‘colaboradores’ e a política 

de preservação do meio ambiente. 

Sobre a estrutura física da unidade nesse município, de fato, abrange uma grande área, 

bem localizada e de fácil acesso, situada no centro da cidade. Além do prédio que abriga 

o centro administrativo da unidade, há a loja que comercializa seus produtos na região ( 

Dass Oullet), os galpões onde a produção é realizada por seus ‘colaboradores’, os 

depósitos de materiais e uma grande área verde e um enorme estacionamento. 

Referente à aquisição desta área, o processo se deu dentro dos parâmetros de incentivos 

fiscais que o estado da Bahia e o município, a época ambos governados por grupo 

político de direita, sendo o governador do estado o senhor César Borges, do Partido da 

Frente Liberal (PFL) e o prefeito Orlando Santiago, do Partido Trabalhista Brasileiro 

(PTB) se propuseram oferecer a fim de que o grupo industrial calçadista aqui se 

instalasse. Os incentivos por parte do município foram à doação do terreno à fábrica e o 

oferecimento de infraestrutura (RAMOS e BRITO 2012, p. 9).     

Ainda sobre a chegada da unidade DASS em Santo Estevão, em estudo sobre as 

implicações socioespaciais da instalação desta fábrica neste município, em decorrência 

das ações do governo do estado para atrair empresas de tal envergadura no mercado 

nacional e internacional, Ramos e Brito (2012) colocam que:  

Segundo o gerente geral da empresa, o motivo da escolha da empresa 

instalar-se nesse município foi fruto de um estudo sistemático dando 

privilégio a localização geográfica, uma vez que o município está situado às 

margens da mais importante rodovia federal que interliga o Nordeste 

brasileiro ao centro Sul do país – a rodovia BR 116. Todavia, objetivamente 

pesou também a ação política de um deputado federal e do prefeito do 

município da época, ambos ligados ao grupo político que administrava o 

Governo do estado, e a não menos importante abundante oferta de força de 

trabalho barato na região semiárida baiana, uma vez que o valor do salário 

pago aos operários da fábrica é um salário mínimo, que equivale a 40% da 

remuneração paga aos operários calçadistas no Rio Grande do Sul e em São 

Paulo (RAMOS e BRITO 2012, p. 10). 

No que diz respeito à estrutura administrativa, fora destacada que, atualmente, a unidade 

Santo Estevão cresceu e já representa a maior de todo o Nordeste. Quanto sua gestão 

conta com vários gerentes. Além do geral, há também o gerente industrial, o gerente de 
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marcas, o gerente de planejamento, o gerente de qualidade e o gerente de manutenção. 

A unidade conta ainda com um laboratório para aprovação dos materiais de fabricação 

que são comprados e com laboratório de biomecânica. 

A representante do RH, ainda nesta visita, tratou de destacar os programas que são 

desenvolvidos por esta unidade do grupo industrial. Entre eles, foram mencionados os 

programas corporativos, os quais incluem as visitas técnicas, café com gerente, mesa 

redonda, e o programa de desenvolvimento de lideranças. Também foram salientados os 

projetos sociais da empresa, que incluem datas comemorativas, aula de dança, grupo de 

teatro, campanhas internas, dentre outros. 
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“Preciso conhecer as diferentes dimensões que caracterizam a 

essência da prática, o que me pode tornar mais seguro do meu 

próprio desempenho” (FREIRE, p. 68, 2006). 

 

2. O CAMINHO PERCORRIDO 

Investigar a formação profissional e tecnológica no município de Santo Estevão a partir 

de uma parceria como a existente entre a Fábrica DASS e o SENAI difere da grande 

maioria das pesquisas realizadas na área da educação. Isso porque na maioria dos casos 

os estudos ocorrem em instituições escolares públicas que, por si só, já são espaços 

pedagógicos por excelência. 

Nesta pesquisa em foco, porém, implica o estudo de uma dada realidade que não está 

pedagogicamente tão explícita para o campo da pesquisa, como estaria a instituição 

escola. Decorre que, o estudo pretendido é o de uma realidade sob a responsabilidade de 

uma instituição privada, com fins lucrativos que tem um acordo com outra instituição 

também privada, diferenciada da anterior por não ter fins lucrativos e ser de interesse 

público. 

Assim, embora o cerne da questão a ser investigada seja também de cunho pedagógico, 

o percurso tende a ser diferenciado, haja vista ter as empresas modelos de administração 

e objetivos distintos das instituições escolares.  Mesmo organizações paraestatais como 

o SENAI, ainda que recebam subsídios do governo e promovam cursos educacionais, 

não são públicas e, portanto, detém uma forma própria de gestão, com finalidades 

diversas.        

Para Macedo (2009) a pesquisa é um campo da práxis social e, portanto, deve satisfazer 

a comunidade e a sociedade com a qual se compromete no que tange aos aspectos de 

responsabilidade e qualidade. Ou seja, precisa ser feito com rigor, não no sentido de 

rigidez, mas levando em consideração os aspectos epistemológicos, metodológicos, 

político, culturais, sociais, dentre outros.  

No entanto, como bem analisado por Barros e Junqueira (2005), ao falar sobre a 

pesquisa e alertar para sua complexidade, há uma série de elementos que devem ser 

levados em conta na busca pela realidade almejada, objeto da investigação, e da 

interpretação da mesma. Nas palavras desses autores:  
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Aquilo que os seres humanos percebem ao observar o mundo é, portanto, 

produto de uma operação muito complexa, na qual estão envolvidos o sujeito 

observador, o objeto observado, os esquemas interpretativos utilizados pelo 

observador e o contexto em que tal observação se dá e adquire ou encontra 

sentido... E ainda mais: não se pode esquecer que a própria presença do 

observador em determinado cenário já produz alterações no panorama 

observado. E ainda: o olhar do observador enseja mudanças no objeto 

observado e vice-versa (BARROS e JUNQUEIRA, 2005, p. 34). 

Portanto, tanto a questão do rigor como uma necessidade para que a pesquisa seja, de 

fato, construída dentro de um padrão científico, quanto à questão da complexidade, que 

envolve os sujeitos, os aspectos metodológicos da investigação e seus elementos 

interpretativos, devem ser compreendidos e internalizados pelo pesquisador. A este cabe 

buscar, consciente de todas essas variantes, as evidências que darão suporte à realidade 

que será descrita e apresentada ao término do estudo, pois o pesquisador não tem acesso 

direto à compreensão do outro, como diz Macedo (2009, p. 87, 88).  

Logo, o desenvolvimento de uma pesquisa e, sobretudo, a qualidade desta é o resultado 

de uma longa e árdua caminhada. É por isso que Minayo (2001) afirma que, numa 

pesquisa, a metodologia é o caminho do pensamento e a prática exercida na abordagem 

da realidade. Assim, tendo em vista essa dada realidade, para este estudo, a opção que 

melhor se aplica é a pesquisa de natureza qualitativa, pois se refere a um método de 

investigação científico que estuda um objeto buscando suas particularidades e 

experiências individuais. 

Assim sendo, este capítulo dará atenção às questões referentes à abordagem 

metodológica da pesquisa, à técnica de investigação utilizada e o produto educacional, 

decorrente desse estudo que se propôs analisar a EPT no município de Santo Estevão, 

ofertada pelo SENAI para atender às necessidades da fábrica DASS.    

2.1: A abordagem metodológica 

Numa investigação científica, na grande maioria, as principais abordagens 

metodológicas utilizadas são a qualitativa e a quantitativa. O pesquisador, já no seu 

projeto de pesquisa precisará definir se optará pela de natureza qualitativa ou 

quantitativa, ou ainda fazer uma espécie de junção entre ambas. Obviamente, a escolha 

dependerá muito da área em que se concentra a investigação e do objeto a ser estudado. 
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A abordagem escolhida para esta pesquisa é a de natureza qualitativa. Segundo Santos 

(2010, p. 42) a investigação qualitativa é um método de estudo da sociedade que se 

centra na forma como as pessoas interpretam e dão sentido às suas experiências e ao 

mundo em que elas vivem.  

 Conforme Flick (2004, p. 28), a pesquisa qualitativa se encaixa bem na análise de casos 

concretos envolvendo as particularidades de tempo, espaço e atividades dos indivíduos 

em seus respectivos contextos. Ou seja, é um método eficaz no estudo de uma realidade 

de um determinado espaço, em um definido tempo e por um delimitado grupo de 

pessoas. 

A pesquisa qualitativa permite trilhar um caminho, ainda segundo Flick (2004, p. 20), 

que possibilita a escolha de técnicas apropriadas para o objeto de estudo e que permita 

ao pesquisador uma análise e reflexão mais próxima da realidade em estudo e das 

pessoas que dela fazem parte. 

Faz-se interessante destacar, em forma de citação, dada o quão apropriado é, os aspectos 

essências trazidos por Flick sobre pesquisa qualitativa: 

A pesquisa qualitativa não se baseia em um conceito teórico e metodológico 

unificado. Várias abordagens teóricas e seus métodos caracterizam as 

discussões e a prática da pesquisa. Os pontos de vista subjetivos são um 

primeiro ponto de partida. Uma segunda corrente de pesquisa estuda a 

elaboração e o curso das interações, ao passo que uma terceira busca 

reconstruir as estruturas do campo social e o significado latente das práticas. 

(FLICK, 2004, p. 22) 

Ao definir pesquisa qualitativa Galeffi (2009, p. 16 e 17) diz que a terminologia 

pesquisa qualitativa é logicamente distinta de pesquisa quantitativa. O qualificativo 

aqui faz toda a diferença. Continuando, diz ele:  

Uma pesquisa qualitativa, então, só faz sentido quando sua força constituída 

provoca mudanças no meio de sua atuação, seja através da simples leitura de 

publicações, seja pela assimilação metodológica de seus elementos 

expressivos, que podem dar margem a novas formações conceituais, 

metodológicas e técnicas, seja simplesmente permitindo que grupos de 

pesquisa organizados encontrem motivos para prosseguir nas suas 

investigações qualificadas, na maioria das vezes sem nenhuma implicação 

mais radical com a totalidade da vida (GALEFFI, 2009, p. 37,38). 

 

Depreende-se, portanto, ser a pesquisa qualitativa muito mais fecunda, se comparada à 

quantitativa nos estudos no campo da educação. Sobretudo ao se deparar com 
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questionamentos dos quais se faz necessário um exame e consideração mais meticuloso 

e pormenorizado. 

Ao se referir à pesquisa qualitativa, Macedo (2009), dirá: 

Nestes termos, pesquisa qualitativa se confundiria com pesquisa humana de 

qualidade, implicando a cultura técnica que aí se vincula, como outra 

humanização pela pesquisa, como uma hominização pelas mãos do senso 

crítico acadêmico-científico absolutamente necessário à universidade, por 

exemplo. Assim, o qualitativo vai transcender a questão do método, da 

técnica. O qualitativo é, em realidade, um analisador epistemológico, 

ontológico e social com toda a potência crítica e desveladora que Foucault e 

os analistas institucionais franceses deram a este conceito, ou seja, algo de 

onde emana certo poder e se disponibiliza para produzir sentido, que tem 

direção e revela opções e ideários, no nosso caso aqui, de como tratar com a 

produção do conhecimento em níveis da emergência dos sujeitos humanos, 

em níveis de uma política de conhecimento que aí se realiza (MACEDO, 

2008, p. 84 e 85).  

 

Assim sendo, para esta investigação que busca conhecer uma realidade da qual não está 

tão disponível para análise, a pesquisa de natureza qualitativa abrange grande parte dos 

aspectos que precisarão ser levados em consideração a fim de se obter resposta 

pertinente à questão em estudo. Ela permitirá acolher, por exemplo, a apropriação de 

métodos e teorias pertinentes à análise; o estudo do conhecimento e das práticas dos 

participantes da pesquisa; e considerar a comunicação explícita entre o pesquisador e o 

campo de pesquisa. (Flick, 2004, p. 20). 

Como aponta Silveira e Córdova (2009), a investigação de natureza qualitativa 

apresenta ainda outra vertente interessante no que diz respeito à pesquisa e ao 

pesquisador no trato com a realidade em estudo. Segundo as autoras o pesquisador não 

está preocupado com os números nem com quantidades, mas sim em conhecer e 

compreender a prática experimentada em tempo real. Nas palavras das autoras:  

Os pesquisadores que utilizam os métodos qualitativos buscam explicar o 

porquê das coisas, exprimindo o que convém ser feito, mas não quantificam 

os valores e as trocas simbólicas nem se submetem à prova de fatos, pois os 

dados analisados são não-métricos (suscitados e de interação) e se valem de 

diferentes abordagens (SILVEIRA e CÓRDOVA, p. 32, 2009). 

Silva (2016) assinala que: 

A prática da pesquisa qualitativa permite que os atores sociais explicitem os 

seus “códigos de leitura” do real para se perceber como constroem o “quadro 

explicativo” da realidade. A tarefa do pesquisador qualitativo consiste em 

identificar as evidências que permitam provar ou refutar tais idealizações 

para elaborar uma leitura mais plausível do real. Isto implica a explicitação 

dos quadros de significação dos atores sociais e dos critérios de análise dos 

dados para que se possa aceitar a realidade como autêntica (SILVA, p. 84). 



43 
 

Ao abordar a natureza qualitativa da investigação da área da educação, Pimentel (2009) 

ressalta que: 

O trabalho da pesquisa qualitativa em educação é marcado por uma ambígua 

e tensa relação entre teorias e práticas investigativas. Não se pode perder de 

vista que as principais orientações teóricas das abordagens qualitativas na 

pesquisa em educação são oriundas de outras ciências, tais como a 

sociologia, a história e, no caso específico da abordagem proposta neste 

ensaio, da antropologia (PIMENTEL, 2009, p. 127). 

 

No tocante à área da educação ainda, a pesquisa qualitativa se sobressai, pois permite 

um intercâmbio de comunicação entre pesquisador e sujeitos da pesquisa, o que permite 

uma abordagem da realidade mais uniforme, uma vez que possibilita uma leitura não 

apenas por parte do proponente à investigação, mas dos indivíduos da outra parte 

existente no estudo, ainda que com um grupo representativo e não com todos 

numericamente falando.  

Sobre essa particularidade da pesquisa de natureza qualitativa, dirá Silva (2016): 

A pesquisa qualitativa em educação reconhece a necessidade de basear a 

interpretação da realidade nos significados sociais construídos em contexto, 

pelo que o diálogo com os atores é importante para “capturar” esses 

significados. Logo, a explicação da realidade não se faz apenas mediante o 

“olhar” do pesquisador, mas também pelo modo como ele recolhe e analisa 

as evidências e as cruza com os pontos de vista dos sujeitos. Assim, tem de se 

introduzir no contexto da comunicação para poder interpretar o significado 

dos discursos e das ações. Essa inserção torna-o apto a “ler a realidade” e a 

revelar aos outros (SILVA, p. 86, 2016). 

Nessa perspectiva trazida pelo autor, a pesquisa, quando utilizada uma abordagem 

qualitativa, revela-se mais proveitosa no que diz respeito à apresentação dos seus 

resultados à sociedade e a quem de direito.  Assim, a metodologia qualitativa torna-se 

muito útil para estudo de contextos desconhecidos, complexos e dinâmicos, permitindo 

produzir, por aproximações sucessivas, um retrato mais fiel da realidade (SILVA, 

2016). Com a investigação qualitativa é possível ‘fotografar’ a realidade mais de perto e 

assim ter um melhor retrato a ser apresentado. 

Portanto, são por essas razões que a opção, para este estudo, se debruça na abordagem 

qualitativa. A análise requer um olhar e uma interpretação mais próxima da realidade e 

essa abordagem permite tal análise. Como reitera Silva (2016, p. 92), o pesquisador 

torna-se o “intérprete” do grupo estudado, e se preocupa em apresentar uma versão 

credível da realidade, por um lado; por outro, presta contributos à ciência social.   

2.2: A técnica de Investigação 
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A pesquisa qualitativa possibilita os mais variados usos de técnicas de coleta de dados. 

Segundo Flick (2004, p.21), permite “planejar métodos que façam justiça à 

complexidade do objeto em estudo”. De acordo com Silva (2016, p. 93): 

Sendo instrumento da própria pesquisa, o pesquisador precisa considerar 

seriamente a adequabilidade dos modos de abordagem dos fenômenos e da 

sua relação com os sujeitos para minimizar os efeitos da sua presença e 

penetrar corretamente nos universos simbólicos desses sujeitos, cruzando 

depois as representações destes com os seus quadros teóricos de referência 

para gerar uma leitura fundamentada do real.  

Logo, para esta averiguação, a técnica de coleta utilizada foi à análise documental. 

Primeiro porque esse método de pesquisa (qualitativa) não se baseia num conceito 

unificado com respeito aos seus aspectos teóricos e metodológicos (Flick, 2004, p. 22) 

e, segundo, por entender que a análise documental é uma técnica de coleta de dados que 

possibilita vários contributos para a melhor qualidade no resultado da pesquisa. 

Por análise documental entende-se, segundo Moreira (2005, p. 271) a identificação, a 

verificação e a apreciação de documentos para determinado fim. Ainda citando Moreira 

(2005, p. 276) “a análise documental é uma forma de investigação que consiste em um 

conjunto de operações intelectuais que tem por objetivo descrever e representar os 

documentos de maneira unificada e sistemática”. 

Conforme, ainda, a autora supracitada: 

A análise documental processa-se a partir de semelhanças e diferenças, é uma 

forma de investigação que consiste em um conjunto de operações intelectuais 

que tem como objetivo descrever e representar os documentos de maneira 

unificada e sistemática para facilitar a sua recuperação, conforme indicam 

Iglesias e Gómes: “o tratamento documental significa a extração científico-

informativa, uma extração que se propõe a ser um reflexo objetivo da fonte 

original, ainda que identifique as novas mensagens subjacentes no 

documento” (MOREIRA, p. 276, 2005). 

Tal análise constitui-se numa técnica, portanto, que se mostra muito eficaz no 

levantamento de dados e informações visando à descrição e representação do objeto em 

foco analisado. Ademais, é um processo investigativo que permite levar em conta os 

aspectos históricos, políticos, culturais, ideológicos, pedagógicos, metodológicos, 

culturais, dentre outros. 
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Guba e Lincoln (1981) apud Lüdke e Menga (1986, p. 39), apresentam várias vantagens 

no uso de documentos numa pesquisa. Conforme relatam, os documentos são uma fonte 

estável e rica; uma fonte de onde podem ser retiradas evidências que fundamentam 

afirmações e uma fonte repleta de informações sobre a natureza de um determinado 

contexto. 

Silveira e Córdova (2009, p.37), citando Fonseca (2002, p.23) vão dizer que: 

A pesquisa documental recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, sem 

tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, jornais, revistas, 

relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, 

tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de programas de televisão, etc.  

De fato, a utilização de diversos materiais sobre um determinado assunto, quando juntos 

e como que em um quebra-cabeça, encaixados e contextualizados tende a proporcionar 

uma dimensão maior e mais enriquecedora do objeto de estudo ao qual se propõe 

analisar. A diversidade de documentos e fontes documentais se encarrega de ir 

acrescentando e somando informações que se complementam e torna possível um olhar 

mais enxuto e, portanto, mais clareador da situação/realidade estudada. 

É interessante a fala trazida por Moreira (2005), a respeito da análise documental. Diz 

ela: 

A análise documental, muito mais que localizar, identificar, organizar e 

avaliar textos, som e imagem, funciona como expediente eficaz para 

contextualizar fatos, situações, momentos. Consegue, dessa maneira, 

introduzir novas perspectivas em outros ambientes, sem deixar de respeitar a 

substância original dos documentos (MOREIRA, p. 276, 2005)  

Os documentos são fontes de informações que tanto podem retratar um passado 

longínquo como remoto. Podem ‘fotografar’ uma situação, um processo ou um percurso 

nas suas entrelinhas, de modo que quando trazido à tona revela um padrão, uma 

metodologia sistematizada e desenvolvida a partir de seus mecanismos. Na visão de 

Cellard (2008, p. 295): 

As capacidades da memória são limitadas e ninguém conseguiria pretender 

memorizar tudo. A memória pode também alterar lembranças, esquecer fatos 

importantes ou deformar acontecimentos. Por possibilitar realizar alguns 

tipos de reconstrução, o documento escrito constitui, portanto, uma fonte 

extremamente preciosa para todo pesquisador nas ciências sociais. Ele é, 

evidentemente, insubstituível em qualquer reconstituição referente a um 

passado relativamente distante, pois não é raro que ele represente a quase 

totalidade dos vestígios da atividade humana em determinadas épocas. Além 
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disso, muito frequentemente, ele permanece como o único testemunho de 

atividades particulares ocorridas num passado recente.  

Ou seja, em concordância com o autor, os documentos, por serem eminentemente de 

natureza gráfica, são capazes de refletir com maior exatidão representações mais 

aproximadas da realidade, diferentemente da memória humana. Assim, conseguem 

refletir, ao ser analisados, muitas informações com um grau de confiabilidade elevado, 

proporcionando ao pesquisador um quadro mais fidedigno em relação ao objeto 

estudado.  

Ao definir documento, Appolinário (2009) assim se expressa:  

Qualquer suporte que contenha informação registrada, formando uma 

unidade, que possa servir para consulta, estudo ou prova. Incluem-se nesse 

universo os impressos, os manuscritos, os registros audiovisuais e sonoros, as 

imagens, entre outros” (APPOLINÁRIO, p. 67, 2009). 

 

Segundo Cellard (2008, p. 297), há vários tipos de documentos. Eles podem ser 

arquivados ou não arquivados; públicos ou privados; ainda de natureza pessoal, dentre 

outros. Por se tratar de um estudo com foco em uma atividade educativa de realização 

de uma parceria paraestatal/empresa de calçados (SENAI/DASS), logo, do ramo 

privado, em sua maioria, os documentos analisados serão de caráter particular.  

Neste estudo, foram pretendidos como dispositivos para análise àqueles que tratam dos 

aspectos históricos sobre a parceria entre a Fábrica DASS e o SENAI; os relatórios 

referentes aos percentuais de formados neste programa e efetivados na fábrica; o Projeto 

Pedagógico do Curso em EPT e o seu Currículo. Não ficando descartado, contudo, a 

possibilidade do uso de outro material adjacente que traga contribuições à pesquisa.  

Ao apresentar a pesquisa ao SENAI, sediado em Feira de Santana, através de contato 

telefônico e e-mails, visando adquirir informações e documentos para análise, este, 

alegou haver o segredo industrial. Tal segredo impede os representantes da entidade de 

falar ou compartilhar informações e materiais que julguem confidenciais.  

Várias tentativas foram feitas a fim de conseguir informações junto ao SENAI. Todavia, 

nenhuma com sucesso. Sempre o teor da resposta era embasado na política de segredo 

industrial da instituição, a qual não autorizava ceder informações tidas como sigilosas. 
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Até mesmo o projeto de pesquisa fora enviado para conhecimento deles sobre o estudo, 

contudo sem retorno algum.  

Sem conseguir nenhum tipo de informação e documentação sobre o curso em EPT na 

cidade de Santo Estevão de responsabilidade do SENAI, fora preciso percorrer outros 

caminhos. Assim, informações e documentos referentes à formação profissional de 

parceria DASS/SENAI foram solicitados à empresa, mediante a pessoa do seu gerente, 

que por sua vez encaminhou a solicitação ao setor de Recursos Humanos para que este 

fizesse um levantamento das informações requeridas por este pesquisador. Levantados 

os dados pelo RH, prontamente o gerente solicitou a retirada de tais materiais junto ao 

mesmo, o que foi feito imediatamente. 

Entretanto, mais uma vez, devido ao chamado ‘segredo industrial’ – uma espécie de 

confidencialidade sobre as informações de uma organização e/ou empresa, que impede 

que tais informações sejam compartilhadas por ou para terceiros, esses documentos não 

foram liberados. O repassado foram algumas informações bem resumidas, como por 

exemplo, o ano em que a fábrica começou a oferecer a formação, uma média da 

quantidade de jovens beneficiados pelo curso, e a afirmativa de que existe um projeto 

pedagógico e um currículo para o mesmo. 

O conceito de segredo industrial, conforme manual encontrado na internet é que:  

Pessoas físicas ou jurídicas têm a possibilidade de preservar a natureza 

confidencial de uma informação e evitar que tais informações, legalmente 

sob seu controle, sejam divulgadas, adquiridas ou usadas por terceiros não 

autorizados, sem seu consentimento, desde que tal informação: seja secreta, 

no sentido de que não é conhecida em geral, nem facilmente acessível a 

pessoas de círculos que normalmente lidam com o tipo de informação em 

questão; tenha valor comercial por ser secreta; tenha sido objeto de 

precauções razoáveis, nas circunstâncias, pela pessoa legalmente em controle 

da informação, para mantê-la secreta (GUIA EMPRESARIAL IEL, SENAI E 

INPE, 2010, p. 50). 

Por conta de tal segredo, que é um acordo vigente tanto na fábrica de calçados DASS 

como no SENAI, a expectativa para adquirir documentos como o projeto pedagógico do 

curso e o seu currículo ficaram frustradas. As informações disponibilizadas pela DASS 

se resumiram a quantidade de jovens beneficiados e que cursaram o programa de 

educação profissional desde seu começo, por volta de 2009 até o presente momento; a 
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afirmação de que quase todos, deste total foram contratados pela empresa para seu 

quadro de funcionários e uma descrição por escrito, em uma folha de papel ofício, sobre 

o currículo do curso. 

Desta forma, sobretudo por conta deste ‘segredo industrial’, fez-se necessário recorrer a 

outras fontes a fim de encontrar informações fidedignas e relevantes para a realização 

deste estudo.  

A próxima alternativa foi recorrer ao sindicato dos trabalhadores da empresa, o 

SINTRACAL. Todavia, mais uma vez sem resultados. Se anos atrás havia um sindicato 

atuante, autônomo, com sede própria e com perspectiva de crescimento de adesão por 

partes dos funcionários da empresa. Sindicato este que chegou até a conseguir realizar 

uma greve. Atualmente, segundo informações da comunidade, o sindicato opera dentro 

da própria empresa calçadista, e a que tudo indica, de certa forma, controlado pelo 

grupo DASS.   

Ainda outra tentativa, na busca por informações e documentos que auxiliassem o 

estudo, ora em desenvolvimento, foi junto a Secretaria de Assistência Social do 

município de Santo Estevão (SEMAS). Porém, a própria secretária informou que tais 

informações e materiais pedagógicos só poderiam ser encontrados e disponibilizados ou 

pelo SENAI ou pela DASS. Neste caso, segunda a secretária, o município não conta 

com tais documentos.  

Não obstante, tendo as portas fechadas na busca destas informações, tanto pela empresa 

de calçados, como pelo SENAI, pelo sindicato e ainda pelo próprio município, foi 

necessário se recorrer à internet. Muito embora não se tenha encontrado documentos 

específicos, alguns muito importantes foram descobertos, ainda que não apresentasse 

ligação direta com o curso básico de calçados que o SENAI oferece em parceria com a 

DASS neste município. São eles: 

 Manual do Aluno SENAI; 

 Manual do Docente SENAI; 

 Metodologia SENAI de Educação Profissional; 

 Metodologia Theoprax do SENAI; 

 Regimento Comum das Escolas Técnicas do SENAI/Bahia. 
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Entretanto, neste caminho percorrido, um documento importante para a realização desta 

investigação, diretamente ligado ao curso em estudo, fora conseguido. É o Manual do 

Aluno, que cada estudante que cursa a formação ofertada pela parceria SENAI/DASS 

recebe. Este foi conseguido através de solicitação, por empréstimo, a uma ex-aluna do 

curso, atualmente funcionária da empresa. 

Neste manual, que também pode ser chamado de apostila, ou ainda material didático o 

aluno do curso tem em mãos o que estudar nas 480 horas que são destinadas pelo 

currículo às atividades teóricas. Nele estão informações em forma de textos e exercícios 

para serem realizados nas disciplinas ministradas em sala de aula. 

O manual é composto, dentro de uma estrutura modular, das disciplinas de Leitura e 

Comunicação; Planejamento e Organização do Trabalho; Raciocínio Lógico e Análise 

de Dados; Relações Sócio-Profissionais, Cidadania e Ética; Saúde e Segurança do 

Trabalho. Em cada um destes módulos são tratados os conteúdos que serão abordados 

ao longo do curso em sua parte teórica. Cada um destes módulos didáticos, no seu final, 

apresenta uma referência bibliográfica, na qual cita alguns materiais já elaborados pelo 

próprio SENAI.       

Ainda outros dois documentos encontrados para análise foram: a matriz curricular e o 

quadro de horários do curso básico industrial de corte e costura de calçados, 

documentos estes do curso em análise. Estes trouxeram elementos fundamentais na 

compreensão de como se dá a formação em educação profissional para os jovens deste 

município se preparar para a vida profissional e o mundo do trabalho.  

Portanto, apenas desta forma foi possível realizar a análise pretendida nesta pesquisa, 

que buscou ser efetuada tendo em vista um viés crítico, visando mais do que localizar, 

identificar, organizar e avaliar as informações dos textos, fazer uma contextualização 

dos fatos e situações coletadas (Moreira, 2005, p. 276). Estes materiais coletados e 

analisados se constituíram, de fato, em fontes valiosas para a investigação e o seu 

resultado.  

2.3: O Produto Educacional 

Os produtos educacionais têm se constituído ultimamente em grandes recursos 

pedagógicos. Um produto educacional nada mais é do que a elaboração de um material 

de cunho pedagógico, derivado de uma pesquisa, por solicitação de programas strictu 
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sensu, da área de ensino, cujo objetivo é disponibilizar mais recursos que leve adiante o 

conhecimento produzido e favoreça o processo ensino-aprendizagem.  Dada a 

diversidade do conhecimento e das pesquisas na área de ensino, as possibilidades de 

criação de produtos educacionais são as mais variadas possíveis.  

Tais produtos podem ser desde os tradicionais, a exemplo de sequência didática, cartilha 

ou um manual, passando por elaboração de jogos e vídeos e indo até a construção de 

diversos projetos e aplicativos. Em meio a tanta diversidade e operacionalidade 

disponíveis, está o Blog. Este é o produto educacional escolhido para este trabalho, um 

Blog sobre Educação Profissional. 

Um Blog é um sítio eletrônico, com estrutura capaz de usar e permitir atualizações de 

informações, artigos e publicações diversas sobre determinada temática. Em outras 

palavras pode-se dizer que é um diário eletrônico. Essa escolha se dá pensando em 

discutir educação profissional em um município onde essa modalidade de educação é 

bastante limitada e pouca reconhecida. Daí, como uma ferramenta dinâmica, versátil e 

atual, o Blog é capaz de mobilizar de maneira mais rápida a comunidade e as pessoas 

para pensar e discutir a EPT, o que envolve a sociedade civil, os professores, os 

administradores, a juventude, dentre outros. 

Sintetizando o conceito de Blog, as escritoras Amaral, Recuero e Montardo (2009), 

assim o dizem: 

Em ambas as definições, vemos a noção do blog como uma ferramenta capaz 

de gerar uma estrutura característica, constituída enquanto mídia, ou seja, 

enquanto ferramenta de comunicação mediada pelo computador. A percepção 

do blog como ferramenta é, no entanto, propositalmente genérica, pois 

objetiva abranger todos os usos que alguém pode fazer do sistema, que são 

classificados como gêneros por diversos autores (2009, p. 31). 

Falando um pouco sobre sua história, a expressão ‘blog’ é um termo de origem 

americana, utilizado pela primeira vez em 1997, por Jorn Barger. Segundo Amaral, 

Recuero e Montardo (2009, p. 28): 

O termo “weblog” foi primeiramente usado por Jorn Barger, em 1997, para 

referirse a um conjunto de sites que “colecionavam” e divulgavam links 

interessantes na web (Blood, 2000), como o seu Robot Wisdom. Daí o termo 

“web” + “log” (arquivo web), que foi usado por Jorn para descrever a 

atividade de “logging the web”.  Naquela época, os weblogs eram poucos e 
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quase nada diferenciados de um site comum na web. Talvez por conta dessa 

semelhança, autores como David Winer considerem como o primeiro weblog 

o primeiro site da web, mantido por Tim BernersLee, no CERN. O site tinha 

como função apontar todos os novos sites que eram colocados no ar. 

Dito em uma linguagem mais prática o termo ‘Web’ significa rede em português e 

‘Log’ registro. Logo, é uma expressão que significa registro em rede. Era, portanto, 

apenas mais um site que reunia e divulgava links de novos sites que eram criados. 

Todavia, com o passar dos anos, foi se reestruturando e passando a ter novas funções e 

utilidades dentro da própria web. Foram neles incluídos ferramentas de publicação, e 

passou a ser usado como diários pessoais (AMARAL, RECUERO e MONTARDO 

2009, p. 29). 

O Blog, como um diário – eletrônico – tem por características principais poder ser 

atualizado regularmente; atrair sempre novos visitantes; permitir explorar uma gama 

ampla de assuntos; possuir uma ordem cronológica dos conteúdos e ser públicos. Este 

último aspecto faz toda a diferença, pois lhe permite está à disposição de todos apenas 

com um ‘clic’, uma vez logado à internet.  

Atualmente, os Blogs se constituem em ferramentas amplamente conhecidas. São tidos 

como artefatos culturais (AMARAL, RECUERO e MONTARDO 2009). Tem uma 

ampla aceitação, utilização e divulgação, sobretudo pelos jovens. São utilizados para os 

mais diversos fins comunicativos e sempre consegue uma legião de seguidores. Nas 

palavras de Souza (2015): 

‘Blog’é uma abreviação de weblog. Qualquer registro frequente de 

informações na internet pode ser considerado um blog. Blogueiro é aquele 

que mantém um blog. Um blog pode ter qualquer tipo de conteúdo e ser 

utilizado para diversos fins. Uma das vantagens das ferramentas de blog é 

permitir que os usuários publiquem seu conteúdo sem a necessidade de saber 

como são construídas páginas na internet, ou seja, sem conhecimento técnico 

especializado. Ao facilitar a publicação de conteúdo, o blog personalizou o 

ato de escrever. Hoje qualquer pessoa com acesso a internet e que saiba 

operar um teclado tem plenas condições de manter um blog. Blogs são 

ferramentas de democratização de publicação de conteúdo (SOUZA, 2015, p. 

105). 

Logo, os blogs são verdadeiros espaços democráticos. Neles a comunicação circula 

através de variadas tipologias textual e gêneros linguísticos. Os temas e conteúdos 
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abordados podem ser dos mais pessoais até os mais polêmicos possíveis. E a 

participação se dá de maneira voluntária, autônoma e aberta.   

Entretanto, não existe apenas um único tipo específico de Blog. Primo (2008) fala em 

gêneros de blogs e classifica-os em quatro modelos como sendo os principais. Para ele 

os blogs podem ter uma natureza pessoal, profissional, grupal e organizacional. Há, 

porém, ainda os chamados blogs corporativos, outra forma dessa ferramenta midiática. 

Estes são mais desenvolvidos para finalidades comerciais e de marketing, cujo foco está 

no capital e no lucro. 

Seguindo o raciocínio apresentado por Primo (2008, p. 3) os blogs profissionais são 

àqueles escrito por uma pessoa com especialização em determinada área, na qual atua 

profissionalmente, cujo impacto pode ser identificado nos ‘posts’. Segundo o autor estes 

blogs, assim como os demais por ele classificado, podem ser listados em quatro tipos 

diferentes: o auto-reflexivo; o reflexivo interno; o informativo e o reflexivo (PRIMO, 

2008, p. 6). 

Quanto aos blogs pessoais, como já diz o nome, é uma produção particular. Conforme 

Primo (2008):  

Buscando evitar tais armadilhas, blogs pessoais serão aqui compreendidos 

como um, e apenas um, dos possíveis tipos de blogs. Trata-se de uma 

produção individual, mas que se diferencia dos blogs profissionais, por não 

ser guiada por objetivos e estratégias bem definidos e em consonância com o 

trabalho do autor. Pelo contrário, as principais motivações que movem o 

blogueiro são o prazer de expressar-se e interagir com os outros. De toda 

forma, não se pode aceitar a proposta de que estes blogs se caracterizam 

necessariamente pela espontaneidade e sinceridade. Trata-se de outro 

postulado que busca encontrar certa “essência” do blogar. Um blog pessoal 

pode ser assinado pela identidade fictícia de um blogueiro (o chamado 

“fake”), constar de histórias ficcionais, rumores, piadas ou até mesmo 

funcionar como um repositório de informações encontradas em outros sites. 

Como estes poucos exemplos demonstram, um blog pessoal não reflete 

necessariamente a voz “sincera” do blogueiro, suas “verdades mais 

verdadeiras” (PRIMO, 2008, p. 7). 

Já os blogs de natureza grupal são os produzidos por mais de uma pessoal. São voltados 

para interesses coletivos e se destacam por laços de amizade, laços familiares, filiações 

políticas e interesses comuns (Primo, 2008, p. 9). Apresenta, assim como os demais, os 



53 
 

mais diversos temas e conteúdos, entretanto, nunca de forma isolada ou individual, mas 

sim coletiva. 

Todavia, há ainda outro modelo de blogs. Os chamados organizacionais. Sobre estes 

assim diz Primo (2008):  

Os blogs organizacionais, portanto, são aqueles cujos posts e interações são 

sobredeterminados pela formalização das relações e sistematização das forças 

de trabalho em busca de objetivos que delimitam e direcionam a atuação de 

cada participante do processo (PRIMO, 2008, p. 11). 

Assim sendo, existem vários tipos de blogs. Cada um com suas características e 

objetivos bem delimitados. Com seu campo de atuação bem direcionado, independente 

de serem ou não com fins lucrativos. E com seu tema e conteúdos voltados para atingir 

seu público alvo visando cada vez mais acessos.  

Independente de sua estrutura e objetivo, por conseguinte, o Blog tem, dentro de sua 

dinâmica atual, a vantagem de favorecer, como um ambiente virtual e democrático, a 

discussão sobre temáticas relevantes, como é o caso da educação profissional. Além do 

mais, permite ser atualizado e alimentado por informações diariamente, se preciso. E o 

mais importante, consegue interagir com os leitores, também conhecidos como 

‘seguidores’ e ‘blogueiros’. 

Sendo uma ferramenta comunicativa bastante poderosa, a criação do Blog sobre 

Educação Profissional tem por objetivo ser um instrumento para divulgar, discutir, 

pensar e refletir a EPT no município de Santo Estevão. Além do mais, apresenta-se num 

espaço voltado para a divulgação desta modalidade da educação formal no que diz 

respeito a cursos, políticas públicas, vagas de estudos, formação de profissionais, dentre 

outros. 

Nele será possível publicar diversos conteúdos ligados a Educação Profissional e 

Tecnológica, a exemplo de artigos, inclusive de colegas do programa de mestrado 

(PROFEPT); informes e dicas sobre a educação profissional no município; entrevistas; 

enquetes; notícias, links, entre outros. Ainda como conteúdo do Blog, os posts 

(imagens, textos e quaisquer outros conteúdos publicados numa página da internet), 

serão de fundamental importância no cumprimento do objetivo pelo qual ele fora criado 

e ficará disponível para participação de todo e qualquer indivíduo que acessá-lo.  
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À vista disso, ao ser planejado, desenvolvido e acessado, um Blog passa a estar a 

serviço da disseminação do conhecimento. Passará a fazer parte de um acervo cultural e 

estará à disposição de estudiosos, professores e pesquisadores interessados no seu 

conteúdo. O Blog sobre Educação Profissional, produto dessa pesquisa, de natureza 

pessoal, pretende, também, constituir-se numa ferramenta que tanto apresentará esta 

educação neste município quanto contribuirá para futuras reflexões referentes à 

temática, tornando-se num produto educativo e ao alcance de todos. 

 

Constituir-se-á, ainda, em um instrumento a serviço do incentivo a informação, debate e 

discussão sobre a educação profissional neste município, sobretudo para divulgá-la e 

compartilhá-la com a sociedade civil. Diferentemente do SENAI e da fábrica DASS, 

que guardam segredo sobre esta modalidade educacional, visando apenas seus próprios 

interesses, estará escancarado no sentido de torná-la conhecida quanto ao seu conceito, 

definições, políticas públicas, direitos e deveres, métodos, princípios, dentre outras 

questões que até então estão veladas para a maioria da população santoestevense.   

 

Logo, para esta investigação, o Blog, é o produto educacional que se encarregará de 

apresentar a EPT no município de Santo Estevão. Estabelecer-se-á como um dispositivo 

eletrônico que não se encerrará como término do estudo sobre a educação profissional. 

Pelo contrário, continuará sendo uma voz em divulgar e pleitear novos rumos para essa 

modalidade educacional ainda pouco explorada na e pela comunidade santo-estevense. 

Além do mais, será direcionado aos trabalhadores da empresa de calçados e das demais 

categorias de trabalhadores do município, através da divulgação via internet, a fim de 

que estes também tenham a oportunidade de, tanto discutir a temática educação 

profissional, quanto questões de seus interesses como assuntos trabalhistas, 

educacionais, entre outros.   

Com a tecnologia na palma da mão, através de um aparelho telefônico logado a uma 

rede de internet, promover uma discussão a respeito de questões que perpassam pela 

formação profissional ou pela sua falta ou ainda por sua qualidade torna-se dinâmico e 

concreto, possível de se realizar. O blog, neste contexto, entra como um mediador das 

reflexões propostas e travadas. 
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Assim sendo, se abre para o público trabalhador, num campo mais específico e, para a 

comunidade, de forma mais geral, um espaço para pensar, analisar, conscientizar-se e 

reivindicar uma educação profissional a nível municipal na esfera quantitativa porque 

pouca ainda é a oferta desta educação neste município. E, qualitativamente, também, 

porque se faz necessário superar a visão e o fazer de uma formação majoritariamente 

técnica e tecnicista.   
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“O mundo não é. O mundo está sendo. Como subjetividade 

curiosa, inteligente, interferidora na objetividade com que 

dialeticamente me relaciono meu papel no mundo não é só o de 

quem constata o que ocorre, mas também o de quem intervém 

como sujeito de ocorrências” (FREIRE, p. 77, 2006). 

 

3. A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS. 

A educação profissional e tecnológica no Brasil está historicamente ligada ao próprio 

desenvolvimento econômico e social deste território. Trata-se de uma educação que 

sempre teve grande relevância no que tange o impulsionamento desta nação rumo ao 

seu crescimento enquanto um dos maiores países do mundo que o é.  

A partir da industrialização e da urbanização, que datam das primeiras décadas do 

século vinte, o Brasil passou a se valer da EPT para alavancar a produção industrial. Foi 

justamente neste período, mais precisamente na década de quarenta do século passado, 

que nasceu o então conhecido SENAI.  

Na sombria época do regime militar, que compreendeu as décadas de sessenta a oitenta 

do século que se passou, em nome do progresso e desenvolvimento industrial do país, a 

formação técnica ganhou grande notoriedade. Houve até uma reforma da LDB, lei 

maior da educação, a fim de contemplar este suposto desenvolvimentismo nacional.  

O problema, porém, é que em todos estes períodos históricos se pensou, planejou e 

executou uma formação profissional voltada para atender as demandas e necessidades 

do país. Mas não se fez o mesmo pensando no trabalhador. Visando a formação do 

indivíduo como um sujeito pleno, que não deve aprender apenas para executar uma 

tarefa lucrativa para alguém ou algum grupo, e sim para usar por toda a vida, inclusive 

para seus interesses e necessidades. 

Por ter sido assim, ainda hoje, ao se falar em EPT, o que logo vem à mente das pessoas 

é uma formação preparatória para o trabalho e só. Com isto, àqueles que tiram proveito 

deste modelo de educação profissional, como por exemplo, grupos partidários e 

empresários fazem o que podem para manter o sistema como está, pois lhe é favorável.  

Nesta concepção, o lugar do trabalhador é trabalhando. Toda e qualquer formação que 

lhe seja oferecida, quer antes, quer durante, quer depois de um emprego é 
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estrategicamente pensada para mantê-lo trabalhando, sem pensar e refletir sobre sua 

própria labuta e muito menos em exercer cargos que exijam saberes para além dos 

manuais. 

Para isto, um enorme movimento é realizado para que essa estrutura não seja assim 

conhecida, mas maquiada, por assim dizer, a fim de que a sociedade civil acredite que a 

tarefa da EPT está tão somente em formar o trabalhador. Movimento maior é realizado 

por estes grupos e organizações para manter o sigilo sobre estas questões, muitas das 

vezes valendo-se da estratégia das propagandas enganosas e para evitar a transformação 

social e educacional, uma vez que traria benefícios para toda a classe trabalhadora do 

país. 

Evidenciando esta dada realidade entre os interesses daqueles que detém o poder no 

país, associado aos grandes empreendedores, e a classe de trabalhadores, este capítulo 

tratará de discutir a formação profissional que os jovens do município de Santo Estevão 

recebem pelo SENAI para atender aos interesses da fábrica de calçados DASS. Fará 

uma discussão de como se deu a busca pelos documentos para análise, quais foram estes 

documentos adquiridos e a análise propriamente dita de tais manuscritos.  

 

3.1: A Busca Pelos Documentos 

Ao justificar o uso de documentos numa pesquisa Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009) 

argumentam que esses materiais permitem acrescentar à dimensão do tempo à 

compreensão do social. Ou seja, os materiais coletados corroboram pra uma análise que 

conecta os aspectos históricos aos sociais. Dão um vislumbre, a partir da época e do 

contexto histórico nas entrelinhas de suas páginas, para se entender a dinâmica social 

vigente e seus impactos na comunidade. 

Todavia, a aquisição de documentos decorre de um longo caminho pelo qual o 

pesquisador precisa trilhar, podendo ser bem sucedido ou não. Quando se trata de 

documentos públicos, a priori, há uma pré-disponibilidade maior, tanto para encontrá-

los como para adquiri-los ao longo da investigação. Por outro lado, quando o estudo 

requer informações de entidades privadas essa tarefa se torna mais árdua, às vezes 

penosa e custosa. 
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E foi esta a trilha percorrida por este estudo. Por se tratar de uma problemática 

levantada que envolvia, na sua essência, uma organização privada e com fins lucrativos 

e uma instituição paraestatal, o acesso a tais informações ficaram restritas. Grande parte 

delas foi negada apesar das diversas tentativas e recorrências aos mais diversos setores 

envolvidos. 

Esta dificuldade em obter e coletar materiais, informações e documentos potenciais para 

responder ao objeto desta investigação se deu, consequentemente, devido ao chamado 

segredo industrial do qual as grandes corporações empresarias/fabris e as instituições 

privadas, porém de interesse público, sem fins lucrativos, a exemplo do Sistema S, se 

reservam. Segundo Barone (2009): 

Tendo em vista a grande diversidade terminológica para denominar a 

informação confidencial passível de proteção legal, na legislação e doutrina 

nacionais e estrangeiras, atribuímos à expressão “segredo industrial” acepção 

ampla neste trabalho, sem grandes digressões e para fins meramente 

didáticos, devendo ser esta entendida como abrangente de todo o conjunto de 

informações sigilosas ou confidenciais relacionadas às atividades 

empresariais em geral, sejam industriais, comerciais ou de prestações de 

serviços, e que lhe confere alguma vantagem competitiva (BARONE, p. 9, 

2009).  

Por exemplo, a publicação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPE), 

intitulado ‘A caminho da inovação: proteção e negócios com bens de propriedade 

intelectual: guia para o empresário’, assim diz sobre o segredo industrial: 

O segredo de fábrica ou industrial é muito utilizado em áreas onde a pesquisa 

e o desenvolvimento tecnológico são intensos, como na indústria de 

informação e comunicação, petroquímica, farmacêutica, de bebidas, 

alimentos e cosméticos. Porém, empresa de produtos tradicionais também 

utiliza do segredo industrial para manter-se competitiva no mercado em que 

atua (GUIA EMPRESARIAL IEL, SENAI E INPE, 2010, p. 50). 

Deste modo, empresas e instituições empresariais se reservam ao direito de não 

disponibilizar informações e materiais dos quais acreditem que, de alguma maneira, irão 

comprometer os seus negócios e apoiam-se no segredo de indústria. Tanto a fábrica 

DASS quanto o SENAI tem uma política baseada nesse princípio do sigilo da 

informação. Os seus representantes são treinados para não liberar quaisquer materiais 

que julguem confidenciais nem muito menos documentos, sob pena de receber justa 
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causa, determinada por lei (FLORES, p. 17). Por isso, quando questionados, se 

amparam no segredo industrial.  

E há, de fato, até respaldo jurídico para a contenção dessas informações e materiais 

documentais. A lei nº 10. 603, de 17 de dezembro de 2002, aprovada pelo então 

presidente da República Federativa do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, no seu 

artigo 1º, parágrafo único, diz que informações protegidas serão aquelas cuja 

elaboração envolva esforço considerável e que tenham valor comercial enquanto não 

divulgadas.  

Entretanto, conforme Flores:  

Defender o segredo industrial e o know-how de forma absoluta pode 

representar uma ameaça ao próprio sistema da propriedade industrial, pois 

diferentemente da patente, o segredo restringe o conhecimento e verticaliza a 

dependência tecnológica, tudo em nome da concorrência e da 

competitividade; e assim assistimos as Guerras mundiais, as catástrofes 

ambientais e o genocídio africano. Tudo em nome da racionalização da 

competitividade (FLORES, p. 19).  

Realmente, compreende-se quando o funcionário se recusa a fornecer tais documentos e 

informações que para a empresa ou organização é de natureza sigilosa ou confidencial e, 

portanto, resvala-se no segredo industrial. Todavia, essa restrição documental atrasa o 

próprio desenvolvimento tecnológico, entre outros motivos, ao negar informações para 

pesquisadores e pesquisas que visam à melhoria da qualidade quer da educação, quer da 

economia e, sobremaneira, do cidadão e da sociedade como um todo. 

Entretanto, os interesses econômicos e comerciais, alicerçados em políticas dessa 

natureza acabam que falando mais alto. Assim, prevalece a conveniência daqueles que 

priorizam o lucro e o status quo, ainda que somem apenas um grupo pequeno de 

indivíduos, em comparação aos que lutam por uma distribuição justa e democrática dos 

direitos e dos saberes assim como são dos deveres. 

Neste ínterim, pode-se dizer que a busca pelos melhores documentos fora sufocada pela 

frustração de recusas para apresentação e liberação dos mesmos. O município não tem 

uma política de controle sobre as atividades empresariais que se instalam em sua 

jurisprudência. A fábrica DASS se reserva a não compartilhar quaisquer que sejam as 

informações referentes à sua administração e, muito menos ao programa de formação 
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profissional em parceria com o SENAI e este, por sua vez, quando solicitado, de início 

mostra-se a disposição do cidadão e/ou pesquisador. Doravante, quando se trata de 

informações e documentos específicos sobre suas práticas educativas argumenta não 

poder ajudar devido ao segredo industrial. 

As conversas, através de e-mails, na tentativa de se conseguir autorização e acesso a 

documentos junto ao SENAI para realização da pesquisa é um forte exemplo disto. As 

dificuldades em se adquirir informações ficam evidentes na conversação. Estas estão 

disponíveis em anexo a este texto. 

 

A última comunicação data de sete de outubro de dois mil e dezenove. Com esta a 

conversa com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) se encerrou, 

pois se passaram dias e semanas sem nenhum retorno da instituição. Ficou claro para 

este pesquisador que a mesma não iria disponibilizar a requerida carta de autorização 

solicitada para a realização da pesquisa e muito menos informações, pois sabe que se 

assim o fizesse estaria expondo o modelo educativo desenvolvido, que privilegia os 

interesses das grandes corporações empresariais e negligencia a formação para o 

trabalhador e para a vida. 

Sendo assim, a pesquisa que este estudo pretendeu fazer, a princípio, se chocou com 

estes empecilhos normativos, políticos e particular, não permitindo desenvolvê-la de 

uma maneira ainda mais produtiva. Contudo, a busca por materiais que trouxessem uma 

resposta para o questionamento levantando, a priori, sobre a formação profissional dos 

jovens do município de Santo Estevão a partir do SENAI e a fábrica DASS, não deixou 

de ser desenvolvido por conta de tais contratempos. Outros materiais foram sondados, 

levantados e coletados na perspectiva de uma pesquisa documental. 

3.2: Os Documentos 

Tendo em vista esta dada realidade de não ter acesso a informações específicas sobre o 

curso profissionalizante desenvolvido pelo SENAI para atender à fábrica DASS por 

motivos já mencionados anteriormente, fora preciso percorrer outros caminhos a fim de 

adquiri materiais sobre a formação supracitada. Não tendo a permissão pelas entidades 

estudadas para acessar, conhecer e analisar os documentos do curso, a opção foi recorrer 

a outras fontes. Duas forneceram materiais a esta pesquisa: a internet e a apostila do 

aluno. 
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Referente aos materiais encontrados e que estão disponíveis na internet, são documentos 

mais gerais, que regulamenta e orienta os cursos oferecidos pelo SENAI. Nada se 

encontrou do curso de costura e calçados específico realizado no município de Santo 

Estevão. Todavia, estes disponibilizados na web foram baixados para análise, por 

entender que embora apresente uma visão geral, ao ser minuciosamente estudado 

poderiam colaborar em responder sobre qual e como ocorre essa formação tão protegida 

e sigilosa. 

O Manual do Aluno do SENAI Bahia é uma espécie de cartilha de orientações para o 

aluno que deseja e ingressa em algum dos cursos oferecidos pelo SENAI no Estado 

baiano. Datado de Março/2016 ele apresenta a estrutura na qual os cursos são 

oferecidos, desde a aprendizagem industrial, níveis básico e técnico, até o ensino 

superior; explica sobre as formas de ingresso, matrícula e rematrícula, cancelamento de 

matrícula, trancamento de matrícula, transferência ou mudança de curso e casos 

especiais. 

Ainda neste documento são abordadas as questões relativas a provas, revisões de 

provas, segunda chamada de provas, o aproveitamento de estudos e experiências 

anteriores dos alunos, o projeto final de curso e o estágio supervisionado – este último 

àqueles cursos em que se aplicam e os aspectos e critérios relacionados à avaliação da 

aprendizagem do aluno. 

Por fim são apresentados os procedimentos para se adquiri certificados e diplomas; 

atestados e declarações; direitos e deveres dos alunos; sansões disciplinares; os espaços 

e recursos disponíveis (biblioteca, laboratórios e oficinas, restaurantes/lanchonetes) e os 

critérios para o acesso e permanência nas instalações do SENAI (documento de 

identificação necessário, fardamento, tipos de roupas não permitidos, a exemplo de 

shorts, bermudas, bonés e saias curtas, tops, chinelos, ente outros). 

Na parte inicial do manual, são dadas as boas-vindas aos alunos. Nela encontramos os 

dizeres: 

A opção de fazer seu curso no SENAI BA foi muito acertada! A tradição em 

formação, experiência e competência faz do SENAI BA uma instituição de 

educação profissional de alto nível, onde você tem acesso a um rico ambiente 

educacional que contribui para a formação e o pleno desenvolvimento para o 

trabalho e para a vida (MANUAL DO ALUNO SENAI BAHIA, p. 2, 2016). 
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Na sequência ainda diz: 

Portanto, é muito importante que você se disponha a lê-lo e que conheça 

também o Regimento Comum das Escolas Técnicas SENAI BA, o 

Regulamento Disciplinar das Escolas Técnicas, o Projeto Político Pedagógico 

da sua Unidade Escolar e outros documentos normativos da instituição que 

estão à sua disposição para consulta no site do SENAI BA (MANUAL DO 

ALUNO SENAI BAHIA, p. 2, 2016).  

Por outro lado, o Manual do Docente é um documento de 2018, voltado para os 

docentes que ministram aulas para os mais variados cursos oferecidos pelo SENAI. Na 

sua página introdutória, depois de dizer que é uma grande satisfação receber o professor 

(a) nesta instituição, assim o diz: 

Esperamos poder estabelecer, neste momento, uma relação harmoniosa, 

pautada no trabalho e no bem-estar de toda a comunidade escolar, o que é 

imprescindível para que possamos atingir os objetivos individuais e aqueles 

voltados aos processos de ensino e de aprendizagem (MANUAL DO 

DOCENTE – SENAI, BA, p. 2, 2018). 

Em seu sumário são apresentadas quinze orientações aos docentes. No primeiro item é 

abordando a Elaboração de Planos de Aulas, no segundo como realizar o Primeiro dia 

de Aula, o terceiro traz a atenção para o Cumprimento do Horário das Aulas, o quarto 

discorre sobre o Acompanhamento Pedagógico e o quinto sobre os Critérios para 

Avaliação e Aprovação nas Disciplinas/Cursos. 

O sexto item fala sobre a Realização de Segunda Chamada, o sétimo a respeito do 

Atendimento Especial, o oitavo refere-se à Reprodução de Avaliações e Atividades 

Escritas. O item nono esclarece sobre as Atividades Práticas e o décimo sobre o 

Registro Escolar (registro de aula, frequência e aproveitamento dos alunos no curso) e 

Portal do Docente (uma área digital reservada ao docente para lançar o registro escolar 

dos discentes). 

Os últimos cinco itens seguem guiando as atividades dos docentes. O décimo primeiro 

apresenta o Núcleo de Documentação e Informação (NDI), o décimo segundo esclarece 

sobre as Visitas Técnicas (o agendamento de visitas a instituições com fins didáticos), o 

item décimo terceiro orientam os professores sobre os Critérios de Acesso e 

Permanência dos Alunos nas Instalações do SENAI/DR/BA, o décimo quarto diz 
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respeito aos Atos Indisciplinares e o décimo quinto e derradeiro aborda as Principais 

Fontes para Apoio à Prática Docente. 

Esse item de Apoio a Prática Docente nada mais é que uma referência à LDB (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional); à Resolução CNE Nº 06/2012, que trata pelo 

Conselho Nacional de Educação das diretrizes curriculares nacionais para a educação 

profissional e técnica de nível médio; alguns decretos; a Lei do Estágio (Nº 11.788); a 

Lei 10.436, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais; o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA); e a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), Decreto-lei nº 

5.452, de 1º de maio de 1943. 

Todos esses itens são apresentados depois de se fazer, ainda no começo do documento, 

uma ressalva sobre como deve ser o processo ensino-aprendizagem que os docentes 

deverão se submeter. Assim diz o documento: 

O processo de educação profissional do SENAI possui algumas 

especificidades. Assim sendo, apresentamos a você o Manual do Docente 

SENAI. Aqui você encontrará informações importantes que o auxiliarão no 

exercício de suas atividades docentes, contudo, não substituirão o contato 

permanente e a interação com as coordenações de curso e pedagógica 

(MANUAL DO DOCENTE – SENAI, BA, p. 2, 2018). 

Todo esse processo pelo qual os decentes devem submeter-se e seguir à risca se 

respaldam em outro documento elaborado pelo SENAI. Trata-se da Metodologia do 

SENAI de Educação Profissional. Este documento, já bem robusto, com 178 páginas, 

revisado neste ano de 2019, está baseado no tripé Perfil Profissional, Desenho 

Curricular e Prática Pedagógica.  

É um documento que incorpora todos os demais já elaborados pelo SENAI sobre a sua 

forma de atuar. Consiste numa espécie de material que traça as competências e 

habilidades que se espera de cada profissional formado pela instituição, num primeiro 

capítulo; uma proposta didática da estrutura curricular dos cursos ofertados no seu 

segundo bloco e no terceiro, o conjunto de ações didático-pedagógicas, incorporados 

aos cursos ofertados. 

O documento Metodologia do SENAI de Educação Profissional assim se define: 

Essa nova versão preserva a essência do método desenvolvido ao longo de 20 

anos e incorpora as melhores práticas de aplicação da Metodologia, incluindo 
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a organização e a oferta de cursos customizados para atendimento aos 

desafios oriundos dos novos contextos do mundo do trabalho e do mundo da 

educação (METODOLOGIA DE SENAI DE EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL, p. 12, 2019). 

Ao argumentar sobre sua importância diz que: 

A “Metodologia SENAI de Educação Profissional”, em sua nova versão, se 

apresenta, portanto, como uma resposta aos desafios inerentes à nova 

revolução industrial, que requerem o desenvolvimento de competências 

técnicas e socioemocionais conectadas à difusão de novas tecnologias e à 

necessidade do aperfeiçoamento contínuo (METODOLOGIA DE SENAI DE 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, p. 10, 2019). 

No entanto, deste documento, o que mais interessa para este estudo são as partes um e 

três. A primeira por tratar das questões referentes à aquisição das competências e 

habilidades necessárias para a indústria e o mundo do trabalho na visão SENAI e a 

terceira por discutir os aspectos didáticos e pedagógicos do processo de ensino-

aprendizagem desenvolvido por esta instituição de educação profissional. 

Porém, somando-se a este último documento apresentado, há ainda outro material 

coletado e denominado Regimento Comum das Escolas Técnicas do SENAI/Bahia. 

Como diz o nome, é um material estruturado em Títulos, Capítulos e Seções, em 

formato de lei, datado de 26 de novembro de 2015.  

O material tem cinco títulos e 220 artigos no seu total. O título um fala sobre as 

Disposições Preliminares; o dois dos objetivos e Finalidades do SENAI e da Educação 

Profissional; o três da Organização Administrativa. Já o título quatro discrimina a 

Organização Didática dos cursos; o cinco a Organização Disciplinar e o seis as 

Disposições Gerais. 

Debaixo do primeiro título, no capítulo primeiro, o artigo nº4 assim diz sobre a entidade 

SENAI-Bahia: 

Art. 4º Ao SENAI-DR/BA compete gerir as atividades institucionais em toda 

a base territorial do Estado e, em foco educacional:  

 I - estabelecer e resguardar as diretrizes e a visão sistêmica da Instituição;  
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II - instalar, manter e supervisionar suas Escolas Técnicas que se nortearão 

pelas políticas e diretrizes institucionais, pela legislação vigente e por este 

Regimento;  

III - assistir e supervisionar sob forma de cooperação e mediante convênios, 

outras instituições de ensino, regidas pela legislação vigente e por este 

Regimento;  

IV - instalar, assistir e supervisionar Escolas Técnicas e/ou postos que 

ofereçam cursos e programas de educação profissional;  

V - atuar diretamente, através de suas Escolas Técnicas ou em parceria com 

instituições e empresas, na modalidade de Educação a Distância 

(REGIMENTO COMUM DAS ESCOLAS TÉCNICAS DO SENAI/DR/BA, 

p. 5, 2015). 

No entanto, de maior relevância, porém, para este estudo, está o Título quatro – que 

aborda a Organização Didática. É nesta parte do documento que se encontra algo sobre 

o Projeto Político Pedagógico, Currículo, Avaliação, dentre outros. As seções que 

tratam destes temas serão mais à frente analisadas. 

Contudo, além destes materiais, mais dois foram encontrados através da internet. Estes 

últimos com um valor ainda maior que os demais, uma vez que estão diretamente 

ligados ao curso ‘Confeccionador de Calçados’ oferecido pelo SENAI para atender a 

fábrica de calçados DASS no município de Santo Estevão. São eles: 

 A Matriz Curricular do Curso e 

 O quadro de Horários/Disciplinas do curso 

A matriz curricular apresenta apenas o período do curso (se primeiro ou segundo) e o 

nome das disciplinas ministradas. Já o quadro de horários é mais específico, uma vez 

que apresenta a disciplina que é estudada a cada dia e horário e uma planilha com as 

datas e disciplinas práticas do curso, que acontecem na própria fábrica, ainda com a 

supervisão do instrutor do SENAI. Entre estas etapas práticas estão: preparação e 

costura de cabedais, corte de peças e componentes, fabricação de palmilhas e solados e 

montagem e acabamento de calçados. 

Contudo, como último documento a ser considerado nesta pesquisa, porém, um dos 

mais importantes, está a Apostila do Aluno do curso de confeccionador de calçados do 

SENAI. Trata-se de um encadernado que se compõe das disciplinas teóricas ministradas 
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ao longo do curso, antes de adentrar para a parte prática. Ele se divide em módulos 

disciplinares, trazendo textos e exercícios para os alunos resolverem, como na escola 

propriamente dita, e se encerra com as referências bibliográficas de cada um deles. 

Em cada início de módulo há um pequeno texto. Uma espécie de apresentação. Aliás, 

recebe mesmo esse nome. Assim o diz no seu parágrafo de número dois: 

Este material didático foi preparado para funcionar como instrumento de 

consulta. Possui informações que são aplicáveis de forma prática no dia a dia 

do profissional, e apresenta uma linguagem simples e de fácil assimilação. É 

um meio que possibilita, de forma eficiente, o aperfeiçoamento do aluno 

através do estudo do conteúdo apresentado no módulo (APOSTILA DO 

ALUNO, 2015).   

Por falar em conteúdo, a apostila se divide em módulos disciplinares. Está dividido em 

cinco áreas do conhecimento. São elas: Leitura e Comunicação; Relações 

Socioprofissionais, Cidadania e Ética; Saúde e Segurança do Trabalho; Planejamento e 

Organização do Trabalho e Raciocínio Lógico e Análise de Dados. 

Cada módulo, de acordo a sua temática traz um sumário com os conteúdos específicos 

que serão estudados. Entre as matérias apresentadas há o uso de imagens com fins 

didáticos e é um material do aluno onde ele pode fazer anotações e responder a lápis no 

próprio material. Na parte seguinte, esta apostila será bem explorada, por ocasião de sua 

análise propriamente dita.  

3.3: A Análise dos Documentos 

De todos os documentos coletados, apenas três foram escolhidos para passar por uma 

análise mais detalhada. Isto porque são documentos que trazem informações 

diretamente ligadas ao curso de educação profissional que propicia uma formação para 

os jovens do município de Santo Estevão, sob a égide da parceria DASS/SENAI. São 

eles: 

 A Matriz Curricular do Curso  

 O quadro de Horários/Disciplinas do curso e 

 A Apostila do Aluno 

Começando com a Matriz Curricular do Curso de confeccionista de calçados que é 

ofertado pelo SENAI para os jovens do município de Santo Estevão atuarem na fábrica 
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DASS, esta é correspondente ao segundo semestre do ano de 2018. Nela pode-se 

observar a composição em que o curso está estruturado. A grade abaixo representa esta 

matriz: 

 
  

  

Período 
  

Disciplina 
  

Nome da Disciplina 
  

 1º Período CAIBAS-NEP-0096 Leitura e Comunicação 

 1º Período CAIBAS-NEP-0097 
Relações Socioprofissionais, Cidadania e 

Ética 

 1º Período CAIBAS-NEP-0098 Saúde e Segurança do Trabalho 

 1º Período CAIBAS-NEP-0099 Planejamento e Organização do Trabalho 

 1º Período CAIBAS-NEP-0100 Raciocínio Lógico e Análise de Dados 

 2º Período CAIBAS-VEST-0001 Corte de Peças e Componentes 

 2º Período CAIBAS-VEST-0002 Preparação e Costura de Cabedais 

 2º Período CAIBAS-VEST-0003 Fabricação de Palmilhas e Solados 
 2º Período CAIBAS-VEST-0004 Montagem e Acabamento de Calçados 

 

 

Embora nem a fábrica nem o SENAI tenha disponibilizado o currículo do curso, essa 

grade mostra uma visão de como o curso acontece, em sua parte teórica e prática. Por 

exemplo, segundo informações solicitadas à fábrica DASS, por meio de seu 

departamento de Recursos Humanos, esta informou que são 480 horas destinadas para 

as disciplinas teóricas desta formação, que a empresa chama de ‘fase escolar’ e mais 

480 horas de complementação prática na empresa com as atividades listadas na grade 

curricular, perfazendo, portanto, uma carga horária total de 960 horas. 

Conforme informações ainda solicitadas e respondidas pela empresa, este curso teve 

início, neste formato e município a partir do ano de 2009. Ainda segundo a mesma 

fonte, cerca de 1.700 jovens já realizaram esta formação e destes quase 100% acabam 

sendo efetivados na fábrica, sendo que em algumas turmas os aprendizes eram 

contratados de imediato e em outras, de acordo com a demanda da empresa. 

Atualmente, o curso é todo realizado na própria fábrica, tanto a parte teórica quanto 

prática. No entanto, nem sempre foi assim. Em anos anteriores, as primeiras 480 horas, 

destinadas ao estudo das disciplinas, aconteciam em outros espaços, a exemplo de 
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escolas, como o Polivalente – Colégio Estadual deste município, e só quando chegava o 

período da parte prática, o treinamento para confecção, corte e costura dos sapatos, é 

que os jovens iam para a empresa, porém, supervisionados pelo SENAI, na figura de um 

instrutor/instrutora. 

 Observando o que diz o Manual do Aprendiz, tanto o SENAI quanto a DASS seguem 

suas regulamentações com relação a este tipo de formação. Ao conceituar o que é o 

programa de aprendizagem, assim diz o manual: 

É o programa técnico-profissional que prevê a execução de atividades 

teóricas e práticas, sob a orientação de entidade qualificada em formação 

técnico-profissional metódica, com especificação do público-alvo, dos 

conteúdos programáticos a serem ministrados, período de duração, carga 

horária teórica e prática, mecanismos de acompanhamento, avaliação e 

certificação do aprendizado, observando os parâmetros estabelecidos na 

Portaria MTE nº 615, de 13 de dezembro de 2007 (MANUAL DO 

APRENDIZ, p. 13, 2009).     

Contudo, o manual não estabelece que tipo de formação deva ser esta. Deixa a critério 

da entidade que presta a formação profissional. No caso do SENAI, todo seu histórico e 

em seus próprios documentos e materiais – àqueles disponibilizados – muito embora 

queira passar a ideia de uma preocupação com o ser humano e uma formação 

humanística, quando lido nas entrelinhas percebe-se que o seu objetivo é oferecer 

instrução voltada para atender às necessidades do mercado industrial e formar o 

indivíduo para tal. Por exemplo, no site do SENAI, na aba ‘sobre o SENAI’, assim são 

expressas a sua missão, visão e valores: 

MISSÃO: Promover a educação profissional e tecnológica, a inovação e a 

transferência de tecnologias industriais, contribuindo para elevar a 

competitividade da indústria Baiana. 

VISÃO: Ser reconhecido como parceiro indispensável ao desenvolvimento 

sustentável da indústria do Estado da Bahia. 

VALORES: 

- Ética. A prática de todas as ações estará sempre fundamentada em valores 

morais e na transparência das inter-relações com clientes, força de trabalho, 

mantenedores, fornecedores e sociedade. 

- Transparência. Transparência das inter-relações com clientes, força de 

trabalho, mantenedores, fornecedores e sociedade. 
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- Valorização das Pessoas. A busca e promoção incessante de efetiva 

participação sinérgica no processo de gestão, visam resgatar as necessidades 

de auto realização da força de trabalho. O Sistema FIEB reconhecerá, por 

meio de critérios claros e justos, o desempenho e comprometimento dos seus 

colaboradores. 

- Foco no Cliente. O êxito dos clientes do Sistema FIEB e sua fidelização 

aos seus produtos e serviços estarão assegurados pela constante prospecção 

das suas necessidades. 

- Inovação A inovação, como um processo estratégico de reinvenção 

contínua do próprio negócio e de criação de novos conceitos de negócio, é 

uma prática imprescindível para que o Sistema FIEB oferte soluções 

modernas, em suas diversas áreas de atuação, voltadas para o aumento da 

competitividade e da capacitação de seus clientes. 

- Responsabilidade Social O Sistema FIEB assume responsabilidades com a 

sociedade e o meio ambiente no qual está inserido. A responsabilidade 

socioambiental representa o compromisso contínuo na promoção da 

sustentabilidade das partes sociais envolvidas. 

 

A priori, até apresenta-se como uma instituição, de fato preocupada com uma formação 

mais integral e politécnica (CIAVATTA, p. 3, 2005). Todavia, a prática mostra que sua 

preocupação está mesmo é com o mercado e com os negócios, não com as pessoas. Ao 

contrastar o discurso e a prática do SENAI Muller (2010) diz: 

O discurso do SENAI referente à busca pelo “conhecimento integral” poderia 

sugerir elementos que nos remetessem à educação politécnica, já que suas 

inúmeras publicações pregam insistentemente a necessidade da formação do 

homem “como um todo”, do indivíduo “de forma global”. Porém, essa visão 

é equivocada, porque, pelo olhar histórico-dialético, sabemos que a formação 

politécnica valoriza a formação do indivíduo em sua totalidade, com acesso 

aos conhecimentos de formação geral (literatura, artes, matemática, música, 

história, geografia, ciências) e conhecimentos específicos (a partir de áreas do 

conhecimento científico socialmente elaborado), nos moldes pregados por 

Gramsci (2000) (MULLER, p. 204, 2010).  

Ou seja, apesar da grade curricular do curso de calçados não apontar para como o 

SENAI desenvolve suas atividades, pois se trata de apenas uma programação de como a 

formação é realizada em cada turma, o histórico e o fato desta instituição ofertante de 

educação profissional esconder e tornar sigilosos documentos tais como o Projeto 

Político Pedagógico e o Currículo, remete a um ensino centrado em interesses 
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particulares, alheios aos da grande maioria da população, como o da classe trabalhadora 

deste país.  

Passando, agora, para a análise de outro documento, vamos ver, de forma um pouco 

mais explícita, como o SENAI desenvolve uma educação baseada nos aspectos técnicos 

e operacionais, tendo em vista o desenvolvimento industrial e capital.  

 

O documento denominado Quadro de Horário das Disciplinas do curso de calçados do 

SENAI apresenta um cronograma definido com os horários e os dias em que cada 

disciplina será ministrada, tanto as teóricas quanto as práticas. O quadro, em anexo, 

mostra de maneira mais clara essa distribuição do tempo/conteúdo/carga horária. Foi 

realizada na turma de 2018.2. 

Pelo exposto, no cronograma pode-se observar como o curso fora desenvolvido. 

Segundo o quadro, a formação técnica teve início em outubro de 2018. A primeira 

semana, de 08/10 a 15/10, foi estudada a disciplina de ‘Leitura e Comunicação’. Na 

semana seguinte, de 16 a 22/10/2018, foi à vez de considerar a disciplina ‘Planejamento 

e Organização do Trabalho’.  

Em 23/10/2018 se estudou sobre ‘Relações Socioprofissionais, Cidadania e Ética’. Na 

sequência, envolvendo mais uma semana, de 24 a 30/10, o estudo foi sobre ‘Raciocínio 

Lógico e Análise de Dados’. De 31/10 a 13/11 de 2018, portanto, duas semanas, os 

estudos se concentraram na matéria ‘Saúde e Segurança do Trabalho’. A partir de 14/11 

até 22/11 voltou-se a estudar ‘Relações Socioprofissionais, Cidadania e Ética’. E assim 

se encerou as atividades teóricas do curso. 

As disciplinas práticas tiveram início com ‘Corte de Peças e Componentes’ (começa-se 

cortando papel e depois se passa para as matérias-primas do calçado). Esse primeiro 

componente prático durou de 23/11/2018 a 19/12/2018. Ou seja, quatro semanas 

seguidas ou um mês no treino de corte. 

O ano de 2019 começou com a disciplina de ‘Preparação e Costura de Cabedais’ – parte 

acima do solado do calçado que pode ser de couro ou material sintético. Essa foi 

ministrada por dez semanas, isto é, por mais de dois meses. Na verdade ela começou a 

ser realizada pelos jovens aprendizes nos dias 20 e 21/12/2018 e se estendeu até 

13/03/2019. 
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Encerrado essa fase do treinamento, a formação voltou-se para a penúltima disciplina do 

curso: ‘Fabricação de Palmilhas e Solados’. Esta teve uma duração de duas semanas, 

desde 14/03 até 27/03 de 2019. Já de 28/03/2019 até 10/04/19 os aprendizes foram 

treinados, como sua última disciplina, a fazer ‘Montagem e Acabamento de Calçados’. 

Assim, se encerra o curso de confeccionador de calçados do SENAI em parceria com a 

fábrica DASS. 

Realmente, mesmo sendo um curso de Aprendizagem Industrial Básico e gratuito, ficam 

evidenciados dois aspectos que revelam bem o foco do SENAI como uma instituição 

ofertante de educação profissional. O primeiro diz respeito ao tempo e carga horária da 

formação. A duração é de apenas seis meses para capacitar um jovem para ingressar no 

mercado de trabalho. Será mesmo tempo suficiente para tal? 

O segundo se refere ao fato de que, destes seis meses de formação, a maior parte é 

dedicada às atividades práticas do curso, revelando o caráter tecnicista e mercadológico 

do SENAI. Não que as disciplinas práticas não mereçam uma maior carga horária, visto 

que o maior interesse da empresa que deseja contratar aquele jovem aprendiz é sua 

eficiência no trabalho que irá exercer. Porém, as disciplinas de natureza teóricas 

necessitam de maior tempo para que os jovens possam não só passar por elas, mas 

estudá-las, analisá-las e refletir em todo um contexto em que está envolvida a própria 

história do trabalho e da classe trabalhadora em nosso país. 

Nas palavras de Müller (2010): 

As escolas mantidas pelo SENAI apresentam grandes contradições com 

outras que oferecem ensino profissionalizante. Com relação à administração, 

as escolas técnicas profissionalizantes mantidas pelo Estado e pela rede 

particular são subordinadas exclusivamente ao MEC enquanto que as escolas 

SENAI subordinam-se tanto ao MEC (principalmente no cumprimento do 

Regimento Único, aprovado por aquele ministério) quanto ao Ministério do 

Trabalho (com quem melhor se afinam a CNI e sindicatos patronais). Quanto 

à formação dos alunos, enquanto as escolas ligadas exclusivamente ao 

ministério da Educação oferecem “o saber sobre o trabalho” na classificação 

de Kuenzer (1989), os alunos do SENAI recebem “o saber pelo trabalho”, 

aprendendo, na prática, a executar determinadas funções e reproduzindo 

depois, no cotidiano profissional, uma rigorosa e bem treinada divisão de 

tarefas (MÜLLER, p. 203, 2010). 
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De fato, o SENAI, ao longo de suas atividades e prestação de serviços, se por um lado, 

tem conseguido sucesso numericamente falando (MÜLLER, p. 202, 2010) por outro, 

quando o assunto é a qualidade de formação deixa muito a desejar. Pacheco (2012) vai 

dizer que: 

No plano mais geral, há uma disputa teórica baseada na concepção 

produtivista, a produção destrutiva, desviando-se do problema principal da 

socialização dos bens, ou seja, da distribuição da riqueza de bens materiais e 

sociais (saúde, educação, cultura, habitação, segurança, previdência) que 

assegure a todos uma vida digna e menos sofrida, uma perspectiva de futuro 

para os jovens e para as famílias dos trabalhadores (PACHECO, p. 14, 2012). 

Isto é, o cronograma do SENAI para a realização do curso de jovens aprendizes em 

confeccionadores de calçados, como uma formação de aprendizagem industrial básica, 

mostra como essa instrução é destacada como um patrocinador de aceitação do mercado 

como instrumento regulador da sociabilidade (PACHECO, p. 12, 2012).  

Todavia, outro documento ainda cabe análise para reforçar a prática do SENAI como 

sendo uma pedagogia do industrialismo (MULLER, p. 205, 2010). Trata-se da Apostila 

do Aluno, material que o aluno recebe para estudar ao longo da formação, subdividido 

em módulos. 

Este material conta com cinco módulos de estudos teóricos. O primeiro é ‘Leitura e 

Comunicação’. Nele é apresenta um conteúdo bem resumido sobre alguns temas da 

língua portuguesa. Entre eles estão o conceito, importância e tipologias da comunicação, 

texto e tipologia textual; correções gramaticais; documentação técnica (carta comercial, 

ata, relatório, etc.) e aplicativos computacionais. Em alguns destes conteúdos aparece 

uma ou duas páginas para resolução de exercícios. 

No segundo módulo os estudos giram em torno de ‘Planejamento e Organização do 

Trabalho’. Uma disciplina que deveria ser aprofundada, dada sua importância para se 

“afirmar a centralidade no ser humano em suas relações com a natureza, visando atender 

às necessidades dos sujeitos e da sociedade” (PACHECO, p.12, 2012). Todavia, embora 

até traga um sumário com nove temáticas relevantes, estes são tratados de modo 

abreviado e dentro da ideologia capitalista e de mercado com a qual o SENAI se 

identifica e promove. 
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Neste módulo são apresentados os assuntos, em sua ordem como aparece no sumário: 

(1) trabalho e profissionalismo; (2) empresa; (3) qualidade; (4) trabalho; (5) o homem 

como ser social; (6) Conflitos nas equipes de trabalho; (7) empreendedorismo; (8) 

sistema tributário e (9) educação financeira. O assunto que a apostila mais aborda neste 

módulo não passa de três folhas. Isto mostra quão sintetizado é o estudo e, não por 

acaso, pois, perpetua a função da educação na reprodução das classes sociais, 

historicamente assumida no Brasil, sempre assegurada aos filhos das elites à escola das 

ciências, das letras e das artes e aos demais, negado o acesso (MOURA, p. 5, 2017). 

Consequentemente, neste momento, porém, é interessante trazer alguns conceitos que o 

módulo expõe e confrontá-los com a compreensão de certos estudiosos da educação 

profissional. Por exemplo, o material ao abordar o tema trabalho, assim lhe conceitua: 

O trabalho pode ser conceituado como atividade realizada por seres humanos, 

que modificam a natureza para satisfazer suas necessidades. O trabalho é a 

principal atividade humana, é um dos fundamentos da organização social, 

tanto no aspecto econômico, quanto nas relações sociais (APOSTILA DO 

ALUNO, MÓDULO PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO 

TRABALHO, p. 21, 2015).                         

Se considerado apenas a parte inicial do conceito sobre trabalho ver-se aí uma visão 

parecida com a que Saviani (2007) coloca quando diz: 

...a relação entre trabalho e educação é uma relação de identidade. Os homens 

aprendiam a produzir sua existência no próprio ato de produzi-la. Eles 

aprendiam a trabalhar trabalhando. Lidando com a natureza, relacionando-se 

uns com os outros, os homens educavam-se e educavam as novas gerações... 

(SAVIANI, p. 154, 2007). 

Entretanto, na parte seguinte, o conceito foca no aspecto capitalista do trabalho, 

sobressaltando os elementos econômicos como os mais relevantes na relação 

trabalho/indivíduo. Como aponta Frigotto e Ciavatta (2006): 

O trabalho, sob o capitalismo, é transformado em força de trabalho 

despendida pelo trabalhador, mercadoria especial e única capaz de 

acrescentar ao valor produzido um valor excedente. Por isso, “trabalho 

produtivo no sentido da produção capitalista é o trabalho assalariado que, na 

troca pela parte variável do capital (a parte do capital despendida em salário), 

além de reproduzir essa parte do capital (ou o valor da própria força de 

trabalho) ainda produz mais valia para o capitalista (...) A produtividade no 



74 
 

sentido capitalista baseia-se na produtividade relativa; então, o trabalhador 

não só repõe um valor precedente, mas também cria um novo; materializa em 

seu produto mais tempo de trabalho materializado no produto que o mantém 

vivo como trabalhador (FRIGOTTO, CIAVATTA, p. 60, 2006) .  

Saviani (2007) vai dizer, quase que poeticamente e ao mesmo tempo filosoficamente, ao 

falar sobre o trabalho: 

Ora, o ato de agir sobre a natureza transformando-a em função das 

necessidades humanas é o que conhecemos com o nome de trabalho. 

Podemos, pois, dizer que a essência do homem é o trabalho. A essência 

humana não é, então, dada ao homem; não é uma dádiva divina ou natural; 

não é algo que precede a existência do homem. Ao contrário, a essência 

humana é produzida pelos próprios homens. O que o homem é, é-o pelo 

trabalho. A essência do homem é um feito humano. É um trabalho que se 

desenvolve, se aprofunda e se complexifica ao longo do tempo: é um 

processo histórico (SAVIANI, p. 154, 2007). 

Ou seja, enquanto há uma enorme discussão sobre a temática referente a trabalho e 

trabalhador, trabalho e educação, que podem/devem ser trazidos para as novas gerações 

refletirem e debaterem amplamente, o SENAI prefere ocultar dos jovens. Como diz 

Pacheco (2012) o trabalho é a primeira mediação entre o homem e a realidade material e 

social (PACHECO, p. 67, 2012). Contudo, o SENAI simplesmente resume a temática a 

um ‘ideário de sociedade salarial’ e como ‘condição de acesso à cultura, à educação e a 

um status social (APOSTILA DO ALUNO, MÓDULO PLANEJAMENTO E 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO, p. 21, 2015). 

Doravante, outro conceito que cabe destacar da apostila é a do homem como ser social. 

Este é o assunto, dentro deste módulo, de maior conteúdo – três páginas! Porém, raso 

demais no que se propõe discutir. Na verdade, sobre homem como ser social mesmo 

nada fala ao menos na essência da expressão. O que se discute é ‘a influência do 

comportamento no ambiente do trabalho’, ‘normas de convivência em grupos sociais’, 

‘controle emocional no trabalho’, como apresentar críticas e sugestões’, ‘o líder’, 

‘estilos de liderança’, e outros questões relacionadas à liderança.  

Onde está mesmo o estudo sobre o homem como um ser social? Nas palavras de Caldart 

(1996), ao se referi a uma educação com valores humanistas, diz ela que é preciso: 
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...que coloquem no centro dos processos de transformação a pessoa humana e 

sua liberdade, mas não como indivíduo isolado e sim como ser de relações 

sociais que visem à produção e apropriação coletiva dos bens materiais e 

espirituais da humanidade, a justiça na distribuição destes bens e a igualdade 

na participação de todos nestes processos... (CALDART, p. 9. 1996).    

Quão distante está a visão de homem como ser social representada nesta citação quando 

comparada a do SENAI. Enquanto na primeira é defendida uma participação coletiva do 

indivíduo no processo social, na segunda esta participação se resume ao modo de 

produção capitalista, que determina as classes antagônicas dos empresários (donos dos 

meios de produção) e dos operários (a força de trabalho) (MÜLLER, p. 205, 2010).                      

Contudo, ainda outro tema bastante relevante para esta análise é o assunto intitulado 

‘qualidade’. Mas o que é qualidade e em qual contexto o SENAI traz essa temática para 

estudo? Conforme diz a apostila do aluno, qualidade “é satisfação de todas as pessoas 

envolvidas na empresa: clientes, funcionários e da comunidade em geral” (APOSTILA 

DO ALUNO, MÓDULO QUALIDADE, p. 17, 2015). 

O que se depreende deste conceito? Observa-se, portanto, que o conceito apresentado 

está ligado ao ramo empresarial e de mercado, centrado no lucro e não no indivíduo. 

Para se buscar essa ‘qualidade’ o mesmo documento diz: 

Para se buscar a qualidade empresarial é necessário o comprometimento de 

todos, visando à mudança na forma de pensar, de agir e de sentir. Por isso só 

se alcança altos níveis de qualidade com educação e treinamento 

(APOSTILA DO ALUNO, MÓDULO QUALIDADE, p. 17, 2015).  

E o que o SENAI faz para alcançar esta suposta qualidade? Para alcançar tal gestão de 

qualidade, porém, o SENAI apresenta e ensina aos seus aprendizes o programa 

conhecido por “5S”. Conforme apostila em análise “o programa “5S” é uma 

metodologia japonesa que surgiu após a segunda grande guerra com o objetivo de evitar 

desperdícios. Em 1991, ele foi instituído no Brasil de maneira formal” (APOSTILA DO 

ALUNO, MÓDULO QUALIDADE, p. 18, 2015).  

Ainda segundo a apostila citada, o “5S” “é uma filosofia voltada para o ambiente físico 

do trabalho” e “que surgiu para suprir uma demanda industrial, mas que se tornou 

popular e abrangente” (APOSTILA DO ALUNO, MÓDULO QUALIDADE, p. 18, 

2015).  É conhecida por “5S” devido a cinco palavras japonesas que representam as 
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etapas do programa. De acordo com a apostila do aluno as cinco palavras e seu 

significado são: 

SEIRE (descarte): separar o necessário do desnecessário; 

SEITON (arrumação): colocar cada coisa no seu devido lugar; 

SEISSO (limpeza): limpar e cuidar do ambiente de trabalho; 

SEIKETSU (saúde): tornar saudável o ambiente de trabalho e 

SHITSUKE (disciplina): padronizar a aplicação dos “S” anteriores.    

Após apresentar tais conceitos, na sequência o material descreve o significado de cada 

uma dessas etapas e os prováveis resultados, quando aplicados. Talvez este seja um 

treinamento exclusivo do SENAI para atender a fábrica DASS, visto que a empresa 

adota esse modelo de gestão.  

De acordo com o Manual de Integração da DASS, esse é o sistema de gestão de 

produção da empresa, derivado do Sistema Toyota de Produção, que surgiu nos anos 

cinquenta, no Japão, difundido para outras partes do mundo e caracterizado na década 

de noventa de produção Enxuta, valendo-se do programa 5S – ferramenta do sistema de 

produção toytista, composto de cinco sensos, que objetivam melhorar a qualidade de 

vida no trabalho e seus resultados (MANUAL DE INTEGRAÇÃO DASS, p. 19, 2000).   

Ao discorrer sobre o toyotismo diz Ribeiro (2015): 

O toyotismo, como via japonesa de expansão e consolidação, é uma forma de 

organização do trabalho que nasceu na Toyota, no Japão do pós-45, e que, 

muito rapidamente se propaga para as grandes companhias daquele país.  

Segundo Druck (1999), os traços mais marcantes do toyotismo se dividem 

em quatro dimensões: I) o sistema de emprego adotado pelas grandes 

empresas constituído por: a) o chamado emprego vitalício, apesar de não 

existir nenhum contrato formal, b) a promoção por tempo de serviço; c) a 

admissão do trabalhador não é realizada para um posto de trabalho, mas para 

a empresa, num determinado cargo, ao qual corresponde um salário; II) 

sistema de organização e gestão do trabalho: Just-in-time – produzir no 

tempo certo, na quantidade exata; Kanban – placas ou senhas de comando 

para reposição de peças e estoques; qualidade total – envolvimento dos 

trabalhadores para a melhoria da produção; trabalho em equipe – a 

organização do trabalho está baseada em grupo de trabalhadores polivalentes 
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que desempenham múltiplas funções.  III) o sistema de representação 

sindical: os sindicatos por empresa são integrados à política de gestão do 

trabalho. Os cargos assumidos na empresa confundem-se com os do 

sindicato. IV) Sistema de relações interempresas: são relações muito 

hierarquizadas entre as grandes empresas e as pequenas e médias. (RIBEIRO, 

p. 74, 2015). 

Depois de mencionar essas características diz Ribeiro (2015): 

Muitas dessas características vão ser absorvidas pelas indústrias ocidentais, 

principalmente americanas, que ainda junto com características do padrão de 

produção fordista, vão iniciar um novo tipo de acumulação e produção no 

sistema capitalista que é a chamada acumulação flexível. Diante da crise do 

fordismo, as empresas capitalistas vão buscar, na incorporação de algumas 

características do modelo japonês, saídas para a queda do nível de 

produtividade e acumulação, essas saídas terão como consequência um 

profundo processo de flexibilização do mundo do trabalho (RIBEIRO, p. 75, 

2015). 

Portanto, esse é o modelo de produção que a fábrica DASS adota e que, no caso dos 

aprendizes que são incorporados a ela, são treinados a executar, através da formação 

ofertada pelo SENAI. É um treinamento, de fato, voltado para adestrar os trabalhadores 

de acordo com os interesses da empresa, do mercado e do perverso e injusto sistema 

capitalista, elementos de uma estrutura que privilegia o ter frente ao ser. 

Todavia, a apostila do aluno aborda outras disciplinas que merecem consideração. Na 

continuação deste material é estudada a disciplina ‘Raciocínio lógico e Análise de 

Dados. Basicamente os aprendizes veem ou reveem alguns assuntos da área, a exemplo 

de lógica, sequências numéricas, frações, porcentagem, razão, proporção, regra de três, 

entre alguns outros. 

Logo em seguida, está contida na apostila do aluno a matéria ‘Relações 

Socioprofissionais, Cidadania e Ética’. Esta disciplina vai tratar dos seguintes assuntos: 

a) Formação do Povo Brasileiro; b) Ética (especificamente, a ética profissional); c) 

Cidadania; d) Habilidades Básicas de relacionamento Interpessoal; e) Direitos 

Humanos. 

Antes, porém, o material apresenta uma introdução. Depois de citar o que será 

considerado ao longo deste módulo, e de que haverá uma oportunidade para refletir 
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sobre tais assuntos, faz uma afirmação interessante. Diz que “é importante ao 

profissional estar preparado, tanto nas competências técnicas quanto nas relacionais, 

para poder atuar proativamente e alcançar excelentes resultados e a satisfação 

profissional” (APOSTILA DO ALUNO, MÓDULO RELAÇÕES 

SOCIOPROFISSIONAIS, CIDADANIA E ÉTICA, p. 07, 2015).   

Entretanto, só não especifica quem vai alcançar excelentes resultados e de quem será a 

satisfação profissional. Contudo, por tudo já analisado até aqui se pode dizer que o 

curso prima pelo bem estar e interesses, primariamente falando, da empresa e do 

mercado. Por exemplo, ao tratar do assunto ‘ética’, o material faz um simples resumo 

sobre o conceito e já parte para falar sobre a ética profissional. A maior parte deste 

assunto é sobre a ética no trabalho, apontando para uma formação mais preocupada com 

os interesses mercadológicos frente aos humanos e humanitários. 

Outro exemplo claro na apostila é o de que menos de uma página do material é 

reservada pra discutir ‘cidadania’. Já o próximo conteúdo, ‘habilidades básicas do 

relacionamento interpessoal’ ganha mais destaque. O primeiro parágrafo deste último 

tema diz: 

As relações interpessoais tiveram como um de seus primeiros pesquisadores 

o psicólogo Kurt Lewin. MAILHIOT (1976:66), ao se referir a uma das 

pesquisas realizadas por esse psicólogo, afirma que ele chegou à constatação 

de que “A produtividade de um grupo e sua eficiência estão estritamente 

relacionadas não somente com a competência de seus membros, mas, 

sobretudo com a solidariedade de suas relações interpessoais” (APOSTILA 

DO ALUNO, MÓDULO RELAÇÕES SOCIOPROFISSIONAIS, 

CIDADANIA E ÉTICA, p. 18, 2015).   

Percebe-se, portanto, logo de início, o que o conteúdo quer destacar. Ao citar expressões 

como ‘produtividade’, ‘grupo’ e ‘competência’ fica evidente qual é a intenção da 

formação em parceria SENAI-DASS. O treinamento é condicionado, ou melhor, 

pretende condicionar o jovem aprendiz a ser aquilo que a empresa quer dele. Ou seja, 

um trabalhador competente, eficiente e produtivo para atender as demandas e 

necessidades da corporação empresarial. 

Essa filosofia mercadológica faz lembrar a que conclusão chegou Oliveira (2012) após 

realizar sua pesquisa sobre os impactos socioespaciais da fábrica DASS no município 

de Santo Estevão. Ele diz: 
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O emprego na fábrica de calçados, além de não propiciar uma renda que 

garanta o acesso a bens de consumo mais sofisticados e diversificados, 

submete o trabalhador a um modelo de produção calcado no fordismo 

periférico e um taylorismo extenuador, alta rotatividade da força de trabalho 

e doenças relacionadas ao trabalho repetitivo. (OLIVEIRA, p. 137, 2012). 

Isto é, a formação oferecida pelo SENAI para o jovem trabalhador se tornar um 

profissional, visa atender aos anseios da fábrica de calçados. Em nenhum momento a 

pessoa do trabalhador tem seus interesses, nem como profissional nem como indivíduo, 

levados em consideração. O que prevalece é, no campo da educação, a dualidade 

escolar. Como aponta Ramos (2008):  

Vemos, então, que a história da dualidade educacional coincide com a 

história da luta de classes no capitalismo. Por isto a educação permanece 

dividida entre aquela destinada aos que produzem a vida e a riqueza da 

sociedade usando sua força de trabalho e aquela destinada aos dirigentes, às 

elites, aos grupos e segmentos que dão orientação e direção à sociedade. 

Então, a marca da dualidade educacional do Brasil é, na verdade, a marca da 

educação moderna nas sociedades ocidentais sob o modo de produção 

capitalista (RAMOS, 2008, p.2). 

 

Isto, de fato, é a mais pura realidade. Porém, voltando a falar do módulo, neste, seu 

último assunto diz respeito ao tema ‘direitos humanos’. É o conteúdo que conclui a 

disciplina e apresenta uma síntese sobre os direitos trabalhistas para o jovem aprendiz. 

Nesta parte aborda quem pode ser aprendiz, a jornada de trabalho, o contrato, os 

encargos e os incentivos fiscais e tributários. Na sequência, passa a abordar as noções de 

direito previdenciário e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).  

Caminhando para o seu fim, a apostila apresenta a disciplina ‘Saúde e Segurança do 

Trabalho’. Este módulo, por sua vez, é mais robusto que os demais. Entre os conteúdos 

associados a esta matéria estão: Segurança do Trabalho, tendo como subitens Controle 

de Perigos e Riscos Ocupacionais; Análise de Riscos do Trabalho; Mapa de Riscos; 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA); Equipamentos de proteção 

Coletiva (EPC); Equipamentos de Proteção Individual (EPI); Princípios Básicos de 

Prevenção e Combate a Incêndios; Sinalização de Segurança; Qualidade Ambiental, 

este tendo como subitens Meio Ambiente e Sustentabilidade, Drogas e prevenção e O 

Homem como um Ser Social: direitos e deveres, o que inclui saúde e educação sexual. 
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Deveras, os conteúdos apresentados nesta última etapa da formação básica profissional 

de jovens aprendizes são muito importantes, não só para o mundo do trabalho como 

para a vida. Porém, o enfoque textual deixa claro para quais fins eles são estudados. 

Mais uma vez se percebe que a preocupação está na preparação para o trabalho como 

emprego apenas e não como uma formação omnilateral (PACHECO, p. 9, 2012). E isto 

explica o porquê da instituição aqui citada se preocupar tanto em não liberar acesso aos 

seus documentos.     

Um exemplo disto está, ainda, nas referências que compõe esta parte conclusiva da 

apostila. Embora muitos sejam os temas abordados nesta seção, a bibliografia 

consultada, na sua grande maioria, gira em torno apenas da segurança e saúde no 

trabalho. São obras e autores que escrevem sobre essa temática. 

Entre as publicações que servem como referencial para o estudo do tema ‘Saúde e 

Segurança do trabalho’ estão dois manuais (Manual da segurança e saúde no trabalho e 

Manuais de legislação segurança e medicina do trabalho), um material do próprio 

SENAI (SMS-Saúde, edição revista e adaptada, 2004), um do Ministério da Saúde 

(Sexualidade e saúde reprodutiva). Quanto aos demais são de autores variados. 

Além do mais, algo que chama a atenção, já desde o título da seção até as suas 

referências bibliográficas, são os elementos conectivos da escrita. São todos voltados 

“para o trabalho” e “no trabalho”. Em nenhum deles aparece “para o trabalhador”. E isto 

não é apenas uma questão de conjunções para ligar as orações. Vai muito além. 

O fato de título e referencial teórico estarem fazendo menção sempre ao trabalho e 

nunca ao trabalhador deixa claro que a preocupação, nesta formação, está na saúde e 

segurança do trabalhador para não parar de fazer suas ocupações, isto é, não ficar sem 

produzir por adoecer ou devido a algum acidente neste ambiente. 

O material não apresenta uma preocupação com o bem estar do sujeito trabalhador, por 

exemplo. Com uma educação que lhe prepare para cuidar de si e de sua segurança não 

apenas no ambiente de trabalho, mas sim em todo e qualquer ambiente no qual ele 

esteja, conviva ou passe algum tempo.               

Assim sendo, a análise de toda a Apostila do Aluno remete a esta conclusão. A 

educação profissional ofertada pelo SENAI treina os jovens apenas para exercer uma ou 

mais funções dentro de uma engrenagem chamada fábrica, neste caso específico, de 
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calçados. Não congratula de uma formação crítica e reflexiva, tecnológica e científica e 

muito menos ainda integral, autônoma e transformadora (FREIRE, 1996).        
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“O mundo encurta, o tempo se dilui: o ontem vira agora; o 

amanhã já está feito. Tudo muito rápido. Debater o que se diz e 

o que se mostra e como se mostra... me parece algo cada vez 

mais importante” (FREIRE, p. 139, 2006)  

 

4. O BLOG PARA O TRABALHADOR DE SANTO ESTEVÃO 

Com o intuito de divulgar e abrir um canal de comunicação para a reflexão e o debate 

sobre a educação profissional e tecnológica no município de Santo Estevão fora pensado 

e desenvolvido e colocado em execução o Blog intitulado ‘Blog de Educação 

Profissional’. Este é uma ferramenta digital que, mesmo com a conclusão deste texto, 

permanecerá, visando cumprir seu maior objetivo: oferecer um espaço para que todos, 

principalmente os santoestevenses e trabalhadores locais, possam ter conhecimento, 

discutir, participar e compartilhar informações sobre a EPT. 

O Blog pode ser acessado por meio do Webnode, que é um sistema online de criação e 

edição de Websites desenvolvido pela Westcom – uma empresa sediada em Brno, 

República Checa. Pode ser comparada com outras plataformas online como a bastante 

conhecida Wordpress. Também, como uma plataforma eletrônica, oferece ferramentas 

de design do site, permitindo aos utilizadores criar um site como blogs, fóruns, 

bibliotecas de fotos, caixas de feedback, entre outros. 

Este Blog sobre educação profissional pode ser acessado através do link https://souzatr-

com-br-blog.cmswebnode.com. Após acessar o link será pedido usuário e senha. Daí 

basta digitar souzatr.com@gmail.com, como a inscrição de usuário e a senha souza321 

para fazer login. O Blog, então, poderá ser visualizado a partir do link: https://souzatr-

com-br-blog.cms.webnode.com/. 

De início abrirá a página inicial: 

 

Educação Profissional - Blog de Educação 
INÍCIO – CONTATO – GALERIA DE FOTOS – EPT EM FOCO – SOBRE NÓS - PARTICIPE  

 
  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brno
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Checa
https://souzatr-com-br-blog.cmswebnode.com/
https://souzatr-com-br-blog.cmswebnode.com/
mailto:souzatr.com@gmail.com
https://souzatr-com-br-blog.cms.webnode.com/
https://souzatr-com-br-blog.cms.webnode.com/
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Nesta mesma página inicial aparecerá a inscrição:  

Agora, o município de Santo Estevão tem uma nova ferramenta para 

pensar, refletir e debater sobre a Educação Profissional e Tecnológica! 

Você é meu convidado a participar! Acesse, opine, compartilhe!!!!!!! 
 
 
Natalicio Souza - Blog   
Todos os direitos reservados 2020                                                                                                                   Desenvolvido por Webnode 

 
 

Esta página inicial do Blog diz respeito ao seu processo de formatação, o que incluiu a 

criação das páginas, as configurações preliminares a sua publicação junto ao Webnode. 

Como passo seguinte foi feito sua publicação no sítio eletrônico a fim de que este 

pudesse está disponível para entrada pública na web e assim todos pudessem ter acesso 

livre. 

Após este processo o Blog ficou liberado para acesso. Daí, links foram enviados, para 

algumas pessoas, ligadas a área de educação, a estudantes e jovens, começando aí, 

propriamente dito, o funcionamento público desta ferramenta. A princípio os 

convidados trataram de conhecer o Blog: o que era, do que se tratava e o porquê de sua 

criação. 

Na sequência, depois de se familiarizar com o mesmo, alguns dos convidados, que a 

princípio foram, especificamente falando, vinte pessoas, passaram a acessar o link e as 

postagens nele colocadas e comentá-las na seção ‘participe’ do Blog. Só a partir de 

então que este diário pessoal (Amaral, Recuero e Montardo 2009, p. 29) passou a 

ganhar visibilidade e começou a atingir seu objetivo.  

É bem verdade que, como algo novo para as pessoas, neste momento inicial elas ainda 

estão conhecendo o blog, procurando tirar dúvidas, entender o que vai se tratado nele, 

qual sua função/utilidade e assim por diante. Por isso sua participação ainda é pouco 

expressiva. No entanto, estes mesmos elementos que o tornam ainda pouco acessado se 

tornam combustíveis para atrair estes e tantos outros trabalhadores para conhecer, 

refletir, dialogar e analisar a educação profissional local.  

A transcrição de alguns comentários e participações abaixo na seção intitulada 

‘participe’ atesta que o caminho a ser percorrido é este mesmo: 

    

https://www.webnode.com.br/?utm_source=text&utm_medium=footer&utm_campaign=free1&utm_content=wnd2
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 Educação Profissional - Blog de Educação 
 

INÍCIO – CONTATO – GALERIA DE FOTOS – EPT EM FOCO – SOBRE NÓS - PARTICIPE  

 

Estas postagens, embora limitada, pois se trata do início do compartilhamento do blog, 

apontam para o desconhecimento do que seja, de fato, a EPT. Mostram que a educação 

profissional e tecnológica neste município é algo ainda muito vago e abstrato para a 

maioria das pessoas. Esta ferramenta digital, por sua vez, tem a oportunidade e a 

responsabilidade de começar a mudar esta realidade local. 

Um espaço amplo e concreto abre-se, com este blog, para a reflexão, o debate e o 

conhecimento e compartilhamento da EPT. Não apenas isso, mas a possibilidade de se 

fazer isso a partir de uma visão para além da formação técnica e voltada para o trabalho 

como emprego, como a educação profissional, na maioria das vezes vem sendo 

apresentada. 

Com este blog, porém, há a possibilidade de apresentar a EPT como uma formação 

geral, integral e omnilateral. Ou seja, uma educação voltada para a formação humana, 

cuja uma de suas consequências seja a preparação para o mundo do trabalho. Aliás, 

segundo Pacheco (2012) ao trazer a Proposta de Resolução que definem as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, nos 

termos da Lei 9.394/96, alterada pela Lei 11.741/08 assim a cita no seu artigo sexto: 

Art. 6o. A Educação Profissional Técnica de Nível Médio em todas as suas 

formas de oferta nos termos da Lei, inclusive nas modalidades Educação de 

 

Para hoje: O que você entende quando houve falar em Educação Profissional e 

Tecnológica (EPT)? 

 

Natalício 

Professor 

 

”Eu penso em um ensino por meio da internet.” 

                                                                  Rute 

Estudante 

 

Penso que seja uma formação que permita aos estudantes ter uma profissão para 

poder trabalhar. 

 

Maribel 



85 
 

Jovens e Adultos e Educação a Distância, baseia-se nos seguintes 

pressupostos:  

I. Formação integral do educando;  

II. Trabalho como princípio educativo;  

III.      Indissociabilidade entre formação geral e educação profissional; 

 IV.   Indissociabilidade entre educação e prática social, considerando-se a 

historicidade dos conhecimentos e dos sujeitos da aprendizagem;  

V.     Integração entre educação, trabalho, ciência, tecnologia e cultura como 

base da proposta e do desenvolvimento curricular;  

VI.  Integração de conhecimentos gerais e profissionais realizada na 

perspectiva da interdisciplinaridade, tendo a pesquisa como princípio 

pedagógico; 

 VII.  Indissociabilidade entre teoria e prática no processo de ensino-

aprendizagem;  

VIII.  Articulação com o desenvolvimento socioeconômico- -ambiental dos 

territórios onde os cursos ocorrem;  

IX.  Valorização da diversidade humana, das formas de produção, dos 

processos de trabalho e das culturas a eles subjacentes.  

X.   Inclusão educacional e acessibilidade como base para acesso ao 

currículo. (PACHECO, p. 127-128, 2012). 

Estes dez pressupostos, por um lado, revela quão complexo é o processo para uma EPT 

de qualidade, que atenda uma formação que tenha o trabalho como princípio educativo, 

integrando a ciência, a tecnologia e a cultura no seu desenvolvimento, que associe teoria 

e prática e leve em conta os aspectos econômicos assim como os sociais, ambientais e 

culturais, por exemplo. 

Do outro lado, conforme os posts copiados, a percepção foi clara no que diz respeito à 

falta de compreensão e consciência da comunidade deste município sobre estes mesmos 

pressupostos da educação profissional. Mais uma vez, como um mecanismo pedagógico 

e produto educacional desta investigação, o blog se apresenta na perspectiva de 

proporcionar um olhar mais atento para esta modalidade educacional e um olhar dentro 

do cenário trazido pela resolução acima.       
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Assim, pelo exposto, o Blog sobre Educação Profissional neste município, de fato, 

como produto educacional desta pesquisa, e como uma ferramenta didático-pedagógica, 

apresenta-se, como uma opção para se pensar e reivindicar educação profissional. Tende 

a, na medida em que mais pessoas passem a conhecê-lo e compartilhá-lo, desempenhar 

ainda mais a tarefa a que se propõe, de tornar a EPT mais divulgada e destacada para a 

comunidade local. 

Com o advento da internet e, mais precisamente, das mídias sociais, o 

compartilhamento de informações ficaram mais acessíveis. Buscar e compartilhar 

conhecimentos, então, passou a ser um processo mais democrático, participativo e 

instigante. O Blog, como um diário eletrônico, uma ferramenta de trabalho interativa 

(ROSA, ISLA, 2009), é um destes recursos tecnológicos pelo qual é possível agregar 

conhecimento a uma quantidade ilimitada de sujeitos.  

Como diz o artigo intitulado ‘ Contribuições dos blogs e avanços tecnológicos na 

melhoria da educação’:               

Uma das grandes vantagens do uso de blogs na área docente é que a maioria 

dos alunos os adota com facilidade, já que vêem neles não só uma ferramenta 

de trabalho interativa, mas também a oportunidade de criar uma comunidade 

de interesses, mais do que as próprias equipes de trabalho (ROSA, ISLA p. 

172, 2009).   

Pois bem, como instrumento interativo, o blog consegue, de maneira bem mais rápida, 

alcançar um maior número de indivíduos, bem como instigá-los a participar. Isto, por 

sua vez, torna uma temática mais relevante. No caso da EPT, no município de Santo 

Estevão, o blog passou a instigar a curiosidade e levar informações e conhecimento que 

até então estavam velados e muito restritos, quando olhamos para o exemplo do SENAI 

e da fábrica DASS. 

Conforme expõe Foletto (2009), ao abordar a relação blog e informação: 

Da mesma forma como a criação de um blog é feita de forma fácil e rápida, a 

interatividade dele com o usuário da internet através da ferramenta de 

comentários também o é. Em grande parte dos blogs existentes, podese 

deixar um comentário apenas clicando no link que é oferecido; por vezes, é 

exigido que o usuário se cadastre no servidor em que o blog está hospedado, 

o que prontamente se pode fazer colocando o email e nome da pessoa. Essa 

facilidade encontrada propicia um aumento do debate entre o produtor da 
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informação de relevância jornalística e o seu leitor, possibilitando que haja 

maior quantidade e rapidez na troca de informação entre as duas partes 

(FOLETTO, p. 205/206, 2009).  

Esta característica trazida pelo autor faz uma grande diferença na escolha do blog 

enquanto uma ferramenta pedagógica, uma vez que a comunicação se dá de forma 

instantânea, através da internet. A relação entre o ‘blogueiro’ desenvolvedor e o 

‘blogueiro’ leitor e participante fica mais acessível e interativa, tornando a ferramenta 

democrática, dinâmica e produtiva do ponto de vista da troca de conhecimentos. 

A interação facilitada pela internet tende a favorecer a divulgação e o debate referente 

ao conteúdo que o blog explora. No caso específico desta mídia social, a educação 

profissional passou a ter uma maior visibilidade e, portanto, ganhou uma ferramenta 

propulsora para reflexão e debate desta modalidade educacional a nível local.  

Isto porque, como diz Souza (2015), o blog é um espaço de conversações. Neste espaço 

todos tem a liberdade e se sentem a vontade para exprimir seus sentimentos através de 

suas opiniões e comentários. É através destas conversações que a temática EPT vai 

ganhando espaço e notoriedade entre a comunidade estudantil, de jovens e de 

trabalhadores e modo geral. 

Conforme Souza (2015):  

Ao transformar esse veículo online em um espaço pessoal, os internautas 

passaram a se relacionar nesse espaço. Blogueiros colocam links em seus 

blogs para outros blogs que admiram ou mantidos por blogueiros amigos. 

Leitores não blogueiros podem usar o espaço de comentários para conversar 

sobre o assunto do texto. Blogs são conversações (SOUZA, p. 105, 2015).   

Portanto, estas conversações, mediadas pelo desenvolvedor do blog e instigadas por 

perguntas, questionamentos estes de cunho reflexivo e sempre voltadas para a temática 

educação profissional, visa permitir aos leitores internautas uma participação ativa no 

blog. Esta estratégia, por sua vez, pretende tornar a EPT mais popular dentro de um 

município em que pouco se comenta e pouco se pratica esta categoria da educação 

formal, tão importante, porém, tão negligenciada, em municípios de pequeno porte, 

como é o caso de Santo Estevão.  

Deste modo, esta pesquisa e a versatilidade que o blog apresenta por característica, 

podem despertar para uma nova fase em que a educação profissional local comece a ser 
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vista com a importância que tem tanto no plano por uma formação profissional quanto 

de uma formação geral. Partindo dos jovens e internautas, passando pela comunidade 

em geral e chegando às autoridades, onde todos possam se mobilizar na busca por mais 

e melhores ofertas de vagas para esta etapa da educação. 

Contudo, é bom não perder de vistas que o que importa não é apenas a mobilização por 

vagas simplesmente pelas vagas, mas vagas com qualidade garantida na formação 

profissional. Isto implica em se pensar estrutura, cursos adequados à região, formação 

docente e metodologias de trabalho que possa elevar a EPT a uma educação que 

possibilite ao educando horizontes de captação do mundo além das rotinas escolares 

(PACHECO, p. 97, 20120). 

Segundo Pacheco (2012):  

Para tanto, deverão prever os recursos necessários ao provimento das 

condições adequadas para o acesso, à participação e a aprendizagem, o que 

implica a participação da família e a articulação com outras políticas 

públicas, como as de emprego, de saúde e de desenvolvimento social 

(PACHECO, p.117, 2012). 

Conforme o autor argumenta, a luta pela educação profissional de qualidade não 

termina quando as políticas públicas atingem uma cota, por assim dizer, de oferta de 

vagas. Ela precisa ir mais além, reivindicando instrumentos e condições que possa, de 

fato, favorecer a um aprendizado que contemple o defendido neste texto e, não apenas 

como o existente entre a parceria SENAI/DASS, que privilegia o saber fazer apenas 

para atender as demandas do mundo do trabalho, tendo por expertise o lucro. 

Pelo contrário, que seja dada ênfase ao trabalho, mas também ao trabalhador nos seus 

aspectos gerais e específicos. Como aspectos gerais se leia uma formação propedêutica 

e como elementos específicos uma instrução técnica. Ou seja, uma educação voltada 

para as várias dimensões da pessoal humana e, portanto, omnilateral (CALDART, p. 8, 

1997). 

Todavia, com o intuito de ampliar a divulgação e o compartilhamento da ideia de uma 

EPT nestas configurações, foi criada uma página no Facebook para este blog – que é 

uma mídia e rede social que alcança milhões de pessoas. Com a divulgação também 

nesta rede social a educação profissional tende a ser mais visualizada e visitada e seu 

conhecimento e reflexão ampliados.  
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Com o Facebook, o alcance tende a ser mais rápido, e isto é importante, sobretudo, por 

se tratar de uma temática ainda pouco discutida no município. Outro benefício do blog 

nesta rede social está na participação dos visitantes. Por este meio, curtir, escrever e 

compartilhar a EPT em Santo Estevão torna-se mais fácil e acessível. 

Assim, para acompanhar o blog por meio desta rede social, basta acessar o link 

https://www.facebook.com/NsouzaTr/#. Daí a página inicial será aberta e mais um 

espaço para a discussão sobre a EPT local se iniciará. Abaixo a imagem ilustra a página 

nesta mídia social sobre a educação profissional: 

 
 

Facebook   Curtir Seguir Compartilhar Mais Enviar mensagem 

Remover 

Também como algo ainda novo, não a mídia, mas o tema que esta mídia apresenta, o 

seu acesso ainda tem sido limitado. As visualizações e curtidas de itens como 

questionamentos, imagens e vídeos publicados sobre a EPT tem aumentado. A 

participação mais efetiva, como por exemplo, comentários e troca de ideias ainda está 

muito aquém do esperado.  

Isto, porém, é justificável por duas razões. A primeira é pelo fato do desconhecimento 

sobre a educação profissional por parte de muitos dos que agora fazem parte dos 

integrantes desta página na rede social. E a segunda pelo fato de que, até então, este 

pesquisador não tinha uma conta no Facebook. Esta fora criada por entender que esta 

rede social tem o poder de tornar a discussão sobre a EPT em Santo Estevão e para seus 

trabalhadores mais acessível. 

Ainda assim, porém, a título de exemplo, algumas conversas já surtiram efeitos 

promissores, como a dos exemplos a seguir: 

Conversa 01  

https://www.facebook.com/NsouzaTr/
https://www.facebook.com/102243917982654/photos/p.104011087805937/104011087805937/
https://www.facebook.com/102243917982654/photos/p.104011087805937/104011087805937/
https://www.facebook.com/NsouzaTr/
https://www.facebook.com/NsouzaTr/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARAPqjzW7u2NMXwrO0ImHmwXB9fd89qdojhHnf4Uyxi8t7hBawHTd9sUOCJwGFbCZ-jDalwGM9ffT6Ol&hc_ref=ARTASKN3r-N2DgItUNrXSMAKn0kU17NEWuGWNFiJVbup2MFQwJfn7xsuh9lo4Krtmgo&__xts__%5B0%5D=68.ARA5i73zXNB-Z-lRDXeDm7UtmkWAtSdbtNwp4iulCVZdNlsuDYfdxn2eFrk5-ULTZid0i27aM5p0cFM-rWuXCmT_HIrfEZf9pXlWaZESgLG-HVt0NbDIUJTicFx-hlE7adlDGAyvMxr-hDMC-lc6WFVwl4I6vQ5ghqPzcs5XTGp96NUTS6qwk1FcCZcF6Q-yvpt8L4RBiQKSbsqRf2mJEKY8KcqBo4V7pV8CPtrlFBokAFRKf2UEss9MPGEYcj61Wo74diDILvRBU2ilz9IXV33WkJwCgQ
https://www.facebook.com/102243917982654/photos/p.104011087805937/104011087805937/
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 EP.  

Sintam-se convidados a participar do nosso blog com sugestões, comentários, críticas, 

dúvidas... 

Jozias Marques  

Vai falar de q mesmo? 

 EP.  

Sobre uma modalidade da educação que tem sua história e importância ainda pouco 

conhecida para muitas pessoas, principalmente os jovens. 

Fique a vontade pra interagir conosco!  

Edilson AT É uma boa interação 

 E P. Fique a vontade pra comentar, perguntar e responder! 

 

Conversa 02 

Souza Tr Vc é o cara! Mas me diz aí, o q acha da Educação Profissional e Tecnológica 

em Santo Estevão? É pouca, é boa, é muita???? 

Jackson Marinho É pouca.  

Souza Tr Verdade! O q vc acha q precisa ser feito para haver mais oportunidades para 

os jovens de Santo Estevão se profissionalizarem????? 

Jackson Marinho Mais cursos profissionalizantes. A educação profissional é um 

importante caminho não só para a educação mas também ao primeiro emprego. 

Souza Tr De fato! Mas como consegui isso????? 

Jackson Marinho A prefeitura buscar parceria, entre SESI, SENAI entre outros. 

Souza Tr Por falar no Sistema S, como vc vê o curso profissionalizante do SENAI com 

a fábrica DASS? 

Jackson Marinho Acho bom. Alėm de capacitar, dá uma formação, tem a chance da 

pessoa conseguir um emprego na DASS, que avisto na cidade não tem muita 

oportunidade de emprego. 

https://www.facebook.com/NsouzaTr/?__tn__=kC-R&eid=ARA7y2MVPuW2QLDEVRybCgHBpMdQOKzXHCUwkFAz4xy1Fu671Cq094aC2V9MnSDlb_ZqUWbBMceW7-xk&hc_ref=ARTSb9u3So1wAujSpBLH29D9nLdrhjU4MOW5TKmNdhS3L6WxrcrhGsttb3PgrfPc5pg&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARA5i73zXNB-Z-lRDXeDm7UtmkWAtSdbtNwp4iulCVZdNlsuDYfdxn2eFrk5-ULTZid0i27aM5p0cFM-rWuXCmT_HIrfEZf9pXlWaZESgLG-HVt0NbDIUJTicFx-hlE7adlDGAyvMxr-hDMC-lc6WFVwl4I6vQ5ghqPzcs5XTGp96NUTS6qwk1FcCZcF6Q-yvpt8L4RBiQKSbsqRf2mJEKY8KcqBo4V7pV8CPtrlFBokAFRKf2UEss9MPGEYcj61Wo74diDILvRBU2ilz9IXV33WkJwCgQ
https://www.facebook.com/jozias.marques.5
https://www.facebook.com/NsouzaTr/
https://www.facebook.com/edilson.alexandrinoteixeira
https://www.facebook.com/NsouzaTr/
https://www.facebook.com/souza.tr.3
https://www.facebook.com/souza.tr.3
https://www.facebook.com/jackson.marinho.5
https://www.facebook.com/souza.tr.3
https://www.facebook.com/jackson.marinho.5
https://www.facebook.com/souza.tr.3
https://www.facebook.com/jackson.marinho.5
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Conversa 03 

 

Educação Profissional 

24 de janeiro às 14:32  

PARA PENSAR: 

Será que a Educação Profissional e Tecnológica (EPT) poderia ajudar a reverter esta 

realidade? 

De que maneira?????? 

 

 

Asthilen Teles Em bases teóricas talvez sim. Mas saindo da pauta e trazendo para a 

realidade não. Uma vez que nem todas as pessoas principalmente as que estão a 

margem da sociedade não possuem acesso a essa tecnologia tal realidade não pode ser 

revertida. A educação profissional e Tecnológica prepara os cidadãos para o trabalho. 

Para o manuseio eh como um manual de instrução que determina como as coisas 

deverão ser procedidas, tal manual não proporciona ao indivíduo pensar além. A 

meditar em como pode modificar ou aprimorar. Para uma melhora da sociedade eh 

necessário intelecto e não apenas o tecnológico 

Educação Profissional Obrigado Asthilen por sua resposta! De fato, concordo com vc, 

porém devo esclarecer q este é o modelo de Educação Profissional que temos e 

conhecemos (aquele q prepara o indivíduo apenas para o trabalho). Mas será que não 

há outro modelo para a EPT que proporcione uma formação para além do técnico, 

abrangendo também o intelectual? E se existe pq não é executado? 

 

https://www.facebook.com/NsouzaTr/?__tn__=kC-R&eid=ARD6MtX9cao59NyKh-54fCU-SRcnyo8xANf9aBBFOJdISQ3cIv1mOSNfYrIikJn-OahLDDRCWO6hQcUC&hc_ref=ARQ9lYByObOtu49X8AZTRYNY_WZ3d4a-1EMhB8Ce9NmbjFxfcERgpojDqd1v3lnMDZ8&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDagEuoRs4nDWKsBbzad_aliehR9vJ3nKxvAgPyoI0EzZZB7h6ga6VglPPn7PO0B6tWRjLtafr2t630vMHBzts6JZ8cpG__4K5ab5u5RtMgdXIMQQMQyo37xflHfI7CE1OYZ5huYOTTiBzpNkXM4GiZxkZkNgIgkR6TBjqvvNxV9QdypNr0a5DKs5FBI7d6Y8UIJpMua_-YjlaRuREVjgstTLf4bSzuifVuTaEHkmeZyc7ZAYuS-oNyxKF9zHwp-heozbtSwNyCAL6Oy-66IqQKtjqr-EPee466f-5-E22LkcURJ-JsBN0ezvWZdAfepQCQHyqSKBACQl0r4OTreGs
https://www.facebook.com/NsouzaTr/photos/a.115939409946438/115938939946485/?type=3&av=102243917982654&eav=AfYkCo4uWNb2Fj7IooqnZN6oeT6lj2AT2Q7Hm0Bu__FkdMW-Yl1X9NU38HrndhBDlnM&__xts__%5B0%5D=68.ARDagEuoRs4nDWKsBbzad_aliehR9vJ3nKxvAgPyoI0EzZZB7h6ga6VglPPn7PO0B6tWRjLtafr2t630vMHBzts6JZ8cpG__4K5ab5u5RtMgdXIMQQMQyo37xflHfI7CE1OYZ5huYOTTiBzpNkXM4GiZxkZkNgIgkR6TBjqvvNxV9QdypNr0a5DKs5FBI7d6Y8UIJpMua_-YjlaRuREVjgstTLf4bSzuifVuTaEHkmeZyc7ZAYuS-oNyxKF9zHwp-heozbtSwNyCAL6Oy-66IqQKtjqr-EPee466f-5-E22LkcURJ-JsBN0ezvWZdAfepQCQHyqSKBACQl0r4OTreGs&__tn__=-R
https://www.facebook.com/NsouzaTr/photos/a.115939409946438/115938939946485/?type=3&av=102243917982654&eav=AfYkCo4uWNb2Fj7IooqnZN6oeT6lj2AT2Q7Hm0Bu__FkdMW-Yl1X9NU38HrndhBDlnM&eid=ARABQaJrG1xlI0983XTnk6YbZsYsIiR-9hEiMlxrwpoypbjI5OaECeiDYKEmreingeG3Sm2KB7LcaC_Y&__xts__%5B0%5D=68.ARDagEuoRs4nDWKsBbzad_aliehR9vJ3nKxvAgPyoI0EzZZB7h6ga6VglPPn7PO0B6tWRjLtafr2t630vMHBzts6JZ8cpG__4K5ab5u5RtMgdXIMQQMQyo37xflHfI7CE1OYZ5huYOTTiBzpNkXM4GiZxkZkNgIgkR6TBjqvvNxV9QdypNr0a5DKs5FBI7d6Y8UIJpMua_-YjlaRuREVjgstTLf4bSzuifVuTaEHkmeZyc7ZAYuS-oNyxKF9zHwp-heozbtSwNyCAL6Oy-66IqQKtjqr-EPee466f-5-E22LkcURJ-JsBN0ezvWZdAfepQCQHyqSKBACQl0r4OTreGs&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/NsouzaTr/photos/a.115939409946438/115938939946485/?type=3&av=102243917982654&eav=AfYkCo4uWNb2Fj7IooqnZN6oeT6lj2AT2Q7Hm0Bu__FkdMW-Yl1X9NU38HrndhBDlnM&eid=ARABQaJrG1xlI0983XTnk6YbZsYsIiR-9hEiMlxrwpoypbjI5OaECeiDYKEmreingeG3Sm2KB7LcaC_Y&__xts__%5B0%5D=68.ARDagEuoRs4nDWKsBbzad_aliehR9vJ3nKxvAgPyoI0EzZZB7h6ga6VglPPn7PO0B6tWRjLtafr2t630vMHBzts6JZ8cpG__4K5ab5u5RtMgdXIMQQMQyo37xflHfI7CE1OYZ5huYOTTiBzpNkXM4GiZxkZkNgIgkR6TBjqvvNxV9QdypNr0a5DKs5FBI7d6Y8UIJpMua_-YjlaRuREVjgstTLf4bSzuifVuTaEHkmeZyc7ZAYuS-oNyxKF9zHwp-heozbtSwNyCAL6Oy-66IqQKtjqr-EPee466f-5-E22LkcURJ-JsBN0ezvWZdAfepQCQHyqSKBACQl0r4OTreGs&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/asthilen
https://www.facebook.com/NsouzaTr/
https://www.facebook.com/NsouzaTr/photos/a.115939409946438/115938939946485/?type=3&av=102243917982654&eav=AfYkCo4uWNb2Fj7IooqnZN6oeT6lj2AT2Q7Hm0Bu__FkdMW-Yl1X9NU38HrndhBDlnM&eid=ARABQaJrG1xlI0983XTnk6YbZsYsIiR-9hEiMlxrwpoypbjI5OaECeiDYKEmreingeG3Sm2KB7LcaC_Y&__xts__[0]=68.ARDagEuoRs4nDWKsBbzad_aliehR9vJ3nKxvAgPyoI0EzZZB7h6ga6VglPPn7PO0B6tWRjLtafr2t630vMHBzts6JZ8cpG__4K5ab5u5RtMgdXIMQQMQyo37xflHfI7CE1OYZ5huYOTTiBzpNkXM4GiZxkZkNgIgkR6TBjqvvNxV9QdypNr0a5DKs5FBI7d6Y8UIJpMua_-YjlaRuREVjgstTLf4bSzuifVuTaEHkmeZyc7ZAYuS-oNyxKF9zHwp-heozbtSwNyCAL6Oy-66IqQKtjqr-EPee466f-5-E22LkcURJ-JsBN0ezvWZdAfepQCQHyqSKBACQl0r4OTreGs&__tn__=EHH-R
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No primeiro diálogo ‘EP’ é este pesquisador e ‘Jozias Marques’ e Edilson ET’ são 

pessoas da comunidade contatadas através da rede social em descrição. Conforme 

explanado, um cria a curiosidade para saber de que se tratará o blog e a temática 

educação profissional enquanto que o outro apresenta uma atitude positiva ao dizer ‘ é 

uma boa interação’. 

Na reprodução a seguir a conversa toma um rumo mais específico sobre a EPT em 

Santo Estevão. ‘Souza Tr’ é o pesquisador e ‘Jackson Marinho’ um dos convidados da 

página do Facebook. Na conversação é perguntado sobre a oferta de educação 

profissional, cursos profissionalizantes e a atuação do SENAI/DASS no município. As 

respostas são dadas de modo prático e apontam para, de um lado, a consciência do 

jovem referente à importância desta modalidade de educação para a juventude e para a 

cidade e, por outro, o pouco conhecimento sobre a mesma ao limitá-la a uma formação 

voltada para obter um emprego apenas. 

Já na terceira conversa é possível adentrar a uma boa discussão sobre a EPT. Trata-se de 

uma conversa que ainda será dada continuidade com o intuito de refletir sobre a força 

que esta modalidade de educação tem. Esta é uma ponte para se chegar ao debate sobre 

a educação profissional no município de Santo Estevão com trabalhadores como esta 

participante. 

Realmente, conversas como estas, tanto a partir do blog propriamente dito quanto via 

Facebook, se apresentam como portas que se abrem para pensar, exercer uma reflexão e 

debater o verdadeiro significado, papel e relevância da EPT. Fazer a ponte entre os 

sujeitos, a realidade e compreensão e visão um pouco mais aprofundada sobre a 

educação profissional é o combustível deste produto educacional.  

É verdade que nem todos se interessam pela temática EPT ao serem contatados, quer 

seja pelo blog quer pela rede social. Contudo, faz parte do processo de divulgação e 

compartilhamento do conhecimento da educação profissional em Santo Estevão buscar 

atrair e conquistar o interesse destes ao tema. Assim como a realidade sobre esta 

modalidade educacional ainda é limitada em quantidade e qualidade, o é também em 

interesse e atrativo para os cidadãos. 

Contudo, é preciso que as pessoas tenham conhecimento sobre a EPT suficiente para 

poderem vê-la não tão simplesmente como um meio de alcançar um emprego e sim 
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como uma oportunidade de formação do indivíduo para a vida. Só superando esta 

ignorância, entendida aqui como o estado de quem está a par da existência ou 

ocorrência de algo, para poder reconhecer sua função dentro do contexto educacional, 

valorizá-la e exigir dos órgãos responsáveis sua oferta, quantitativamente e 

qualitativamente falando. 

Justamente por isso, novas postagens estarão sendo incorporadas ao blog e à página do 

Facebook. Um exemplo disso são links de artigos, charges, vídeos, entre outros. A 

responsabilidade será de trazer novos e diversos posts para atrair, num primeiro 

momento e, em seguida promover a reflexão, o debate e o compartilhamento da EPT 

numa dimensão local e regional. 

As amostras abaixo confirmam a estratégia que o blog e sua página do Facebbok 

seguirão: 

  Link de Artigo sobre a EPT publicado na Revista Sítio Novo: 

https://sitionovo.ifto.edu.br/index.php/sitionovo/issue/current/showToc 

 Link de vídeo https://youtu.be/P67UX78gjfQ - A História da EPT no Brasil: A 

importância de uma formação crítica e reflexiva. 

 Charge sobre a EPT: 

rice-araujo-acidente-de-trabalho - Sindmetal. 

E assim, sucessivamente, novos elementos estarão sendo pesquisados, das mais diversas 

fontes, e postados regularmente, tanto de natureza escrita, quanto imagética, áudio 

visual, dentre outras. Isto para impulsionar a temática EPT quanto ao seu conhecimento 

e também sua conscientização. 

https://sitionovo.ifto.edu.br/index.php/sitionovo/issue/current/showToc
https://youtu.be/P67UX78gjfQ
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi38PLOrZLnAhUEeawKHUNDB0sQjhx6BAgBEAI&url=http%3A%2F%2Fwww.sindmetal.org.br%2Fcharge-da-semana-a-maquina%2Frice-araujo-acidente-de-trabalho%2F&psig=AOvVaw2s93uresjLt7tvhCLSdTaN&ust=1579615811982451
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Sem dúvidas, portanto, é nesta perspectiva que este blog sobre educação profissional 

caminhará. A sua finalidade maior de existir e continuar sendo utilizado, mesmo após o 

término da pesquisa, será o de contribuir para a conscientização da relevância e ao 

mesmo tempo da qualidade que a EPT deve ter, seja de responsabilidade federal, 

estadual, municipal e até mesmo paraestatal e particular. E isto com o auxílio poderoso 

das mídias sociais.    

Aliás, os dados coletados neste blog podem vir a ser um espaço que permita a 

continuidade desta pesquisa. Ou seja, a interação pode trazer muitos debates sobre a 

Educação Profissional e Tecnológica e sobre a relação das pessoas e dos trabalhadores 

locais com a EPT a nível local. Este contexto pode abrir portas para que a investigação 

avance ainda mais no sentido de desenvolver e fortalecê-la no município de Santo 

Estevão. 
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É que a ideologia tem que ver diretamente com a ocultação da 

verdade dos fatos, como o uso da linguagem para penumbrar 

ou opacizar a realidade ao mesmo tempo em que nos torna 

‘míopes’” (FREIRE, p. 125, 2006).  

 

A TÍTULO DE CONCLUSÃO 

A educação profissional e tecnológica que é desenvolvida atualmente, em sua grande 

maioria, salvas as devidas exceções, apresenta-se com características que a torna de 

formatação tecnicista e dual. No município de Santo Estevão ela tem como maior 

problema a falta da oferta em si mesma. Não há opções de formação técnica profissional 

a contento para um município com mais de cinquenta mil habitantes, e com um grande 

número destes sendo jovens. Além do mais, é uma modalidade da educação formal que, 

quantitativamente falando, ainda é pouco oferecida e de muito pouco conhecimento 

público e até mesmo de boa parte dos jovens do município. 

A investigação realizada sobre este tipo de educação neste município, de modo geral, 

apontou para esta dura realidade. A oferta em EPT é muito limitada, se restringindo a 

apenas duas opções no campo da profissionalização técnica. É, deveras, muito pouco 

para qualquer município que deseje oferecer uma formação aos seus cidadãos que 

possibilite poder se capacitar para o mundo do trabalho, não tendo que ir para os 

grandes centros urbanos do país, por exemplo. Sem falar no mais importante – a 

formação omnilateral, ou seja, a educação para toda a vida. 

A primeira opção está condicionada a área da saúde e para ingressar nela faz-se 

necessário ter uma renda ou alguém para financiar os estudos por se tratar de uma 

educação particular. Já na segunda, embora gratuita, a opção é única na área industrial 

calçadista. Esta realidade faz com que muitos jovens não apenas fiquem sem opção, 

como acabem se desinteressando pelos estudos, ainda dentro do Ensino Médio ou tão 

logo o conclua. 

Mas, ainda falando sobre essa limitada oferta de EPT no município, acaba acontecendo 

o fenômeno ao que se pode chamar de ‘migração estudantil’. De um lado, os jovens das 

classes mais elevadas, saem para estudar fora, em municípios que ofereçam variedade 

de cursos técnicos e superiores. De outro, os das classes menos favorecidas, são 
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obrigados a encerrar sua carreira estudantil, até mesmo porque precisam ingressar no 

mercado de trabalho. 

Ainda pior, outros conscientemente ou não, pela falta de opção, incentivo e de políticas 

públicas voltadas para a educação, esporte e cultura e sem uma qualificação para 

adentrar ao mundo do trabalho ficam na clandestinidade do subemprego. Outros tantos 

terminam tendo que se mudar para os grandes centros econômicos do país em busca de 

trabalho, entretanto, sem uma profissão. E ainda outra porção, o que é mais cruel e 

injusto, tem suas vidas marcadas pelas mazelas e consequências do mundo das drogas e 

da criminalidade. 

Esta investigação permitiu inferir que a falta de maior opção de formação profissional 

no município acarreta em problemas para a sua juventude, uma vez que lhe priva não só 

de continuar adquirindo mais conhecimento, após o fim da educação básica, como 

também de propiciar uma formação profissional, conforme a lei régia da educação, a 

LDB preconiza. Com isso, gera um tempo ocioso e um interrompimento estudantil no 

qual os jovens poderiam está aproveitando para estudar, pesquisar e porque não dizer, 

até mesmo ser treinados, dentro de uma concepção que privilegie o indivíduo e não a 

sua técnica e força de trabalho. 

Porém, esta pesquisa revelou algo de natureza tão grave quanto o exposto até então. No 

que diz respeito à oferta de educação profissional gratuita existente neste município, a 

análise deste estudo permitiu um olhar mais específico sobre que tipo de formação é 

essa e, apesar do sigilo e disfarce que o SENAI e a DASS se utilizam, por meio dos 

documentos averiguados, foi possível enxergar em qual, de fato, reside o foco da oferta 

da EPT em Santo Estevão. 

É verdade que o curso de formação básica industrial em calçados para jovens 

aprendizes, de responsabilidade do SENAI, para atender as demandas da fábrica DASS 

no município de Santo Estevão tem lá suas vantagens. Uma delas é que não dá para 

desconsiderar que faz parte de uma política pública, ainda que com interesses privados 

que, oferece algum tipo de formação profissionalizante. 

Outra, é que, por meio da fábrica, abre-se vagas de empregos, uma vez que a DASS 

costuma contratar a maior parte dos jovens que passam pelo curso, até porque eles são 

treinados para isso. A abertura de oportunidades no mercado de trabalho local acaba 
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movimentando a própria empresa, e especificamente, a DASS Outlet – loja de artigos 

esportivos (calçados e confecções), uma vez que os ‘colaboradores’, como são 

chamados os seus funcionários, tem descontos entre 10% até 30% na compra de 

qualquer produto e isso gera benefícios tributários ao município. 

Estas vagas movimentam ainda o comércio de forma geral, pois os jovens trabalhadores 

recebem seu salário e, direta ou indiretamente, deixam parte dele no próprio município. 

Assim, a economia local vai se fortalecendo e o desenvolvimento econômico 

aumentando. Prova disso é o aumento generalizado do preço de terrenos e aluguéis, por 

exemplo, desde a instalação da fábrica para cá. 

Todavia, não são apenas vantagens que a educação profissional ofertada pelo 

SENAI/DASS traz consigo para o município. Uma primeira questão a si pensar é: por 

que um único curso e não mais opções para oportunizar, capacitar e preparar os jovens 

para o mundo do trabalho? 

Ao refletir sobre esta questão se percebe então, a finalidade do SENAI. Esta 

organização, atualmente tão grandiosa na oferta de educação profissional – 

quantitativamente falando, aí está para atender os anseios e desejos das grandes 

corporações industriais e, junto com elas visam estritamente, o desenvolvimento 

econômico, o mercado e o fortalecimento cada vez mais do sistema vigente, o 

capitalista. 

Outra desvantagem se configura na carga horária do curso. São apenas 960 horas aulas 

no total para se estudar um conjunto de conhecimentos teóricos e práticos. A formação é 

ministrada em um período do dia (matutino ou vespertino). Logo, subentende-se que se 

trata de uma aprendizagem aligeirada, descompromissada com uma metodologia que 

privilegie a reflexão, o senso crítico e a formação geral. 

O que importa mesmo, para esta formação, é a técnica pela técnica. A instrução para 

executar uma tarefa mecânica e repetitiva no chão da fábrica. Há quatro pilares para 

uma educação contínua, visando o pleno desenvolvimento de competências e 

habilidades do indivíduo. Neste curso, estes são resumidos a dois apenas: aprender a 

fazer e aprender a conviver, pois estes estão diretamente ligados aos resultados 

esperados por parte do próprio SENAI e, principalmente, da fábrica DASS.  
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Quanto aos outros dois pilares: aprender a conhecer e aprender a ser, que estão mais 

ligados a uma formação voltada para a construção do conhecimento e o 

desenvolvimento do senso crítico e autônomo do aprendiz, acabam sendo sufocados no 

decorrer percurso pedagógico e didático. Isto porque a assimilação destes outros dois 

pilares por parte dos aprendizes, com certeza, levaria os jovens a levantarem 

questionamentos de diversas ordens, o que não é interessante em nada para o SENAI e 

muito menos para as grandes empresas, como é o caso da DASS. 

Como desutilidade, talvez ainda maior, porém, está todo um investimento que é feito 

em estrutura, materiais, formação docente, entre outros, com boa parte sendo financiado 

com dinheiro público.  Este é arrecadado através de impostos da contribuição fiscal que 

as empresas pagam ao governo e que este, por sua vez, repassa para órgãos patronais, 

que os transferem para suas instituições conveniadas a fim de custear os programas de 

formação em educação profissional e outras modalidades que, na maioria das vezes, não 

atende os verdadeiros anseios do jovem trabalhador nem da classe trabalhadora. 

Este modelo de financiamento, atualmente bastante criticado por estudiosos e até por 

uma ala do governo, no caso do SENAI acontece da seguinte maneira. As indústrias, 

por lei, pagam suas contribuições aos governos. Uma parte desses impostos é revertida a 

Confederação Nacional das Indústrias (CNI), que é a entidade máxima do ramo 

industrial no país.    

A CNI, então, repassa a verba para o SENAI que decide como, quanto, onde e de que 

maneira vai utilizar esses recursos no desenvolvimento de educação técnica-profissional 

e atualmente de nível superior. Sem a devida supervisão do governo, o SENAI oferece 

os seus cursos profissionalizantes, técnicos e superiores de acordo com seus interesses e 

das corporações industriais, desconsiderando as necessidades dos sujeitos, no seu 

sentido pleno da palavra e dos trabalhadores.  

O que ocorre é que o governo acaba por deixar na mão de organizações, a exemplo do 

SENAI, a responsabilidade de ofertar a educação profissional e tecnológica em boa 

parte da nação brasileira, pagando por ela, contudo ser ter autonomia para estabelecer as 

regras desta educação.   

Um modelo diferente do atual permitiria ao governo poder destinar mais recursos para a 

promoção da educação e da EPT. Isto poderia ser feito de acordo com a realidade da 
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classe trabalhadora; do contexto de cada região e localidade deste enorme país e das 

carências e demandas dos jovens e dos jovens aprendizes. Um bom exemplo são os 

Institutos Federais (IF). Os repasses a organizações como o SENAI poderiam ser 

investidos na construção de mais IFs ou na expansão do campo de atuação dos já 

existentes.  

Realmente, não há dúvidas alguma de que a formação em educação profissional, uma 

vez fortalecida as instituições educacionais governamentais, em detrimento das 

paraestatais, permitiria a médio e longo prazo uma educação com características 

alicerçadas na formação integral, omnilateral e propedêutica. Como resultado, a classe 

trabalhadora do Brasil, juntamente com seus filhos, poderia ter e fazer parte de uma 

nação mais forte e desenvolvida, preocupada, de fato, com todos do seu povo.   

Entretanto, a pesquisa, não gerou só resultados frustrantes do ponto de vista da 

formação investigada. Na condição de desenvolver um produto educacional, 

contextualizado com o assunto pesquisado, fora criado um Blog. Este teve por objetivo 

divulgar, refletir e ser um canal a disposição de professores, jovens, trabalhadores e da 

comunidade em geral do município de Santo Estevão sobre a educação profissional. 

Por ter sido criado já na parte final da pesquisa, está em processo de divulgação, 

conhecimento e compartilhamento no espaço midiático e entre os internautas e 

interessados no assunto. Contudo, é uma ferramenta que se estenderá para além deste 

estudo. 

Continuará buscando, qual ferramenta pedagógica, somar a tantas outras na luta por 

uma educação profissional e tecnológica de qualidade para àqueles que dela se 

apropriem. Visará sempre corroborar com uma formação engajada e compromissada 

com o preparo para a vida social digna e a inserção e atuação no mundo do trabalho de 

modo consciente, com direitos adquiridos e respeitados e não mais, ou pelo menos 

tanto, explorados.         

Portanto, ter uma educação profissional ofertada aos jovens deste município pelo 

SENAI e pela DASS, ainda que de forma limitada do ponto de vista da quantidade de 

vagas e da variação de cursos, e da sua qualidade, no mínimo duvidosa, do ponto de 

vista de uma formação mercadológica, em detrimento de uma educação omnilateral, é 

melhor que nada. Entretanto, é preciso questionar esta realidade e, mais que isso, lutar 
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por uma EPT mais abrangente, com uma formatação mais voltada para as necessidades 

da classe juvenil e trabalhadora. Esta pesquisa teve como aspiração, todo o tempo, essa 

filosofia, concepção e metodologia e o Blog, qual produto educacional, continuará com 

a mesma determinação.         
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ANEXOS 

 

Anexo 01- Conversa entre pesquisador e SENAI 

 

 
Natalicio Souza 

Seg, 26/12/2018  

 Sistema FIEB 

Olá SENAI, 

 

Bom dia! Sou Natalício de Souza Teles, professor do município de Santo Estevão e estou desenvolvendo 

uma pesquisa na área de educação profissional sobre a formação oferecida pela fabrica DASS aos 

jovens do município em parceria com o SENAI. Gostaria de obter maiores informações a cerca desta 

proposta do SENAI em Santo Estevão. Com quem posso conversar sobre o assunto? Grato desde já!  

Natalicio Souza 

Ter, 15/01/2019 17:06 

 Sistema FIEB 

Boa Tarde! 

 

Estou no aguardo da resposta! 

 
Obrigado! 

Natalicio Souza 

Seg, 21/01/2019 17:17 

 Sistema FIEB 

Olá SENAI, 

 

Continuo no aguardo de vossa resposta. 

 

 

Esta foi à primeira solicitação feita diretamente ao Sistema FIEB. A resposta foi a 

seguinte: 

De: Sistema FIEB <cacsenaifeira@fieb.org.br> 

Enviado: quarta-feira, 26 de dezembro de 2018 12:15 

Para: nataliciosouza2009@hotmail.com 

Assunto: Recebemos seu email  

  

Agradecemos o seu contato com o SENAI. Em breve, sua solicitação será respondida.  

 

Assunto:Pesquisa 

Nome:Natalicio Souza Teles 

Email:nataliciosouza2009@hotmail.com 

 

No entanto, não houve nenhuma resposta por parte da entidade. Passado alguns meses, 

novamente foi estabelecido um contato com a entidade. Segue a conversação que 

ocorreu:  



107 
 

De: Natalicio Souza <nataliciosouza2009@hotmail.com> 

Enviado: terça-feira, 15 de julho de 2019 09:40 

Para: Sistema FIEB <cac.senaicimatec@fieb.org.br> 

  

Bom dia! Sou professor da rede municipal do município de Santo Estevão, Bahia e estou pretendendo 

realizar uma pesquisa sobre a formação oferecida pelo SENAI para jovens deste município ingressarem 

na fábrica DASS. Gostaria de saber como conseguir informações referente ao histórico do SENAI em 

Santo Estevão e, se possível, sobre a formação técnica que atualmente esta instituição desenvolve na 

área de calçados/costura. Grato desde já! Professor Natalício de Souza Teles. 

 

De: Sistema FIEB <cac.senaicimatec@fieb.org.br> 

Enviado: terça-feira, 16 de julho de 2019 12:46 

Para: nataliciosouza2009@hotmail.com <nataliciosouza2009@hotmail.com> 

  

Agradecemos o seu contato com o SENAI. Em breve, sua solicitação será respondida. 

  
De: Natalicio Souza <nataliciosouza2009@hotmail.com> 

Enviado: terça-feira, 23 de julho de 2019 16:03 

Para: Sistema FIEB <cac.senaicimatec@fieb.org.br> 

  

Boa tarde! 

  

Gostaria,  por favor, de saber sobre solicitação feita a esta instituição a respeito das informações para 

realização de pesquisa. 

  

Desde já muito obrigado!!!!   

 

De: Natalicio Souza > 

Enviada em: terça-feira, 30 de julho de 2019 16:31 

Para: CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CANDIDATO CIMATEC > 

  

Olá! Boa Tarde SENAI! 

  

Alguma resposta referente à solicitação feita a respeito de informações desta entidade em sua atuação no 

município de Santo Estevão, para realização de pesquisa, conforme resposta de  e-mail informando que a 

solicitação seria respondida? 

  

No aguardo e muito grato! 

  

Natalício de Souza Teles 

 

 

Fale com Senai Cimatec <falecomsenaicimatec@fieb.org.br> 

Sex, 16/08/2019 20:38 

    

mailto:nataliciosouza2009@hotmail.com
mailto:cac.senaicimatec@fieb.org.br
mailto:cac.senaicimatec@fieb.org.br
mailto:nataliciosouza2009@hotmail.com
mailto:nataliciosouza2009@hotmail.com
mailto:nataliciosouza2009@hotmail.com
mailto:cac.senaicimatec@fieb.org.br
mailto:%3Cnataliciosouza2009@hotmail.com
mailto:%3Ccac.senaicimatec@fieb.org.br
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De: Natalicio Souza <nataliciosouza2009@hotmail.com>  

Enviada em: sábado, 17 de agosto de 2019 08:03 

Para: Fale com Senai Cimatec <falecomsenaicimatec@fieb.org.br> 

  

Bom dia! Obrigado desde já pelo retorno às minhas solicitações.  

No entanto, desconheço a afirmativa de que as dúvidas já foram esclarecidas pelo Sr. Cícero Gomes, 

uma vez que não tive nenhum contato com o mesmo e nem o conheço. 

Contudo, seria possivel,então, poder conversar com o Sr. Cícero em dia e hora marcada que lhe 

convenha para poder receber tais esclarecimentos? 

  

Muitíssimo obrigado mais uma vez e fico no aguardo!!!!!! 

 

De fato o Sr. Cícero, do SENAI de Feira de Santana, entrou em contato por telefone. 

Contudo, para dizer que não poderia repassar informações nem documentos. Era uma 

ordem da qual estava obedecendo.  

 

Assim, depois desta conversa e devido ao Comitê de Ética e Pesquisa do IFBA ter dado 

prazo para entrega de uma carta de autorização por parte do SENAI para a realização da 

pesquisa, prazo este que já havia se encerrado e fora pedido um novo prazo, foi 

encaminhado o próximo e-mail para o fale conosco da instituição, na tentativa de 

conseguir ao menos a autorização: 

 

Natalicio Souza 

Ter, 20/08/2019 21:59 

 faleconoscosenaiba@fieb.org.br 

7. CARTA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA.docx 

13 KB 

Olá! 

 

Sou Natalício de Souza Teles, professor da rede municipal de educação do município de Santo Estevão-

Ba. 

Estou realizando uma pesquisa sobre educação profissional na qual pretendo conhecer a formação 

ofertada aos jovens deste município através do programa jovem aprendiz desenvolvido pelo SENAI, no 

curso de calçados, para trabalhar na fábrica DASS. 

No entanto, a instituição pela qual estou realizando a pesquisa, o IFBA, me solicitou uma carta de 

autorização para a realização da pesquisa das instituições ora pesquisadas, ou seja, da fábrica DASS e 

do SENAI. Já me fora concedida a carta de autorização da fábrica (segue anexo modelo). 

Com relação à carta de autorização do SENAI, entrei em contato com o SENAI de Feira de Santana via 

telefone e inicialmente falei com a atendente Franciely, que me passou para conversar com um 

coordenador chamado Cícero. Este me disse que esta carta deveria ser solicitada através da fábrica 

DASS. Retornei para a fábrica e fiz a solicitação, conforme orientado. Porém, a fábrica retornou dizendo 

que não compete a ela essa atribuição. 

Desta forma, liguei hoje para o SENAI Cimatec e a atendente Lourdes, depois de lhe explicar o motivo 

da ligação, me orientou  encaminhar este e-mail com os detalhes já mencionados a fim de que este seja 

passado para o setor responsável. 

Em suma, gostaria de saber como obter esta carta de autorização. 

 

Grato desde já e no aguardo de vosso retorno!  

 

Natalício de Souza Teles 
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A resposta, mais uma vez, foi:  
 

Fale com Senai Cimatec <falecomsenaicimatec@fieb.org.br> 

Seg, 02/09/2019 13:00 

 

 

Estando, então, com o contato do Sr. Cícero, a próxima tentativa foi de buscar conseguir 

com este funcionário ao menos o documento que autorizaria a realização da pesquisa 

pelo Comitê de Ética.  Na conversa telefônica ele tinha sinalizado para encaminhar o 

modelo por e-mail. A conversação assim se deu: 

Natalicio Souza 

Sex, 06/09/2019 19:09 

 cicero@fieb.org.br 

7. CARTA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA.docx 

13 KB 

Boa noite Sr. Cícero! 

Segue anexo modelo de carta de autorização para realização da pesquisa. 

 

 

Muito obrigado desde já!!!!!! 

Natalicio Souza 

Ter, 10/09/2019 09:34 

 cicero@fieb.org.br 

BOM DIA SR. CÍCERO, TUDO BEM? 

 

ESTOU ESCREVENDO-LHE PARA LEMBRÁ-LO A RESPEITO DA SOLICITAÇÃO DA CARTA DE 

AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA, CONFORME MODELO ENCAMINHADO EM 

EMAIL ANTERIOR. 

 

GOSTARIA DE PEDIR, POR FAVOR, DENTRO DE SUAS POSSIBILIDADES É CLARO, SUA 
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ATENÇÃO A ESTA SOLICITAÇÃO. É QUE TENHO UM PRAZO, QUE ESTÁ SE ACABANDO, PARA 

APRESENTAR TAL CARTA. 

 

MUITÍSSIMO OBRIGADO DESDE JÁ POR VOSSA COMPREENSÃO E COLABORAÇÃO!!!  

 

De: Cicero Marcos Andre Gomes  

Data: ter, 10 de set de 2019 9:10 AM 

Para: nataliciosouza2009@hotmail.com; 

Assunto:ENC: CARTA DE AUTORIZAÇÕ 

 

Bom dia, Natalício. 

  

Entendo, mas isso só será possível se o gerente da unidade aprovar. 

  

Atenciosamente. 

 

 
  
 

Natalicio Souza 

Qua, 11/09/2019 16:18 

 Cicero Marcos Andre Gomes 

Boa tarde Sr. Cícero! 

 

Desculpa o incômodo, mas o senhor já tem alguma informação sobre se o diretor da unidade aprovará 

conceder  carta de autorização da pesquisa? 

 

Obrigado!   

 

 
De: Cicero Marcos Andre Gomes  

Data: qui, 12 de set de 2019 9:00 AM 

Para: Natalicio Souza; 

Cc:Catiane da Silva Gonzaga;SENAI FEIRA - NGP; 

Assunto:RES: CARTA DE AUTORIZAÇÕ 

Bom dia, 

  

Estou no aguardo do retorno da gerencia. 

  

Atenciosamente. 

 
 

 

Natalicio Souza 

Qui, 12/09/2019 12:38 

 Cicero@fieb.org.br 

Bom dia! Ok. Muito obrigado mais uma vez! 

mailto:nataliciosouza2009@hotmail.com
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Natalicio Souza 

Ter, 17/09/2019 16:21 

 Cicero Marcos Andre Gomes 

Boa tarde Sr. Cícero, espero que esteja bem! 

 

Alguma resposta sobre a carta de autorização? 

Estava pensando: O Sr. acha necessário eu mesmo conversar com o gerente administrativo? Ou ir até o 

Senai pessoalmente? 

 

Obrigado desde já por sua ajuda! 

Natalicio Souza 

Seg, 23/09/2019 15:40 

 Cicero Marcos Andre Gomes 

Boa tarde Sr. Cícero! 

 

Por favor, gostaria que me desse uma informação sobre se será possível conseguir a carta de 

autorização referente a pesquisa já informada ao senhor que venho desenvolvendo, uma vez que meu 

prazo para entrega deste documento já terminou e preciso apresentar uma posição ao meu orientador e 

ao Conselho de Ética da instituição pela qual estou realizando o estudo. 

Gostaria que, por favor, não havendo a possibilidade de me conceder este documento, que deixe claro, 

para que eu possa pensar num plano B. 

 

Muito obrigado pela compreensão!!!  

 

 
De: Cicero Marcos Andre Gomes <Cicero@fieb.org.br> 

Enviado: segunda-feira, 23 de setembro de 2019 15:43 

Para: Natalicio Souza <nataliciosouza2009@hotmail.com> 

Assunto: RES: CARTA DE AUTORIZAÇÃO  

  

Boa tard.,  

  

Ainda estamos no aguardo do retorno da gerencia da escola técnica. 

  

Atenciosamente. 

 

 
 

Natalicio Souza 

Qui, 26/09/2019 15:50 

 Cicero Marcos Andre Gomes 

Boa tarde Sr. Cícero! Algum retorno da Gerência da Escola Técnica? 

Obrigado!  

 

Cicero Marcos Andre Gomes <Cicero@fieb.org.br> 

Qui, 26/09/2019 16:01 

 Você 
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Boa tarde. 

  

Essa foi a resposta do Gerente. 

 

Não podemos tratar de assunto referente aos nossos aprendizes tampouco sobre o programa ofertado à 

DASS sem expressa autorização da empresa. O texto no FaleCom é muito superficial para uma 

autorização de pesquisa sem sabermos exatamente do que se trata, objetivos da pesquisa, em que grau 

acadêmico ela se encontra, quais são os resultados esperados, etc. 

O nosso coordenador está à disposição para atender o Sr. Natalicio em Feira de Santana e entender 

melhor o pleito para se necessário autorização das instâncias superiores. 

 Antonyony de Jesus Santana 

Gerente de Unidade I 

(75) 3229-9199 | tony@fieb.org.br 

Sistema FIEB - SENAI | www.fieb.org.br/senai 
 

 
Natalicio Souza 

Qui, 26/09/2019 21:56 Cicero Marcos Andre Gomes 

 

PROJETO DE PESQUISA.docx 

79 KB 

TERMO_DE_AUTORIZACAO_PARA_REALIZACAO_PESQUISA.pdf 

605 KB 

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA.docx 

28 KB 

Boa noite Sr. Cícero! 

 

Em primeiro lugar, quero agradecê-lo muitíssimo por sua colaboração. Quero dizer 

também que entendo a questão do segredo industrial. No entanto, como havia 

conversado pelo telefone com o senhor, não pretendo criar problemas nem para o 

SENAI nem para a DASS. O objetivo é conhecer a educação profissional que é 

realizada no município de Santo Estevão a partir dessa parceria DASS-SENAI. 

Logo, o que estou solicitando é apenas um documento (carta de autorização) para 

apresentar ao Comitê de Ética indicando para tal comitê que me fora concedido 

realizar a pesquisa e mais pra frente apenas informações históricas sobre essa 

parceria no município de Santo Estevão (tipo, quando o SENAI começou a atuar no 

município, com quais cursos, em quais locais), se possível. Assim, estou 

encaminhando em anexo o meu projeto de pesquisa; a carta de autorização já 

emitida pela DASS e o parecer do Comitê de Ética para que vocês possam 

entender/avaliar melhor. Desde já fico a disposição para ir ao SENAI-Feira em 

qualquer dia/horário determinado por esta entidade para maiores esclarecimentos. 

 

Mais uma vez obrigado por tudo!   

 

 

 

 

Cicero Marcos Andre Gomes <Cicero@fieb.org.br> 

Sex, 27/09/2019 17:58 

 Você 

Boa tarde, Sr. Natalicio! 

  

Entendo perfeitamente, só que existe uma hierarquia e não tenho a autorização para tal.  

Mesmo assim encaminharei o seu e-mail para o Gerente da unidade, desta forma espero que reconsidere. 

  

mailto:tony@fieb.org.br
http://www.fieb.org.br/senai
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Atenciosamente. 

 

 

Natalicio Souza 

Ter, 01/10/2019 16:07 

 Cicero Marcos Andre Gomes 

Boa Tarde Sr. Cícero, tudo bem? 

O Sr. já conseguiu passar para o gerente os arquivos enviado? Alguma resposta por parte dele? 

Obrigado! 

 

Natalicio Souza 

Qui, 03/10/2019 15:30 

 Cicero Marcos Andre Gomes 

Boa tarde Senhor Cícero!  

Desculpe-me pela insistência, mas o Senhor já obteve alguma resposta do gerente? 

Obrigado! 

 

De: Cicero Marcos Andre Gomes  

Data: seg, 7 de out de 2019 1:31 PM 

Para: Natalicio Souza; 

Assunto:RES: CARTA DE AUTORIZAÇÃO 

 

Bom dia, 

  

Me passe um contato de celular ou telefone para eu falar com você. 

 

 

 

Natalicio Souza 

Seg, 07/10/2019 15:00 

 Cicero@fieb.org.br 

Boa tarde! 

75 991968908 

 
 

Natalicio Souza 

Seg, 07/10/2019 17:04 

 tony@fieb.org.br 

tel:75%20991968908
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PROJETO DE PESQUISA.docx 

79 KB 

TERMO_DE_AUTORIZACAO_PARA_REALIZACAO_PESQUISA.pdf 

605 KB 

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA.docx 

 

Boa tarde Senhor Antonyony de Jesus Santana! Tudo bem? 

 

 

Em primeiro lugar, quero agradecê-lo muitíssimo por seu retorno por meio do Senhor Cícero, com o 

qual venho conversando por e-mails. Quero dizer que entendo a questão do segredo industrial. No 

entanto, quero esclarecer para o senhor que o objetivo da minha pesquisa é conhecer a educação 

profissional que é realizada no município de Santo Estevão a partir dessa parceria DASS-SENAI. Logo, 

o que estou solicitando é apenas um documento (carta de autorização) para apresentar ao Comitê de 

Ética indicando para tal comitê que me fora concedido realizar a pesquisa e mais pra frente apenas 

informações históricas sobre essa parceria no município de Santo Estevão (tipo, quando o SENAI 

começou a atuar no município, com quais cursos, em quais locais), se possível. Assim, estou 

encaminhando em anexo o meu projeto de pesquisa, o parecer do Comitê de Ética da Instituição e a 

carta de autorização já emitida pela DASS para que o senhor possa entender/avaliar melhor. Desde já 

fico a disposição para ir ao SENAI-Feira em qualquer dia/horário determinado por esta entidade para 

maiores esclarecimentos. 

  

Muito obrigado!   
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Anexo 02 – Quadro de Atividades do Curso 

 
 

   
  

  
 

Contexto Educacional – QUADRO DE HORÁRIOS 

Curso: Confeccionador de Calçados  Habilitação: Confeccionador de Calçados  
 

Período Letivo: 20182  RA: 017.657400  
 

 

 

Horário Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo 

07:30 - 

08:30 

Leitura e 

Comunicação 

Saúde e Segurança 

do Trabalho 

Planejamento e 

Organização do 

Trabalho 

Raciocínio Lógico 

e Análise de Dados 

Corte de Peças e 

Componentes 

Preparação e 

Costura de 

Cabedais 

Fabricação de 

Palmilhas e 

Solados 

[+][+]Montagem e 

Acabamento de 

Calçados [+][+] 

Leitura e 

Comunicação 

Relações 

Socioprofissionais, 

Cidadania e Ética 

Saúde e Segurança 

do Trabalho 

Planejamento e 

Organização do 

Trabalho 

Raciocínio Lógico 

e Análise de Dados 

Corte de Peças e 

Componentes 

Preparação e 

Costura de 

Cabedais 

Fabricação de 

Palmilhas e 

Solados 

[+][+]Montagem e 

Acabamento de 

Calçados [+][+] 

Leitura e 

Comunicação 

Relações 

Socioprofissionais, 

Cidadania e Ética 

Saúde e Segurança 

do Trabalho 

Planejamento e 

Organização do 

Trabalho 

Raciocínio Lógico 

e Análise de Dados 

Corte de Peças e 

Componentes 

Preparação e 

Costura de 

Cabedais 

Fabricação de 

Palmilhas e 

Solados 

[+][+]Montagem e 

Acabamento de 

Calçados [+][+] 

Leitura e 

Comunicação 

Relações 

Socioprofissionais, 

Cidadania e Ética 

Saúde e Segurança 

do Trabalho 

Planejamento e 

Organização do 

Trabalho 

Raciocínio Lógico 

e Análise de Dados 

Corte de Peças e 

Componentes 

Preparação e 

Costura de 

Cabedais 

Fabricação de 

Palmilhas e 

Solados 

[+][+]Montagem e 

Acabamento de 

Calçados [+][+] 

Relações 

Socioprofissionais, 

Cidadania e Ética 

Saúde e Segurança 

do Trabalho 

Planejamento e 

Organização do 

Trabalho 

Raciocínio Lógico 

e Análise de Dados 

Corte de Peças e 

Componentes 

Preparação e 

Costura de 

Cabedais 

Fabricação de 

Palmilhas e 

Solados 

[+][+]Montagem e 

Acabamento de 

Calçados [+][+] 

    

08:30 - 

09:30 

Leitura e 

Comunicação 

Saúde e Segurança 

do Trabalho 

Planejamento e 

Organização do 

Trabalho 

Raciocínio Lógico 

e Análise de Dados 

Corte de Peças e 

Componentes 

Preparação e 

Costura de 

Cabedais 

Fabricação de 

Palmilhas e 

Solados 

[+][+]Montagem e 

Acabamento de 

Calçados [+][+] 

Leitura e 

Comunicação 

Relações 

Socioprofissionais, 

Cidadania e Ética 

Saúde e Segurança 

do Trabalho 

Planejamento e 

Organização do 

Trabalho 

Raciocínio Lógico 

e Análise de Dados 

Corte de Peças e 

Componentes 

Preparação e 

Costura de 

Cabedais 

Fabricação de 

Palmilhas e 

Solados 

[+][+]Montagem e 

Acabamento de 

Calçados [+][+] 

Leitura e 

Comunicação 

Relações 

Socioprofissionais, 

Cidadania e Ética 

Saúde e Segurança 

do Trabalho 

Planejamento e 

Organização do 

Trabalho 

Raciocínio Lógico 

e Análise de Dados 

Corte de Peças e 

Componentes 

Preparação e 

Costura de 

Cabedais 

Fabricação de 

Palmilhas e 

Solados 

[+][+]Montagem e 

Acabamento de 

Calçados [+][+] 

Leitura e 

Comunicação 

Relações 

Socioprofissionais, 

Cidadania e Ética 

Saúde e Segurança 

do Trabalho 

Planejamento e 

Organização do 

Trabalho 

Raciocínio Lógico 

e Análise de Dados 

Corte de Peças e 

Componentes 

Preparação e 

Costura de 

Cabedais 

Fabricação de 

Palmilhas e 

Solados 

[+][+]Montagem e 

Acabamento de 

Calçados [+][+] 

Relações 

Socioprofissionais, 

Cidadania e Ética 

Saúde e Segurança 

do Trabalho 

Planejamento e 

Organização do 

Trabalho 

Raciocínio Lógico 

e Análise de Dados 

Corte de Peças e 

Componentes 

Preparação e 

Costura de 

Cabedais 

Fabricação de 

Palmilhas e 

Solados 

[+][+]Montagem e 

Acabamento de 

Calçados [+][+] 

    

09:30 - 

10:30 

Leitura e 

Comunicação 

Saúde e Segurança 

do Trabalho 

Planejamento e 

Organização do 

Trabalho 

Raciocínio Lógico 

e Análise de Dados 

Corte de Peças e 

Componentes 

Preparação e 

Costura de 

Cabedais 

Fabricação de 

Palmilhas e 

Solados 

[+][+]Montagem e 

Acabamento de 

Calçados [+][+] 

Leitura e 

Comunicação 

Relações 

Socioprofissionais, 

Cidadania e Ética 

Saúde e Segurança 

do Trabalho 

Planejamento e 

Organização do 

Trabalho 

Raciocínio Lógico 

e Análise de Dados 

Corte de Peças e 

Componentes 

Preparação e 

Costura de 

Cabedais 

Fabricação de 

Palmilhas e 

Solados 

[+][+]Montagem e 

Acabamento de 

Calçados [+][+] 

Leitura e 

Comunicação 

Relações 

Socioprofissionais, 

Cidadania e Ética 

Saúde e Segurança 

do Trabalho 

Planejamento e 

Organização do 

Trabalho 

Raciocínio Lógico 

e Análise de Dados 

Corte de Peças e 

Componentes 

Preparação e 

Costura de 

Cabedais 

Fabricação de 

Palmilhas e 

Solados 

[+][+]Montagem e 

Acabamento de 

Calçados [+][+] 

Leitura e 

Comunicação 

Relações 

Socioprofissionais, 

Cidadania e Ética 

Saúde e Segurança 

do Trabalho 

Planejamento e 

Organização do 

Trabalho 

Raciocínio Lógico 

e Análise de Dados 

Corte de Peças e 

Componentes 

Preparação e 

Costura de 

Cabedais 

Fabricação de 

Palmilhas e 

Solados 

[+][+]Montagem e 

Acabamento de 

Calçados [+][+] 

Relações 

Socioprofissionais, 

Cidadania e Ética 

Saúde e Segurança 

do Trabalho 

Planejamento e 

Organização do 

Trabalho 

Raciocínio Lógico 

e Análise de Dados 

Corte de Peças e 

Componentes 

Preparação e 

Costura de 

Cabedais 

Fabricação de 

Palmilhas e 

Solados 

[+][+]Montagem e 

Acabamento de 

Calçados [+][+] 

    

10:30 - 

11:30 

Leitura e 

Comunicação 

Saúde e Segurança 

do Trabalho 

Planejamento e 

Organização do 

Trabalho 

Raciocínio Lógico 

e Análise de Dados 

Corte de Peças e 

Componentes 

Leitura e 

Comunicação 

Relações 

Socioprofissionais, 

Cidadania e Ética 

Saúde e Segurança 

do Trabalho 

Planejamento e 

Organização do 

Trabalho 

Raciocínio Lógico 

Leitura e 

Comunicação 

Relações 

Socioprofissionais, 

Cidadania e Ética 

Saúde e Segurança 

do Trabalho 

Planejamento e 

Organização do 

Trabalho 

Raciocínio Lógico 

Leitura e 

Comunicação 

Relações 

Socioprofissionais, 

Cidadania e Ética 

Saúde e Segurança 

do Trabalho 

Planejamento e 

Organização do 

Trabalho 

Raciocínio Lógico 

Relações 

Socioprofissionais, 

Cidadania e Ética 

Saúde e Segurança 

do Trabalho 

Planejamento e 

Organização do 

Trabalho 

Raciocínio Lógico 

e Análise de Dados 

Corte de Peças e 
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Preparação e 

Costura de 

Cabedais 

Fabricação de 

Palmilhas e 

Solados 

[+][+]Montagem e 

Acabamento de 

Calçados [+][+] 

e Análise de Dados 

Corte de Peças e 

Componentes 

Preparação e 

Costura de 

Cabedais 

Fabricação de 

Palmilhas e 

Solados 

[+][+]Montagem e 

Acabamento de 

Calçados [+][+] 

e Análise de Dados 

Corte de Peças e 

Componentes 

Preparação e 

Costura de 

Cabedais 

Fabricação de 

Palmilhas e 

Solados 

[+][+]Montagem e 

Acabamento de 

Calçados [+][+] 

e Análise de Dados 

Corte de Peças e 

Componentes 

Preparação e 

Costura de 

Cabedais 

Fabricação de 

Palmilhas e 

Solados 

[+][+]Montagem e 

Acabamento de 

Calçados [+][+] 

Componentes 

Preparação e 

Costura de 

Cabedais 

Fabricação de 

Palmilhas e 

Solados 

[+][+]Montagem e 

Acabamento de 

Calçados [+][+] 

 

Disciplinas  

 Código Disciplina Turma Início Término Tipo Prédio Bloco Sala Professores 

 CAIBAS-VEST-0001 Corte de Peças e Componentes 63364 19/11/2018 19/11/2018 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0001 Corte de Peças e Componentes 63364 23/11/2018 23/11/2018 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0001 Corte de Peças e Componentes 63364 26/11/2018 26/11/2018 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0001 Corte de Peças e Componentes 63364 27/11/2018 27/11/2018 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0001 Corte de Peças e Componentes 63364 28/11/2018 28/11/2018 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0001 Corte de Peças e Componentes 63364 29/11/2018 29/11/2018 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0001 Corte de Peças e Componentes 63364 30/11/2018 30/11/2018 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0001 Corte de Peças e Componentes 63364 03/12/2018 03/12/2018 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0001 Corte de Peças e Componentes 63364 04/12/2018 04/12/2018 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0001 Corte de Peças e Componentes 63364 05/12/2018 05/12/2018 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0001 Corte de Peças e Componentes 63364 06/12/2018 06/12/2018 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0001 Corte de Peças e Componentes 63364 07/12/2018 07/12/2018 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0001 Corte de Peças e Componentes 63364 10/12/2018 10/12/2018 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0001 Corte de Peças e Componentes 63364 11/12/2018 11/12/2018 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0001 Corte de Peças e Componentes 63364 12/12/2018 12/12/2018 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0001 Corte de Peças e Componentes 63364 13/12/2018 13/12/2018 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0001 Corte de Peças e Componentes 63364 14/12/2018 14/12/2018 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0001 Corte de Peças e Componentes 63364 17/12/2018 17/12/2018 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0001 Corte de Peças e Componentes 63364 18/12/2018 18/12/2018 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0001 Corte de Peças e Componentes 63364 19/12/2018 19/12/2018 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0003 Fabricação de Palmilhas e Solados 63364 14/03/2019 14/03/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0003 Fabricação de Palmilhas e Solados 63364 15/03/2019 15/03/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0003 Fabricação de Palmilhas e Solados 63364 18/03/2019 18/03/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0003 Fabricação de Palmilhas e Solados 63364 19/03/2019 19/03/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0003 Fabricação de Palmilhas e Solados 63364 20/03/2019 20/03/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0003 Fabricação de Palmilhas e Solados 63364 21/03/2019 21/03/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0003 Fabricação de Palmilhas e Solados 63364 22/03/2019 22/03/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0003 Fabricação de Palmilhas e Solados 63364 25/03/2019 25/03/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0003 Fabricação de Palmilhas e Solados 63364 26/03/2019 26/03/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0003 Fabricação de Palmilhas e Solados 63364 27/03/2019 27/03/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-NEP-0096 Leitura e Comunicação 63364 08/10/2018 08/10/2018 Presencial       
 

 CAIBAS-NEP-0096 Leitura e Comunicação 63364 09/10/2018 09/10/2018 Presencial       
 

 CAIBAS-NEP-0096 Leitura e Comunicação 63364 10/10/2018 10/10/2018 Presencial       
 

 CAIBAS-NEP-0096 Leitura e Comunicação 63364 11/10/2018 11/10/2018 Presencial       
 

 CAIBAS-NEP-0096 Leitura e Comunicação 63364 15/10/2018 15/10/2018 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0004 Montagem e Acabamento de Calçados 63364 28/03/2019 28/03/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0004 Montagem e Acabamento de Calçados 63364 29/03/2019 29/03/2019 Presencial       
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 CAIBAS-VEST-0004 Montagem e Acabamento de Calçados 63364 01/04/2019 01/04/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0004 Montagem e Acabamento de Calçados 63364 02/04/2019 02/04/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0004 Montagem e Acabamento de Calçados 63364 03/04/2019 03/04/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0004 Montagem e Acabamento de Calçados 63364 04/04/2019 04/04/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0004 Montagem e Acabamento de Calçados 63364 05/04/2019 05/04/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0004 Montagem e Acabamento de Calçados 63364 08/04/2019 08/04/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0004 Montagem e Acabamento de Calçados 63364 09/04/2019 09/04/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0004 Montagem e Acabamento de Calçados 63364 10/04/2019 10/04/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-NEP-0099 Planejamento e Organização do Trabalho 63364 16/10/2018 16/10/2018 Presencial       
 

 CAIBAS-NEP-0099 Planejamento e Organização do Trabalho 63364 17/10/2018 17/10/2018 Presencial       
 

 CAIBAS-NEP-0099 Planejamento e Organização do Trabalho 63364 18/10/2018 18/10/2018 Presencial       
 

 CAIBAS-NEP-0099 Planejamento e Organização do Trabalho 63364 19/10/2018 19/10/2018 Presencial       
 

 CAIBAS-NEP-0099 Planejamento e Organização do Trabalho 63364 22/10/2018 22/10/2018 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0002 Preparação e Costura de Cabedais 63364 20/12/2018 20/12/2018 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0002 Preparação e Costura de Cabedais 63364 21/12/2018 21/12/2018 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0002 Preparação e Costura de Cabedais 63364 02/01/2019 02/01/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0002 Preparação e Costura de Cabedais 63364 03/01/2019 03/01/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0002 Preparação e Costura de Cabedais 63364 04/01/2019 04/01/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0002 Preparação e Costura de Cabedais 63364 07/01/2019 07/01/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0002 Preparação e Costura de Cabedais 63364 08/01/2019 08/01/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0002 Preparação e Costura de Cabedais 63364 09/01/2019 09/01/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0002 Preparação e Costura de Cabedais 63364 10/01/2019 10/01/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0002 Preparação e Costura de Cabedais 63364 11/01/2019 11/01/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0002 Preparação e Costura de Cabedais 63364 14/01/2019 14/01/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0002 Preparação e Costura de Cabedais 63364 15/01/2019 15/01/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0002 Preparação e Costura de Cabedais 63364 16/01/2019 16/01/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0002 Preparação e Costura de Cabedais 63364 17/01/2019 17/01/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0002 Preparação e Costura de Cabedais 63364 18/01/2019 18/01/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0002 Preparação e Costura de Cabedais 63364 21/01/2019 21/01/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0002 Preparação e Costura de Cabedais 63364 22/01/2019 22/01/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0002 Preparação e Costura de Cabedais 63364 23/01/2019 23/01/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0002 Preparação e Costura de Cabedais 63364 24/01/2019 24/01/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0002 Preparação e Costura de Cabedais 63364 25/01/2019 25/01/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0002 Preparação e Costura de Cabedais 63364 28/01/2019 28/01/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0002 Preparação e Costura de Cabedais 63364 29/01/2019 29/01/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0002 Preparação e Costura de Cabedais 63364 30/01/2019 30/01/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0002 Preparação e Costura de Cabedais 63364 31/01/2019 31/01/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0002 Preparação e Costura de Cabedais 63364 01/02/2019 01/02/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0002 Preparação e Costura de Cabedais 63364 04/02/2019 04/02/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0002 Preparação e Costura de Cabedais 63364 05/02/2019 05/02/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0002 Preparação e Costura de Cabedais 63364 06/02/2019 06/02/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0002 Preparação e Costura de Cabedais 63364 07/02/2019 07/02/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0002 Preparação e Costura de Cabedais 63364 08/02/2019 08/02/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0002 Preparação e Costura de Cabedais 63364 11/02/2019 11/02/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0002 Preparação e Costura de Cabedais 63364 12/02/2019 12/02/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0002 Preparação e Costura de Cabedais 63364 13/02/2019 13/02/2019 Presencial       
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 CAIBAS-VEST-0002 Preparação e Costura de Cabedais 63364 14/02/2019 14/02/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0002 Preparação e Costura de Cabedais 63364 15/02/2019 15/02/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0002 Preparação e Costura de Cabedais 63364 18/02/2019 18/02/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0002 Preparação e Costura de Cabedais 63364 19/02/2019 19/02/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0002 Preparação e Costura de Cabedais 63364 20/02/2019 20/02/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0002 Preparação e Costura de Cabedais 63364 21/02/2019 21/02/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0002 Preparação e Costura de Cabedais 63364 22/02/2019 22/02/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0002 Preparação e Costura de Cabedais 63364 25/02/2019 25/02/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0002 Preparação e Costura de Cabedais 63364 26/02/2019 26/02/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0002 Preparação e Costura de Cabedais 63364 27/02/2019 27/02/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0002 Preparação e Costura de Cabedais 63364 28/02/2019 28/02/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0002 Preparação e Costura de Cabedais 63364 01/03/2019 01/03/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0002 Preparação e Costura de Cabedais 63364 07/03/2019 07/03/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0002 Preparação e Costura de Cabedais 63364 08/03/2019 08/03/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0002 Preparação e Costura de Cabedais 63364 11/03/2019 11/03/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0002 Preparação e Costura de Cabedais 63364 12/03/2019 12/03/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-VEST-0002 Preparação e Costura de Cabedais 63364 13/03/2019 13/03/2019 Presencial       
 

 CAIBAS-NEP-0100 Raciocínio Lógico e Análise de Dados 63364 24/10/2018 24/10/2018 Presencial       
 

 CAIBAS-NEP-0100 Raciocínio Lógico e Análise de Dados 63364 25/10/2018 25/10/2018 Presencial       
 

 CAIBAS-NEP-0100 Raciocínio Lógico e Análise de Dados 63364 26/10/2018 26/10/2018 Presencial       
 

 CAIBAS-NEP-0100 Raciocínio Lógico e Análise de Dados 63364 29/10/2018 29/10/2018 Presencial       
 

 CAIBAS-NEP-0100 Raciocínio Lógico e Análise de Dados 63364 30/10/2018 30/10/2018 Presencial       
 

 CAIBAS-NEP-0097 Relações Socioprofissionais, Cidadania e Ética 63364 23/10/2018 23/10/2018 Presencial       
 

 CAIBAS-NEP-0097 Relações Socioprofissionais, Cidadania e Ética 63364 14/11/2018 14/11/2018 Presencial       
 

 CAIBAS-NEP-0097 Relações Socioprofissionais, Cidadania e Ética 63364 16/11/2018 16/11/2018 Presencial       
 

 CAIBAS-NEP-0097 Relações Socioprofissionais, Cidadania e Ética 63364 20/11/2018 20/11/2018 Presencial       
 

 CAIBAS-NEP-0097 Relações Socioprofissionais, Cidadania e Ética 63364 21/11/2018 21/11/2018 Presencial       
 

 CAIBAS-NEP-0097 Relações Socioprofissionais, Cidadania e Ética 63364 22/11/2018 22/11/2018 Presencial       
 

 CAIBAS-NEP-0098 Saúde e Segurança do Trabalho 63364 31/10/2018 31/10/2018 Presencial       
 

 CAIBAS-NEP-0098 Saúde e Segurança do Trabalho 63364 01/11/2018 01/11/2018 Presencial       
 

 CAIBAS-NEP-0098 Saúde e Segurança do Trabalho 63364 05/11/2018 05/11/2018 Presencial       
 

 CAIBAS-NEP-0098 Saúde e Segurança do Trabalho 63364 06/11/2018 06/11/2018 Presencial       
 

 CAIBAS-NEP-0098 Saúde e Segurança do Trabalho 63364 07/11/2018 07/11/2018 Presencial       
 

 CAIBAS-NEP-0098 Saúde e Segurança do Trabalho 63364 08/11/2018 08/11/2018 Presencial       
 

 CAIBAS-NEP-0098 Saúde e Segurança do Trabalho 63364 09/11/2018 09/11/2018 Presencial       
 

 CAIBAS-NEP-0098 Saúde e Segurança do Trabalho 63364 12/11/2018 12/11/2018 Presencial       
 

 CAIBAS-NEP-0098 Saúde e Segurança do Trabalho 63364 13/11/2018 13/11/2018 Presencial       
 

 

 
    

 


