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se de ação sanitária, se de evangelização, se 

de formação de mão de obra técnica. (Paulo 
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RESUMO 

Com o objetivo de analisar contribuições de parcerias para a aprendizagem e desen-

volvimento profissional de professores da educação profissional, esse estudo investi-

gou quatro casos acontecidos na rede Senac São Paulo, pautado no seguinte pro-

blema: quais as contribuições que parcerias empresa-escola geram para a aprendiza-

gem e desenvolvimento profissional de professores de educação profissional? 

O estudo apresenta aspectos histórico culturais da educação profissional, fatos e in-

formações acerca do surgimento da necessidade de professores para o ensino de 

profissões e capacitação de mão de obra, assim como procedimentos metodológicos, 

análise dos dados e conclusões que consolidam a investigação dos casos, de forma 

comparativa e interpretação argumentativa. 

A investigação considera a opinião de autores como Mizukami (2005-2006) que des-

taca alguns pontos sobre processos de aprendizagem e desenvolvimento profissional 

da docência, bem como Moura (2014, p.28), que aborda a atuação mediadora e insti-

gadora do professor, necessitando de formação inicial e sobretudo continuada, ou 

ainda, Perrenoud (1993), que discorre sobre a prática no ensino e na formação do-

cente como sendo complexas e suscetíveis a inúmeras variáveis. 

Concluindo a pesquisa que teve o propósito de explorar o universo referente à docên-

cia na Educação Profissional, o desafio de se conhecer novas abordagens para a 

qualificação e atualização desses profissionais, bem como o escopo de parcerias em-

presa-escola que fomentam discussões sobre metodologias, tecnologias e  interdisci-

plinaridade presentes nas propostas educacionais, o estudo permitiu observar que o 

relacionamento com empresas do mercado, por meio de projetos educacionais, po-

dem contribuir para a complementação do saber docente e enriquecimento do plano 

de aula. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento profissional de professores, Educação profissional. 

Parcerias. Parcerias educacionais. Cooperação institucional. 



 
 

ABSTRACT 

In order to analyze the contributions of partnerships for learning and professional de-

velopment of teachers of vocational education, this study investigated four cases hap-

pened in Senac Sao Paulo network, based on the following problem: what contribu-

tions business-school partnerships create for learning and professional development 

teacher professional education? 

The design features cultural historical aspects of education, facts and information 

about the emergence of the need for teachers for teaching professions and manpower 

training, as well as methodological procedures, data analysis and conclusions that 

consolidate the investigation of cases of comparatively interpretation and argumenta-

tive. 

The research considers the opinion of authors as Mizukami (2005-2006) which high-

lights some points about learning processes and professional development of teaching 

and Moura (2014, p. 28), which addresses the mediating role and instigator of the 

teacher, necessitating initial and particularly continuing education, or, Perrenoud 

(1993), which discusses the practice in teaching and teacher education as being com-

plex and susceptible to numerous variables. 

Completing the study that has the goals to explore the universe related to teaching in 

vocational education, the challenge of meeting new approaches to training and updat-

ing of these professionals, as well as the scope of business-school partnerships that 

foster discussions on methodologies, technologies and interdisciplinarity present in ed-

ucational proposals, the study allowed us to observe that the relationship with compa-

nies in the market, through educational projects, may contribute to the completion of 

teaching knowledge and enrichment of the lesson plan. 

 

Keywords: Professional development of teachers. Professionalizing education. Part-

nerships. Educational partnerships. Institutional cooperation. 
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INTRODUÇÃO 

Em razão da crescente demanda do setor de educação profissional, no Brasil, nos 

últimos anos, advindas do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) que pro-

moveu a retomada do planejamento e execução de grandes obras de infraestrutura 

social, urbana, logística e energética do país, além dos grandes eventos que aqui 

foram ou serão sediados, observa-se a dificuldade de se encontrar profissionais qua-

lificados para a docência na educação profissional, sendo que especialistas técnicos 

nem sempre dominam a metodologia proposta ou têm dificuldades para lidar com 

questões pedagógicas e tecnológicas.  

Mizukami (2010, p.12) aborda que: 

A situação da instituição escolar se torna mais complexa, ampliando 
essa complexidade para a esfera da profissão docente, que já não 
pode ser mais vista como reduzida ao domínio dos conteúdos das dis-
ciplinas e à técnica para transmiti-los. Agora exige-se do professor que 
lide com conhecimentos em construção – e não mais imutável – e que 
analise a educação como um compromisso político, carregado de va-
lores éticos e morais, que considere o desenvolvimento da pessoa e a 
colaboração entre iguais e que seja capaz de conviver com a mudança 
e com a incerteza. (MIZUKAMI, 2010, p. 12) 

A Educação Profissional e Tecnológica (EPT) está prevista na Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, sendo 

a EPT um complemento da educação básica e podendo ser desenvolvida em diferen-

tes níveis, para jovens e adultos, de acordo com Messeder (2012, p. 155), que também 

afirma que:  

Os objetivos da EPT, além da formação de técnicos de nível médio, 
também abrangem a qualificação, requalificação e a reprofissionaliza-
ção para trabalhadores com qualquer escolaridade, a atualização tec-
nológica permanente e a habilitação nos níveis médio e superior. 
(MESSEDER, 2012, p. 155). 

O Senac São Paulo, como empresa educacional de vanguarda, procura estar alinhado 

com o mercado e as novas tecnologias, além de ter como compromisso e valor da 

marca o desenvolvimento de professores. 
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Atuando desde 2007 na área de Cooperação Institucional do Senac São Paulo, pude 

estreitar relacionamento com diversas empresas do mercado e promover diferentes 

tipos de parceria que, ao meu ver, podem contribuir para a complementação do saber 

docente e  enriquecer o plano de aula, pois a velocidade com que o avanço da tecno-

logia invade o ambiente educacional faz com que os docentes necessitem se adaptar 

ao novo mundo e tenham maior interação com o aluno, extrapolando o tempo e a sala 

de aula, o que exige preparo, formação para a interdisciplinaridade e atualização so-

bre as metodologias de aprendizagem. 

Nesse sentido, as parcerias empresa-escola podem ser aliadas no processo de apren-

dizagem continuada do professor, como os casos que aqui serão apresentados, con-

siderando que são experiências de escolha do professor, disponibilizadas pela insti-

tuição educacional em cooperação com uma empresa do mercado. 

Assim, com o objetivo de analisar contribuições das parcerias empresa-escola para a 

aprendizagem e desenvolvimento profissional de professores da educação profissio-

nal, esse estudo investiga quatro casos acontecidos na rede Senac São Paulo, entre 

os anos de 2013 e 2015, pautado no seguinte problema: quais contribuições as par-

cerias empresa-escola geram para a aprendizagem e desenvolvimento profissional do 

professor de educação profissional? 

Mais detalhadamente a questão e os objetivos da presente pesquisa são os que se-

guem: 

Problema: quais contribuições as parcerias empresa-escola geram para a aprendiza-

gem e desenvolvimento profissional de professores de educação profissional? 

Objetivo principal: analisar contribuições de parcerias empresa-escola para a apren-

dizagem e desenvolvimento profissional de professores da educação profissional. 

Objetivos específicos: 

1. Identificar os instrumentos, principais características e atividades envolvidas 

nas parcerias empresa-escola da educação profissional, 

2. Analisar a aprendizagem dos professores da educação profissional nos pro-

cessos de parceria empresa-escola, 
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3. Analisar o impacto das parcerias empresa-escola na formação individual e 

coletiva dos professores da educação profissional, de acordo com os partici-

pantes, 

4. Mapear necessidades formativas dos professores da educação profissional, 

a partir das contribuições dos participantes, 

5. Mapear a idealização de parcerias empresa-escola, a partir da experiência 

dos participantes. 

Para a investigação do problema e objetivos deste projeto, optou-se pela realização 

de 4 (quatro) estudos de caso de natureza qualitativa do tipo exploratória, envolvendo 

entrevistas e coleta de dados sobre parcerias empresa-escola em uma instituição de 

ensino privada, o Senac São Paulo.  

O critério adotado para o estudo dos casos foi: diferentes tipos de parceria. Dessa 

forma, o estudo e as entrevistas abordam 4 (quatro) parcerias para o estudo do pro-

blema. 

No caso 1 (um), a parceria com a ABRALE – Associação Brasileira de Linfoma e Leu-

cemia se dá no âmbito do ensino superior, por meio do qual o professor compartilha 

a experiência de executar um projeto fora do ambiente da sala de aula e para além do 

público discente, bem como sua opinião sobre o desafio de lidar com um alunado 

diferente e a ampliação de sua visão educacional para além das questões acadêmi-

cas, trabalhando também o seu estado de consciência na sociedade. 

Já nos demais casos, a parceria ocorre no âmbito do ensino técnico, envolvendo 3 

(três) instituições, Fundação Energia e Saneamento, Digipix e Saibalá, por meio de 

um leque de opções a todos os professores da rede educacional Senac São Paulo, 

entre elas a realização de exposições itinerantes da parceira no espaço de aula ou o 

acesso a tecnologias de uso profissional. Os professores respondentes apresentam 

opiniões relacionadas ao seu desenvolvimento profissional, a partir de novos conhe-

cimentos para a complementação das aulas e do repertório docente, bem como sobre 

relação de ensino-aprendizagem dinâmica, a partir dos desafios da parceria empresa-

escola.  
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A coleta de dados dessa pesquisa ocorreu por meio de entrevista semiestruturada 

com professores de cada caso, totalizando 11 entrevistas, além do estudo de docu-

mentos de formalização das parcerias empresa-escola, seus projetos e relatórios. 

Participaram desta pesquisa, de forma voluntária e via e-mail, professores de educa-

ção profissional de diferentes modalidades, sendo ensino técnico em nível médio, en-

sino técnico em nível superior e cursos livres de capacitação ou aperfeiçoamento. A 

abrangência das entrevistas envolve unidades da capital e do interior, além do Centro 

Universitário Senac, por meio de 11 docentes atuantes e conhecedores de parcerias 

empresa-escola. Destes, 7 realizam outro trabalho em empresas ou instituições do 

mercado profissional, além da docência (54%) e 4 são exclusivamente professores 

(46%), com o seguinte tempo de profissão: 46% de 4 a 9 anos e 11 meses e 54% de 

10 a 29 anos, (QUADRO 1): 

QUADRO 1 

PERFIL DOS PROFESSORES 

Atuação Profissional Quantidade de Respostas Percentual 

Professores exclusivamente 4 46% 

Realizam outro trabalho em empresas ou 

instituições do mercado profissional, além 

da docência 

7 54% 

Tempo de Profissão Quantidade de Respostas Percentual 

4 a 9 anos e 11 meses 4 46% 

10 a 29 anos 7 54% 

 

Para a análise dos dados e dos casos de forma comparativa e interpretação argumen-

tativa, foram considerados 5 (cinco) focos de apresentação e análise dos resultados, 

sendo: 
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1. Instrumentos, principais características e atividades envolvidas nas parcerias 

empresa-escola da educação profissional; 

2. Aprendizagem dos professores da educação profissional nos processos de par-

ceria empresa-escola; 

3. Impacto das parcerias empresa-escola na formação individual e coletiva dos 

professores da educação profissional, de acordo com os participantes; 

4. Necessidades formativas dos professores da educação profissional, a partir 

das contribuições dos participantes; 

5. Expectativas de parceria ideal, a partir da experiência dos participantes. 

Complementando a análise, o estudo apresenta compilação dos documentos de for-

malização das parcerias, transcrição das entrevistas, classificação e categorização 

dos dados, e, conclusão acerca do problema e dos objetivos. 

Este estudo é dividido em 4 capítulos, sendo que nos dois primeiros discorre-se sobre 

a fundamentação teórica a partir do tema; no terceiro é feita uma análise comparativa 

e interpretativa das respostas com foco nos objetivos específicos deste projeto, e, no 

último, as considerações finais sobre os resultados identificados, além de reflexão so-

bre os dados da pesquisa e fundamentos. 

No capítulo 1 – Aspectos Histórico Culturais da Formação do Professor de Educação 

Profissional, apresentam-se fatos e informações acerca do surgimento da necessi-

dade de professores para o ensino de profissões e capacitação de mão de obra, so-

bretudo a partir da segunda guerra mundial. 

No capítulo 2 - O Ensino Técnico, O Senac e as Parcerias, aborda-se o surgimento 

do “Sistema S” por meio de Decreto-Lei, a especificidade da aprendizagem para o 

comércio, a natureza e abrangência do ensino técnico, e, na sequência o universo das 

parcerias empresa-escola, com exemplos e reflexões, além dos casos objeto deste 

estudo. 

No capítulo 3 -  Parcerias e Formação Continuada de Professores da Educação Pro-

fissional, analisa-se os dados apresentados pelos respondentes, relacionando-os com 
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o referencial teórico, por meio da compilação dos documentos, transcrição das entre-

vistas, classificação e categorização dos dados, de forma comparativa e interpretação 

argumentativa, cujos desdobramentos podem ser observados na apresentação e aná-

lise dos resultados. 

O questionário utilizado para a entrevista, bem como o quadro geral de respostas es-

tão localizados respectivamente nos anexos I e II. 

Por fim, no capítulo 4 – Considerações Finais, há uma reflexão sobre os dados da 

pesquisa e fundamentos, acerca dos resultados identificados sobre aprendizagem e 

formação continuada de professores da educação profissional a partir das parcerias. 

Considerando a formação do formador como um processo continuado de autoforma-

ção – envolvendo dimensões individuais, coletivas e organizacionais – desenvolvido 

em contextos e momentos diversificados e em diferentes comunidades de aprendiza-

gem por outros formadores, Mizukami (2005; 2006) destaca alguns pontos sobre pro-

cessos de aprendizagem e desenvolvimento profissional da docência, como: “a exis-

tência de processos não lineares de aprendizagem, a importância de diferentes tipos 

de saberes construídos ao longo das trajetórias profissionais, aprendizagens profissi-

onais possibilitadas por jogos com situações desiquilibradoras/equilibradoras, a es-

cola considerada como organização que aprende a partir de seus participantes, a im-

portância de construir culturas escolares colaborativas a fim de fazer face à complexi-

dade da mudança e a participação dos professores sendo considerada como ato de 

adesão, não compulsório, entre outros”.  

“O mundo do trabalho demanda por indivíduos autônomos que possam atuar em um 

ambiente de geração de conhecimento e, também, de transferência a outros contextos 

em constante transformação”, de acordo com Moura (2014, p. 28).  Para tanto, faz-se 

necessário a atuação mediadora e instigadora do professor, que para exercer com 

eficácia esse importante papel, necessita de formação inicial e sobretudo continuada, 

cujo exercício promove o desenvolvimento e aprimoramento das competências ele-

mentares. Segundo Lisita, Rosa e Lipovetsky (2010, p. 113), “a investigação-ação 

pode constituir-se em um meio pelo qual os professores podem reconstruir seu co-

nhecimento profissional, produzindo discursos públicos articulados à prática, aos seus 

problemas e às suas necessidades”. 
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Nesse sentido, considerando que “a prática no ensino e na formação docente são 

complexas e suscetíveis a inúmeras variáveis”, segundo Perrenoud (1993), este pro-

jeto pretende explorar não só o universo referente à docência na Educação Profissio-

nal, a necessidade de aprimoramento desses profissionais e o desafio de conhecer 

novas abordagens para a sua qualificação e atualização, mas também o escopo de 

parcerias empresa-escola que venham a fomentar discussões sobre metodologias ati-

vas, tecnologias aplicadas e a interdisciplinaridade presente nas propostas educacio-

nais, por meio de diversos e enriquecedores projetos educacionais, sob a perspectiva 

da formação docente e aprendizagem continuada. 

O estudo proposto, além de identificar instrumentos, características e atividades en-

volvidas nas parcerias empresa-escola da educação profissional, pode contribuir para 

a reflexão acerca da aprendizagem dos professores nesses processos de parceria, o 

impacto de tais parcerias na formação individual e coletiva dos docentes, as necessi-

dades formativas dos professores da educação profissional e a idealização de parce-

rias empresa-escola, a partir da experiência dos participantes. 
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1  ASPECTOS HISTÓRICO CULTURAIS DA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

Esse capítulo é composto por um descritivo teórico a respeito da cultura escolar e 

seus aspectos históricos, bem como apresenta uma reflexão sobre a progressão do 

capitalismo e as grandes transformações econômicas e técnicas que levaram ao sur-

gimento e desenvolvimento do ensino de profissões, e, consequentemente ao cenário 

atual da educação profissional e da atuação do professor, cujas características, ne-

cessidades e processos de aprendizagem são tratados em dois subitens. 

Analisando a inter-relação entre cultura e escola e seus aspectos históricos, sua re-

presentação social, o espaço constituído por seus usos revelados pelas principais 

concepções do ensino-aprendizagem, é possível refletir sobre a escola e seus pro-

cessos de difusão do conhecimento no decorrer da história, especialmente no Brasil, 

bem como sobre o cenário atual da atuação do professor de educação profissional e 

o perfil das instituições educacionais. 

Nesse sentido, é possível buscar uma relação histórico-geográfica da educação, cul-

tura e escola para encontrar o reflexo de todo esse contexto no processo de ensino-

aprendizagem contemporâneo. 

Considerando a cultura escolar, Julia (2001) reflete que a mesma não pode ser estu-

dada sem o exame preciso das relações conflituosas ou pacíficas que ela mantém, a 

cada período de sua história, com o conjunto das culturas que lhe são contemporâ-

neas. Julia (2001) acrescenta que a cultura escolar é descrita como um conjunto de 

normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto 

de práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação des-

ses comportamentos. 

Em meio à grande demanda do setor educacional, atualmente, é possível observar a 

necessidade de adaptação dos docentes ao universo discente ágil e midiático, denun-

ciando a “perda de poder do mestre”, profissional especialista, detentor da informação 

e da técnica. 

Jordão (2002) considera que o Brasil se transformou, desde a época colonial portu-

guesa, em uma sociedade dominada por grandes latifundiários e deu-se aí o grande 
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impulso progressivo no tradicionalismo vinculado aos patriarcas, para a verdadeira 

separação das partes agregadas, tanto política, social, educacional, quanto econô-

mica de sistema colonial. O autor acrescenta que o papel dos jesuítas ocupou um 

lugar de destaque, em se tratando de missões cristãs nas quais estava embutido o 

papel de educador. Com o passar dos séculos, o Brasil mostrou, no campo da educa-

ção, os ideais trazidos pelos portugueses, para instruir os leigos e uma forma de go-

vernar a igreja, pois era por intermédio da igreja que os professores faziam o processo 

de laicização. 

Comparando esse cenário com a Europa, na França, para unificar e fortalecer o seu 

império, Carlos Magno, segundo o Wikipedia (CARLOS, 2016)1, “decidiu executar 

uma reforma na educação. O monge inglês Alcuíno elaborou um projeto de desenvol-

vimento escolar que buscou reviver o saber clássico estabelecendo os programas de 

estudo a partir das sete artes liberais: o trivium, ou ensino literário (gramática, retó-

rica e dialética) e o quadrivium, ou ensino científico (aritmética, geometria, astrono-

mia e música). A partir do ano 787, foram emanados decretos que recomendavam, 

em todo o império, a restauração de antigas escolas e a fundação de novas. Instituci-

onalmente, essas novas escolas podiam ser monacais, sob a responsabilidade 

dos mosteiros; catedrais, junto à sede dos bispados; e palatinas, junto às cortes”. 

O Wikipedia (2016) traz uma complementação à questão acima, informando que: 

Essa reforma ajudou a preparar o caminho para o Renascimento do 
século XII. O ensino da dialética (ou lógica) foi fazendo renascer o in-
teresse pela indagação especulativa, dessa semente surgiria mais 
tarde a filosofia cristã da escolástica; e nos séculos XII e XIII, muitas 
das escolas que haviam sido fundadas nesse período, especialmente 
as escolas catedrais, ganharam a forma de universidades medievais. 
(CARLOS, 2016). 

De acordo com Buffa (2002), na Europa medieval, a cultura letrada era privilégio do 

clero e ocorria nos mosteiros. No entanto, a autora esclarece que as escolas episco-

pais logo foram superadas pelas universidades, consolidadas no século XIII, pela au-

toridade do papa, do imperador ou do rei (BUFFA, 2002). 

                                            
1  Informações extraídas da biografia de Carlos Magno no site do Wikipedia. Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Magno#As_transforma.C3.A7.C3.B5es_na_sociedade_ru-
ral_e_o_feudalismo>. Acesso em: 26 abr. 2016. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alcu%C3%ADno_de_Iorque
https://pt.wikipedia.org/wiki/Artes_liberais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%B3rica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%B3rica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dial%C3%A9tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aritm%C3%A9tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Geometria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Astronomia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Astronomia
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
https://pt.wikipedia.org/wiki/787
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mosteiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Catedral
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corte_(realeza)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Renascimento_do_s%C3%A9culo_XII
https://pt.wikipedia.org/wiki/Renascimento_do_s%C3%A9culo_XII
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escol%C3%A1stica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_medieval
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BUFFA (2002) acrescenta ainda que o processo de criação dos colégios no século XV 

dá especial ênfase às transformações econômicas e ao aparecimento de uma nova 

classe social, a incipiente burguesia... Não se tratava de um ensino relativo aos diver-

sos ofícios, mas de uma nova educação de dirigentes que foi buscar na Antiguidade 

clássica o modelo, o padrão, o conteúdo, a cultura. Foram introduzidos os graus, as 

séries, as classes, organizadas segundo a idade e o desenvolvimento dos alunos, 

com as consequentes recompensas e castigos, a submissão à autoridade do mestre 

e a organização hierárquica do ensino. 

A autora nota que esses colégios, protótipos dos inúmeros criados pelos jesuítas, em 

várias partes do mundo, trouxeram conceitos como escola, classe, seriação, currículo, 

programas, disciplinas, matérias, exames, avaliações, prêmios, castigos, pedagogia 

dos testos escolhidos, edifício próprio, e adequado ao ensino que constituíram uma 

novidade posta em prática nos colégios humanistas (BUFFA, 2002). 

Com o nascimento e a progressão do capitalismo – como modo de produção e distri-

buição de riquezas, nos séculos XV e XVI, na Europa -, Rehem (2009, p. 31) informa 

que:  

Surgem grandes transformações econômicas e técnicas. Aparecem, 
nesse contexto, as noções de profissões e de especializações profis-
sionais, como ferreiro, mecânico, tecelão, comerciante, entre outras, 
decorrentes das mudanças organizativas no sistema econômico, que 
afetam as condições materiais de trabalho e os tipos de profissionais 
necessários. (REHEM, 2009, p. 31). 

Julia (2001) analisa que na Europa do fim do século XVIII os Estados entendem que 

é necessário retomar da Igreja o controle do ensino, sendo que a formação profissio-

nal dos educadores torna-se uma prioridade e surgem as escolas ditas “normais” em 

torno do monastério dos cônegos agostinhos de Sagan, antes de se espalharem por 

toda a Europa. 

De acordo com o Ministério da Educação (BRASIL, 2016a):  

a história da educação profissional no Brasil tem várias experiências 
registradas nos anos de 1800 com a adoção do modelo de aprendiza-
gem dos ofícios manufatureiros que se destinava ao “amparo” da ca-
mada menos privilegiada da sociedade brasileira. As crianças e os jo-
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vens eram encaminhados para casas onde, além da instrução primá-
ria, aprendiam ofícios de tipografia, encadernação, alfaiataria, tornea-
ria, carpintaria, sapataria, entre outros. (BRASIL, 2016)2 

As formas de ensino e aprendizagem no Brasil, segundo Jordão (2002), começaram 

a mudar no início do século XIX, pois o Estado começou a exercer um controle sobre 

a educação formal no sistema educacional primário. 

Jordão (2002) aborda que a formação das escolas normais foi promulgada pelo ato 

adicional em 1834 e nota-se que a educação era direcionada aos burgueses e pelos 

burgueses, pois não havia incentivo aos professores por intermédio do governo para 

a educação na época, fato que ficou notório quando Couto Ferraz, 1849, expediu o 

Regulamento da Instituição Primária e Secundária propondo normas para a formação 

do professor e o rebaixamento dos seus salários. 

Para Wolf (2010), são significativos exemplares da absorção de modelos europeus 

pela América que quer se tornar cosmopolita e, considerando os prédios escolares, 

são perfeitamente integrados à tradição de transmissão de conhecimentos em espa-

ços que se originam de construções religiosas. A organização das salas em alas vol-

tadas para eixos de circulação abertos em torno de pátios nada mais é que um espaço 

que evoluiu dos claustros dos conventos medievais. Até a sala do capítulo, ponto de 

convergência das abadias, se reproduz nos auditórios e anfiteatros. 

O governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961), segundo o Ministério da Educa-

ção(BRASIL, 2016): 

traz a marca do aprofundamento da relação entre Estado e economia. 
Neste período, a indústria automobilística surge como o grande ícone 
da consolidação da indústria nacional. O Plano de Metas do Governo 
JK nesses cinco anos prevê investimentos maciços nas áreas de in-
fraestrutura (à produção de energia e ao transporte são conferidos 
73% do total dos investimentos). Pela primeira vez contempla-se o se-
tor de educação com 3,4% do total de investimentos previstos. O ob-
jetivo era a formação de profissionais orientados para as metas de de-
senvolvimento do país. No ano de 1959, as Escolas Industriais e Téc-
nicas são transformadas em autarquias com o nome de Escolas Téc-
nicas Federais. As instituições ganham autonomia didática e de ges-

                                            
2 Informações extraídas do site do Ministério da Educação: <http://portal.mec.gov.br/setec/arqui-

vos/centenario/historico_educacao_profissional.pdf>. Acesso em 13 abr. 2016. 
 



24 

 

 
 

tão. Com isso, intensificam a formação de técnicos, mão de obra in-

dispensável diante da aceleração do processo de industrialização3. 

(BRASIL, 2016). 

Ambrogi (2008) informa que é durante os anos 1950 que ocorre um dos maiores in-

vestimentos na construção de prédios escolares, através da criação do Convênio Es-

colar, que visava prioritariamente atender a população pobre que, durante a primeira 

metade do século XX, nos grandes centros urbanos como São Paulo, não havia sido 

considerada como parte dos quadros sociais relevantes de investimentos públicos. 

Porém, o encerramento do Convênio ocorreu diante de fatos pouco esclarecidos em 

que Hélio Duarte, desgostoso, pede demissão em 1954, mas suas atividades continu-

aram sob outras diretrizes. Um dos motivos levantados foi a criação do Sistema Es-

colar Primário Municipal em 1956, o que acarretou divergências entre Município e Es-

tado, e assim o fim do acordo firmado em 1949. 

De acordo com Ambrogi (2008), como a oferta de habitações dignas não acompa-

nhava o fluxo migratório, o sistema educacional também não. A oferta de vagas nas 

escolas primárias públicas não atingiu a totalidade da demanda, de vez que a locali-

zação dessas escolas também não favoreceu aos moradores da periferia. 

Conclui Buffa (2002) que a escola atual, mesmo sendo outra, conserva traços mar-

cantes da pedagogia e da organização espacial dos colégios humanistas. Para ele, 

as rupturas mais evidentes decorreram da massificação e do assistencialismo que 

caracterizam nossa escola fundamental e média há algumas décadas. Segundo a au-

tora, o mérito acadêmico foi substituído por várias formas de assistencialismo e à es-

cola é atribuída a função de suprir as inúmeras carências dos alunos. 

O que se encontra no Brasil, do início do século XX até a primeira metade da década 

de 1970, segundo Oliveira (1992, p. 29): 

é uma Didática que trata o ensino de forma acrítica e positivista, atra-
vés do estudo dos seus elementos e subprocessos. Essa didática, que 

                                            
3 Informações extraídas do site do Ministério da Educação: <http://portal.mec.gov.br/setec/arqui-

vos/centenario/historico_educacao_profissional.pdf>. Acesso em 13 abr. 2016. 
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enfatiza a dimensão técnica e pretensamente neutra do ensino, dissi-
mula e reforça o contexto no qual foi produzida e ao qual ela serve. 
(OLIVEIRA, 1992, p. 29). 

Oliveira ainda destaca: 

a consideração do processo de construção da Didática no Brasil, a 
partir de 1980, através dos trabalhos desenvolvidos na área, tomados 
como essenciais à proposta de elementos teórico-metodológicos para 
a reconstrução da Didática, comprometida com uma práxis pedagó-
gica revolucionária, na luta por uma sociedade brasileira fundada em 
novas relações de trabalho. (OLIVEIRA, 1992, p. 21). 

Nesse sentido, analisando o século XX, por meio de suas revoluções que propiciaram 

um desmonte do bem-estar social, pode-se refletir de forma provocativa se a escola 

brasileira está na situação atual em razão de o indivíduo estar e promover tal situação, 

levando-se em conta as características do prazer imediato, negligência com o de-

ver/fazer e o individualismo. Bem como, se no cenário atual da educação espera-se 

reforço positivo o tempo todo ou falta crítica e análise sobre as coisas e situações. 

Enfim, tal cenário parece resultar da história da educação, no Brasil e no mundo, so-

bretudo da cultura de controle e formação pontual para o atendimento de interesses 

políticos, econômicos e religiosos. 

O mundo do trabalho vem se alterando drasticamente, segundo Rehem (2009, p. 26): 

A partir das transformações macrossociais e macroeconômicas, apro-
fundando desigualdades, distorções e tensões nas sociedades... Em 
decorrência, a atual lógica mercantil de regulação dos mercados de 
trabalho traz severas implicações às dinâmicas das políticas de forma-
ção dos profissionais com maior autonomia intelectual, sob competiti-
vidade desumana, para trabalhos precarizados e salários aviltados. 
(REHEM, 2009, p. 26). 

Contudo, na esperança de que várias questões possam ser trabalhadas diante do 

novo contexto educacional que exige maior interação com o aluno, não somente na 

sala de aula, mas também demanda preparo, atualização e qualificação para metodo-

logias ativas, tecnologias aplicadas e interdisciplinaridade presentes nas propostas 

educacionais, é que, em consonância com a reflexão de Freire (2000) o pensamento 
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crítico e reflexivo deve contribuir para a disseminação dessa inquietude, para a mobi-

lização das consciências e para o atendimento da grande carência educacional que 

retarda a contemporaneidade nacional. A crença de Freire (2000, p. 81) que diz que:  

é a partir deste saber fundamental: mudar é difícil mas é possível, que 
vamos programar nossa ação político-pedagógica, não importa se o 
projeto com o qual nos comprometemos é de alfabetização de adultos 
ou de crianças, se de ação sanitária, se de evangelização, se de for-
mação de mão de obra técnica. (FREIRE, 2000, p. 81). 

1.1 DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

Considerando que docente de educação profissional não tem uma formação especí-

fica para a docência na educação profissional, mas reconhece-se no especialista téc-

nico o domínio do conteúdo necessário para o desenvolvimento das disciplinas espe-

cíficas, nota-se uma ausência de conhecimento sobre os processos de aprendizagem. 

Em meio à grande demanda do setor atualmente, é possível observar, ainda, a ne-

cessidade de adaptação dos docentes ao universo discente ágil e midiático, denunci-

ando a “perda de poder do mestre”, profissional especialista, detentor da informação 

e da técnica. 

Assim, várias questões devem ser trabalhadas diante do novo contexto educacional 

que exige maior interação com o aluno, não somente na sala de aula, mas também 

demanda preparo, atualização e qualificação para metodologias ativas, tecnologias 

aplicadas e interdisciplinaridade presentes nas propostas educacionais. 

A formação de professores tem ignorado, sistematicamente, o desen-
volvimento pessoal, confundindo ‘formar’ e ‘formar-se’, não compreen-
dendo que a lógica da atividade educativa nem sempre coincide com 
as dinâmicas próprias da formação. Mas também não tem valorizado 
uma articulação entre a formação e os projetos das escolas, conside-
radas como organizações dotadas de margens de autonomia e de de-
cisão de dia para dia mais importantes. Estes dois ‘esquecimentos’ 
inviabilizam que a formação tenha como eixo de referência o desen-
volvimento profissional dos professores, na dupla perspectiva do pro-
fessor individual e do coletivo docente. (NÓVOA, 1992, p. 24). 

Nóvoa (1992, p. 25) complementa considerando que: 
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a formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conheci-
mentos ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexivi-
dade crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente de uma 
identidade pessoal. Por isso é tão importante investir a pessoa e dar 
um estatuto ao saber da experiência. (NÓVOA, 1992, p. 25). 

Analisando o desenrolar histórico, é possível observar que “muitas das reformas do 

final do século XIX desenvolveram a burocracia em nome da profissionalização”, se-

gundo Nóvoa (1992, p. 41), bem como:  

as práticas estandardizadas de recrutamento, as políticas curriculares 
uniformes e os dispositivos de avaliação dos professores diminuíram 
as esferas da autonomia e da responsabilidade docente, como resul-
tado de uma crescente racionalização da didática e da organização 
escolar. (NÓVOA, 1992, p. 41). 

Mizukami (2002, p. 166) aborda que: 

em pesquisa realizada sobre a base de conhecimento dos docentes, 
os participantes consideraram, via de regra, o processo de aprendiza-
gem profissional como contínuo, ao longo de suas vidas, sendo que 
tal processo envolve capacitação técnica, senso crítico, autocrítica, re-
flexão, apoio científico e, para muitos, um pouco de arte. (MIZUKAMI, 
2002, p. 166). 

Complementa, esclarecendo que: 

os conhecimentos profissionais são essencialmente conhecimentos 
em ação e possuem enraizamento tanto na história de vida dos pro-
fessores, nas suas experiências, pessoais e profissionais, nos seus 
percursos formativos, quanto nas relações que vão sendo comparti-
lhadas e nos contextos em que estas se dão”. (MIZUKAMI, 2002, p. 
179) 

Masetto (1997, p. 53) sinaliza que “o papel do profissional educador é de fundamental 

importância como mediador de interesses e como indicador de pistas que apontem 

para o desenvolvimento dos educandos enquanto cidadãos”. 

MIZUKAMI (1986) aborda diferentes concepções sobre ensinar e aprender, que po-

dem fundamentar a ação docente, sendo elas 1. Abordagem Tradicional, 2. Aborda-

gem Comportamentalista, 3. Abordagem Humanista, 4. Abordagem Cognitivista e 5. 

Abordagem Sociocultural, elucidando que “o significado de ensinar diz respeito a: ins-
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truir, fazer saber, comunicar conhecimentos, mostrar, guiar, orientar, dirigir, desenvol-

ver habilidades – verbos que apontam para o professor enquanto agente principal e 

responsável pelo ensino” (MIZUKAMI, 1986). E prossegue, discorrendo que “a apren-

dizagem e o ensino são processos indissociáveis” e que “o ensinar se define em fun-

ção do aprender” (MIZUKAMI, 1986). 

1.2 O PAPEL DA PESQUISA NA FORMAÇÃO E NA PRÁTICA DOCENTE 

Segundo Mizukami (2005-2006):  

os formadores devem estar envolvidos com o projeto político pedagó-
gico do curso, construir parcerias com escolas e setores da comuni-
dade, trabalhar coletivamente e de forma integrada, elaborar docu-
mentação a ser apresentada aos órgãos oficiais, orientar Trabalhos de 
Conclusão de Curso, orientar pesquisas de Iniciação Científica, publi-
car regularmente etc. Tais indicadores envolvem, igualmente (mesmo 
no caso de instituições de ensino superior que não enfatizem a pes-
quisa acadêmica), condução de pesquisa e regularidade de publica-
ção. (MIZUKAMI, 2005-2006). 

Para Donald Schön (1992, p. 83): 

o processo de reflexão-na-ação pode ser desenvolvido numa série de 
“momentos” sutilmente combinados numa habilidosa prática de en-
sino. Existe, primeiramente, um momento de surpresa: um professor 
reflexivo permite-se ser surpreendido pelo que o aluno faz. Num se-
gundo momento, reflete sobre esse fato, ou seja, pensa sobre aquilo 
que o aluno disse ou fez e, simultaneamente, procura compreender a 
razão por que foi surpreendido. Depois, num terceiro momento, refor-
mula o problema suscitado pela situação; talvez o aluno não seja de 
aprendizagem lenta, mas, pelo contrário, seja exímio no cumprimento 
das instruções. Num quarto momento, efetua uma experiência para 
testar a sua nova hipótese; por exemplo, coloca uma nova questão ou 
estabelece uma nova tarefa para testar a hipótese que formulou sobre 
o modo de pensar do aluno. Este processo de reflexão-na-ação não 
exige palavras. Por outro lado, é possível olhar retrospectivamente e 
refletir sobre a reflexão-na-ação. Após a aula, o professor pode pensar 
no que aconteceu, no que observou, no significado que lhe deu e na 
eventual adoção de outros sentidos. Refletir sobre a reflexão-na-ação 
é uma ação, uma observação e uma descrição, que exige o uso de 
palavras. (SCHÖN, 1992, p. 83). 

Contudo, Schön adverte que “à medida que os professores tentam criar condições 

para uma prática reflexiva, é muito possível que se venha a confrontar com a burocra-

cia escolar” (SCHÖN, 1992, p. 87). 
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Considerando a abordagem cognitivista tratada por Mizukami (1986, p. 78), “o profes-

sor deve assumir papel de investigador, pesquisador, orientador, coordenador, le-

vando o aluno a trabalhar o mais independentemente possível”. 

Ao tratar do desenvolvimento pessoal do professor, Nóvoa (1992, p. 25) acredita que 

“a formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que forneça aos profes-

sores os meios de um pensamento autônomo e que facilite as dinâmicas de autofor-

mação participada”. 

Nóvoa (1992, p. 30) considera também que “a dinamização de dispositivos de inves-

tigação-ação e de investigação-formação pode dar corpo à apropriação pelos profes-

sores dos saberes que são chamados a mobilizar no exercício de sua profissão”. As-

sim, “um professor reflexivo tem a tarefa de encorajar e reconhecer, e mesmo de dar 

valor à confusão de seus alunos.” (NÓVOA, 1992, p. 85) 

Tratando do processo reflexivo, Nóvoa (1992, p. 103) afirma que: 

a reflexão implica a imersão consciente do homem no mundo da sua 
experiência, um mundo carregado de conotações, valores, intercâm-
bios simbólicos, correspondências afetivas, interesses sociais e cená-
rios políticos. O conhecimento acadêmico, teórico, científico ou téc-
nico, só pode ser considerado instrumento dos processos de reflexão 
se for integrado significativamente, não em parcelas isoladas da me-
mória semântica, mas em esquemas de pensamento mais genérico 
ativados pelo indivíduo quando interpreta a realizadade concreta em 
que vive e quando organiza a sua própria experiência. (NÓVOA, 1992, 
p. 103). 

Marli E. D. A. de André e Maria Rita N. S. Oliveira (1997, p. 8) tratam das preocupa-

ções principais da área da Didática que, do século XVII até o princípio do século XIX, 

consistiam nas finalidades da educação e do ensino e os conteúdos culturais a serem 

dominados pelos homens. Prossegue informando que:  

do século XIX até a primeira metade do século XX, essas preocupa-
ções vão se reduzindo ao estudo de métodos e técnicas para ensinar, 
desvinculado de preocupações com finalidades, propondo-se o mé-
todo experimental na pesquisa, para a construção do saber didático, 
e, no ensino, à luz do escolanovismo, a substituição dos métodos ver-
bais e intuitivos pelos métodos ativos. (ANDRÉ; OLIVEIRA, 1997, p. 
8). 
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Do início da década de 1950 até quase o final da década de 1970, segundo André e 

Oliveira (1997, p. 8):  

as sistematizações e as práticas didáticas apresentam como caracte-
rísticas principais o privilégio de seu caráter metodológico como con-
junto de procedimentos e técnicas de ensino que buscam garantir a 
eficiência na aprendizagem dos alunos, e a defesa da concepção da 
neutralidade científica e pedagógica. (ANDRÉ; OLIVEIRA, 1997, p. 8). 

Em relação à metodologia do ensino de Didática, Martins (1989) afirma que o processo 

de ensino tem que deslocar o seu eixo da transmissão-assimilação de conhecimento 

para a sistematização coletiva do conhecimento, sendo que essa proposta apoia-se 

nos pressupostos de que a escola educa mais pela forma como organiza o processo 

de ensino do que pelos conteúdos ideológicos que veicula, e, de que no processo 

contraditório entre a formação acadêmica recebida e a realidade de sua sala de aula, 

o professor gera uma didática prática na qual podem estar contidos os germes de uma 

teoria pedagógica alternativa. 

André (1997, p. 21) apoia-se no princípio de que: 

os conhecimentos são construídos por meio da ação e da interação. 
Assim, o sujeito aprende quando ele se envolve ativamente no pro-
cesso de produção de conhecimentos através da mobilização das 
suas atividades mentais e da interação com o outro, mediada pela lin-
guagem. (ANDRÉ; OLIVEIRA, 1997, p. 21). 

Masetto (1992, p. 23) aborda que a partir de pesquisa realizada com alunos e profes-

sores, a qual indicou condições facilitadoras de aprendizagem em sala de aula, entre 

elas que:  

A definição do conteúdo do curso facilitou a aprendizagem quando se 
orientou pelos seguintes critérios: – os assuntos se manifestaram úteis 
aos alunos, trazendo o dia-a-dia para dentro da sala de aula e propici-
ando aplicações práticas do estudo realizado; - os temas focalizados 
relacionavam-se com os conhecimentos, com a experiência, com a re-
alidade profissional e com as necessidades dos alunos; - a busca de 
solução para os problemas e questões debatidas se fazia de forma 
conjunta entre Professor e Alunos, trocando suas experiências e co-
nhecimentos. (MASETTO, 1992, p. 23). 

A mesma pesquisa, mencionada por Masetto, identificou características do Professor 

como itens facilitadores de aprendizagem, entre eles: “coerência entre discurso e 



31 

 

 
 

ação; - segurança, abertura à crítica e às propostas dos alunos, capacidade de diá-

logo; - competência didática; - preocupação com os alunos e seus interesses.” 

(MASETTO, 1992, p. 23). 

A sala de aula, segundo Masetto (1992, p. 71), “funciona como um espaço aberto 

impregnando-se de realidade num movimento de mão dupla: recebendo a realidade, 

trabalhando-a e desenvolvendo-a enriquecida com o conhecimento e a ciência”. 

Nesse sentido, refletindo sobre a cultura escolar e seus aspectos históricos, influenci-

ados pela progressão do capitalismo, que resultou em grandes transformações eco-

nômicas e técnicas, é possível entender o surgimento e desenvolvimento do ensino 

de profissões, especialmente no Brasil, a partir da Segunda Guerra Mundial, que afe-

tou as condições materiais de trabalho e os tipos de profissionais necessários. O de-

senrolar de tais transformações culmina no cenário atual da educação profissional, 

sobretudo, na atuação do professor inserido no contexto de instituições educacionais 

dessa natureza, como as empresas que compõem o Sistema S, entre elas o Senac – 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, com perfil de atuação e ferramentas 

de aprendizagem específicas a exemplo das parcerias empresa-escola. 

  



32 

 

 
 

2 O ENSINO TÉNICO, O SENAC E AS PARCERIAS 

Neste capítulo, dividido em quatro subitens, aborda-se o surgimento e o perfil de ins-

tituições que atuam com a educação profissional no Brasil, e, mais especificamente 

as empresas que compõem o Sistema S, entre elas o Senac – Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial. Também são apresentadas características do ensino téc-

nico e a atuação do professor no cenário atual, cujas necessidades e processos de 

aprendizagem são tratados nos dois últimos subitens, relacionando-os com as possi-

bilidades de parcerias educacionais e os casos reais apresentados na sequência. 

2.1  O ENSINO TÉCNICO 

A Educação Profissional e Tecnológica no Brasil é regulamentada e se baseia em 

normatizações específicas do campo do trabalho e do emprego. 

O Ministério da Educação (2016), quando do Centenário da Rede Federal de Educa-

ção Profissional e Tecnológica, publicou um histórico sobre a educação profissional 

no Brasil, cuja reprodução parcial é apresentada a seguir: 

O Presidente do Estado do Rio de Janeiro (como eram chamados os 
governadores na época), Nilo Peçanha iniciou no Brasil o ensino téc-
nico por meio do Decreto n° 787, de 11 de setembro de 1906, criando 
quatro escolas profissionais naquela unidade federativa: Campos, Pe-
trópolis, Niterói, e Paraíba do Sul, sendo as três primeiras, para o en-
sino de ofícios e a última à aprendizagem agrícola. 

[...] Com o falecimento de Afonso Pena, em julho de 1909, Nilo Peça-
nha assume a Presidência do Brasil e assina, em 23 de setembro de 
1909, o Decreto nº 7.566, criando, inicialmente em diferentes unidades 
federativas, sob a jurisdição do Ministério dos Negócios da Agricultura, 
Indústria e Comércio, dezenove “Escolas de Aprendizes Artífices”, 
destinadas ao ensino profissional, primário e gratuito. 

[...] em 13 de janeiro de 1937, foi assinada a Lei 378 que transformava 
as Escolas de Aprendizes e Artífices em Liceus Profissionais, destina-
dos ao ensino profissional, de todos os ramos e graus. 

[...] O Decreto nº 4.127, de 25 de fevereiro de 1942 transforma as Es-
colas de Aprendizes e Artífices em Escolas Industriais e Técnicas, 
passando a oferecer a formação profissional em nível equivalente ao 
do secundário. A partir desse ano, inicia-se, formalmente, o processo 
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de vinculação do ensino industrial à estrutura do ensino do país como 
um todo, uma vez que os alunos formados nos cursos técnicos fica-
vam autorizados a ingressar no ensino superior em área equivalente 
à da sua formação. 

[...] No ano de 1959, as Escolas Industriais e Técnicas são transfor-
madas em autarquias com o nome de Escolas Técnicas Federais. As 
instituições ganham autonomia didática e de gestão. Com isso, inten-
sificam a formação de técnicos, mão de obra indispensável diante da 
aceleração do processo de industrialização. 

[...] A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira - LDB, nº. 
5.692, de 11 de agosto de 1971, torna, de maneira compulsória, téc-
nico-profissional, todo currículo do segundo grau. Um novo paradigma 
se estabelece: formar técnicos sob o regime da urgência. Nesse 
tempo, as Escolas Técnicas Federais aumentam expressivamente o 
número de matrículas e implantam novos cursos técnicos. 

[...] Em 1994 a Lei nº 8.948, de 8 de dezembro dispõe sobre a institui-
ção do Sistema Nacional de Educação Tecnológica, transformando, 
gradativamente, as Escolas Técnicas Federais e as Escolas Agrotéc-
nicas Federais em Centros Federais de Educação Tecnológica – 
CEFETs, mediante decreto específico para cada instituição e em fun-
ção de critérios estabelecidos pelo Ministério da Educação, levando 
em conta as instalações físicas, os laboratórios e equipamentos ade-
quados, as condições técnico-pedagógicas e administrativas, e os re-
cursos humanos e financeiros necessários ao funcionamento de cada 
centro. 

[...] Em 20 de novembro de 1996 foi sancionada a Lei 9.394 conside-
rada como a segunda LDB, que dispõe sobre a Educação Profissional 
num capítulo separado da Educação Básica, superando enfoques de 
assistencialismo e de preconceito social contido nas primeiras legisla-
ções de educação profissional do país, fazendo uma intervenção so-
cial crítica e qualificada para tornar-se um mecanismo para favorecer 
a inclusão social e democratização dos bens sociais de uma socie-
dade. Além disso, define o sistema de certificação profissional que per-
mite o reconhecimento das competências adquiridas fora do sistema 
escolar. 

[...] O Decreto 2.208/1997 regulamenta a educação profissional e cria 
o Programa de Expansão da Educação Profissional – PROEP. 
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[...] O Decreto 5.154/2004 permite a integração do ensino técnico de 
nível médio ao ensino médio.4 (BRASIL, 2016). 

Complementando o histórico, é importante destacar a definição pelo Conselho Nacio-

nal de Educação, em 20025, de diretrizes curriculares nacionais gerais para a Educa-

ção Profissional Tecnológica, ofertada em cursos de graduação, bem como a integra-

ção da Educação Profissional aos diferentes níveis e modalidades da Educação Na-

cional em 20086, e, por fim, a institucionalização do PRONATEC em 20117, que em 

seu artigo 20 integrou o Senac ao Sistema Federal de Ensino. 

A partir da análise cronológica das referências legais em torno da educação profissi-

onal, pode-se destacar a partir de 1996 (QUADRO 2): 

QUADRO 2 

LEGISLAÇÃO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL A PARTIR DE 1996 

1996 Lei nº 93348 – Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Profissional 

1999 Resolução CNE/CEB nº 49 – Em conformidade com a definição do Parecer 

CNE/CEB nº 16. 

Parecer CNE/CEB nº 1610 – Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

educação profissional técnica de nível médio, segundo a Câmara de Educa-

ção Básica do Conselho 

2002 Resolução CNE/CP nº 311 – Em conformidade com a definição do Parecer 

CNE/CP nº 29. 

                                            
4 Informações extraídas do site do Ministério da Educação: <http://portal.mec.gov.br/setec/arqui-

vos/centenario/historico_educacao_profissional.pdf>. Acesso em 13 abr. 2016. 
5 Resolução CNE/CP nº 3/2002. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arqui-

vos/pdf/CP032002.pdf>. Acesso em 18 fev. 2016. 
6 Lei nº 11.741/2008: Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2008/Lei/L11741.htm>. Acesso em: 10 mar. 2016. 
7 Lei 12.513/2011: Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2011/lei/l12513.htm>. Acesso em: 13 abr.2016>. 
8 Informação extraída do site do Governo Federal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/cci-

vil_03/leis/1995_1997/L9334.htm>. Acesso em: 13 abr. 2016. 
9  Informação extraída do site do Ministério da Educação. Disponível em: <http://por-

tal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_99.pdf>. Acesso em: 14 fev. 2016. 
10 Informação extraída do site do conselho Nacional de Educação. Disponível em: <http://www.educa-

cao.pr.gov.br/arquivos/File/pareceres/parecer161999.pdf>. Acesso em: 13 mar. 2016. 
11 Informação extraída do site do Ministério da Educação. Disponível em: <http://por-

tal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CP032002.pdf>. Acesso em: 18 fev. 2016. 
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Parecer CNE/CP nº 2912 – Define Diretrizes Curriculares Nacionais gerais 

para a Educação Profissional Tecnológica, ofertada em cursos de gradua-

ção. 

2004 Decreto nº 5.154 13– Regulamenta o §2º do art. 36 e os artigos 39 a 41 da 

LDB 9.394/1996, definindo as modalidades de Educação profissional; reite-

rando o uso de itinerários formativos ou de trajetórias de formação no de-

senvolvimento dos cursos e programas para aproveitamento contínuo e ar-

ticulado dos estudos e definindo as formas de articulação entre educação 

profissional de nível médio com o ensino médio. 

2006 Decreto Federal nº 5.77314 – Orienta o Ensino Superior de Graduação, dis-

pondo sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação 

de instituições de educação superior e de cursos superiores de graduação 

no sistema federal de ensino.  

2007 Portaria Normativa nº 4015 – Institui o e-MEC, sistema eletrônico de fluxo de 

trabalho e gerenciamento de informações relativas aos processos de regu-

lação, avaliação e supervisão da educação superior no sistema federal de 

ensino. 

2008 Lei nº 11.74116 – Altera dispositivos da LDB, de capítulo do título V. Trata da 

integração da educação profissional aos diferentes níveis e modalidades da 

educação nacional. 

2011 Lei nº 12.51317 – Institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 

e Emprego (Pronatec), que em seu Artigo 20, integrou o Senac ao Sistema 

Federal de Ensino. 

                                            
12 Informação extraída do site do Ministério da Educação. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/se-

tec/arquivos/pdf_legislacao/superior/legisla_superior_parecer292002>.pdf. Acesso em: 18 fev. 
2016. 

13 Informação extraída do site do Governo Federal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5154.htm. Acesso em: 13 mar. 216. 

14 Informação extraída do site do Governo Federal. Disponível em: http://www2.mec.gov.br/sapi-
ens/portarias/dec5773.htm. Acesso em: 14 mar. 2016. 

15 Informação extraída do site do Ministério da Educação. Disponível em: <http://www.mpsp.mp.br/por-
tal/page/portal/cao_consumidor/legislacao/leg_escola/Port-Mec-07-40.pdf>. Acesso em: 13 abr. 
2016. 

16 Informação extraída do site do Governo Federal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11741.htm>. Acesso em: 10 mar. 2016. 

17  ______. 
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2012 Portaria MEC nº 98418 – Trata da integração dos serviços Nacionais de 

Aprendizagem no que tange à oferta de cursos técnicos de nível médio. 

Resolução CNE/CEB nº 619 – Em conformidade com a definição do Parecer 

CNE/CEB nº 11. 

Resolução Senac nº 94320 – Primeira regulamentação do Conselho Nacional 

do Senac sobre a integração ao Sistema Federal de Ensino. 

Parecer CNE/CEB nº 1121 – Redefinição das Diretrizes Curriculares Nacio-

nais. Redefinição das bases para o planejamento de cursos e programas de 

Educação Profissional, segundo itinerários formativos, por parte das instru-

ções de Educação Profissional e Tecnológica – são os Catálogos Nacionais 

de Cursos mantidos pelos órgãos próprios do MEC e a Classificação Brasi-

leira de Ocupações (CBO). 

Portaria MTE nº 72322 – Define a duração e carga horária dos Programas de 

Aprendizagem e regulamenta os conteúdos destes cursos. 

2013 Lei nº 12.816 23– Nova redação à Lei nº 12.513/2011, tendo incluído o Senac 

no Sistema Federal de Ensino, na condição de mantenedor, ampliando sua 

autonomia para a criação e oferta de cursos e programas de Educação Pro-

fissional e Tecnológica. 

Portaria MEC nº 16824 – Dispõe sobre a oferta da Bolsa-Formação no âmbito 

do Pronatec, de que trata a Lei nº 12.513/2011. 

                                            
18 Informação extraída do site do Ministério da Educação. Disponível em: <http://www.lex.com.br/le-

gis_23520654_PORTARIA_N_984_DE_27_DE_JULHO_D>. Acesso em: 14 abr. 2016. 
19 Informação extraída do site do Conselho Nacional de Educação. Disponível em: <http://por-

tal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=11663-rceb006-12-pdf&ca-
tegory_slug=setembro-2012-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 13 mar. 2016. 

20 Informação extraída do site do Senac. Disponível em: <http://www.ap.senac.br/assets/2-resolu-
cao_943.pdf>. Acesso em: 16 abr. 2016. 

21 Informação extraída do site: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=down-
load&alias=10804-pceb011-12-pdf&category_slug=maio-2012-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 16 
abr. 2016. 

22 Informação extraída do site do Ministério do Trabalho e Emprego. Disponível em: <http://www.nor-
maslegais.com.br/legislacao/portaria-mte-723-2012.htm>. Acesso em: 14 abr. 2016. 

23 Informação extraída do site do Governo Federal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12816.htm>. Acesso em: 13 abr. 2016. 

24 Informação extraída do site do Ministério da Educação. Disponível em: <http://prona-
tec.mec.gov.br/images/stories/pdf/port_168_070313.pdf>. Acesso em 14 abr. 2016. 
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2014 Lei nº 13.00525 – Aprovação do novo Plano Nacional de Educação – inclusão 

dos Serviços Nacionais de Aprendizagem às metas para melhoria da forma-

ção para o trabalho. 

Decreto nº 8.26826 – Alterou o Decreto nº 5.154/2004 – Organização dos 

currículos de educação profissional segundo itinerários formativos ou traje-

tórias de formação, em conformidade às diretrizes curriculares nacionais de-

finidas pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educa-

ção para a educação profissional técnica de nível médio. 

Resolução CNE/CEB nº 0127, que atualiza e define novos critérios para com-

posição do Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos (CNCT) 

2015 Portaria MEC nº 817 28– Alterou a Portaria MEC nº 168/2013, dispondo sobre 

a oferta do Bolsa-Formação no âmbito do Pronatec. 

  

 

                                            
25 Informação extraída do site do Governo Federal. Disponível em: <http://presrepublica.jusbra-

sil.com.br/legislacao/125099097/lei-13005-14>. Acesso em: 13 abr. 2016. 
26 Informação extraída do site do Governo Federal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/cci-

vil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8268.htm>. Acesso em: 14 mar. 2016. 
27 Informação extraída do site do Conselho Nacional de Educação. Disponível em: 

<http://www.cps.sp.gov.br/emissao-de-parecer-tecnico/resolucao-cne-ceb-1-2014.pdf>. Acesso 
em: 13 mar. 2016. 

28 Informação extraída do site do Ministério da Educação. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/in-
dex.php?option=com_docman&view=download&alias=18043-14-8-15port-817&cate-
gory_slug=agosto-2015-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 14 abr. 2016. 

 



38 

 

 
 

Nos últimos anos, com a aceleração do processo de desenvolvimento da economia 

brasileira, a modalidade vem ganhando novo fôlego, isso porque os cursos técnicos 

propiciam, em tempo relativamente curto, um corpo de conhecimento consistente para 

a ocupação de postos de nível médio nos estabelecimentos do mercado de trabalho.  

Rehem (2009) afirma que “em busca de competitividade sem limites, as empresas 

buscam incorporar ciência e tecnologia perante a economia globalizada, assumindo 

processos de mudanças cada vez mais velozes” (REHEM, 2009, p. 27). 

Nesse novo contexto, características relacionadas a procedimentos de gerencia-

mento, controle, qualidade e competitividade conduzem, de acordo com Rehem 

(2009), em todos os setores da produção, à necessidade de profissionais de novo tipo, 

com atributos pessoais que possibilitem flexibilidade e criticidade para enfrentar o 

novo trabalho. Rehem (2009) prossegue com sua reflexão, elucidando que tais capa-

cidades, determinadas pelas transformações do mundo do trabalho, exigem, para sua 

efetiva construção, outro tipo de pedagogia, além de políticas educacionais vigorosas 

para sua consecução. 

O atual cenário produtivo, segundo Rehem (2009), assinalado por inovações tecnoló-

gicas, organizacionais e gerenciais, define-se pela integração e flexibilidade dos pro-

cessos produtivos e de gestão do trabalho. Nesse sentido, o autor complementa in-

formando que 

as estratégias de inovação vinculadas a esse novo modelo estão si-
nalizando mudanças no conteúdo da qualificação, fazendo emergir tra-
balhadores com perfis enriquecidos. O autor ainda elucida que neste 
novo cenário do mundo do trabalho, a educação tem papel preponde-
rante a realizar, considerando as novas implicações da relação edu-
cação-trabalho, sobretudo no que se refere aos impactos sobre a re-
lação entre educação e empregabilidade. (REHEM, 2009, p. 46). 

Dessa forma: 

Nos cenários que marcam o trabalho na contemporaneidade e que 
exigem novas capacidades aos trabalhadores, a educação para fazer 
aprender a trabalhar tem, necessariamente, novas funções a cumprir, 
novos desafios a enfrentar. Com o fim do kit emprego, na nova ordem 
econômica, e com o novo perfil delineado para enfrentar o mundo do 
trabalho, a formação profissional centrada no ensino de técnicas, na 
transmissão de conhecimentos, na fragmentação disciplinar, na dico-
tomia teoria/prática, na pedagogia de trabalho taylorista/fordista, nas 
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séries metódicas, não dá conta de formar o novo profissional deman-
dado. (REHEM, 2009, p. 56). 

É importante que o professor que forma o profissional, segundo REHEM (2009), saiba 

integrar teoria e prática, fazer o aluno construir o conhecimento e defrontar-se com o 

real, problematizar o conhecido e o não conhecido, desvelar a realidade, articular, 

mobilizar e colocar em ação os conhecimentos para solucionar problemas inusitados 

e rotineiros. 

Considerando que a educação profissional está presente na cultura brasileira há mais 

de um século, podemos considerar que o seu fortalecimento se deu a partir do Decreto 

nº 4.12729, de 25 de fevereiro de 1942 que transforma as Escolas de Aprendizes e 

Artífices em Escolas Industriais e Técnicas, passando a oferecer a formação profissi-

onal em nível equivalente ao do secundário. 

Nesse período, de acordo com o Ministério da Educação (2009), teve início o processo 

de vinculação do ensino industrial à estrutura do ensino do país como um todo, uma 

vez que os alunos formados nos cursos técnicos ficavam autorizados a ingressar no 

ensino superior em área equivalente à da sua formação. 

Assim, para atender a demanda do novo período do país, surgem duas fortes atua-

ções do ensino técnico no país: na década de 40 há a consolidação do sistema S e 

na década de 50 as Escolas Industriais e Técnicas são transformadas em autarquias 

com o nome de Escolas Técnicas Federais. 

2.2 O “SISTEMA S” 

“Sistema S” (BRASIL, Senado Federal, 2016) é o termo que define o conjunto de or-

ganizações das entidades corporativas voltadas para o treinamento profissional, as-

sistência social, consultoria, pesquisa e assistência técnica, que além de terem seu 

                                            
29 Informação extraída do site do Governo Federal. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/le-

gin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-4127-25-fevereiro-1942-414123-publicacaooriginal-1-
pe.html>. Acesso em: 13 mar. 2016. 
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nome iniciado com a letra S, têm raízes comuns e características organizacionais si-

milares.30  

As entidades corporativas mais conhecidas do “Sistema S” são: Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI), serviço Social do Comércio (SESC), Serviço Social 

da Indústria (SESI), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). O conjunto de entida-

des também compreende o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), Ser-

viço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP), Serviço Nacional do 

Transporte (SEST) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT). 

Tais instituições foram criadas gradativamente, sendo que as mais antigas (Senac, 

Sesc, Senai e Sesi), datam da década de 40, e, a partir daí, foram instituídas outras 

instituições voltadas para o atendimento de necessidades específicas do período de 

desenvolvimento do país, sendo: Sebrae em 1972, Senar em 1991 Sest e Senat em 

1993 e Sescoop em 1999. 

Nesse sentido, é importante esclarecer que o “Sistema S” não tem um marco de cria-

ção, sendo mais apropriadamente considerado como uma forma de designar as insti-

tuições que fazem parte dele. 

O Senai (2015) configura-se como sistema estruturado em base federativa, que de-

senvolve ampla gama de programas de formação profissional, buscando atender às 

carências da mão-de-obra industrial brasileira, sempre em função das peculiaridades 

de cada região do país. Atua em diferentes frentes — desde a educação de menores 

para o trabalho e a formação de técnicos e tecnólogos industriais, até a realização de 

treinamentos ágeis e rápidos, destinados a adultos. Um dos objetivos da instituição é 

realizar, em escolas instaladas e mantidas pela Instituição, ou sob forma de coopera-

ção, a aprendizagem industrial a que estão obrigadas as empresas de categorias eco-

nômicas sob sua jurisdição, nos termos de dispositivo constitucional e da legislação 

ordinária. 

                                            
30 Informação extraída do site do Senado Federal. Disponível em: <http://www12.senado.leg.br/noti-

cias/glossario-legislativo/sistema-s>. Acesso em 14: abr. 2016. 
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O Sesi (2015) é uma entidade de direito privado, nos termos da lei civil, estruturada 

em base federativa para prestar assistência social aos trabalhadores industriais e de 

atividades assemelhadas em todo o País. Exerce papel fundamental no desenvolvi-

mento social brasileiro, colaborando efetivamente com a melhoria da qualidade de 

vida do trabalhador da indústria, seus familiares e comunidade em geral por meio de 

seus serviços nos campos da educação, saúde, lazer e esporte, cultura, alimentação 

e outros. Sua missão é promover a qualidade de vida do trabalhador e de seus de-

pendentes, com foco em educação, saúde e lazer, e estimular a gestão socialmente 

responsável da empresa industrial. 

O Senac (SENAC DN, 2016) é o principal agente da educação profissional voltado 

para o Setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, conforme informações mais 

detalhadas no item 2.3. 

O Sesc (2015) é uma entidade privada que tem como objetivo proporcionar bem-estar 

e qualidade de vida dos trabalhadores do setor do comércio de bens, turismo e servi-

ços e seus familiares, promovendo ações no campo da educação, saúde, cultura, la-

zer e assistência. Suas ações propagam princípios humanísticos e universais, promo-

vendo melhor condição de vida para os comerciários e seus familiares, por meio de 

serviços que fortalecem o exercício da cidadania e contribuem com o desenvolvimento 

socioeconômico e cultural. 

O Sebrae (2015) promove a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos em-

preendimentos de micro e pequeno porte – aqueles com faturamento bruto anual de 

até R$ 3,6 milhões. Atua com foco no fortalecimento do empreendedorismo e na ace-

leração do processo de formalização da economia por meio de parcerias com os se-

tores público e privado, programas de capacitação, acesso ao crédito e à inovação, 

estímulo ao associativismo, feiras e rodadas de negócios. O seu portfólio conta com 

cursos, seminários, consultorias e assistência técnica para pequenos negócios de to-

dos os setores. 

O Senar (2015) tem como função cumprir a missão estabelecida pelo seu Conselho 

Deliberativo, composto por representantes do governo federal e das classes trabalha-

dora e patronal rural. Atua com ações de Formação Profissional Rural, atividades de 

Promoção Social, ensino técnico de nível médio, presencial e a distância, e produção 



42 

 

 
 

assistida, por meio de cursos e capacitações para desenvolver competências profis-

sionais e sociais em aproximadamente 300 profissões do meio rural. E a Administra-

ção Central do Senar também tem um portfólio de programas especiais. 

O Sest e o Senat (2015) foram criados a partir de um processo de conscientização do 

setor e de entidades sindicais. As entidades atuam na formação e na qualificação de 

profissionais para o mercado, por meio de cursos e serviços especializados. O objetivo 

dessas instituições é articular ações de desenvolvimento profissional e promoção so-

cial em um ambiente favorável às práticas educativas e com espaços, ferramentas e 

tecnologias dedicados ao conhecimento e à qualificação, contribuindo para o aumento 

da produtividade, da competitividade e do fortalecimento do setor de transporte brasi-

leiro. 

O Sescoop (2015) surgiu com o objetivo de contribuir para a revitalização das coope-

rativas paulistas, funcionando como um aliado cultural, econômico e social. Atua, prin-

cipalmente, em três diferentes frentes: formação profissional, promoção social e mo-

nitoramento das cooperativas, por meio de programas e projetos que refletem direta-

mente na capacitação de pessoas ligadas às cooperativas, além de programas de 

caráter social que promovem integração, lazer e cultura do público cooperativista e 

das comunidades. 

Em 2011, a Lei nº 12.51331, de 26 de outubro, alterada pela Lei nº 12.816/201332, 

reconheceu a atuação dos Serviços Nacionais de Aprendizagem que se tornaram va-

lorizados por sua vinculação ao Sistema Federal de Ensino, passando a ter autonomia 

nas ações educacionais, conforme legislação específica. 

A manutenção financeira ocorre por meio de alíquotas de Repasse ao “Sistema S” 

(APÊNDICE A) pagas pelas empresas por meio de contribuições sindicais, definidas 

pelo seu enquadramento no código Fundo de Previdência e Assistência Social 

(FPAS)33. 

                                            
31 Informação extraída do site do Governo Federal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/cci-

vil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12513.htm>. Acesso em: 13 abr. 2016. 
32 Informação extraída do site do Governo Federal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/cci-

vil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12816.htm>. Acesso em: 13 abr. 2016. 
33 Informação Extraída do site do Senado federal. Disponível em: <http://www12.senado.leg.br/noti-

cias/glossario-legislativo/sistema-s>. Acesso em: 14 abr. 2016. 
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As entidades corporativas que compõem o “Sistema S” são responsáveis por uma 

rede de escolas, laboratórios e centro tecnológicos espalhados por todo o território 

nacional, que promovem cursos gratuitos e também cursos pagos, geralmente com 

preços acessíveis aos oferecidos por instituições particulares de ensino, com a finali-

dade de contribuir na qualificação e formação profissional dos trabalhadores. 

Em 2008 houve um acordo34 entre o Governo Federal e quatro das instituições que 

compõem o “Sistema S” – Sesc, Sesi, Senac e Senac, sendo que entre as medidas 

está a aplicação de dois terços das receitas líquidas do Senai e Senac na oferta de 

vagas gratuitas de cursos de formação para estudantes de baixa renda ou trabalha-

dores. Já o Sesi e o Sesc destinaram um terço de seus recursos à educação, além do 

aumento da carga horária dos cursos de formação inicial para 16 horas, no mínimo. 

Até 2014 (conforme previsto no acordo) essas duas instituições destinaram 66,66% 

de suas receitas líquidas, ou seja, dois terços dos seus recursos para a formação de 

estudantes de baixa renda e de trabalhadores. 

2.3 O SENAC35 

O Senac (SENAC DN, 2016) foi criado em 10 de janeiro de 1946 pelos Decretos-lei 

8.621 e 8.622 (APÊNDICE B), que autorizaram a Confederação Nacional do Comércio 

a instalar e administrar, em todo o país, escolas de aprendizagem comercial. O Ser-

viço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), organização de natureza privada 

sem fins lucrativos, voltada para o desenvolvimento de pessoas e organizações, atua 

de forma descentralizada e autônoma em cada um dos estados da federação, por 

meio de atividades contínuas e atuação comprometida com a responsabilidade social. 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) é, desde sua criação, princi-

pal agente da educação profissional voltado para o Setor do Comércio de Bens, Ser-

viços e Turismo. 

                                            
34 Informação extraída do site do Sistec. Disponível em: <http://sitesistec.mec.gov.br/consulta-publica-

ao-acordo-do-sistema-s>. Acesso em: 13 abr. 2016. 
35  As informações deste subitem foram extraídas do site do Senac – Departamento Nacional. Dispo-

nível em: <http://www.senac.br/institucional/senac.aspx>. Acesso em: 16 abr. 2016. 
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Mais de 55 milhões de atendimentos já foram prestados pelo Senac. A Instituição ofe-

rece a sua experiência a trabalhadores e empresários, com programações presenciais 

e a distância, de norte a sul do Brasil. 

São milhares de programações, em centenas de ambientes educacionais de ponta e 

especializados, como as empresas pedagógicas e as unidades móveis, espalhados 

em mais de 3 mil municípios, em todos os estados do país e no Distrito Federal. 

Além disso, trabalha oportunidades para o desenvolvimento do trabalhador brasileiro 

como o Programa Senac de Gratuidade, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego (Pronatec), do Governo Federal, e tantas outras. 

A estrutura organizacional do Sistema Senac compreende a Administração Nacional 

e 27 Administrações Regionais. 

Integram a Administração Nacional: 

 

Conselho Nacional - órgão deliberativo máximo do Sistema Senac, 

de estrutura tripartite (governo, empresários e trabalhadores), dirigido 

pelo presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Ser-

viços e Turismo. 

Departamento Nacional (DN) - órgão executivo da Administração 

Nacional, responsável pela coordenação das políticas e diretrizes na-

cionais do Sistema Senac e pela assistência técnica aos Departamen-

tos Regionais (DRs). 

Conselho Fiscal - órgão de deliberação coletiva de fiscalização orça-

mentária, contábil e financeira, estruturado no Regulamento do Se-

nac, composto por dois representantes do comércio, dois represen-

tantes sindicais e três representantes indicados pelo governo. 

 

http://www.senac.br/programas/programa-senac-de-gratuidade.aspx
http://www.senac.br/programas/pronatec.aspx
http://www.senac.br/programas/pronatec.aspx
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O Senac oferece, de forma subsequente ou concomitante com a Educação Básica, 

uma vasta programação em atividades de educação realizadas por meio de três tipos 

de ensino: 

 

Presencial 

As aulas ocorrem em laboratórios ou em ambientes tradicionalmente 

identificados como salas de aula, por meio de interação direta entre 

professor e aluno. Nessa modalidade são utilizados materiais didáti-

cos diversos, como: impressos, CD, DVD e outros. 

Semipresencial 

Modalidade de ensino na qual as aulas ocorrem em duas fases distin-

tas e complementares: relação direta do professor com o aluno e mo-

mentos individualizados de estudos, orientados a distância, sem a 

presença física do instrutor. 

A distância 

As aulas realizam-se pela utilização de meios e tecnologias de infor-

mação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo 

atividades educativas em lugares ou tempos diversos. 

 

De acordo com os termos do artigo 20 da Lei n.º 12.513, de 26 de outubro de 2011, 

na redação dada pela Lei n.º 12.816, de 5 de junho de 2013, o Senac passa a ter 

autonomia para criação e oferta de cursos e programas de Educação Profissional e 

Tecnológica nas modalidades presencial e à distância, mediante autorização dos res-

pectivos Conselhos Regionais, na qualidade de Órgão Colegiado Superior, dos De-

partamentos Regionais. 

Os Planos de Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio do Senac, são 

organizados por eixos tecnológicos em concordância com o Catálogo Nacional de 

Cursos Técnicos, instituído pelo Ministério da Educação, garantindo a observância da 
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legislação vigente, das normas regulamentares e das Diretrizes da Educação Profis-

sional do Senac, aliadas a manutenção da autonomia, acrescida da flexibilidade dos 

processos acadêmicos regionais. 

Para a elaboração dos planos de cursos as equipes do Senac promovem reuniões 

com consultores externos, pesquisas mercadológicas, visitas técnicas em ambientes 

laborais, entrevistas com representantes de empresas e de conselhos profissionais, 

entre outras ações que contribuam na construção do perfil do profissional contempo-

râneo. Além de fatores de inovação que possam determinar mudanças nas atividades, 

processos, métodos e técnicas, cumprindo com excelência a missão de educar para 

o trabalho em atividades do comércio de bens, serviços e turismo. 

2.3.1 O Senac São Paulo 36 

O primeiro Conselho Regional do Senac São Paulo (2015) foi eleito em 13 de julho de 

1946 e sua Administração Regional passou a funcionar em 1º de setembro daquele 

ano. 

Pioneiros, em 1947, apresentou a Universidade do Ar, que ensinava pelas ondas do 

rádio. Acompanhou a evolução tecnológica e, hoje, pratica a inclusão educacional por 

meio de avançados recursos digitais, o que permite falar a pessoas do Brasil inteiro.  

O Grande Hotel São Pedro, passou a fazer parte da instituição a partir de 1969, e o 

Grande Hotel Campos do Jordão, em 1998, oferecendo aos estudantes a vivência de 

rotinas profissionais, enquanto os hóspedes encontram alto padrão de serviços.  

No ensino superior, ingressou em 1989, com o curso Tecnologia em Hotelaria. Em 

2004, as então Faculdades Senac deram lugar ao atual Centro Universitário Senac.  

Ao criar a editora, em 1995, o Senac estendeu a ação educacional estabelecendo 

uma bibliografia que valoriza autores nacionais e nas suas áreas de atuação. 

                                            
36  As informações deste subitem foram extraídas do site do Senac São Paulo. Disponível em: 

<http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=a714.htm&testeira=457>, acesso em: 23 nov. 
2015, e de documentos internos da instituição, disponibilizados na intranet. 
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Atualmente, a instituição conta com uma rede física de 58 unidades distribuídas em 

41 cidades do Estado, além de três campi do Centro Universitário Senac (Campus 

Santo Amaro / Campus Águas de São Pedro / Campus Campos do Jordão), dois ho-

téis-escola (Grande Hotel São Pedro e Grande Hotel Campos do Jordão) e uma edi-

tora (Editora Senac São Paulo).  

A programação abrange diversas áreas de negócios como: Gestão e Negócios, De-

sign e Arquitetura, Comunicação e Artes, Educação, Desenvolvimento Social, Gastro-

nomia e Nutrição, Meio Ambiente e Segurança e Saúde no Trabalho, Moda, Saúde e 

Bem-Estar, Tecnologia da Informação e Hotelaria e Eventos. 

Conta com uma equipe de mais de 9 mil funcionários e realiza em média 540 mil 

atendimentos por ano, dos quais mais de 110 mil referem-se a bolsas de estudos 

integrais, por meio do Programa Senac de Concessão de Bolsas de Estudo. A inicia-

tiva, que se intensifica a cada ano, ratifica o compromisso dos empresários do setor 

do comércio de bens, serviços e turismo com o desenvolvimento social. 

O portfólio oferece produtos educacionais em diversas áreas do conhecimento e mo-

dalidades de ensino – cursos livres, técnicos, de graduação, extensão, pós-graduação 

lato sensu e uma significativa agenda de palestras, workshops e outras atividades. 

Para o ensino superior, a instituição dispõe do Centro Universitário Senac, composto 

pelos campi Santo Amaro, na capital, Águas de São Pedro e Campos do Jordão, no 

interior do Estado. Além disso, a organização é responsável pela oferta nacional do 

ensino superior na modalidade a distância, levando educação a todas as cidades do 

país e a um público expressivo. 

No Senac São Paulo, o aluno integra-se ao cotidiano da carreira que escolheu, viven-

ciando experiências para construir seu próprio conhecimento e desenvolver compe-

tências com o uso de ferramentas ativas, estruturadas em simulações de situações 

reais de mercado. A prática, em laboratórios temáticos, diferencia o profissional for-

mado pela instituição, preparado para lidar com qualquer situação que lhe será colo-

cada no ambiente de trabalho, independentemente da complexidade. 

Os hotéis-escola Senac, GRANDE HOTEL SÃO PEDRO e GRANDE HOTEL CAM-



48 

 

 
 

POS DO JORDÃO, são reconhecidos como os mais avançados polos de conheci-

mento da área no país e com referência internacional. Os estudantes utilizam toda a 

infraestrutura hoteleira como um laboratório em tempo real. 

Braço de sua atuação educacional é a Editora Senac São Paulo. Presente no mercado 

há 18 anos, já comercializou quase 10 milhões de exemplares, com um catálogo de 

900 títulos exclusivos e coedições com outras organizações. Atualmente, lança entre 

90 e 100 livros inéditos por ano e já conquistou vários prêmios de destaque, daqui e 

de outros países, tendo sua marca em publicações listadas como best-sellers. 

Além disso, a instituição oferece soluções educacionais sob medida para as necessi-

dades de empresas e organizações públicas, por meio do atendimento corporativo, 

colocando à disposição desse público uma programação em formatos customizados, 

como treinamentos, consultorias e publicações. Um exemplo dessa atuação foram os 

cursos técnicos e de formação inicial e continuada destinados, entre 2012 e 2013, a 

30,5 mil alunos em todo o Estado, ligados ao Programa Pronatec. 

A missão do Senac São Paulo é proporcionar o desenvolvimento de pessoas, por 

meio de ações educacionais que estimulem o exercício da cidadania e a atuação pro-

fissional transformadora e empreendedora, de forma a contribuir para o bem-estar da 

sociedade. Pata tanto, se pauta nos seguintes valores institucionais que permeiam 

todas as frentes de trabalho e cursos da instituição: 

Atitude empreendedora – estimular e valorizar o potencial empreendedor de 

alunos, professores e funcionários, de forma que inovem em suas carreiras e 

sejam capazes de transformar oportunidades em ações pessoais e coletivas, 

convertendo-se em protagonistas da sociedade, imbuídos de espírito democrá-

tico e cidadão; 

Busca da excelência – desenvolver o sistema de gestão organizacional voltado 

para a busca do alto desempenho e para a satisfação completa dos clientes, 

orientando seu portfólio para contemplar a complexidade do mundo contempo-

râneo; 

Compromisso social – Comprometer-se cotidianamente com a construção de 

cenários sociais mais justos e solidários, com ênfase em tornar seus serviços 
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e produtos acessíveis para todos os segmentos da sociedade, exercendo uma 

ação contributiva e promovendo relações pautadas em confiança com as co-

munidades em que atua; 

Desenvolvimento sustentável – Reconhecer seu papel como instituição inte-

grante do conjunto de organizações que devem apoiar ativamente o desenvol-

vimento sustentável das comunidades. Desenvolvimento social é aqui enten-

dido como a evolução integrada de fatores, como o econômico, o social e as 

questões relacionadas à qualidade de vida e ao meio ambiente, em igual di-

mensão; 

Educação para autonomia – Possibilitar ao indivíduo o desenvolvimento de 

competências com fundamentação conceitual, conhecimentos científicos e tec-

nológicos, para que aprenda a entender, viver, conviver e agir, transformando 

sua vida e sua prática profissional e social, por meio da participação em sua 

comunidade. 

A educação no Senac São Paulo tem ênfase na aprendizagem voltada para o desen-

volvimento de competências, autonomia e cidadania. Além do domínio operacional de 

determinados fazeres, visa a compreensão global do processo produtivo, a apropria-

ção do saber tecnológico e o desenvolvimento do espírito empreendedor e de inicia-

tiva. 

 

2.3.2 O Senac São Paulo e as Parcerias37 

Uma das preocupações do Senac São Paulo é ampliar as possibilidades de atuação 

mantendo a qualidade dos produtos e dos serviços oferecidos. Dessa forma, instituiu 

há cerca de uma década a área de Cooperação Institucional, que com uma visão am-

                                            
37  As informações deste subitem foram extraídas da intranet do Senac São Paulo e de documentos 

internos de orientação. 
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pla e criteriosa, analisa as oportunidades de parceria a fim de identificar ganhos cor-

porativos, sempre em busca de benefícios para o maior número de pessoas, unida-

des, áreas de conhecimento e modalidades de ensino. 

O Senac São Paulo realiza Parceiras com o objetivo de promover a troca de conheci-

mento e contribuir para os avanços qualitativos desejados pelas instituições, por meio 

da união de esforços na realização de ações educacionais, motivadas pela existência 

de interesses comuns. 

As propostas de cooperação do Senac São Paulo são pautadas em planos de ações 

que visam agregar valor educacional, cultural e mercadológico, além de propiciar o 

fortalecimento de marcas e difusão das atividades realizadas. 

Para tanto, a equipe de Cooperação Institucional do Senac São Paulo é responsável 

por: 

 Assessoria, fomento e gestão de parcerias estratégicas, que en-

volvam áreas de negócio e diversas modalidades de ensino, com 

apoio dos técnicos especialistas e das unidades; 

 Parcerias institucionais para captação de produtos, equipamentos 

e softwares utilizados nas aulas; 

 Orientação à rede, sobre parcerias, no que tange a estratégias de 

negociação, elaboração de projetos e diretrizes de formalização esta-

belecidas no Manual de Orientações e Procedimentos: Acordo de Co-

operação; 

 Administração do Sistema de Gestão de Parcerias e Empresas 

Contribuintes. 

 

Como o Senac São Paulo propõe-se a práticas pedagógicas inovadoras, que estimu-

lam o aluno a construir seu conhecimento e a desenvolver competências com o uso 

de metodologias participativas, estruturadas na prática e baseadas em situações reais 
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de trabalho, por meio de estudos de caso, pesquisa, solução de problemas, elabora-

ção de projetos e outras atividades, é uma constante a formalização de acordos de 

cooperação com instituições nacionais e internacionais que permitem a transferência 

de conhecimento, o diálogo com tendências importantes e até mesmo o surgimento 

de ações conjuntas que favoreçam a disseminação de novas práticas para o mercado. 

No Senac São Paulo, as parcerias são planejadas a partir da estratégia de atuação 

das áreas de desenvolvimento, entre elas: 

 

Internacionalização - Realizar ações com Instituições internacionais e 

promover intercâmbio de conhecimento, proporcionando para a área 

e para a marca Senac visibilidade, diferenciais e reconhecimento na-

cional e internacional. 

Fortalecimento - Visa fortificar a posição atual de uma área. Preferen-

cialmente busca-se parceiros referenciais e as ações podem estar re-

lacionadas com desenvolvimento de cursos, eventos, dupla chancela, 

entre outras opções que favorecerão a marca Senac naquele seg-

mento. 

Inovação - Busca disponibilizar para o mercado novas soluções edu-

cacionais relacionadas a tendências, sejam em novos temas, profis-

sões, tecnologias, conteúdos, recursos didáticos, publicações, orga-

nização curricular entre outros. A inovação deve ser claramente per-

cebida pelos clientes e dificilmente encontrada nos concorrentes. Es-

tão diretamente relacionadas à macro-estratégia de contemporanei-

dade da marca Senac. 

Captação de Recursos - Esta estratégia visa auxiliar na sustentação 

financeira e aproximação com as práticas de mercado, por meio de 

parceiros que tenham interesse em disponibilizar seus produtos para 

o Senac.  
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Tais parcerias, além de contribuírem para a operação dos cursos, per-

mitem experimentação, investigação e análise nas aulas práticas. Es-

tes produtos podem ser equipamentos, utensílios, mercadorias e sof-

twares. 

Estudo de Oportunidades - Avaliação, analise e identificação de novas 

oportunidades de mercado, parceiros e/ou áreas diferenciadas para a 

instituição, por meio de visitas, pesquisas estruturadas, recepção de 

instituições, entre outras possibilidades. Esta estratégia é direcionada 

a áreas pouco maduras em suas ações de cooperação e/ou áreas que 

buscam novos parceiros, mas ainda não identificaram quais seriam 

eles. 

 

No Senac São Paulo, a diretriz máxima sobre cooperação institucional orienta que as 

oportunidades de parceria devem promover ações conjuntas com instituições de ob-

jetivo comum, visando à realização de projetos educacionais que proporcionem a alu-

nos e docentes uma aproximação com as práticas de mercado, no intuito de ampliar 

as possibilidades de atuação e aprimorar a excelência dos produtos e dos serviços 

oferecidos.  

Nesse sentido, as diretrizes relacionadas à abrangência da atuação das parcerias 

compreendem o objetivo de: 

 

1. Fortalecer alianças que promovam desenvolvimento de projetos 

com parceiros estratégicos e que estejam alinhados à Missão e Valo-

res do Senac;  

2. Aproximar e manter relacionamento com organizações do setor de 

comércio de bens e serviços, ampliando o potencial de matrículas  

3. Estimular a internacionalização do Senac São Paulo, por meio de 

subsídio às Gerências de Desenvolvimento na construção de um 

plano de captação de parceiros de reputação internacional ou por 
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meio da inserção do tema na formação de professores, nos conteúdos 

programáticos, na mobilidade acadêmica e na preparação da equipe 

administrativa/técnica.  

4. Analisar oportunidades para captação e manutenção de parcerias 

locais e institucionais, inclusive àquelas relacionadas ao Programa 

Senac de Gratuidade, atuando em consonância com as demais dire-

trizes.  

5. Compartilhar informações sobre Acordos de Cooperação e relacio-

namento com parceiros do Senac São Paulo por meio do Sistema de 

Gestão de Parcerias e Empresas Contribuintes.  

6. Pesquisar e orientar a instituição sobre fontes de financiamento, de 

origem nacional e internacional, tanto para projetos especiais como 

para o desenvolvimento de cursos inovadores alinhados com os valo-

res institucionais.  

7. Captar parcerias que promovam a obtenção de inovação, metodo-

logias e conteúdo; bem como a cessão de produtos, equipamentos e 

materiais de consumo para utilização em sala de aula; e, indireta-

mente, a geração de matrículas.  

 

As parcerias estão disseminadas em toda a rede Senac São Paulo, por meio da atu-

ação integrada entre a Cooperação Institucional e as várias frentes institucionais. 

O Acordo de Cooperação pode favorecer apenas uma unidade, sendo denominado 

como Acordo Local, ou ser abrangente e beneficiar o Senac São Paulo de forma mais 

ampla e estratégica, chamado, então, de Acordo Institucional. 

 O objetivo dos Acordos de Cooperação do Senac São Paulo é unir esforços entre o 

Senac e a Parceira para o desenvolvimento de projetos em conjunto, em que ambos 

assumem os compromissos para sua realização, visando ao estímulo educacional e 

profissional dos alunos e docentes, desenvolvimento do conhecimento e à aproxima-

ção com as práticas de mercado.  
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Os acordos de Cooperação do Senac são pautados na união de esforços das partes 

para a realização de ações, como: visitas técnicas, utilização e análise de produtos 

em aulas práticas, casos reais para estudo em sala de aula, palestras, roda de con-

versa com especialistas, capacitação de professores, desafios educacionais, contri-

buições de especialistas nas bancas de pós-graduação etc. Também trabalham-se 

outras ações educacionais como o desenvolvimento conjunto de cursos e recursos 

didáditos, indicação de tendências e necessidades do mercado, publicação de livros 

e realização de eventos em conjunto. 

Quando se trata de Acordo para a cessão de produtos, a instituição visa à aproxima-

ção com as práticas de mercado por meio da experimentação, investigação e análise 

dos produtos vinculada ao desenvolvimento de competências dos alunos nas aulas 

práticas e estudos de casos. Vale destacar que o produto faz parte do ambiente edu-

cacional e do processo de desenvolvimento laboratorial, promovendo o aprimora-

mento educacional dos alunos e docentes. 

Para essa finalidade, o Senac São Paulo trabalha com uma minuta padrão que visa 

estabelecer as responsabilidades das Partes bem como resguardá-las quanto ao cum-

primento das atividades (Apêndice B). 

O Senac São Paulo dispõe do Sistema de Gestão de Parcerias, gerido pela equipe de 

Cooperação Institucional, que permite a todas as unidades do estado consultar quais 

são as empresas com as quais o Senac São Paulo se relaciona para:  

 Consulta e cadastro de empresas; 

 Consulta e gerenciamento dos acordos de cooperação; 

 Parcerias do PSG – Programa Senac de Gratuidade; 

 Portarias de autorização de funcionamento de classes descentra-

lizadas (fora da unidade) e de dados de caráter educacional e político 

do Senac. 

A cada novo acordo firmado, a equipe da Cooperação Institucional envia um comuni-

cado ao grupo técnico da subárea beneficiada e aos gerentes das unidades. 
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A equipe também realiza repasses virtuais e presenciais para a rede, por meio de 

webconferências e visitas às unidades, bem como o monitoramento das parcerias ins-

titucionais por meio de pesquisa com os profissionais envolvidos. 

O processo de cooperação institucional trabalhado pelo Senac São Paulo envolve 

quatro etapas, sendo elas Oportunidade, Negociação, Formalização e Monitoramento 

(QUADRO 3). 
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QUADRO 338 

 

                                            
38  Informação extraída de documento interno de orientação do Senac São Paulo, por meio da intranet. 
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2.4 AS PARCERIAS EDUCACIONAIS 

É possível identificar nas parcerias educacionais, que propõem a colaboração entre 

instituições, profissionais e consequentemente professores e alunos, a natureza das 

concepções pedagógicas de Piaget (1976), tendo o docente o papel de mediador para 

a construção pessoal do aluno no processo de assimilação, acomodação e equilibra-

ção proposto na teoria cognitiva de aprendizagem. Por exemplo: parcerias que permi-

tem a disponibilização de materiais ou casos para o desenvolvimento de estudos em 

sala de aula. Cabe ao professor conduzir a mediação ou provocação da situação para 

o desenvolvimento da aprendizagem e das competências por parte do aluno. 

Para Piaget, o conhecimento é uma construção progressiva de novas formas de or-

ganização do real, sendo que “os métodos ativos não levam, de forma alguma, a um 

individualismo anárquico, mas, principalmente quando se trata de uma combinação 

de trabalho individual e do trabalho por equipes, a uma educação da autodisciplina e 

do esforço voluntário” (PIAGET, 1976, p. 75). 

Mizukami (1986, p. 77) discorre sobre a abordagem cognitivista em que: 

cabe ao professor evitar rotina, fixação de respostas, hábitos. Deve 
simplesmente propor problemas aos alunos sem ensinar-lhes as solu-
ções. Sua função consiste em provocar desequilíbrios, fazer desafios. 
Deve orientar o aluno e conceder-lhe ampla margem de autocontrole 
e autonomia. (MIZUKAMI, 1986, p. 77). 

Nas parcerias educacionais, também pode-se observar a teoria sócio construtivista 

interacionista elaborada por Vigotsky (2016)39, na qual o professor atua como media-

dor na Zona de Desenvolvimento Proximal, considerando que o desenvolvimento hu-

mano vem da interação do sujeito com o meio social, que se dá através da linguagem 

e se divide em quatro grupos: a Filogênese (baseada nos elementos que caracterizam 

a história da espécie), a Ontogênese (baseada nas capacidades do indivíduo da es-

pécie), a Sociogênese (baseada na história cultural do meio em questão) e a Micro-

gênese (baseada nas particularidades de cada ser). 

                                            
39 Informações extraídas do site do WIKIPEDIA. Disponível em: <https://pt.wikipe-

dia.org/wiki/Lev_Vygotsky>. Acesso em 14 fev. 2016. 
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Considerando a importância de se promover a aproximação dos docentes e discentes 

com as práticas de mercado, é possível constatar nos processos de parceria educa-

cional a concepção de Freire (2005) quanto à prática dialética com a realidade, que 

permite uma construção compartilhada de conhecimentos e resulta numa pedagogia 

crítica que promove uma educação problematizadora. 

Para Paulo Freire:  

Uma educação dialogal e ativa, voltada para a responsabilidade social 
e política, se caracteriza pela profundidade na interpretação dos pro-
blemas, o que vem ao encontro das propostas de parceria educacio-
nal, em que os docentes podem instigar os alunos a investigar as situ-
ações reais do ambiente profissional e propor inovação, ou ainda, dis-
seminar informações sobre determinado tema a uma população espe-
cífica, provocando a consciência social e política. (FREIRE, 2005, 
p.79). 

O autor acrescenta: 

“O educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto 
educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, 
também educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que 
crescem juntos e em que os ‘argumentos de autoridade’ já não valem.” 
(FREIRE, 2005, p.79). 

A abordagem sociocultural tratada por Mizukami (1986, p. 99) esclarece que “a rela-

ção professor-aluno é horizontal e não imposta. Para que o processo educacional seja 

real é necessário que o educador se torne educando e o educando, por sua vez, edu-

cador”. Complementa, informando que “o diálogo é desenvolvido, ao mesmo tempo 

em que são oportunizadas a cooperação, a união, a organização, a solução em co-

mum dos problemas. Os alunos, pois, participarão do processo juntamente com o pro-

fessor” (MIZUKAMI, 1986, p. 99). 

Nóvoa considera que  

a profissionalização dos professores necessita de dar atenção às con-
dições de divulgação do conhecimento, não só às questões filosóficas, 
mas também às questões sociais. As ideias fazem parte do contexto 
material que expressam e que produzem. Por exemplo, a missão e o 
sentido do ensino que no início do século XIX nos Estados Unidos, 
eram ‘professar’ a sinceridade cristã, passaram a definir-se no século 
XX numa óptica profissional, uma vez que as Ciências de Educação 
produziam discursos relacionados com a industrialização, a imigração 
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e a urbanização. As novas ciências transformaram as anteriores teo-
logias do ‘professar’ numa dimensão secular e estilizada sobre a me-
lhoria do meio, no qual os indivíduos poderiam trabalhar para atingir a 

salvação. (NÓVOA, 1992, p. 47). 

2.4.1  Parcerias na Educação Profissional 

No mundo do trabalho atual, o perfil profissional exigido necessita maior interação com 

as práticas de mercado, sendo que, de acordo com Rehem (2009, p. 60): 

adquirir conhecimentos, apenas, não é suficiente para a adequada 
atuação profissional: para além dos conhecimentos, o sujeito deve de-
senvolver habilidades, valores, atitudes e a capacidade de mobilizar, 
articular e integrar os conhecimentos na prática da vida profissional. 
(REHEM, 2009, p. 60). 

Nesse contexto, surgem as relações de parceria na educação profissional que podem 

ocorrer com diversos tipos de organizações, como instituições de ensino nacionais e 

internacionais, empresas de diversos segmentos, órgãos governamentais, associa-

ções de classe, organizações não governamentais, organismos internacionais etc. 

Diversas ações e projetos educacionais podem resultar de tais parcerias. Ao trabalhar 

com instituições de ensino nacionais ou internacionais, por exemplo, o professor es-

tabelece uma relação favorável para a realização de projetos de pesquisa, desenvol-

vimento de cursos, troca de metodologia, intercâmbio, publicação de livros, participa-

ção em congressos e exposições, entre outras. 

Também podem ocorrer parcerias com empresas de diversos segmentos, quando o 

objetivo é a investigação de casos reais, materiais e informações que contribuam com 

o desenvolvimento de estudos em sala de aula, além de projetos de pesquisa, reali-

zação de palestras ou visitas técnicas, análise de estrutura curricular etc.; ou ainda, 

com órgãos do Governo para o desenvolvimento de ações cujo objetivo seja a difusão 

de conhecimento e cultura relacionados a determinado tema, como a construção de 

folhetos explicativos, material didático, realização de congressos etc. Para esse tipo 

de ação, as parcerias também podem ocorrer com associações de classe e organiza-

ções não governamentais, podendo-se expandir a colaboração para a realização de 

eventos educativos, disponibilização de vagas de estágio, construção de exposições 

em conjunto etc. 
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Uma outra opção de parceria se dá com os organismos internacionais, que envolve o 

compartilhamento de indicadores e análises globais sobre determinado tema e ten-

dências, realização de congressos, atualização de profissionais, publicação de arti-

gos, pesquisas e livros, entre outras possibilidades. 

O Senac (SENAC DN, 2016) realiza diversas parcerias por todo o país. Somente em 

2013, foram mais de 5 mil organizações parceiras, com o desenvolvimento de mais 

de 5 mil programas. Essas alianças são fundamentais para que o Senac possa conti-

nuar oferecendo tantas oportunidades de crescimento aos brasileiros. 

Além de ações em âmbito nacional, o Senac (SENAC DN, 2016) desenvolve parcerias 

locais, entre as quais se destacam as realizadas com prefeituras, governos estaduais, 

ONGs, empresas e instituições públicas e privadas, voltadas ao fomento da cidadania 

e acesso à educação profissional. 

Muitas dessas parcerias40 são com organizações da área de Informática e têm o ob-

jetivo de possibilitar o aperfeiçoamento de docentes, técnicos e alunos em todo o país. 

Entre as mais importantes, destacam-se: 

 

 Autodesk - o Senac é hoje a instituição de educação profissional 

parceira com o maior número de Centro de Treinamento Autorizado 

Autodesk do mundo. 

 Adobe – o Senac é a maior parceira educacional da empresa na 

América Latina. 

 Corel - em todo o Brasil, são centenas de Centros Autorizados da 

Corel, o que faz do Senac o maior parceiro da empresa na América 

Latina. 

 McAfee - parcerias em soluções de segurança, tanto para a área 

educativa como corporativa. 

                                            
40 Informações extraídas do site do Senac – Departamento Nacional. Disponível em: <http://www.se-

nac.br/institucional/senac.aspx>. Acesso em: 16 abr. 2016. 
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 Microsoft - parceria educativa que propicia acesso aos conteúdos 

de cursos online para alunos da Instituição, bem como certificação e 

licenças gratuitas dos programas trabalhados nos cursos do Senac. 41 

 

No Senac São Paulo (SENAC, 2015)42, as parcerias têm o objetivo de: 

 

 Promover marca e reputação institucionais no mercado e perante 

instituições parceiras; 

 Manter a instituição, os professores e os alunos do Senac São 

Paulo alinhados às necessidades do mercado; 

 Ampliar o número de matrículas por meio do relacionamento com 

empresas, associações de classe, instituições de ensino e organiza-

ções com missão e valores alinhadas às áreas de negócio/desenvol-

vimento; 

 Garantir a criação de valor nos produtos educacionais do Senac 

por meio da associação de marcas com empresas e/ou outras insti-

tuições de ensino nacionais e internacionais. 

 

Dentre as possibilidades de parcerias geridas pelo Senac São Paulo (SENAC, 

2015)43, destacam-se (QUADRO 4): 

 

 Cessão de informações e casos reais para o desenvolvimento de 

estudos e projetos em sala de aula; 

                                            
41  Ibid. 
42  As informações deste parágrafo e seus subitens foram extraídas de documentos internos da insti-

tuição Senac São Paulo, disponibilizados na intranet. 
43  As informações deste parágrafo e seus subitens foram extraídas de documentos internos da insti-

tuição Senac São Paulo, disponibilizados na intranet. 
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 Realização de visitas técnicas; 

 Desafios / competições (respeitando-se as diretrizes institucionais); 

 Capacitação de docentes; 

 Participação de especialistas da Parceira na apresentação dos tra-

balhos de conclusão dos alunos; 

 Exposição itinerante com projetos dos alunos e professores, ou da 

parceira;  

 Realização de webconference ou videoconferência para alunos, 

por meio da disponibilização gratuita de um profissional da Parceira, 

especialista na temática escolhida, para gravar o conteúdo; 

 Possibilidade de colaboração em eventos que tenham como temá-

tica assuntos de interesse do Senac e que possam contribuir com o 

desenvolvimento dos alunos, por meio da realização de oficinas, dis-

ponibilização de livros, cessão de espaço e outras ações; 

 Colaboração com o Senac para a realização de determinado 

evento, por meio da disponibilização de um profissional especialista 

da Parceira para ministrar palestras, oficinas etc; 

 Realização de palestras aos funcionários e afiliados da Parceira por 

profissionais especialistas do Senac (os professores podem colaborar 

com essa ação e é um meio de fomentar os cursos/livros); 

 Desenvolvimento ou atualização de cursos com a colaboração da 

Parceira; 

 Possibilidade de desenvolvimento de recursos didáticos em con-

junto; 

 Projetos de pesquisa, de extensão e/ou voltados para tecnologia e 

centro de inovação; 

 Colaboração para composição do acervo bibliográfico por meio da 

doação de publicações da Parceira para as bibliotecas do Senac, bem 
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como por meio de doações da Editora Senac São Paulo às bibliotecas 

da Parceira; 

 Indicação pela Parceira de tendências e necessidades do mercado; 

 Possibilidade de publicação conjunta pela Editora Senac São 

Paulo; 

 Ações e projetos educacionais em conjunto, como: artigos, ativida-

des extracurriculares, participação em feiras e congressos científicos; 

 Etc. (novas possibilidades podem ser estudadas, de acordo com o 

interesse e viabilidade).
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QUADRO 444 

 

                                            
44  Informação extraída de documento interno de orientação do Senac São Paulo, por meio da intranet. 
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2.4.2 Aprendizagem e a Relação com Parcerias 

É possível conceber diversas formas de aprendizagem por meio de vários autores, 

sendo que alguns apontam para uma dimensão individual de análise e concepção que 

se desenvolve corretamente em colaboração com os outros, assim, como também os 

novos ambientes de aprendizagem ou de novas situações multiplicam as possibilida-

des do trabalho em grupo, que exige a reflexão de como aprendemos e onde apren-

demos. 

Nesse sentido, ações de parceria educacional, devidamente curadas pelo docente, 

promovem a interatividade, o desenvolvimento do pensamento crítico num processo 

ativo e construtivo, assim como o desenvolvimento pessoal e grupal. 

Para Siemens:  

A aprendizagem está relacionada à mudança no comportamento, à 
capacidade de formar conexões entre fontes de informação, para criar 
assim padrões de informação úteis, requeridas para aprender em 
nossa economia do conhecimento, sendo que a alimentação e manu-
tenção das conexões é necessária para facilitar a aprendizagem con-
tínua e que a habilidade de ver conexões entre áreas, ideias e concei-
tos é uma habilidade chave. (SIEMENS, 2004). 

Siemens aponta que: 

O indivíduo apresenta um modelo de aprendizagem que reconhece os 
movimentos tectônicos em uma sociedade onde a aprendizagem tem 
deixado de ser uma atividade interna e individual, e, que a área da 
educação tem sido lenta para reconhecer o impacto de novas ferra-
mentas de aprendizagem e as mudanças ambientais, na concepção 
do que significa aprender. (SIEMENS, 2004). 

Peña (2001) aborda a cultura de aprendizagem e socialização na contemporaneidade, 

informando que nos anos 90, alguns teóricos apontavam a necessidade de preparar 

o indivíduo para o mundo em transformação, para a sociedade do conhecimento, para 

a provisoriedade das informações e discussão do papel da escola e da educação 

nesse novo contexto. 

Nesse sentido, não basta a incorporação de um ou outro recurso tecnológico ou am-

biente virtual, é necessário extrair-lhes o melhor proveito e isto só poderá ser realizado 
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a partir de novas práticas e metodologias diferenciadas. A inovação requer conheci-

mento profundo do contexto sobre o qual se está atuando e, infelizmente, o novo con-

texto virtual é muito pouco conhecido e explorado pela maioria dos docentes (PEÑA, 

2011). 

A educação não formal e informal adquire valor e importância inquestionáveis neste 

novo contexto social e, pensar na educação de uma forma ampla significa pensar 

como ensinar e como aprender, onde ensinar e onde aprender, sendo evidente a ne-

cessidade de uma revisão profunda da educação, focada não apenas em o que ensi-

nar e aprender, mas também em como e a quem estamos ensinando. 

Há necessidade de se transformar o modelo de educação pautado na transmissão da 

informação para o da construção de conhecimento, através da abertura para os con-

textos sociais e culturais passíveis de serem explorados nas parcerias educacionais. 

A aprendizagem é um processo educacional, por meio do qual alunos, docentes, e 

por que não parceiros, estabelecem juntos exploração, compreensão e interpretação 

de determinados assuntos.  

A enciclopédia do Wikipedia (2016) traz algumas definições para o tema “aprendiza-

gem”, entre elas que: 

o processo de ensino aprendizagem não está somente envolvendo a 
ligação professor/aluno, mas sim todos aqueles que fazem parte do 
grupo de aprendizagem. Ou seja, os formandos aprendem com os 
seus pares e contribuem para a aprendizagem deles.(APRENDIZA-
GEM, 2014). 

E que “a troca de experiência; ponto de partida e de chegada da aprendizagem, é por 

meio das relações advindas de experiências que envolvem a ação de conhecer e a 

possibilidade de escolha tornando o conhecimento mais significativo” (APRENDIZA-

GEM, 2014). 

Torres aponta para uma definição do processo de aprendizagem por meio eletrônico 

em que há: 

participação ativa do aluno no processo de aprendizagem; mediação 
da aprendizagem feita por professores e tutores; construção coletiva 
do conhecimento, que emerge da troca entre pares, das atividades 



67 

 

 
 

práticas dos alunos, de suas reflexões, de seus debates e questiona-
mentos; interatividade entre os diversos atores que atuam no pro-
cesso; estimulação dos processos de expressão e comunicação; fle-
xibilização dos papéis no processo das comunicações e das relações 
a fim de permitir a construção coletiva do saber; sistematização do 
planejamento, do desenvolvimento e da avaliação das atividades; 
aceitação das diversidades e diferenças entre alunos; desenvolvi-
mento da autonomia do aluno no processo ensino-aprendizagem; va-
lorização da liberdade com responsabilidade; comprometimento com 
a autoria; valorização do processo e não do produto. (TORRES, 2004, 
p. 50). 

Mizukami (1986, p. 107) informa que:  

se, por um lado, os problemas e os impasses da experiência cotidiana 
do professor não são resolvidos meramente por um postulado externo 
a ele, por outro, há necessidade de uma ação-reflexão grupal, por 
parte dos professores, para a compreensão desses problemas e im-
passes. Nesta interpenetração ação-reflexão é que as superações po-
derão ocorrer. (MIZUKAMI, 1986, p. 107). 

Dessa forma, as ações decorrentes de parcerias vêm ao encontro do enriquecimento 

da atuação do professor de educação profissional, uma vez que possibilitam a discus-

são de conteúdos educacionais, culturais e mercadológicos com padrão global, cons-

truídos por meio de ações de colaboração com os diversos tipos de organizações, 

envolvendo docentes, discentes e profissionais técnicos. 

Considerando a preocupação das organizações educacionais em promover a educa-

ção profissional de docentes, notamos que:  

há uma diferença fundamental entre formar e formar-se. Até hoje os 
professores têm sido formados por grupos profissionais diversos, sem 
que as suas próprias práticas de debates e de troca de experiências 
tenham sido valorizadas. É tempo de os professores pensarem em 
formar-se, assinalando as dimensões pessoais (o eu indivíduo) e as 
dimensões profissionais (o eu coletivo) nas quais este processo deve 
alicerçar-se. (NÓVOA, 1995, p. 39). 

A seguir, este estudo destaca algumas parcerias do Senac São Paulo, vigentes ou 

expiradas, que promovem(ram) o desenvolvimento do conhecimento e contri-

buem(íram) para a formação continuada de professores e alunos: 
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 Mausi Sebess Escuela de Cocina, instituição argentina: parceria 

focada na Semana Gastronômica Brasil/Argentina com o objetivo de 

realizar conjuntamente atividades práticas e teóricas que promovam 

a cultura gastronômica dos dois países. O acordo permite ofertar aos 

alunos e professores da Parceira a possibilidade de realizar uma prá-

tica profissional no Grande Hotel Águas de São Pedro ou Grande Ho-

tel Campos do Jordão, com a flexibilidade de o Senac elaborar pro-

postas que atendam a necessidade da Mausi Sebess; 

  

 Microsoft, sede Brasil: parceria para implantação de dois centros 

de inovação tecnológica que possibilitam uma fina sintonia dos alunos 

e professores com novas tecnologias, além da prática supervisionada, 

que torna seus perfis profissionais mais competitivos; 

 

 EAS – Escuela Argentina de Sommeliers, instituição argentina: 

parceria voltada para intercâmbio em curso livre, permitindo ao aluno 

e aos professores do Senac a especialização em vinhos argentinos 

com professores da Parceira e visita às vinícolas argentinas; 

 

 Hospital Sírio Libanês, Brasil: parceria que envolve diferentes ní-

veis de ensino, áreas de formação e troca efetiva de conhecimento, 

por meio de: 

 Revisão dos componentes curriculares da pós-graduação 

em Hotelaria Hospitalar; 

 Turmas gratuitas do curso Técnico Enfermagem em ambi-

ente externo;  

 Ações conjuntas com a Rede Social Bela Vista; 

 Visitas Técnicas ao Instituto de Hemoterapia; 

 

 CETESB, Brasil: parceria para emissão de certificado com dupla 

chancela dos cursos de pós-graduação lato sensu em “Gerencia-
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mento de Áreas Contaminadas” e em “Remediação de Áreas Conta-

minadas”, mediante o reconhecimento dos componentes curriculares 

e concessão de bolsas de estudo aos funcionários da Parceira; 

 

 Parcerias para Cessão de Produtos: relacionamento com empre-

sas brasileiras que fornecem produtos para utilização exclusiva du-

rante as aulas dos cursos técnicos, de graduação e pós-graduação, 

com finalidade pedagógica; 

 

 Parcerias para Cessão de Equipamentos: relacionamento com 

empresas nacionais e internacionais que disponibilizam equipamento 

para utilização exclusiva durante as aulas dos cursos técnicos, de gra-

duação e pós-graduação; 

 

 Parcerias para Cessão de Licenças de Softwares para uso nos 

laboratórios das Unidades como Audaces, Dinamize, Contmatic, So-

fis.  

 

 Parcerias com Entidades de Classe e Órgãos Públicos, que visam 

fortalecer a marca e o relacionamento com o mercado: 

 

 CRC – Conselho Regional de Contabilidade: a parceria en-

volve desconto para associados, doação de livros EDS 

para as bibliotecas do CRC e também doação de livros do 

conselho para as bibliotecas do Senac, além de ser um re-

lacionamento institucional importante em função das alte-

rações recentes nas exigências do profissional de Conta-

bilidade – formação superior ao invés da técnica; 

 

 CRTR – Conselho Regional dos Técnicos em Radiologia e 

CREF – Conselho Regional de Educação Física: parcerias 

que visam estreitar o relacionamento com profissionais da 
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área, permitindo a atualização dos cursos e professores do 

Senac. 

 

A partir dessa reflexão acerca do surgimento e do perfil de instituições que atuam com 

a educação profissional no Brasil, bem como sobre as características do ensino téc-

nico e da atuação do professor no cenário atual, deficiente de formação específica e 

com urgência de atualização mercadológica, surgem opções de aprendizagem conti-

nuada para o desenvolvimento profissional de professores da educação profissional, 

por meio de parcerias empresa-escola, como os  casos objeto deste estudo, formali-

zados pelo Senac São Paulo e que serão apresentados a seguir. 

2.4.3 Casos45 

O foco dos Acordos de Cooperação do Senac São Paulo consiste no desenvolvimento 

de projetos em conjunto, visando ao estímulo educacional e profissional dos alunos e 

docentes, desenvolvimento do conhecimento e à aproximação com as práticas de 

mercado, por meio de ações educacionais que, devidamente curadas pelo docente, 

promovem a interatividade e o desenvolvimento do pensamento crítico, num processo 

ativo e construtivo, assim como o desenvolvimento pessoal e grupal. 

Nesse sentido, as parcerias do Senac São Paulo buscam a transferência de conheci-

mento, o diálogo com tendências importantes e até mesmo o surgimento de ações 

conjuntas que permitam a disseminação de práticas pedagógicas inovadoras e o uso 

de metodologias participativas, baseadas em situações reais de trabalho, por meio de 

estudos de caso, pesquisa, solução de problemas, elaboração de projetos e outras 

atividades,  

 

 

                                            
45  As informações deste subitem foram extraídas da intranet do Senac São Paulo e de documentos 

internos da área de Cooperação Institucional. 
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2.4.3.1 Caso 1: ABRALE (APÊNDICE D) 

A ABRALE (2016)46 - Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia foi fundada em 

2002 com a missão de oferecer ajuda e mobilizar parceiros para que todas as pessoas 

com câncer do sangue no Brasil tenham acesso ao melhor tratamento. Sua atuação 

é alinhada em quatro pilares: Apoio ao Paciente, Educação e Informação, Ensino e 

Pesquisa, e, Políticas Públicas.  

O objetivo da parceria entre o Senac e a ABRALE (2016) foi a união de esforços entre 

as partes para a realização do projeto “Retratos de Superação”, por meio do envolvi-

mento de um professor do Senac no desenvolvimento e oferta de workshop destinado 

à formação de arte-educadores, bem como para o desenvolvimento de oficina desti-

nada ao público em geral. 

O conteúdo do workshop e das oficinas era voltado para a capacitação de pessoas 

interessadas em aprender sobre processos de fotografia, visando à qualidade de vida 

dos pacientes em tratamento, bem como de seus familiares, acompanhantes, além de 

funcionários ou voluntários. 

A Oficina - Arte Superação foi planejada para acontecer na cidade de São Paulo e em 

outras 6 cidades brasileiras, sendo 4 cidades em 2014 e 3 cidades em 2015. Tal ofi-

cina, destinada ao público em geral, foi realizada pelos arte-educadores, selecionados 

pelo professor, a partir do workshop.  

A parceria possibilitou ao professor responsável, bem como às instituições envolvidas, 

a realização das seguintes ações: 

a) Desenvolvimento pelo Senac, por meio do envolvimento de pro-

fessor da área Fotografia, de workshop para formação de arte-educa-

dores, com duração de 3 horas;  

                                            
46  Informação extraída do site da Abrale. Disponível em: <http://www.abrale.org.br/>. Acesso em: 14 

abr. 2016. 
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a.1) O objetivo do referido workshop era formar arte-educadores e se-

lecionar 2 (dois) dos participantes para replicarem oficinas para o pú-

blico amador, mediante convite do professor; 

a.2) O desenvolvimento e realização do workshop, bem como a sele-

ção dos arte-educadores pelo professor responsável, garantiam as 

competências necessárias para o desdobramento das ações.  

b) Desenvolvimento, pelo Senac, por meio do envolvimento de pro-

fessor da área Fotografia, de oficina, com duração de 2 (duas) horas,  

voltada, para o público amador; 

c) Realização de 7 (sete) turmas da oficina para o público amador, 

no estado de São Paulo e em outros estados, sendo 4 (quatro) cida-

des em 2014 e 3 (três) cidades em 2015, pelos 2 (dois) arte-educado-

res selecionados pelo professor, mediante orientação do mesmo; 

c.1) O objetivo das oficinas era capacitar pessoas interessadas em 

aprender sobre processos de fotografia, visando à qualidade de vida 

dos pacientes em tratamento, bem como de seus familiares, acompa-

nhantes, além de funcionários ou voluntários; 

c.1) Os arte-educadores, responsáveis por ministrarem as oficinas 

para o público amador, eram alunos e ex-alunos do bacharelado em 

Fotografia do Senac, que faziam parte do programa de pesquisa em 

formação de Alfabetização Visual. 

d) Fornecimento pela Parceira dos materiais utilizados no workshop 

de formação de arte-educadores e nas oficinas para o público ama-

dor. 

e) Definição e organização, pela Parceira em conjunto com o profes-

sor da área Fotografia do Senac, do local e organização, onde o 

workshop e as oficinas seriam ministrados. 
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2.4.3.2 Caso 2: Fundação Energia e Saneamento (APÊNDICE D) 

A Fundação Energia e Saneamento (2016)47 foi fundada em 1998, época em que as 

empresas do setor elétrico brasileiro estavam sendo privatizadas, e o governo esta-

dual paulista optou por criar um órgão para preservar a memória e o patrimônio do 

gás e da eletricidade no Estado. Nascia a Fundação Patrimônio Histórico da Energia 

de São Paulo, com a missão de preservar, pesquisar e divulgar o patrimônio dos se-

tores de energia e saneamento por meio de ações de educação e cultura, nos eixos 

de história, ciência, tecnologia e meio ambiente. Além de manter atividades culturais 

e educativas em suas diversas unidades (Rede Museu da Energia e Núcleo de Docu-

mentação e Pesquisa), a Fundação também atua junto à sociedade através de parce-

rias, projetos e serviços nas áreas de educação e cultura. 

Nesse sentido, o objetivo da parceria entre o Senac São Paulo (2015) e a Fundação 

foi, e continua sendo, uma vez que o acordo foi renovado, a união de esforços entre 

as Partes visando ao estímulo educacional e profissional dos alunos e docentes do 

Senac, desenvolvimento do conhecimento e à aproximação com as práticas de mer-

cado nas áreas de Meio Ambiente e Segurança e Saúde no Trabalho, bem como à 

difusão de conhecimento e cultura relacionados a essas áreas. 

A parceria permite aos professores do Senac a realização das seguintes ações: 

a) Desenvolvimento de estudos em sala de aula, nos cursos de Meio 

Ambiente e Segurança e Saúde no Trabalho do Senac, por meio de 

casos reais, informações e/ou materiais disponibilizados pela Par-

ceira; 

b) Visitas técnicas organizadas por docentes dos cursos de Meio 

Ambiente e Segurança e Saúde no Trabalho do Senac à Rede Museu 

da Energia da Parceira; 

                                            
47 Informação extraída do site da Fundação Energia e Saneamento. Disponível em: <http://www.ener-

giaesaneamento.org.br/>. Acesso em 14 abr. 2016. 
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c) Disponibilização de espaço nas unidades Senac para exposições 

itinerantes da Parceira, organizadas por meio de articulação com os 

docentes do Senac; 

d) Exposição de projetos realizados por alunos na Rede Museu da 

Energia da Parceira, por meio de articulação dos docentes do Senac; 

e) Promoção ou reedição de exposições conjuntamente, mediante 

entendimento entre as Partes e envolvimento dos docentes nos pro-

jetos; 

f) Articulação de ações e projetos educacionais que possam contri-

buir com a formação docente e discente, como: publicação de artigos 

ou de livros, atividades extracurriculares, pesquisas, palestras, con-

cursos e participação em eventos e congressos científicos. 

2.4.3.3 Caso 3: Digipix (APÊNDICE D) 

A Digipix (2016)48 é uma empresa de fotolivros e fotoimpressão, fundada em 2004, 

com a missão de oferecer ao consumidor maneiras criativas e inovadoras para pre-

servar lembranças e compartilhar momentos únicos. Durante a sua trajetória, desen-

volveu diversas opções de Fotolivros e Fotopresentes personalizados, além de uma 

Linha de Decoração. Também oferece serviços de impressão de Fotos de alta quali-

dade, investe em tecnologia de ponta e expandiu sua área de atuação para todo o 

Brasil com a colaboração de mais de 150 profissionais e parcerias com empresas 

líderes no mercado. 

O objetivo da parceria entre o Senac São Paulo (2015) e a Digipix (2016) foi, e conti-

nua sendo, uma vez que o acordo foi renovado, a união de esforços entre as Partes 

visando ao estímulo educacional e profissional dos alunos e docentes do Senac, de-

senvolvimento do conhecimento e à aproximação com as práticas de mercado na área 

                                            
48  Informação extraída do site da Digipix. Disponível em: <http://www.digipix.com.br/>. Acesso em 14 

abr. 2016. 
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de Fotografia, bem como à difusão de conhecimento e cultura relacionados a essa 

área. 

A parceria permite aos professores do Senac a realização das seguintes ações: 

a) Desenvolvimento de estudos em sala de aula, nos cursos de Fo-

tografia do Senac, por meio de casos reais, informações e/ou materi-

ais disponibilizados pela Parceira; 

b) Disponibilização gratuita do software versão profissional da Par-

ceira para utilização em aulas práticas dos cursos de fotografia do 

Senac, para elaboração de fotolivros; 

c) Doação de fotolivros impressos aos alunos dos cursos de fotogra-

fia do Senac, construídos a partir das aulas práticas; 

d) Apoio às exposições de conclusão dos cursos de fotografia do 

Senac, por meio de impressão gratuita, em tamanho especial, das fo-

tografias realizadas pelos alunos; 

e) Doação de fotolivros impressos às bibliotecas das unidades Se-

nac, referentes às exposições de conclusão dos cursos de fotografia; 

f) Visitas técnicas organizadas por docentes dos cursos de Fotogra-

fia do Senac às instalações da Parceira; 

g) Promoção ou reedição de exposições conjuntamente, mediante 

entendimento entre as Partes e envolvimento dos docentes nos pro-

jetos; 

h) Articulação de ações e projetos educacionais que possam contri-

buir com a formação docente e discente, como: publicação de artigos 

ou de livros, atividades extracurriculares, pesquisas, palestras, con-

cursos e participação em eventos e congressos. 
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2.4.3.4 Caso 4: Saibalá (APÊNDICE D) 

A Saibalá (2016)49 é uma escola online que atua por meio de plataforma interativa 

para o compartilhamento de habilidades através da locação de cursos online produzi-

dos por profissionais experientes. Cada curso é um filme de aproximadamente 2 ho-

ras, com uma linguagem dinâmica, divertida, que visa prender a atenção. Depois de 

finalizar os vídeos, os professores convidam os alunos a fazerem um projeto, postá-

lo na rede social dentro da Saibalá e ouvir feedbacks de outros alunos e até dos pro-

fissionais. 

O objetivo da parceria entre o Senac São Paulo (2015) e a Saibalá (2016) foi a união 

de esforços entre as Partes visando ao estímulo educacional e profissional dos alunos 

e docentes do Senac, desenvolvimento do conhecimento e a aproximação com as 

práticas de mercado nas áreas de Comunicação e Artes, Moda e Design, bem como 

à difusão de conhecimento e cultura relacionados a essas áreas. 

A parceria permitiu a realização das seguintes ações: 

a) Doação de senhas de acesso gratuito à plataforma digital da Par-

ceira, para professores e alunos dos cursos de Comunicação e Artes, 

Moda e Design do Senac, para utilização do conteúdo (vídeo aulas de 

curta duração com registro das atividades rotineiras de profissionais 

renomados) em aulas práticas; 

b) Desenvolvimento de estudos em sala de aula, nos cursos de Co-

municação e Artes, Moda e Design do Senac, por meio de casos reais, 

informações e/ou rodas de conversa com profissionais renomados, a 

partir de articulação da Parceira; 

c) Articulação de ações e projetos educacionais que possam contri-

buir com a formação docente e discente, como: publicação de artigos 

ou de livros, atividades extracurriculares, pesquisas, palestras, con-

cursos e participação em eventos. 

                                            
49  Informação extraída do site da Saibalá. Disponível em: <https://www.saibala.com.br/>. Acesso em 

14 abr. 2016. 
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3 PARCERIAS E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCA-
ÇÃO PROFISSIONAL 

Esse capítulo é apresentado por focos que foram delimitados a partir da questão e 

objetivos da pesquisa e foi construído com uma análise das respostas obtidas por 

meio das entrevistas para estudo dos casos objeto deste trabalho, propondo uma re-

flexão comparativa com a contribuição das parcerias para a aprendizagem do profes-

sor de educação profissional. 

A experiência dos professores de educação profissional respondentes desta pesquisa 

está detalhada a seguir, explorando a identificação dos instrumentos, características 

e atividades envolvidas nas parcerias empresa-escola da educação profissional, bem 

como na aprendizagem dos mesmos nos processos de parcerias, o seu impacto na 

formação individual e coletiva dos professores da educação profissional, além do ma-

peamento das necessidades formativas dos professores da educação profissional, e, 

a idealização de parcerias empresa-escola, a partir da experiência dos participantes. 

O Quadro Geral de Respostas está localizado no ANEXO II e foi construído na ordem 

do Questionário (ANEXO I), contendo todas as respostas obtidas nas entrevistas, per-

mitindo a identificação com cada questão. 
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3.1 INSTRUMENTOS, PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E ATIVIDADES ENVOLVIDAS NAS PARCERIAS EMPRESA-ESCOLA 
DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: 

Este foco identifica o conhecimento dos professores participantes acerca dos instrumentos e das formas de parcerias empresa-

escola na Educação Profissional, bem como o seu conhecimento sobre os projetos de parceria empresa-escola objeto deste 

estudo de casos e características e/ou atividade envolvida que tenha relação com a Educação Profissional. 

 

Professores 

        

Questões 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 

q3 - Você 

conhece os 

instrumen-

tos e as for-

mas de par-

cerias em-

presa-es-

cola na Edu-

cação Pro-

fissional? 

Não Sim Já passei 

por algu-

mas par-

cerias nas 

diversas 

escolas 

que minis-

trei aula 

Tenho co-

nheci-

mento, 

principal-

mente as 

parcerias 

que o Se-

nac tem e 

já realizou 

com em-

presas 

Sei muito 

pouco 

ainda 

Algumas Sim Sim Sim Sim Sim 
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q4 – Você 

conhece o 

projeto de 

parceria em-

presa-es-

cola firmado 

entre o Se-

nac e a 

(Abrale/Fun-

dação Ener-

gia e Sanea-

mento/Digi-

pix/Sai-

balá)? Se 

sim, pode 

descrever 

alguma ca-

racterística 

e/ou ativi-

dade envol-

vida que te-

nha relação 

com a Edu-

cação Pro-

fissional? 

Sim, 

ABRAL

E – par-

ceria 

para mi-

nistrar 

curso 

de foto-

grafia 

para pa-

cientes, 

funcio-

nários 

da área 

da sa-

úde. 

que re-

sulta 

numa 

exposi-

ção fo-

tográ-

fica 

Conheço a 

Saibalá. 

Inclusive 

aplico os 

vídeos do 

Gustavo 

Piqueira 

sobre De-

sign Grá-

fico em 

sala de 

aula 

Conheço, 

Palestras 

e conver-

sas reali-

zadas com 

os alunos 

do Curso 

Técnico 

em Multi-

mídia, ati-

vidade no 

site do Sai-

balá e di-

vulgação 

de traba-

lhos que 

os alunos 

realizaram 

a partir de 

seus co-

nhecimen-

tos pelo 

site 

Tenho 

mais con-

tato com o 

projeto do 

site Sai-

balá. No 

site exis-

tem algu-

mas áreas 

de forma-

ção que 

desenvol-

vem expe-

riência li-

gadas à 

design 

gráfico. A 

caracterís-

tica que 

mais me 

chama a 

atenção é 

o aprendi-

zado atra-

Conheço 

três. Com 

a fundação 

de energia 

e Sanea-

mento te-

mos a 

oportuni-

dade de 

fazer ex-

posições e 

levar os 

alunos 

para visita-

ção do 

acervo, 

entrei em 

contato 

com eles e 

estamos 

traba-

lhando al-

gumas ex-

posições 

Da digipix 

desenvol-

vemos fo-

tolivros ao 

final do 

curso, e a 

empresa 

fornece 

um fotoli-

vro por 

aluno. Faz 

parte do 

cotidiano 

do fotó-

grafo de 

eventos 

sociais tra-

balhar com 

fotolivro 

para clien-

tes diver-

sos, e do 

fotógrafo 

de forma 

geral com 

Sim, no 

módulo II, 

os alunos 

criam cada 

um seu fo-

tolivro com 

auxílio dos 

docentes 

nas aulas 

de desen-

volvimento 

de portfó-

lio, diagra-

mação na 

aula de 

tratamento 

de ima-

gens, e en-

tregam o 

produto fi-

nalizado 

impresso 

pela Digi-

pix 

Apenas 

não co-

nheço a 

parceria 

com 

Abrale.  

Uma ativi-

dade seria 

a possibili-

dade de 

trazer pro-

fissionais 

da Digipix 

para de-

senvolver 

workshops 

sobre foto-

livro, ou 

dar pales-

tras sobre 

o mercado 

fotográ-

Não Sim, foram 

expostos 

Cartoons 

fazendo 

referência 

à água 

Sim, reali-

zamos 

uma feira 

da ciência 

na qual fo-

ram ex-

postos car-

toons so-

bre a im-

portância 

da água e 

não des-

perdício 
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vés do de-

senvolvi-

mento de 

projetos. 

Todos com 

acompa-

nhamento 

de profissi-

onais co-

nhecidos 

da área. 

No caso 

específico 

de design 

gráfico, se-

ria o de-

senvolvi-

mento com 

experi-

menta-

ções na 

constru-

ção de pe-

ças gráfi-

cas 

para o pró-

ximo ano. 

Já com a 

Digipix tra-

balhei re-

cente-

mente no 

workshop 

de diagra-

mação de 

álbuns e 

fotolivros, 

eles nos 

fornece-

ram mate-

riais para 

exemplifi-

car a enca-

dernação 

e diagra-

mação, 

além de 

descontos 

para os 

alunos 

livros de 

autor, de 

portfólio, 

etc. 

A Saibalá 

ofereceu 

um curso 

online. Di-

vidimos as 

tarefas e 

outro pro-

fessor fi-

cou de ver 

o material 

de algu-

mas par-

cerias e 

nos comu-

nicar. Pelo 

que ouvi 

era um ví-

deo ape-

fico/em-

preende-

dorismo 
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participan-

tes do 

evento. Na 

semana da 

fotografia 

na nossa 

unidade 

eles parti-

ciparam 

com uma 

palestra 

sobre a 

área de fo-

tografia 

que foi 

bem avali-

ada pelos 

nossos 

alunos. Já 

com o Sai-

balá eles 

oferecem 

cursos 

com um 

nas, do ca-

tálogo da 

empresa. 

Já levei os 

alunos de 

uma turma 

para a Es-

trada Ca-

minhos do 

Mar. Não 

sei se na-

quele mo-

mento a 

parceria já 

existia, 

porque ti-

vemos que 

pagar uma 

taxa relati-

vamente 

alta ape-

nas para 

fazer a vi-

sita. Vale 

ressaltar 
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ótimo con-

teúdo para 

nossos 

alunos 

que por 

necessi-

dade da 

competên-

cia desen-

volvida no 

plano de 

curso tive-

mos que ir 

mais cedo 

do que o 

horário co-

mum de 

abertura 

do parque. 

Não co-

nheço a 

parcerias 

com a 

Abrale. 

Temos ou-

tras parce-

rias infor-

mais que 
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realizamos 

ao longo 

do curso 
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Neste recorte podemos identificar o conhecimento dos professores participantes 

acerca dos instrumentos e das formas de parcerias empresa-escola na Educação 

Profissional (q3), bem como o seu conhecimento sobre os projetos de parceria 

empresa-escola objeto deste estudo de casos e características e/ou atividade en-

volvida que tenha relação com a Educação Profissional (q4). 

Na q3 é possível observar que a maioria conhece os documentos de formalização 

de parcerias e as formas de ações conjuntas oriundas dessas relações. Vale notar 

que o único professor que desconhece tais informações é o responsável pelo pro-

jeto da parceria com a Abrale, relacionada ao ensino superior, sendo um projeto 

pontual em que o professor participou de todo o planejamento e execução das 

ações previstas. 

Nesse sentido, Mizukami (2010, p.12) aborda que: 

a situação da instituição escolar se torna mais complexa, ampliando 
essa complexidade para a esfera da profissão docente, que já não 
pode ser mais vista como reduzida ao domínio dos conteúdos das dis-
ciplinas e à técnica para transmiti-los. Agora exige-se do professor que 
lide com conhecimentos em construção – e não mais imutável – e que 
analise a educação como um compromisso político, carregado de va-
lores éticos e morais, que considere o desenvolvimento da pessoa e a 
colaboração entre iguais e que seja capaz de conviver com a mudança 
e com a incerteza.(MIZUKAMI, 2010, p.12) 

Assim, considerando que o mundo do trabalho demanda por indivíduos autônomos 

que possam atuar em um ambiente de geração de conhecimento e, também, de 

transferência a outros contextos em constante transformação, de acordo com 

Moura (2015, p. 28), e, que para tanto, “faz-se necessário a atuação mediadora e 

instigadora do professor, que para exercer com eficácia esse importante papel, 

necessita de formação inicial e sobretudo continuada, cujo exercício promove o 

desenvolvimento e aprimoramento das competências elementares”, e, ainda, que 

segundo Lisita, Rosa e Lipovetsky (2010, p. 113), “a investigação-ação pode cons-

tituir-se em um meio pelo qual os professores podem reconstruir seu conhecimento 

profissional, produzindo discursos públicos articulados à prática, aos seus proble-

mas e às suas necessidades”, podemos refletir, a partir da contribuição dos pro-

fessores participantes deste estudo, que a familiaridade com o tema (q3) indica 



85 

 

 
 

que os mesmos interessam-se pela busca de atualização com as práticas de mer-

cado e têm conhecimento de que essa aprendizagem pode ocorrer por meio de 

parcerias. 

Em relação à q4, nota-se que a maioria tem conhecimento de ao menos uma das 

parcerias mencionadas neste estudo de caso e consideram a relação destes pro-

jetos com a educação profissional, como por exemplo, o depoimento do professor 

que menciona: “a característica que mais me chama a atenção é o aprendizado 

através do desenvolvimento de projetos”, de outro que diz: “faz parte do cotidiano 

do fotógrafo de eventos sociais trabalhar com fotolivro para clientes diversos, e do 

fotógrafo de forma geral com livros de autor, de portfólio, etc.”, e, de outro, ainda, 

que ressalta que “por necessidade da competência desenvolvida no plano de curso 

tivemos que ir mais cedo do que o horário comum de abertura do parque.” 

É interessante analisar a diferente interpretação e uso dos recursos em uma 

mesma parceria, a partir da realidade de cada professor e da especificidade com 

sua área de atuação. Por exemplo, em relação à parceria com a Saibalá, alguns 

usaram vídeos durante as aulas, enquanto um outro explorou os trabalhos realiza-

dos pelos alunos a partir do contato com o site da parceira, e outro, ainda, estabe-

leceu tarefas com professores. Já na parceria com a Digipix, um professor menci-

ona que explorou ações diferentes como workshop de diagramação de álbuns e 

fotolivros, fornecimento pela parceira de materiais para exemplificar a encaderna-

ção e diagramação, benefícios para alunos participarem de evento, além de pales-

tra realizada pela parceira na semana de fotografia da unidade. Para essa mesma 

parceria, um outro professor explorou a construção de fotolivros a partir do sof-

tware disponibilizado pela parceira, além do benefício para alunos que na impres-

são desse material. Outro professor ainda menciona a possibilidade de promover 

workshops sobre fotolivro ou palestras sobre o mercado fotográfico no âmbito do 

empreendedorismo. Para a parceria com a Fundação Energia e Saneamento, um 

professor relata a oportunidade de fazer exposições e levar os alunos para visita-

ção do acervo, além de estar trabalhando algumas exposições para o próximo ano 

na unidade. Um outro professor levou os alunos para visitar a Estrada Caminhos 

do Mar, embora mencione que não tinha conhecimento da parceria e teve que 
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pagar pela atividade. Outros dois professores ainda utilizaram cartoons disponibi-

lizados pela parceria para exposição na unidade. 

Assim, considerando que a maioria dos respondentes entendem que os projetos 

de cooperação têm relação com a Educação Profissional, podemos refletir que a 

aprendizagem é um processo educacional, por meio do qual alunos, docentes, e 

por que não parceiros, estabelecem juntos exploração, compreensão e interpreta-

ção de determinados assuntos, em consonância com a abordagem de Freire 

(2005, p.79), que diz que: 

uma educação dialogal e ativa, voltada para a responsabilidade social 
e política, se caracteriza pela profundidade na interpretação dos pro-
blemas, o que vem ao encontro das propostas de parceria educacio-
nal, em que os docentes podem instigar os alunos a investigar as situ-
ações reais do ambiente profissional e propor inovação, ou ainda, dis-
seminar informações sobre determinado tema a uma população espe-
cífica, provocando a consciência social e política. (FREIRE, 2005, 
p.79) 
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3.2 Aprendizagem dos professores da educação profissional nos processos de parceria empresa-escola: 

Este foco identifica a opinião dos respondentes acerca da contribuição das parcerias empresa-escola para a aprendizagem dos 

professores da Educação Profissional, bem como sobre a contribuição desses projetos para o enriquecimento do plano de aula, 

e, de suas reais experiências no uso de tais atividades para complementar o plano de aula. 

 

Professores 

        

Questões 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 

q5 – Você 

acredita que 

as parcerias 

empresa-

escola con-

tribuem para 

a aprendiza-

gem dos 

professores 

da Educa-

ção Profissi-

onal? Se 

sim, de que 

forma? Dê 

exemplos. 

Sim, 

pois en-

volve 

áreas e 

agen-

das di-

feren-

tes, que 

enri-

quecem 

a apren-

diza-

gem 

Acredito 

que contri-

bua para a 

atualiza-

ção de ten-

dências de 

mercado. 

Tendên-

cias que, 

às vezes, 

por estar-

mos muito 

em sala de 

aula, não 

Sim. Os 

professo-

res tam-

bém com-

partilham 

as infor-

mações 

ministra-

das nas 

Palestras 

e conver-

sas. Isso 

incentiva 

os traba-

Depen-

dendo do 

enfoque 

que a par-

ceria tiver, 

ela poderá 

ser bené-

fica aos 

professo-

res se os 

estimula-

rem na 

aquisição 

de novos 

Sim pois 

com essas 

parcerias 

os alunos 

podem se 

aproximar 

mais das 

vivências 

do mer-

cado, ex-

perimentar 

serviços, 

materiais e 

entender 

melhor o 

Sim, acre-

dito. No 

nosso 

caso mais 

prático es-

tão as par-

cerias com 

locais que 

os alunos 

podem vi-

sitar para 

fazer aulas 

práticas. 

Toda par-

ceria que 

Contri-

buem bas-

tante, posi-

cionando 

as realida-

des espe-

radas pe-

los clientes 

além do 

que é 

apontado 

pelos do-

centes em 

relação a 

Sim. Acre-

dito que as 

parcerias 

ampliam o 

olhar do 

aluno e do 

professor, 

podem tra-

zer outros 

pontos de 

vista do 

mercado, 

ensinam o 

aluno a 

respeito da 

Sim, 

quando a 

empresa 

propõe en-

tregar pro-

dutos, soli-

citamos 

uma pales-

tra infor-

mativa dos 

produtos 

enviados e 

estudos 

realizados 

na área; É 

Acredito 

que sim, 

pois as 

parceiras 

nos possi-

bilitam es-

tar em 

contato 

com expe-

riências e 

vivências 

diferentes 

da reali-

dade de 

sala de 

Com cer-

teza. As 

parcerias 

possibili-

tam o do-

cente estar 

direta-

mente em 

contato 

com a rea-

lidade vali-

dando os 

ensina-

mentos 
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acompa-

nhamos de 

perto. As-

sim, essas 

parcerias 

ajudam a 

nos atuali-

zar 

lhos pro-

postos pe-

los docen-

tes em 

sala de 

aula 

conheci-

mentos.  

Ao meu 

ver, a 

forma mais 

eficaz é a 

troca de 

experiên-

cias e a 

possibili-

dade de 

adquirir 

conheci-

mento da 

parceira. 

Nos casos 

em que 

tive a opor-

tunidade 

de conhe-

cer foi 

através de 

ensino de 

novas tec-

nologias e 

fluxo de 

trabalho, 

além de 

poder 

mostrar 

seu de-

sempenho 

para em-

presas e 

públicos 

diversos, 

facilitando 

a entrada 

no mer-

cado de 

trabalho. 

Ex: Expo-

sição e vi-

sita moni-

torada ao 

instituto de 

energia e 

sanea-

mento 

auxilie no 

processo 

de apren-

dizagem, 

tornando-o 

mais prá-

tico, é 

bem-vinda 

pontuali-

dade, ex-

pectativas, 

e aumenta 

a motiva-

ção do 

aluno em 

criar ima-

gens me-

lhores. 

Sendo as-

sim mais 

fácil con-

duzir o de-

senvolvi-

mento do 

aluno para 

o que o 

mercado 

espera. 

Nas aulas 

de fotogra-

fia de 

moda, 

importân-

cia de criar 

parcerias 

uma forma 

da em-

presa não 

só entre-

gar os pro-

dutos mas 

proporcio-

nar infor-

mações 

aos alunos 

e docen-

tes. Contri-

bui com in-

formações 

novas 

aula e, 

portanto, 

nos instiga 

a buscar 

soluções 

desenvol-

vidos em 

sala de 

aula. 
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da partici-

pação em 

projetos de 

design. A 

parceria 

da Saibalá 

pode ser 

um exem-

plo, assim 

como o do 

Senac 

com a em-

presa de 

tecnologia 

Adobe 

consegui-

mos uma 

parceria 

com um 

grande 

brechó em 

SP, cha-

mado Ca-

pricho à 

Toa, onde 

nessa ati-

vidade os 

alunos cri-

aram 

muito mais 

pois terem 

contato 

com uma 

grande 

quanti-

dade de 

produções 

de moda, 

roupas e 

acessórios 
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e na ativi-

dade prá-

tica se 

montiva-

ram e con-

seguiram 

desenvol-

ver um tra-

balho que 

atendeu as 

necessida-

des de um 

Possível 

cliente 

como uma 

marca de 

roupas. 

Outro 

exemplo 

foi no foto-

livro nova-

mente, 

pois se 

motivaram 

muito em 
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ter um pro-

duto finali-

zado que 

sirva de 

material de 

divulgação 

que 

atende as 

necessida-

des de fu-

turos clien-

tes possi-

bilitando a 

entrada no 

mercado 

fotográfico 

mesmo 

antes da fi-

nalização 

do curso 

depen-

dendo do 

portfólio do 

aluno 



92 

 

 
 

q6 – As ativi-

dades de-

correntes 

das parce-

rias em-

presa-es-

cola contri-

buem para o 

enriqueci-

mento do 

plano de 

aula da Edu-

cação Pro-

fissional? 

Se sim, de 

que forma? 

Dê exem-

plos. 

Sim, 

pois na 

elabo-

ração 

tem par-

ticipa-

ção das 

empre-

sas, 

que su-

gerem 

novas 

perS-

pecti-

vas 

Sim, pois é 

uma forma 

de enri-

quecer as 

aulas. 

Exemplo: 

as vídeo-

aulas de 

profissio-

nais reco-

nhecidos 

corrobo-

ram, na 

prática, os 

conceitos 

teóricos 

ensinados 

em aula 

Sim. Todo 

o repertó-

rio pas-

sado para 

os alunos 

incentiva 

os conhe-

cimentos 

ministra-

dos em 

sala de 

aula 

Sim. Elas 

contri-

buem por-

que você 

pode inse-

rir ques-

tões do 

mercado 

profissio-

nal no en-

sino profis-

sionali-

zante. 

Esta ação 

é um estí-

mulo para 

que os pla-

nos de 

aula consi-

gam se 

atualiza-

rem e res-

ponderem 

às neces-

sidades do 

Sim, pois 

através d 

parceria 

consegui-

mos fortifi-

car os con-

teúdos das 

aulas com 

atualiza-

ções perió-

dicas e de-

monstrar 

diversas 

situações 

comm os 

materiais 

oferecidos 

pelas par-

cerias. Ex: 

kit digipix 

sobre dia-

gramação 

e target de 

cores e pa-

peis - 

Visitas a 

locais di-

versos, 

descontos 

em con-

gressos e 

eventos 

pagos 

para os 

alunos, 

comparti-

lhamento 

de infor-

mações 

Sim, pois 

ao longo 

da utiliza-

ção das 

parcerias 

podemos a 

cada 

turma ano-

tar novos 

compo-

nentes 

curricula-

res que 

podem ser 

avaliados 

na ativi-

dade de-

senvolvida 

e trans-

portá-los 

para uma 

nova par-

ceria com 

a turma 

seguinte. 

Sim. Mas 

acredito 

que algu-

mas par-

cerias pre-

cisamos 

nos apro-

fundar 

pensar em 

aula mais 

possibili-

dades de 

uso, nesse 

caso mais 

tempo de-

dicado a 

isso. A 

parceria 

com a Di-

gipix tem 

sido inte-

ressante, 

pois os 

alunos 

aprendem 

A parceria 

é impor-

tante para 

que possa-

mos co-

nhecer 

produtos 

novos e 

aproveitar 

para trazer 

assuntos 

novos para 

o planeja-

mento das 

aulas 

Sim, pois 

as vivên-

cias permi-

tem aos 

alunos co-

locarem 

em prática 

o que já 

sabem e 

procura-

rem solu-

ções para 

possíveis 

problemas 

que pode-

rão surgir 

Sim, pois 

permitem 

vivências 

práticas, 

facilitando 

o aprendi-

zado e 

torna o 

aluno mais 

consciente 

e crítico 

sobre a so-

ciedade 

em que 

vive 
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mercado 

profissio-

nal, tor-

nando 

mais es-

treitos os 

laços da 

academia 

com o 

mercado. 

Alguns 

exemplos 

são visitas 

técnicas, 

participa-

ção de alu-

nos e pro-

fessores 

em treina-

mentos 

técnicos, 

participa-

ção em 

projetos de 

workshop 

de diagra-

mação e 

ofocina de 

projeto - 

curso téc-

nico em 

processos 

fotográfi-

cos mod II 

e III 

Por exem-

plo, ao uti-

lizar as im-

pressões 

da Digipix, 

notamos o 

interesse 

do aluno 

não ape-

nas na dia-

gramação 

e seleção 

das ima-

gens, 

como tam-

bém nos 

diferentes 

matérias e 

gramatu-

ras dos pa-

peis para 

impres-

são, então 

hoje nós 

trazemos 

a diagra-

mar fotoli-

vro, em al-

guns mo-

mentos do 

D-Book, 

outras no 

Photoshop 

ou no In-

design, 

mas sem-

pre tem a 

possibili-

dade de 

discutir 

material de 

impres-

são, possi-

bilidades, 

através de 

amostras 

da em-

presa ou 

de 

workshops 
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design 

gráfico 

para sala 

de aula a 

importân-

cias e 

acrescen-

tamos 

essa gama 

de opções 

e produtos 

disponí-

veis para 

sala de 

aula, dis-

cutindo so-

bre em 

qual caso 

cada pro-

duto se 

torna mais 

adequado 

que minis-

tram. Esta-

mos para 

marcar vi-

sitas tam-

bém 

q7 – Você 

se apoia em 

alguma ativi-

dade decor-

Sim, 

levo as 

histó-

rias e 

Sim. Uti-

lizo as ví-

deo-aulas 

Trabalha-

mos nas 

referên-

cias das 

O termo 

apoiar não 

me parece 

definir bem 

Com a di-

gipix - ma-

teriais para 

fomentar 

Visitamos 

uma vez a 

Estrada 

Caminhos 

Sim, os fo-

tolivros 

são im-

pressos 

Sim. As 

atividades 

Não Não Não 
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rente da par-

ceria em-

presa-es-

cola entre o 

Senac e a 

(Abrale/Fun-

dação Ener-

gia e Sanea-

mento/Digi-

pix/Saibalá) 

para com-

plementar o 

plano de 

aula? Se 

sim, qual é 

essa ativi-

dade? 

experi-

ência 

dos cur-

sos mi-

nistra-

dos 

para as 

aulas 

do ba-

chare-

lado 

de Gus-

tavo Pi-

queira, da 

Saibalá, 

no final do 

curso de 

Técnico 

em Comu-

nicação Vi-

sual, pois 

é possível 

fazer uma 

síntese de 

tudo o que 

foi apren-

dido ao 

longo do 

curso, já 

que vários 

conceitos 

que ele se 

utiliza eu 

vou amar-

rando com 

propostas 

de Design 

do Site 

Saibalá. 

Foi muito 

interes-

sante co-

nhecer o 

processo 

de traba-

lhos dos 

profissio-

nais que 

estão no 

site. 

Trouxe re-

pertório e 

a vontade 

de experi-

mentação 

para os 

alunos 

o que de-

senvolve-

mos como 

docentes 

junto às 

parceiras. 

Creio que 

a comple-

mentação 

das ativi-

dades que 

desenvol-

vemos em 

sala seria 

mais 

exato. No 

caso espe-

cífico da 

Saibalá, 

quando 

nosso 

aluno está 

no módulo 

de design 

editorial 

as aulas 

de diagra-

mação, 

projeto e 

portfólio 

do Mar, 

controlada 

e mantida 

pela Fun-

dação 

Energia e 

Sanea-

mento. 

Usamos o 

programa 

de diagra-

mação da 

Digipix em 

sala de 

aula para 

os alunos 

diagrama-

rem um fo-

tolivro ao 

final do 

módulo de 

Evento So-

cial e Foto-

jornalismo 

sempre 

nos mó-

dulo II 

como 

forma de 

avaliação 

em todas 

as turmas 

citadas 

acima 
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os concei-

tos apren-

didos ao 

longo do 

curso 

ele 

aprende 

vários con-

ceitos do 

viver edito-

rial. Na 

Saibalá , 

um dos 

cursos é 

voltado 

exata-

mente 

para o de-

senvolvi-

mento edi-

torial e que 

pode com-

plementar 

e até aper-

feiçoar o 

que se 

aprende 

na escola 
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Neste outro recorte, é possível identificar a opinião dos respondentes acerca da 

contribuição das parcerias empresa-escola para a aprendizagem dos professores 

da Educação Profissional (q5), bem como sobre a contribuição desses projetos 

para o enriquecimento do plano de aula (q6), e, de suas reais experiências no uso 

de tais atividades para complementar o plano de aula (q7). 

Assim, em q5 é possível notar que a maioria considera que há contribuição das 

parcerias empresa-escola para a aprendizagem dos professores, como por exem-

plo o professor do caso relacionado ao ensino superior que diz que a parceria “en-

volve áreas e agendas diferentes, que enriquecem a aprendizagem”, e também, 

outro professor que acredita que a parceria contribui para a atualização de tendên-

cias de mercado: “tendências que, às vezes, por estarmos muito em sala de aula, 

não acompanhamos de perto”. Outro professor menciona “acredito que as parce-

rias ampliam o olhar do aluno e do professor, podem trazer outros pontos de vista 

do mercado”. E outro ainda que diz “as parceiras nos possibilitam estar em contato 

com experiências e vivências diferentes da realidade de sala de aula e, portanto, 

nos instiga a buscar soluções”. 

Essas respostas vêm ao encontro do pensamento de Nóvoa (1992, p. 30), que 

considera que “a dinamização de dispositivos de investigação-ação e de investi-

gação-formação pode dar corpo à apropriação pelos professores dos saberes que 

são chamados a mobilizar no exercício de sua profissão”. 

Entretanto, nota-se também em q5, certa divergência de alguns respondentes so-

bre o que seria contribuição das parcerias para aprendizagem do professor ou do 

aluno, para a qual o repertório de Freire (2005, p. 79) elucida: “o educador já não 

é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o 

educando que, ao ser educado, também educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos 

do processo em que crescem juntos e em que os ‘argumentos de autoridade’ já 

não valem”. 

Em q6, no que tange à contribuição das parcerias para o plano de aula, há um 

consenso, especialmente em relação à possibilidade de aproximação com as prá-

ticas de mercado proporcionada pelas parcerias, com exemplificação. Nesse sen-

tido, as contribuições podem ser relacionadas com o pensamento de Rehem 
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(2009, p. 154) o qual aponta que “é importante que o professor que forma o profis-

sional saiba integrar teoria e prática, fazer o aluno construir o conhecimento e de-

frontar-se com o real, problematizar o conhecido e o não conhecido, desvelar a 

realidade, articular, mobilizar e colocar em ação os conhecimentos para solucionar 

problemas inusitados e rotineiros”. 

Na q7, os exemplos se desdobram, entretanto, três professores apontam que não 

se apoiam em tais atividades, embora acreditem na sua contribuição para o enri-

quecimento do plano de aula. 

Aqui talvez seja possível considerar que os professores não se apropriaram do 

conteúdo das parcerias. Nesse sentido, considerando que docente de educação 

profissional não tem uma formação específica para a docência na educação pro-

fissional, mas reconhece-se no especialista técnico o domínio do conteúdo neces-

sário para o desenvolvimento das específicas disciplinas, nota-se uma ausência 

de conhecimento sobre os processos de aprendizagem, ao que Nóvoa (1992, p. 

25) aborda pontuando que “a formação não se constrói por acumulação (de cursos, 

de conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexivi-

dade crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente de uma identidade 

pessoal”. 

E, pode-se ainda relacionar com a abordagem de Mizukami (2002, p. 166), que em 

pesquisa realizada sobre a base de conhecimento dos docentes, informa que “os 

participantes consideraram, via de regra, o processo de aprendizagem profissional 

como contínuo, ao longo de suas vidas, sendo que tal processo envolve capacita-

ção técnica, senso crítico, autocrítica, reflexão, apoio científico e, para muitos, um 

pouco de arte” (MIZUKAMI, 2002, p. 166)
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3.3  Impacto das parcerias empresa-escola na formação individual e coletiva dos professores daeducação profissional, de 

acordo com os participantes: 

Este foco apresenta a opinião dos respondentes em relação ao impacto na formação individual e coletiva dos professores a partir 

das atividades decorrentes de parcerias. 

 

Professores 

        

Questões 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 

q9 – De que 

forma as ati-

vidades de-

correntes da 

parceria em-

presa-es-

cola entre o 

Senac e a 

(Abrale/Fun-

dação Ener-

gia e Sanea-

mento/Digi-

pix/Saibalá) 

impactam 

(ou impacta-

Encon-

trar pa-

cientes 

e funci-

onários 

da sa-

úde 

com 

leuce-

mia nos 

faz ser 

mais to-

lerante. 

Saber 

que 

Nova-

mente, 

ajudou na 

atualiza-

ção de ten-

dências, 

algumas 

delas que 

já tínha-

mos no-

tado, po-

rém não tí-

nhamos 

nos apro-

fundado, 

A troca de 

informa-

ção e co-

nheci-

mento en-

riquece-

ram muito 

a conversa 

entre nós 

docentes. 

Surgiram 

novas 

ideias de 

atividades 

Não consi-

dero im-

pactante o 

suficiente 

na forma-

ção indivi-

dual e co-

letiva dos 

professo-

res. Como 

citei anteri-

ormente, 

elas po-

dem ser 

Na atuali-

zação de 

serviços e 

materiais 

de mer-

cado para 

o uso em 

sala de 

aula, além 

de cursos 

oferecidos 

gratuita-

mente 

Permitem 

em alguns 

outros mo-

mentos 

uma vivên-

cia do 

aluno com 

a prática 

profissio-

nal 

As parce-

rias me au-

xiliaram 

bastante 

em criar si-

tuações si-

muladas 

como na 

parceria 

com o 

brechó que 

forneceu 

as roupas 

para as 

turma no 

módulo IV 

Em rela-

ção a for-

mação de 

professo-

res, a 

forma que 

temos utili-

zado, acre-

dito que 

não tenha 

tido muita 

influência 

ainda 

Só tivemos 

a oportuni-

dade até o 

momento 

de utilizar 

a parceria 

da Funda-

ção que foi 

o emprés-

timo dos 

cartoons 

sobre 

água. Foi 

importante 

como fonte 

Positiva-

mente, 

pois possi-

bilitou re-

flexões em 

sala de 

aula sobre 

os temas 

Impacta-

ram de 

forma posi-

tiva, favo-

recendo o 

conheci-

mento e 

contato 

com temas 

desenca-

deadores 

de ações 

em sala de 

aula 
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ram) na for-

mação indi-

vidual e co-

letiva dos 

professores 

da Educa-

ção Profissi-

onal? Dê 

exemplos. 

existem 

dificul-

dades 

maiores 

que as 

que es-

tamos 

vi-

vendo. 

Ver 

exem-

plos de 

vence-

dores 

como, por 

exemplo, o 

flat design 

e conver-

sas para 

as turmas 

considera-

das com-

plementa-

res e auxi-

liares na 

formação 

docente 

(moda e 

publici-

dade), 

tanto como 

conse-

guindo no-

tar no re-

sultado fi-

nal das 

imagens 

produzidas 

pelos alu-

nos como 

algo muito 

mais pró-

ximo do 

que o mer-

cado pede, 

e agili-

zando o 

processo 

criativo 

dos alunos 

que tem 

de obser-

vação e 

discussão 
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mais facili-

dade em 

produzir a 

imagem 

esperada 

q12 – Quais 

as principais 

dificuldades 

encontradas 

para a apli-

cação das 

atividades 

decorrentes 

da parceria 

entre o Se-

nac e a 

(Abrale/Fun-

dação Ener-

gia e Sanea-

mento/Digi-

pix/Sai-

balá)? 

Como são 

(foram) su-

peradas? 

Envolvi-

mento 

das di-

versas 

áreas 

da insti-

tuição 

de en-

sino 

Tivemos 

apenas di-

ficuldades 

técnicas, 

como 

acesso a 

conteúdo 

on-line, 

que foi su-

perado 

acionando 

o Help 

Desk 

Não tive-

mos difi-

culdades 

Para mim, 

o principal 

problema 

é o enten-

dimento 

pleno do 

que é, e 

para que 

serve a 

parceria. 

Os parcei-

ros devem 

saber que 

o Senac é 

uma insti-

tuição edu-

cacional, e 

não ape-

nas uma 

empresa. 

Nova-

mente não 

encontrei 

dificulda-

des até o 

momento 

- A Digipix 

foi a única 

utilizada 

por mim 

em sala, 

então 

posso di-

zer que 

neste caso 

não houve-

ram gran-

des dificul-

dades, 

uma vez 

que o 

plano de 

marketing 

da Digipix 

é muito fo-

cado nos 

Tempo 

para re-

pensar o 

plano de 

aula e 

agenda-

mento de 

data. Acre-

dito que te-

mos supe-

rado com 

os planeja-

mentos 

mais ante-

cipados 

Não en-

contramos 

dificulda-

des com 

essas em-

presas 

Não en-

contramos 

dificulda-

des 

Não en-

contrei difi-

culdades 

na aplica-

ção das 

atividades 
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E por sua 

vez, o Se-

nac tam-

bém pre-

cisa enten-

der que as 

empresas 

tem uma 

necessi-

dade e vi-

são mer-

cadoló-

gica. 

Como su-

perar isso? 

Creio que 

ao se pen-

sar uma 

parceria, 

todos os 

envolvidos 

têm que 

ter clareza 

quais são 

as suas 

novos fotó-

grafos eles 

são muito 

atenciosos 

no cadas-

tramentos 

dos alunos 

do SENAC 

e na gera-

ção dos 

boletos de 

descontos 

individuais 
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expectati-

vas e sua 

reais inten-

ções nesta 

parceria 

q14 – Anali-

sando a par-

ceria em-

presa-es-

cola entre o 

Senac e a 

(Abrale/Fun-

dação Ener-

gia e Sane-

manto/Digi-

pix/Saibalá) 

que você uti-

liza (utili-

zou), res-

ponda: 

Como 

soube da 

sua formali-

zação? 

Fiz os 

primei-

ros con-

tatos 

com a 

ABRAL

E e me-

diei a 

parce-

ria. Tor-

nar a 

parceria 

mais 

estável, 

com du-

ração 

maior 

(dois 

anos 

Fiquei sa-

bendo por 

meio de e-

mail envi-

ado pela 

minha 

chefe. 

Após ana-

lisar a par-

ceria e o 

conteúdo 

das vídeo-

aulas, pla-

nejei exibi-

las em 

sala de 

aula para 

os alunos 

próximo ao 

Participei 

da Pales-

tra, visitei 

o site, vi-

sualizei o 

vídeo no 

site e con-

versei com 

os alunos. 

Isso nos 

trouxe 

mais 

ideias para 

novas ati-

vidades, 

incenti-

vando 

cada vez 

mais o 

A parceria 

com a Sai-

balá foi 

bem arti-

culada 

através de 

uma Ge-

rência de 

Desenvol-

vimento 

[GD1] com 

as unida-

des do Se-

nac partici-

pantes. 

Houve co-

municação 

e divulga-

ção da 

Fiquei sa-

bendo 

através de 

e-mail da 

instituição. 

Entendi 

como fun-

cionava 

lendo o 

contrato 

de parce-

ria anexo 

no e-mail e 

anotando 

os pontos 

que pode-

ria utilizar 

da parce-

ria e os 

Formaliza-

ções são 

divulgadas 

entre a 

equipe por 

e-mail e 

comenta-

das em 

reunião. 

Aos do-

centes que 

se direcio-

nam, pla-

nejam de 

que forma 

a parceria 

A formali-

zação foi 

enviada 

pelo Már-

cio Casti-

glioni da 

Gerencia 

de Desen-

volvi-

mento, que 

enviou a 

notícia da 

formaliza-

ção para a 

nossa téc-

nica que 

trouxe o 

assunto 

para a 

Cada par-

ceria 

soube de 

forma dife-

rente. 

Abrale não 

tinha co-

nheci-

mento, 

Fundação 

Energia e 

Sanea-

mento 

soube 

lendo as 

informa-

ções na in-

tranet, Di-

gipix 

Através de 

e-mail so-

bre as ex-

posições. 

Verifi-

cando os 

temas tive-

mos muito 

interesse 

por ser 

uma ativi-

dade muito 

interativo e 

resolve-

mos utili-

zar na feira 

de ciência. 

Utilizaria 

Através da 

técnica de 

área da 

Saúde do 

Senac 

Bauru que 

entrou em 

contato, 

para que 

fosse utili-

zada na 

Feira de 

Ciências 

em Bauru. 

Realiza-

mos uma 

exposição, 

os alunos 

Utilizamos 

a atividade 

em uma 

feira da ci-

ência. As 

pessoas 

que visita-

vam a ati-

vidade ti-

nham a 

possibili-

dade de 

desenhar 

um cartoon 

sobre a ex-

posição 

que tinham 

visto. 
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Como pla-

nejou traba-

lhar uma ati-

vidade de-

corrente da 

mesma? 

Como exe-

cutou? O 

que você 

aprendeu 

com ela? O 

que você 

melhoraria 

caso fosse 

utilizá-la no-

vamente? 

por 

exem-

plo) isso 

facilita 

no pla-

neja-

mento e 

gastos 

término do 

curso. No 

dia em 

questão, 

assistimos 

as vídeo-

aulas e fo-

mos discu-

tindo os te-

mas abor-

dados, fa-

zendo pa-

ralelos 

com os 

conceitos 

aprendi-

dos ao 

longo do 

curso e 

com os 

projetos 

executa-

dos. Os 

alunos 

gostaram 

aluno a no-

vos experi-

mentos 

dentro do 

computa-

dor como 

fora, para 

o processo 

de criação 

proposta 

da parce-

ria. A partir 

do mo-

mento que 

tivemos 

conheci-

mento da 

proposta, 

fizemos a 

adequa-

ção neces-

sária com 

os planos 

de aula: 

em que 

momento 

os alunos 

poderiam 

participar, 

como esti-

mulá-los a 

se envol-

verem com 

contatos. 

Trabalhei 

as ativida-

des utili-

zando as 

parcerias 

de acordo 

com o que 

era ofere-

cido no 

contrato. 

Consegui 

ir além do 

que era 

fornecido 

no con-

trato atra-

vés de e-

mail e ex-

plicando 

como seria 

utilizado 

os materi-

ais nas ofi-

pode aju-

dar na ati-

vidade 

nossa reu-

nião de do-

centes pe-

riódica. Ali 

pensamos 

em quias 

áreas/mó-

dulos se-

riam apli-

cáveis e 

cada do-

cente se 

responsa-

bilizou por 

sugerir lo-

cais de no-

vas parce-

rias. Como 

temos tam-

bém outras 

necessida-

des extra-

classe, 

destaca-

mos um 

soube pois 

nós inicia-

mos a par-

ceria aqui 

no Senac 

Santana 

antes de ir 

para a toda 

a rede, 

Saibalá 

soube 

através do 

contato da 

Gd1. 

Verifico 

normal-

mente com 

um mês de 

antece-

dência, se 

possível, a 

turma que 

estará em 

um perí-

odo que 

esta parce-

ria em ou-

tros mo-

mentos, foi 

uma boa 

parceria 

ao obser-

varem os 

cartoons 

foram con-

vidados a 

uma refle-

xão e a dar 

sugestões 

sobre o as-

sunto 

Foi muito 

valioso, 

pois tive a 

oportuni-

dade de 

ver o tema 

água de di-

versas for-

mas, fa-

zendo re-

fletir sobre 

o tema 
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muito e de-

mos 

acesso 

para eles 

das vídeo-

aulas para 

assistirem 

em casa. 

Como foi 

uma dinâ-

mica bem 

interes-

sante, faria 

da mesma 

forma na 

próxima 

vez 

a pro-

posta. A 

execução 

se deu 

com pales-

tra infor-

mativa e o 

estímulo 

dos docen-

tes em 

sala de 

aula para 

que os alu-

nos partici-

passem. 

Quando 

utilizá-lo 

nova-

mente, eu 

aperfeiço-

aria as 

ações que 

serão de-

cinas. Me-

lhoraria as 

formas de 

visualiza-

ção des-

ses servi-

ços em 

uma plani-

lha semes-

tral por 

exemplo 

(em-

presa/ser-

viços/con-

tatos/ 

tempo de 

res-

posta/par-

cerias) 

docente 

para cada 

uma des-

sas neces-

sidades. 

Eu fiquei 

responsá-

vel por 

buscar es-

sas parce-

rias e ela 

ajudou 

muito com 

a criação 

de mode-

los de aula 

mais reais, 

e novas 

experi-

mentações 

como  cria-

ção de um 

produto fo-

tográfico 

específico 

possa ser 

interes-

sante o 

uso da par-

ceria, re-

penso o 

meu plano 

de aula ba-

seando-

me nisso, 

entro em 

contato 

pessoal-

mente com 

a parceria 

e verifico 

possibili-

dades de 

data, a 

partir disso 

revejo as 

datas no 

meu plano 

de aula. 
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senvolvi-

das no 

projeto 

para uma 

empresa 

específica, 

colocando 

o aluno em 

uma situa-

ção muito 

real do que 

vai enfren-

tar no mer-

cado ao fi-

nalizar 

todo o 

curso. Por 

ora não te-

nho suges-

tões para 

melhorias 

Normal-

mente, a 

cada con-

tato com a 

parceria 

aprendo 

sobre al-

guma pos-

sibilidade a 

mais que 

ela pode 

oferecer. 

Por exem-

plo: faze-

mos o con-

tato com a 

Digipix 

para que 

ministrem 

workshop 

para os 

alunos, 

aprendo 

que pode-

mos visitar 
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a empresa, 

que podem 

fazer pa-

lestra de 

empreen-

dedorismo 

e que po-

dem ofere-

cer mate-

rial sobre 

álbuns. 

Acho que a 

parceria 

fica melhor 

se conse-

guimos ter 

mais con-

tato direto 

com o par-

ceiro, que 

todos na 

parceria, 

na em-

presa sai-

bam da 
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parceria e 

possam ar-

ticulá-la 
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Neste trecho, observa-se a opinião dos respondentes em relação ao impacto na 

formação individual e coletiva dos professores a partir das atividades decorrentes 

de parcerias (q9). 

É importante considerar, segundo Nóvoa (1992, p. 24), que: 

 A formação de professores tem ignorado, sistematicamente, o desen-
volvimento pessoal, confundindo ‘formar’ e ‘formar-se’, não compreen-
dendo que a lógica da atividade educativa nem sempre coincide com 
as dinâmicas próprias da formação. Mas também não tem valorizado 
uma articulação entre a formação e os projetos das escolas, conside-
radas como organizações dotadas de margens de autonomia e de de-
cisão de dia para dia mais importantes. Estes dois ‘esquecimentos’ 
inviabilizam que a formação tenha como eixo de referência o desen-
volvimento profissional dos professores, na dupla perspectiva do pro-
fessor individual e do coletivo docente. (NÓVOA, 1992, p. 24). 

O professor do primeiro caso, referente ao ensino superior, na área de fotografia, 

aponta um impacto pessoal ao dizer que “encontrar pacientes e funcionários da 

saúde com leucemia nos faz sentir mais tolerantes”. Ou seja, lidar com uma reali-

dade diferente, em outra área o fez refletir no seu perfil pessoal e na maneira de 

lidar com as dificuldades do cotidiano e com os relacionamentos, o que remete à 

reflexão de Nóvoa (1992, p. 25) que aponta que “a formação não se constrói por 

acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de 

um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção perma-

nente de uma identidade pessoal”.   

Entretanto, ao analisar as respostas do segundo caso, que ocorre no ensino téc-

nico, em diversas áreas, nota-se uma divergência de opiniões quanto ao impacto 

das atividades decorrentes de parceria na formação individual e coletiva dos pro-

fessores. P4 e P8 consideram que não há impacto e que as atividades oriundas 

de parcerias são complementares e auxiliares na formação docente. P2 e P5, P9, 

P10 e P11 consideram o impacto pessoal e coletivo ao mencionar que tais ativida-

des ajudam na atualização de tendências, de serviços e materiais para o uso em 

sala de aula. Pode-se considerar que ao se atualizarem por meio das atividades 

oriundas de parcerias, têm a oportunidade de rever o conteúdo programático a 

repensarem as atividades em sala de aula. 
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Quanto ao impacto na formação coletiva de professores, fica mais evidente na 

resposta de P3 que diz “a troca de informação e conhecimento enriqueceram muito 

a conversa entre nós docentes. Surgiram novas ideias de atividades e conversas 

para as turmas”. Tal reflexão remete a André (1997, p. 21) que apoia-se no princí-

pio de que “os conhecimentos são construídos por meio da ação e da interação. 

Assim, o sujeito aprende quando ele se envolve ativamente no processo de pro-

dução de conhecimentos através da mobilização das suas atividades mentais e da 

interação com o outro, mediada pela linguagem” (ANDRÉ; OLIVEIRA, 1997, p. 21). 

Contudo, as parcerias envolvem processos para articulação das atividades previs-

tas nos acordos. Dessa forma, quando questionados sobre as principais dificulda-

des encontradas para a aplicação das atividades decorrentes da parceria e como 

foram superadas (q12), a maioria das respostas aponta que não houve dificulda-

des. Apenas três respondentes apontam pontos de melhorias, como P1 que men-

ciona a necessidade de envolvimento das diversas áreas da instituição de ensino. 

Não fica claro, mas talvez ele tenha encontrado dificuldade na articulação de al-

guma atividade que necessitava do envolvimento de áreas da instituição, além da 

autonomia do professor, como por exemplo o setor administrativo, gestão de pes-

soas, parcerias, jurídico etc. Já P4 e P8 apontam como problema o entendimento 

pleno do que é e para que serve a parceria, além da necessidade de tempo para 

repensar o plano de aula e agendamento das atividades. 

Assim, como apontado por Mizukami (1986, p. 107): “se, por um lado, os proble-

mas e os impasses da experiência cotidiana do professor não são resolvidos me-

ramente por um postulado externo a ele, por outro, há necessidade de uma ação-

reflexão grupal, por parte dos professores, para a compreensão desses problemas 

e impasses. Nesta interpenetração ação-reflexão é que as superações poderão 

ocorrer”. 

Ainda em relação ao impacto das atividades decorrentes de parcerias na sua for-

mação individual e coletiva, temos um conjunto maior de respostas dos professo-

res relacionadas às seguintes questões: Como soube da sua formalização? Como 

planejou trabalhar uma atividade decorrente da mesma? Como executou? O que 

você aprendeu com ela? O que você melhoraria caso fosse utilizá-la novamente? 
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No caso 1, relacionado ao ensino superior, P1 participou da articulação da parce-

ria, logo, presume-se que conhecia todo o processo e responsabilidades envolvi-

dos. A experiência dessa parceria lhe proporcionou a percepção de que uma vi-

gência maior do acordo de cooperação permitiria mais estabilidade à relação, bem 

como facilitaria o planejamento das atividades e dos gastos envolvidos no projeto. 

Dessa forma, pode-se observar que o projeto oriundo da parceria trouxe um im-

pacto na formação individual do professor com relação a planejamento. 

Já nos demais casos, relacionados ao ensino técnico, participantes relatam que 

tomaram conhecimento das parcerias, principalmente, por e-mail institucional de 

divulgação dos acordos de cooperação. Alguns comentaram sobre articulações 

complementares advindas da gerência de desenvolvimento, setor responsável 

pelo desenvolvimento dos cursos e parcerias institucionais e/ou por comunicação 

dos responsáveis técnicos das unidades educacionais, responsáveis pela oferta 

dos cursos. 

Apenas P5 demonstra familiaridade com o instrumento de formalização das par-

cerias, o contrato denominado Acordo de Cooperação, no qual constam as possi-

bilidades de ações negociadas e as responsabilidades das partes, e, P8, que de-

monstra familiaridade com a intranet da instituição pesquisada, canal que também 

apresenta informações sobre as parcerias, processos e contatos para a realização 

das atividades. 

Os demais, que souberam das parcerias por e-mail, entretanto, demonstraram in-

teresse pelo assunto ao promoverem alinhamentos com outros professores para 

investigação sobre o conteúdo e abrangência dos projetos. Aqui, é possível notar 

um impacto tanto na formação individual como na formação coletiva dos professo-

res, considerando que as parcerias interferiram em suas rotinas, promovendo uma 

desequilibração para se pensar em novas possibilidades de plano de aula, bem 

como a necessidade de se apropriar do assunto para trabalhar a atividade em sala 

de aula. 

Nóvoa (1992, p. 30) considera que “a dinamização de dispositivos de investigação-

ação e de investigação-formação pode dar corpo à apropriação pelos professores 

dos saberes que são chamados a mobilizar no exercício de sua profissão”. Nesse 
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sentido, ao articular as ideias e os resultados relacionados às parcerias com outros 

professores, surgem novos aprendizados e novas possibilidades para todos, apri-

morando assim, a formação coletiva. Assim, apresentam contribuições sobre pos-

síveis melhorias e aperfeiçoamento das ações previstas nos projetos, necessidade 

de maior clareza no processo de comunicação das parcerias e de maior agilidade 

no contato com os parceiros.
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 3.4 Necessidades formativas dos professores da educação profissional, a partir das contribuições dos participantes:  

Este foco aponta as necessidades formativas dos professores da Educação Profissional e o que precisam saber e como fazer. 

 

Professores 

        

Questões 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 

q8 – Em sua 

opinião, 

quais as ne-

cessidade 

formativas 

dos profes-

sores da 

Educação 

Profissio-

nal? O que 

precisam 

saber e 

como fazer? 

Enten-

der a di-

ferença 

entre a 

institui-

ção e a 

escola 

Como dito 

acima, 

acredito 

que as ne-

cessida-

des são 

mais de 

atualiza-

ção do que 

formação 

propria-

mente dito 

Novas pro-

postas de 

experi-

menta-

ções, con-

teúdos, 

troca de 

conheci-

mento, re-

ciclagem 

com o 

mercado 

de traba-

lhos, etc 

Num pri-

meiro mo-

mento se-

ria o aper-

feiçoa-

mento pe-

dagógico, 

para que o 

professor 

compre-

enda a sua 

importân-

cia dentro 

do ensino 

profissio-

nalizante. 

Embora 

Necessita-

mos co-

nhecer os 

limites, 

prazos 

para aten-

dimento e 

serviços 

que pode-

mos ofere-

cer, para 

que assim 

possamos 

nos plane-

jar refe-

rente a 

cada pro-

jeto de 

Técnica e 

linguagem 

fotográ-

fica, co-

nhecimen-

tos históri-

cos da 

área, habi-

lidades do 

processo 

ensino-

aprendiza-

gem 

Devem co-

nhecer as 

bases tec-

nológicas 

de cada 

módulo 

que estão 

aptos a 

aplicar em 

sala de 

aula, co-

nhecer 

métodos 

para uti-

lizá-los de 

forma a 

serem cla-

ros para os 

Acredito 

que o pro-

fessor de 

Educação 

Profissio-

nal precisa 

estar sem-

pre sendo 

capaz de 

relacionar 

a teoria e a 

prática 

para o 

aluno. 

Deve cui-

dar para 

que seu 

aluno olhe 

As neces-

sidades 

são: Co-

nheci-

mento as 

metodolo-

gias de en-

sino, do 

trabalhar 

com proje-

tos, como 

desenvol-

ver meto-

dologias 

participati-

vas, ati-

vas. Isso 

pode 

Acredito 

que se re-

alizarmos 

vivências 

mais próxi-

mas à rea-

lidade do 

aluno, o 

ensino se 

tornará 

mais pra-

zeroso, o 

aluno se 

tornará 

parte da 

Poder rea-

lizar vivên-

cias e in-

serir o 

aluno 

neste pro-

cesso, tor-

nando-o 

protago-

nista do 

seu apren-

dizado. 

(saber ser 

e saber fa-

zer) 
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muitos te-

nham o co-

nheci-

mento téc-

nico, a 

grande 

maioria 

não tem 

nenhum 

conheci-

mento so-

bre meto-

dologias 

de ensino. 

A partir 

daí, a insti-

tuição po-

derá de-

senvolver 

mecanis-

mos para 

seus pro-

fessores 

tenham 

aula utili-

zando ple-

namente o 

apoio de 

cada par-

ceria 

alunos 

como os 

pontos de 

ancora-

gem em 

cada mó-

dulo e co-

nhecer o 

mercado 

atual da 

área que 

atua 

para o 

mercado 

de forma 

crítica e 

observe 

oportuni-

dades. 

Precisa ter 

conheci-

mento e 

experiên-

cia para 

resolver as 

questões 

técnicas, 

mas pre-

cisa fazer 

com que o 

aluno não 

busque 

por solu-

ções/re-

ceitas, e 

sim trilhe 

ocorre 

com reuni-

ões espe-

cíficas, en-

contros, 

oportuni-

dade de 

ouvir pa-

lestras, es-

tudos de 

casos, de-

poimen-

tos, vídeos 

com aná-

lise discus-

sões 

constru-

ção dos 

saberes 
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capacita-

ções e trei-

namentos 

constantes 

que  conci-

liem o co-

nheci-

mento tec-

nológico 

com o  pe-

dagógico 

seu cami-

nho para a 

solução. O 

profissio-

nal, dessa 

forma, 

também 

precisa es-

tar atento 

ao mer-

cado e as 

mudanças 

que ele 

aponta 
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Quando questionados sobre as necessidades formativas dos professores da Edu-

cação Profissional, e, sobre o que precisam saber e como fazer (q8), as contribui-

ções dos respondentes são mais sucintas. 

Refletindo que “nos cenários que marcam o trabalho na contemporaneidade e que 

exigem novas capacidades aos trabalhadores, a educação para fazer aprender a 

trabalhar tem, necessariamente, novas funções a cumprir, novos desafios a en-

frentar”, segundo Rehem (2009, p. 56), é válido destacar e comparar as seguintes 

contribuições dos respondentes: 

P1, participante do caso 1, relacionado ao ensino superior, aponta a necessidade 

de entender a diferença entre a instituição e a escola. Provavelmente, o professor 

que participou da articulação da parceria e execução do projeto, se refere aos trâ-

mites internos da instituição educacional, que por vezes pode tornar morosa a apli-

cabilidade do objeto da parceria à rotina educacional e à execução das atividades 

previstas. Ele, enquanto professor, tem a clareza educacional da proposta, no en-

tanto, pode se deparar com processos burocráticos na formalização ou na relação 

institucional que prejudicam o andamento ou a conclusão do projeto, por exemplo, 

a necessidade de aprovação superior para a contratação de um estagiário para 

auxiliar nas atividades da parceria. Para ele, a relação está agregando conteúdo 

educacional, já para a instituição, a relação pode gerar custos. 

Já P4, aborda a necessidade de aperfeiçoamento pedagógico, para que o profes-

sor compreenda a sua importância dentro do ensino profissionalizante. 

Seis respondentes sinalizam necessidades de atualização, de novas propostas de 

experimentações, conteúdo e reciclagem com o mercado de trabalho, de desen-

volvimento do conhecimento para resolver questões técnicas e estar atento às mu-

danças do mercadológicas, a fim de melhor inserir o aluno no processo e torná-lo 

protagonista do seu aprendizado. 

Os outros quatro falam sobre a necessidade de aperfeiçoamento pedagógico, co-

nhecimento histórico e habilidades no processo de ensino-aprendizagem, bem 

como sobre a necessidade de desenvolvimento do conhecimento sobre bases tec-

nológicas. 
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Todos, contudo, abordam sugestões de se trabalhar essas atualizações, principal-

mente, por meio de discussões, investigação e troca de experiências. 

Considerando que no Senac São Paulo, a diretriz máxima sobre cooperação insti-

tucional orienta que as oportunidades de parceria devem promover ações conjun-

tas com instituições de objetivo comum, visando à realização de projetos educaci-

onais, para alunos e docentes, que proporcionem aproximação com as práticas de 

mercado, no intuito de ampliar as possibilidades de atuação e aprimorar a exce-

lência dos produtos e dos serviços oferecidos, pode-se considerar que a expecta-

tiva dos professores está em consonância com a instituição. 

Nesse sentido, as contribuições aqui apresentadas vêm ao encontro da aborda-

gem de MIZUKAMI (1986) que esclarece que a aprendizagem e o ensino são pro-

cessos indissociáveis e que “o ensinar se define em função do aprender”, comple-

mentando que existem diferentes concepções sobre ensinar e aprender, sendo 

elas 1. Abordagem Tradicional, 2. Abordagem Comportamentalista, 3. Abordagem 

Humanista, 4. Abordagem Cognitivista e 5. Abordagem Sociocultural, elucidando 

que o significado de ensinar diz respeito a: instruir, fazer saber, comunicar conhe-

cimentos, mostrar, guiar, orientar, dirigir, desenvolver habilidades – verbos que 

apontam para o professor enquanto agente principal e responsável pelo ensino.
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3.5 Expectativas de parceria ideal, a partir da experiência dos participantes: 

Este foco demonstra a idealização de parcerias empresa-escola, a partir da experiência dos participantes, bem como a melhoria 

dos processos de parceria empresa-escola, face às suas experiências na Educação Profissional e o que a instituição de Educação 

Profissional poderia oferecer para facilitar o acesso às atividades previstas nas parcerias. 

 

Professores 

        

Questões 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 

q13 – Pen-

sando na 

melhoria 

dos proces-

sos de par-

ceria em-

presa-es-

cola, face às 

suas experi-

ências na 

Educação 

Profissional, 

o que a insti-

tuição de 

Educação 

Profissional 

Estar 

mais 

abertos 

a novas 

oportu-

nida-

des. A 

escola 

não 

deve se 

acomo-

dar, 

deve 

encarar 

Talvez 

uma me-

lhor divul-

gação das 

parcerias 

já realiza-

das 

Mais in-

centivos a 

pesquisas 

e a buscar 

de novas 

ideias 

Uma divul-

gação me-

lhor e mais 

capilar dos 

projetos de 

parceria 

Talvez 

uma plani-

lha semes-

tral con-

tendo cada 

parceria, 

seus bene-

fícios, pes-

soas de 

contato, 

forma de 

contato e 

serviços 

para facili-

tar nosso 

Tempo de 

planeja-

mento 

destinado 

às ativida-

des previs-

tas nas 

parcerias. 

Muitas ve-

zes falta 

tempo 

para co-

nhecer a 

fundo as 

parcerias, 

Eu possuo 

constante-

mente 

muita difi-

culdade 

em conse-

guir mode-

los profis-

sionais 

para aulas 

de moda 

do curso 

técnico de 

fotografia 

Acredito 

que pode-

riam ser 

repassa-

das as for-

mas que 

todas uni-

dades já 

utiliza-

ram/utili-

zam as 

parcerias, 

encontros 

de repasse 

a respeito 

O pro-

cesso que 

o Senac 

utiliza, um 

setor reali-

zando este 

contato, 

contrato é 

muito im-

portante, 

pois for-

maliza a 

parceria 

Possibilitar 

aos alunos 

serem 

parte do 

processo 

ensino – 

aprendiza-

gem 

Inserir o 

aluno, tor-

nando-o 

parte do 

processo 
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em que você 

atua poderia 

oferecer 

para facilitar 

o acesso às 

atividades 

previstas em 

tais parce-

rias? 

os de-

safios 

planeja-

mento 

e usufruir 

delas 

e nos cur-

sos livres 

de moda. 

Acho que 

seria perti-

nente que 

algumas 

modelos 

fossem 

contrata-

das à partir 

de parce-

rias e rece-

berem al-

guma re-

munera-

ção como 

forma de 

ajuda de 

custo para 

não haver 

mais frus-

trações 

dos alunos 

quando 

das parce-

rias, dispo-

nibilidade 

de conta-

tos diretos 

para tratar 

da parce-

ria. Con-

tato com o 

responsá-

vel por no-

vas parce-

rias, par-

cerias que 

ocorrem 

dentro de 

uma uni-

dade e que 

podem se 

tornar ins-

titucionali-

zadas 

para to-

dos, faci-

lita muito 
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não conse-

guimos 

modelos 

para a aula 

improvi-

sando utili-

zando co-

legas, ami-

gos e fami-

liares. Já 

cheguei a 

fazer um 

contato 

com uma 

agencia, 

porém, a 

mesma 

não cum-

priu com o 

acordo, 

pois não 

havia um 

acordo for-

mal. Em 

um todo 
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acho que é 

um pro-

blema não 

só da insti-

tuição em 

que eu 

atuo, mas 

seria um 

grande di-

ferencial 

em relação 

as outras 

q15 – Como 

seria uma 

parceria em-

presa-es-

cola ideal? 

Uma 

que as 

vaida-

des fos-

sem di-

minuí-

das. 

Que as 

deci-

sões 

fossem 

Acho difícil 

dizer o que 

seria uma 

parceria 

ideal, pois 

cada curso 

tem as 

suas espe-

cificida-

des. Na 

área de 

Design, 

Com mais 

tempo, vi-

sitas, con-

versas, ofi-

cinas de 

experi-

menta-

ções, vi-

vencias e 

projetos 

reais, en-

contros de 

Os dois la-

dos têm 

que ga-

nhar com a 

parceria. E 

os profes-

sores e 

alunos 

precisam 

ver na par-

ceria algo 

Troca mu-

tua entre 

alu-

nos/em-

presa/es-

cola/co-

munidade 

A que te-

nha ter-

mos claros 

e bem defi-

nidos, e 

cuja comu-

nicação 

seja fácil e 

direta 

Uma par-

ceria que 

atenda 

cada mó-

dulo em 

específico 

- Da forma 

como ela 

vem ocor-

rendo, 

centrali-

zada 

Uma par-

ceria cons-

tante, 

onde pos-

sibilitará a 

melhora 

do pro-

cesso en-

sino 

aprendiza-

gem 

Aquela 

parceria 

que acon-

tecesse 

durante 

todo o pro-

cesso de 

ensino 

aprendiza-

gem 



122 

 

 
 

mais rá-

pidas. 

Que as 

rela-

ções 

fossem 

mais 

huma-

nas. 

Mais 

bom hu-

mor. 

Menos 

buro-

cracia, 

contra-

tos me-

nores. 

Menos 

influên-

cia da 

equipe 

de ad-

voga-

dos 

que é a mi-

nha, o 

ideal seria 

uma par-

ceria onde 

tivésse-

mos 

acesso a 

empresas 

de criação 

no mo-

mento de 

concepção 

de traba-

lhos dos 

clientes. 

Exemplo: 

uma agên-

cia de pu-

blicidade 

permitir 

que levás-

semos os 

alunos du-

rante um 

profissio-

nais e alu-

nos, etc 

que contri-

buirá com 

o seu de-

senvolvi-

mento pro-

fissional 
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brainstorm 

de criação 

de alguma 

campanha 

publicitária 

q16 – Con-

tribuições. 
- - Continuem 

com essa 

iniciativa e 

trazer para 

a sala de 

aula as ex-

periências 

reais 

Poderia 

contribuir 

com a mi-

nha visão 

de docente 

na media-

ção e na 

constru-

ção de 

parcerias 

com em-

presas que 

correspon-

dam às ne-

cessida-

des profis-

sionais 

dos alunos 

- - Nas aulas 

do módulo 

de Arquite-

tura pas-

samos 

grandes 

dificulda-

des para 

conseguir 

acesso 

aos locais 

para as 

práticas 

externas, 

fiz uma 

parceria 

recente 

com o Red 

Poderia 

ser inte-

ressante 

olhar o 

plano de 

curso, ob-

servar o 

que as uni-

dades es-

tão fa-

zendo 

para bus-

car novas 

parcerias, 

nós, em 

Santana, 

por exem-

plo temos 

bastante 

- - - 
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Bull Sta-

tion que 

nos proveu 

acesso ao 

local para 

retratar a 

arquitetura 

sugiro 

manter o 

contato e 

formalizar 

algo mais 

rico de 

forma a di-

vulgar as 

atividades 

lá 

O memo-

rial da 

America 

Latina é 

muito inte-

ressante 

para ativi-

dades em 

dificuldade 

em conse-

guir uma 

igreja que 

nos per-

mita reali-

zar uma si-

mulação 

de casa-

mento 

para os 

alunos fo-

tografa-

rem, 

mesmo 

que nos 

ofereça-

mos para 

fotografar 

batizados 

e casa-

mentos de 

pessoas 

que não 

teriam 
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diversos 

módulos, 

porém 

mesmo 

pedindo as 

autoriza-

çõescom 

grande an-

tecedência 

, frequen-

temente 

quando 

chegamos 

para a aula 

da noite os 

alunos são 

barrados, 

atrasando 

muito a 

aula pois 

por certa 

falta de or-

ganização 

lá, isso é 

comum.  

condição 

de pagar 

por esse 

serviço.  

Sinto falta 

de parce-

rias que 

possam 

gerar tra-

balho para 

os alunos, 

na unidade 

Santana 

pouco re-

cebemos 

oferta de 

trabalho 

na área de 

fotografia 

que fique 

exposta no 

mural. 

Acredito 

que pode-

ríamos 
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Uma par-

ceria for-

malizada 

no Memo-

rial resol-

veria estes 

proble-

mas, e o 

local seria 

de grande 

utilidade 

para mui-

tas compe-

tências no 

curso de 

fotografia 

em diver-

sos módu-

los, pois lá 

existe uma 

grande bi-

blio-

teca,para 

pesquisas, 

atividades 

tentar de-

senvolver 

essa ques-

tão. 

Pode ser 

interes-

sante ter-

mos par-

cerias de 

empresas 

de equipa-

mento: Ca-

non, Ni-

kon, Mako 

... para 

que apre-

sentem 

seus equi-

pamentos, 

diferenças 

entre eles. 

Mas to-

mando o 

cuidado 

para que 
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regulares, 

ferias e 

eventos, 

arquitetura 

interna e 

externa 

valiosos 

que são 

ótimos 

para as 

práticas 

externas 

isso seja 

apenas 

uma divul-

gação.  

Também 

tentamos 

incentivar 

os alunos 

com par-

cerias de 

cunho so-

cial, como 

no CRI ( 

centro de 

referência 

do idoso), 

ou desen-

volvendo 

trabalho 

em algu-

mas ongs. 

Seria inte-

ressante 

pensar-

mos nesse 
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tipo de 

parceria 

de acordo 

com a lo-

calização 

da uni-

dade. 

Acredito 

que seria 

muito rica 

essa troca 
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Em relação à Idealização de parcerias empresa-escola, a partir da experiência dos 

participantes e pensando na melhoria dos processos de parceria empresa-escola, 

face às suas experiências na Educação Profissional, os professores expõem neste 

trecho o que a instituição de Educação Profissional poderia oferecer para facilitar 

o acesso às atividades previstas nas parcerias (q13). 

P1 entende que a instituição educacional deve estar aberta a novas oportunidades. 

Já P9, acredita que o processo centralizado é muito importante, pois facilita a for-

malização e o acesso aos projetos. Aqui, pode-se notar que professores têm ne-

cessidades diferentes, enquanto um tenta inovar e encontra barreiras, o outro, tal-

vez por falta de tempo, prefere que a instituição estabeleça acordos para que o 

professor em momento oportuno lance mão dos projetos pré-estabelecidos. 

É possível analisar que o que tenta inovar e encontra barreiras vem ao encontro 

da abordagem de Schön (1992, p. 87), que adverte que “à medida que os profes-

sores tentam criar condições para uma prática reflexiva, é muito possível que se 

venha a confrontar com a burocracia escolar”. 

Cinco professores sugerem melhor divulgação dos acordos estabelecidos e maior 

articulação para compartilhamento de boas práticas e resultados, a fim de que 

possam ter mais informações e familiaridade com os projetos e consigam se pla-

nejar para aplicá-los em aula. 

Alguns professores mencionam a importância de envolvimento dos alunos no pro-

cesso. Nesse sentido, pode-se interpretar que consideram as parcerias no âmbito 

do aluno e não propriamente para a formação ou o desenvolvimento do professor. 

Quanto à contribuição dos professores ao responderem como seria uma parceria 

empresa-escola ideal (q15), nota-se novamente em P1 certa preocupação com o 

processo institucional, o qual ele denomina de burocracia. Em sua opinião, as re-

lações deveriam ser mais humanas. P2 tem clareza de que cada curso tem sua 

especificidade, portanto, seria difícil descrever uma parceria ideal, portanto, assim 

como P7 também aponta, talvez seja interessante se trabalhar parcerias pontuais 

e específicas. 
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P3 acredita que a parceria ideal deveria ter mais tempo, visitas, conversas, ofici-

nas, vivências e projetos reais, o que pode ser considerado curioso, uma vez que 

os casos objeto deste estudo apresentam tais possibilidades. Outros entendem 

que a parceria deve gerar ganhos para ambas as partes, mas precisa ser atrativa 

para os professores, ou seja, é preciso que o professor enxergue na parceria algo 

que contribua com o seu desenvolvimento profissional. 

Analisando o trecho de contribuições (q16), há a participação de quatro respon-

dentes, sendo que um sugere a continuidade dessa iniciativa para levar experiên-

cias reais à sala de aula, outro entende que poderia contribuir com sua visão de 

professor na mediação e construção das parcerias. Como André (1997), que 

apoia-se no princípio de que “os conhecimentos são construídos por meio da ação 

e da interação. Assim, o sujeito aprende quando ele se envolve ativamente no 

processo de produção de conhecimentos através da mobilização das suas ativida-

des mentais e da interação com o outro, mediada pela linguagem” (ANDRÉ; OLI-

VEIRA, 1997, p. 21). 

A terceira contribuição remete à importância de potencializar um acordo local, ex-

plorando mais opções para outras atividades, bem como à necessidade de acor-

dos específicos para atividades externas com os alunos. Por fim, o último respon-

dente sugere um olhar institucional para o plano de curso, a fim de se observar o 

que as unidades estão fazendo e buscar, a partir daí, novas parcerias.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Reafirma-se aqui que “o mundo do trabalho demanda por indivíduos autônomos que 

possam atuar em um ambiente de geração de conhecimento e, também, de transfe-

rência a outros contextos em constante transformação”, de acordo com Moura (2015, 

p. 28). Considerando que há necessidade de transformar o modelo de educação pau-

tado na transmissão da informação para o da construção de conhecimento, envol-

vendo cenários sociais, culturais e político-econômicos, faz-se necessário a atuação 

mediadora e instigadora do professor, e, para que exerça com eficácia esse impor-

tante papel é relevante destacar a sua formação profissional, quer inicial, quer conti-

nuada. 

Para tanto, faz-se presente o desafio de se conhecer novas abordagens para a quali-

ficação e atualização desses professores de educação profissional. 

O presente estudo apontou, pela contribuição dos participantes, que o relacionamento 

entre empresas do mercado e a instituição de ensino, por meio de projetos educacio-

nais, podem contribuir para a complementação do saber docente e enriquecimento do 

plano de aula. 

As respostas sinalizam que é possível vislumbrar nas ações de parceria oportunida-

des de aprendizagem capazes de subsidiar a atuação do professor de educação pro-

fissional com conteúdos educacionais, culturais e mercadológicos.  

Também fica claro que as parcerias podem ser estabelecidas por meio de ações de 

colaboração com instituições de ensino nacionais e internacionais, empresas de di-

versos segmentos, órgãos do Governo, associações de classe, organizações não go-

vernamentais, organismos internacionais entre outros. 

A educação profissional, segundo Rehem (2009, p. 66):  

vem apresentando tendências transformacionais em sua entrega, na 
tentativa de alinhar-se com as exigências contemporâneas e respon-
der aos seus desafios”. Nesse sentido, de acordo com um dos avalia-
dores deste estudo, “as parcerias possibilitam ao docente estar direta-
mente em contato com a realidade validando os ensinamentos desen-
volvidos em sala de aula. (REHEM, 2009, p. 66). 
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Masetto (2003, p. 23, 24) aborda que:  

o conjunto de mudanças ocorridas na educação ao longo do último 
século fez com que o perfil do professor se alterasse significativa-
mente de especialista para mediador de aprendizagem, o que exige 
pesquisa e produção de conhecimento, além da atualização e especi-
alização para que possa incentivar seus alunos a pesquisar, sendo 
que trabalhar com pesquisa, projetos e novas tecnologias, são cami-
nhos interessantes que facilitam o desenvolvimento da parceria e co-
participação entre professor e aluno. (MASETTO, 2003, p. 23, 24). 

Ao mapear o que instituições de educação profissional no Brasil tem feito em relação 

a parcerias educacionais, é possível identificar necessidades na formação dos docen-

tes em relação à aprendizagem contemporânea. Oliveira (1993, p. 82) aponta que “a 

tarefa principal e mais complexa do professor é garantir a unidade entre as relações: 

ensino e aprendizagem, ensino e pesquisa, conteúdo e forma, professor e aluno, teo-

ria e prática, escola e sociedade, finalidades e objetivos”. 

Esse estudo permitiu identificar o conhecimento dos professores respondentes acerca 

dos instrumentos e das formas de parcerias empresa-escola na Educação Profissio-

nal, bem como o conhecimento que demonstram sobre os projetos de parceria em-

presa-escola objeto deste estudo de caso e características e/ou atividade envolvida 

que tenha relação com a Educação Profissional. É possível observar, a partir das re-

postas, que a maioria conhece os documentos de formalização de parcerias e as for-

mas de ações conjuntas oriundas dessas relações, no âmbito da instituição educaci-

onal Senac São Paulo. 

É interessante notar diferentes interpretações e usos dos recursos em uma mesma 

parceria, a partir da realidade de cada professor e da especificidade de sua área de 

atuação. Por exemplo, em relação à parceria com a Saibalá, alguns usaram vídeos 

durante as aulas, enquanto um outro explorou os trabalhos realizados pelos alunos a 

partir do contato com o site da parceira, e outro, ainda, estabeleceu tarefas com pro-

fessores. 

Em relação à aprendizagem dos professores da educação profissional nos processos 

de parceria empresa-escola, a pesquisa também apresentou a opinião dos respon-

dentes acerca da contribuição das parcerias para a aprendizagem dos professores, 

bem como sobre a contribuição desses projetos para o enriquecimento do plano de 
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aula, e, de suas reais experiências no uso de tais atividades para complementar o 

plano de aula. 

A maioria dos participantes da pesquisa considera que há contribuição das parcerias 

empresa-escola para a aprendizagem dos professores, como por exemplo o professor 

do caso relacionado ao ensino superior que diz que a parceria “envolve áreas e agen-

das diferentes, que enriquecem a aprendizagem”, e também, outro professor que 

acredita que a parceria contribui para a atualização de tendências de mercado: “ten-

dências que, às vezes, por estarmos muito em sala de aula, não acompanhamos de 

perto”. Outro professor menciona “acredito que as parcerias ampliam o olhar do aluno 

e do professor, podem trazer outros pontos de vista do mercado”. E outro ainda que 

diz “as parceiras nos possibilitam estar em contato com experiências e vivências dife-

rentes da realidade de sala de aula e, portanto, nos instiga a buscar soluções”. 

Nesse sentido, observa-se que as interferências causadas na rotina docente por meio 

dos desdobramentos das ações de parceria ampliam o olhar do professor para as 

atualizações e necessidades de aprendizagem, promovendo um desconforto positivo 

que impulsiona à investigação, análise crítica e busca de soluções para o aprimora-

mento de sua atuação educacional. 

O estudo também permitiu analisar a opinião dos respondentes em relação ao impacto 

na formação individual e coletiva dos professores a partir das atividades decorrentes 

de parcerias empresa-escola. Por exemplo, o professor do primeiro caso, na área de 

fotografia, aponta um impacto pessoal ao dizer que “encontrar pacientes e funcioná-

rios da saúde com leucemia nos faz sentir mais tolerantes”. Ou seja, lidar com uma 

realidade diferente, em outra área de atuação o fez refletir sobre o seu perfil pessoal 

e a maneira de lidar com as dificuldades do cotidiano e com os relacionamentos.  

Nos outros casos, alguns professores consideram que há impacto na formação indivi-

dual e coletiva ao mencionar que tais atividades ajudam na atualização de tendências, 

de serviços e materiais para o uso em sala de aula. Pode-se considerar que ao se 

atualizarem por meio das atividades oriundas de parcerias, têm a oportunidade de 

rever o conteúdo programático e repensar as atividades em sala de aula. O impacto 

na formação coletiva de professores fica mais evidente na resposta de P3 que diz “a 
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troca de informação e conhecimento enriqueceram muito a conversa entre nós docen-

tes. Surgiram novas ideias de atividades e conversas para as turmas”.  

Tais impactos na formação individual e coletiva dos professores de educação profis-

sional, bem como toda a mobilização decorrente das ações oriundas de parcerias 

convergem com a opinião de Rehem (2009, p. 56), que manifesta que “nos cenários 

que marcam o trabalho na contemporaneidade e que exigem novas capacidades aos 

trabalhadores, a educação para fazer aprender a trabalhar tem, necessariamente, no-

vas funções a cumprir, novos desafios a enfrentar”. 

A pesquisa investigou necessidades formativas dos professores da educação profis-

sional, a partir das contribuições dos participantes, bem como o que precisam saber 

e como fazer, ponto em que as contribuições são mais sucintas. Nota-se, por meio 

das respostas, a ausência de contribuição das parcerias para as necessidades forma-

tivas do professor, sendo que seis respondentes apontaram necessidades de atuali-

zação, de novas propostas de experimentações, conteúdo e reciclagem com o mer-

cado de trabalho, de desenvolvimento do conhecimento para resolver questões técni-

cas e estar atento às mudanças mercadológicas, a fim de melhor inserir o aluno no 

processo e torná-lo protagonista do seu aprendizado. 

Os outros falaram sobre a necessidade de aperfeiçoamento pedagógico, conheci-

mento histórico e habilidades no processo de ensino-aprendizagem, bem como sobre 

a necessidade de desenvolvimento do conhecimento sobre bases tecnológicas. 

Todos, contudo, abordaram sugestões de se trabalhar essas atualizações, principal-

mente, por meio de discussões, investigação e troca de experiências. Tal mobilização 

pode ser comparado com a abordagem de Nóvoa (1992, p. 30), que considera que a 

dinamização de dispositivos de investigação-ação e de investigação-formação pode 

dar corpo à apropriação pelos professores dos saberes que são chamados a mobilizar 

no exercício de sua profissão”. Nesse sentido, ao articular as ideias e os resultados 

relacionados às parcerias com outros professores, surgem novos aprendizados e no-

vas possibilidades para todos, aprimorando a formação coletiva.  

Em relação à expectativa de parcerias empresa-escola ideais, foi possível mapear, a 

partir da experiência dos participantes, a idealização de parcerias e possibilidades de 
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melhoria dos processos de parceria empresa-escola, face às suas experiências na 

Educação Profissional. Os professores trouxeram contribuições sobre o que a institui-

ção de Educação Profissional poderia oferecer para facilitar o acesso às atividades 

previstas nas parcerias, como P1 que entende que “a instituição educacional deve 

estar aberta a novas oportunidades”. Outro professor acredita que “o processo cen-

tralizado é muito importante, pois facilita a formalização e o acesso aos projetos”. 

Embora Schön (1992, p. 87) advirta que “à medida que os professores tentam criar 

condições para uma prática reflexiva, é muito possível que se venha a confrontar com 

a burocracia escolar”, nota-se a partir das informações relacionadas a expectativas de 

parcerias ideais que professores têm necessidades diferentes, pois, enquanto um 

tenta inovar e encontra barreiras, o outro, talvez por falta de tempo, prefere que a 

instituição estabeleça acordos para que o professor em momento oportuno lance mão 

dos projetos pré-estabelecidos. 

Outros professores sugeriram melhor divulgação dos acordos estabelecidos e maior 

articulação para compartilhamento de boas práticas e resultados, a fim de que possam 

ter mais informações e familiaridade com os projetos e consigam se planejar para 

aplicá-los em aula.  

Também abordou-se que a parceria ideal deveria ter mais tempo, visitas, conversas, 

oficinas, vivências e projetos reais, o que pode ser considerado como um ponto de 

atenção para a instituição educacional, uma vez que os casos objeto deste estudo 

apresentam tais possibilidades. Outros entendem que a parceria deve gerar ganhos 

para ambas as partes, mas precisa ser atrativa para os professores, ou seja, é preciso 

que o professor enxergue na parceria algo que contribua com o seu desenvolvimento 

profissional. 

Alguns sugeriram a continuidade da iniciativa institucional de levar experiências reais 

à sala de aula, sendo que poderiam contribuir com sua visão de professor na media-

ção e construção das parcerias. Por fim, há uma recomendação de um olhar instituci-

onal para o plano de curso, a fim de se observar o que as unidades estão fazendo e 

buscar, a partir daí, novas parcerias. 
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Assim, esse estudo permitiu, de acordo com os avaliadores, identificar que as ações 

decorrentes de parcerias empresa-escola podem impactar o plano de aula de forma 

positiva, favorecendo o conhecimento e contato com temas desencadeadores de 

ações em sala de aula. O que vem ao encontro da reflexão de Mizukami (1986, p. 77) 

sobre a abordagem cognitivista em que: 

cabe ao professor evitar rotina, fixação de respostas, hábitos. Deve 
simplesmente propor problemas aos alunos sem ensinar-lhes as solu-
ções. Sua função consiste em provocar desequilíbrios, fazer desafios. 
Deve orientar o aluno e conceder-lhe ampla margem de autocontrole 
e autonomia. (MIZUKAMI, 1986, p. 77). 

Outro ponto importante identificado na avaliação, foi o papel da instituição educacional 

na articulação das parcerias empresa-escola, considerando que segundo um dos res-

pondentes “a parceria com a Saibalá foi bem articulada através de uma Gerência de 

Desenvolvimento [GD1] com as unidades do Senac participantes. Houve comunica-

ção e divulgação da proposta da parceria. A partir do momento que tivemos conheci-

mento da proposta, fizemos a adequação necessária com os planos de aula: em que 

momento os alunos poderiam participar, como estimulá-los a se envolverem com a 

proposta”. 

Os dados apontam para a necessidade de aprimoramento do relacionamento entre as 

instâncias da instituição educacional, no que tange à comunicação das parcerias para 

os docentes, a fim de esclarecer o escopo dos projetos, possibilidades de ações e 

responsabilidades. O fomento dessas parcerias pode favorecer a familiarização dos 

professores com os projetos de cooperação, permitindo que se sintam envolvidos no 

processo e consigam identificar nas propostas oportunidades de aprendizagem que 

venham ao encontro de suas necessidades formativas. 

Nesse sentido, como proposição para a instituição educacional investigada, em rela-

ção ao potencial das parcerias-empresa-escola para a aprendizagem dos professores, 

é importante que a escola se veja como agente do desenvolvimento profissional dos 

professores. Também é relevante mapear e monitorar todo o leque de parcerias da 

instituição pesquisada, a fim de identificar melhorias no processo de articulação com 

os professores. Poderia contribuir, para o avanço do processo de parcerias dessa ins-

tituição, uma investigação sobre o que instituições de educação profissional de outros 
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países têm feito, bem como o estabelecimento de relacionamento com organismos e 

redes internacionais voltadas para a educação profissional, a fim de identificar neces-

sidades e oportunidades do mercado que possam contribuir com o desenvolvimento 

dos professores, assim como para a melhoria no seu processo de formação, além da 

disseminação de conteúdos globais e cenários internacionais sobre o mundo do tra-

balho e temas específicos. 
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ANEXO I 

QUESTIONÁRIO 

 

1. Qual seu tempo total de magistério da Educação Profissional? 

2. Além da docência, realiza outro trabalho em empresas ou instituições do mercado 

profissional? Se sim, qual (is)? 

3. Você conhece os instrumentos e as formas de parcerias empresa-escola na Edu-

cação Profissional? 

4. Você conhece o projeto de parceria empresa-escola firmado entre o Senac e a 

(Abrale/Fundação Energia e Saneamento/Digipix/Saibalá)? Se sim, pode descre-

ver alguma característica e/ou atividade envolvida que tenha relação com a Edu-

cação Profissional? 

5. Você acredita que as parcerias empresa-escola contribuem para a aprendizagem 

dos professores da Educação Profissional? Se sim, de que forma? Dê exemplos. 

6. As atividades decorrentes das parcerias empresa-escola contribuem para o enri-

quecimento do plano de aula da Educação Profissional? Se sim, de que forma? 

Dê exemplos. 

7. Você se apoia em alguma atividade decorrente da parceria empresa-escola entre 

o Senac e a (Abrale/Fundação Energia e Saneamento/Digipix/Saibalá) para com-

plementar o plano de aula? Se sim, qual é essa atividade? 

8. Em sua opinião, quais as necessidades formativas dos professores da Educação 

Profissional? O que precisam saber e como fazer? 

9. De que forma as atividades decorrentes da parceria empresa-escola entre o Senac 

e a (Abrale/Fundação Energia e Saneamento/Digipix/Saibalá) impactam (ou im-

pactaram) na formação individual e coletiva dos professores da Educação Profis-

sional? Dê exemplos. 

10. Você já sugeriu e/ou intermediou alguma proposta de parceria empresa-escola na 

instituição de Educação Profissional em que atua? Se sim, descreva. 
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11. Em sua opinião, quais as dificuldades encontradas para a formalização de parce-

rias empresa-escola? Como são superadas? 

12. Quais as principais dificuldades encontradas para a aplicação das atividades de-

correntes da parceria empresa-escola entre o Senac e a (Abrale/Fundação Energia 

e Saneamento/Digipix/Saibalá)? Como são (foram) superadas? 

13. Pensando na melhoria dos processos de parceria empresa-escola, face às suas 

experiências na Educação Profissional, o que a instituição de Educação Profissio-

nal em que você atua poderia oferecer para facilitar o acesso às atividades previs-

tas em tais parcerias? 

14. Analisando a parceria empresa-escola entre o Senac e a (Abrale/Fundação Ener-

gia e Saneamento/Digipix/Saibalá) que você utiliza (utilizou), responda: Como 

soube da sua formalização? Como planejou trabalhar uma atividade decorrente da 

mesma? Como executou? O que você aprendeu com ela? O que você melhoraria 

caso fosse utilizá-la novamente? 

15. Como seria uma parceria empresa-escola ideal? 

16. Contribuições. 
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ANEXO II 

QUADRO GERAL DE RESPOSTAS 

 

Professores 

        

Questões 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 

q1 
25 anos 5 anos 15 anos 15 anos 10 anos 5 anos 4 anos 5 anos 29 anos 20 anos 15 anos 

q2 
Sim, ex-

posições 

fotográfi-

cas 

(SESI, 

PINA-

CO-

TECA), 

palestras 

(UNI-

VERSI-

DADES) 

No mo-

mento não 

Sim, desen-

volvimento 

de oficinas 

pedagógi-

cas, criação 

e arte final e 

freelance 

No mo-

mento só 

atuo no Se-

nac 

Sim, tenho 

uma gráfica 

rápida, tra-

balho autô-

nomo como 

fotógrafa, 

design e 

ilustradora 

Profissional 

autônomo: 

fotógrafo 

No meu 

próprio es-

túdio 

(www.edu-

ardo-

lobo.com.br

) 

Trabalho 

como fotó-

grafa autô-

noma 

Não Sim, em clí-

nica de me-

dicina esté-

tica 

Atualmente 

não 

q3 
Não Sim Já passei 

por algu-

Tenho co-

nheci-

Sei muito 

pouco ainda 

Algumas Sim Sim Sim Sim Sim 
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mas parce-

rias nas di-

versas es-

colas que 

ministrei 

aula 

mento, prin-

cipalmente 

as parcerias 

que o Se-

nac tem e já 

realizou 

com empre-

sas 

q4 
Sim, 

ABRALE 

– parce-

ria para 

ministrar 

curso de 

fotogra-

fia para 

pacien-

tes, fun-

cionários 

da área 

da sa-

úde. que 

resulta 

numa 

Conheço a 

Saibalá. In-

clusive 

aplico os ví-

deos do 

Gustavo Pi-

queira so-

bre Design 

Gráfico em 

sala de aula 

Conheço, 

Palestras e 

conversas 

realizadas 

com os alu-

nos do 

Curso Téc-

nico em 

Multimídia, 

atividade no 

site do Sai-

balá e divul-

gação de 

trabalhos 

que os alu-

nos realiza-

ram a partir 

Tenho mais 

contato com 

o projeto do 

site Saibalá. 

No site exis-

tem algu-

mas áreas 

de forma-

ção que de-

senvolvem 

experiência 

ligadas à 

design grá-

fico. A ca-

racterística 

que mais 

me chama a 

atenção é o 

Conheço 

três. Com a 

fundação 

de energia e 

Sanea-

mento te-

mos a opor-

tunidade de 

fazer expo-

sições e le-

var os alu-

nos para vi-

sitação do 

acervo, en-

trei em con-

tato com 

eles e esta-

mos traba-

Da digipix 

desenvolve-

mos fotoli-

vros ao final 

do curso, e 

a empresa 

fornece um 

fotolivro por 

aluno. Faz 

parte do co-

tidiano do 

fotógrafo de 

eventos so-

ciais traba-

lhar com fo-

tolivro para 

clientes di-

versos, e do 

fotógrafo de 

Sim, no mó-

dulo II, os 

alunos 

criam cada 

um seu foto-

livro com 

auxílio dos 

docentes 

nas aulas 

de desen-

volvimento 

de portfólio, 

diagrama-

ção na aula 

de trata-

mento de 

imagens, e 

entregam o 

Apenas não 

conheço a 

parceria 

com Abrale.  

Uma ativi-

dade seria a 

possibili-

dade de tra-

zer profissi-

onais da Di-

gipix para 

desenvolver 

workshops 

sobre fotoli-

vro, ou dar 

palestras 

sobre o 

mercado fo-

Não Sim, foram 

expostos 

Cartoons 

fazendo re-

ferência à 

água 

Sim, reali-

zamos uma 

feira da ci-

ência na 

qual foram 

expostos 

cartoons 

sobre a im-

portância 

da água e 

não desper-

dício 
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exposi-

ção foto-

gráfica 

de seus co-

nhecimen-

tos pelo site 

aprendi-

zado atra-

vés do de-

senvolvi-

mento de 

projetos. 

Todos com 

acompa-

nhamento 

de profissio-

nais conhe-

cidos da 

área. No 

caso espe-

cífico de de-

sign gráfico, 

seria o de-

senvolvi-

mento com 

experimen-

tações na 

construção 

de peças 

gráficas 

lhando al-

gumas ex-

posições 

para o pró-

ximo ano. 

Já com a Di-

gipix traba-

lhei recen-

temente no 

workshop 

de diagra-

mação de 

álbuns e fo-

tolivros, 

eles nos for-

neceram 

materiais 

para exem-

plificar a en-

cadernação 

e diagrama-

ção, além 

de descon-

tos para os 

alunos par-

ticipantes 

do evento. 

Na semana 

forma geral 

com livros 

de autor, de 

portfólio, 

etc. 

A Saibalá 

ofereceu 

um curso 

online. Divi-

dimos as ta-

refas e ou-

tro profes-

sor ficou de 

ver o mate-

rial de algu-

mas parce-

rias e nos 

comunicar. 

Pelo que 

ouvi era um 

vídeo ape-

nas, do ca-

tálogo da 

empresa. 

Já levei os 

alunos de 

uma turma 

produto fi-

nalizado im-

presso pela 

Digipix 

tográ-

fico/empre-

endedo-

rismo 
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da fotogra-

fia na nossa 

unidade 

eles partici-

param com 

uma pales-

tra sobre a 

área de fo-

tografia que 

foi bem ava-

liada pelos 

nossos alu-

nos. Já com 

o Saibalá 

eles ofere-

cem cursos 

com um 

ótimo con-

teúdo para 

nossos alu-

nos 

para a Es-

trada Cami-

nhos do 

Mar. Não 

sei se na-

quele mo-

mento a 

parceria já 

existia, por-

que tivemos 

que pagar 

uma taxa 

relativa-

mente alta 

apenas 

para fazer a 

visita. Vale 

ressaltar 

que por ne-

cessidade 

da compe-

tência de-

senvolvida 

no plano de 

curso tive-

mos que ir 

mais cedo 
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do que o ho-

rário co-

mum de 

abertura do 

parque. 

Não co-

nheço a 

parcerias 

com a 

Abrale. 

Temos ou-

tras parce-

rias infor-

mais que re-

alizamos ao 

longo do 

curso 

q5 
Sim, 

pois en-

volve 

áreas e 

agendas 

diferen-

tes, que 

Acredito 

que contri-

bua para a 

atualização 

de tendên-

cias de mer-

cado. Ten-

dências 

Sim. Os 

professores 

também 

comparti-

lham as in-

formações 

ministradas 

Depen-

dendo do 

enfoque 

que a par-

ceria tiver, 

ela poderá 

ser benéfica 

Sim pois 

com essas 

parcerias os 

alunos po-

dem se 

aproximar 

mais das vi-

vências do 

Sim, acre-

dito. No 

nosso caso 

mais prático 

estão as 

parcerias 

com locais 

Contribuem 

bastante, 

posicio-

nando as 

realidades 

esperadas 

pelos clien-

tes além do 

Sim. Acre-

dito que as 

parcerias 

ampliam o 

olhar do 

aluno e do 

professor, 

Sim, 

quando a 

empresa 

propõe en-

tregar pro-

dutos, soli-

citamos 

Acredito 

que sim, 

pois as par-

ceiras nos 

possibilitam 

estar em 

contato com 

Com cer-

teza. As 

parcerias 

possibilitam 

o docente 

estar direta-

mente em 

contato com 
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enrique-

cem a 

aprendi-

zagem 

que, às ve-

zes, por es-

tarmos 

muito em 

sala de 

aula, não 

acompa-

nhamos de 

perto. As-

sim, essas 

parcerias 

ajudam a 

nos atuali-

zar 

nas Pales-

tras e con-

versas. Isso 

incentiva os 

trabalhos 

propostos 

pelos do-

centes em 

sala de aula 

aos profes-

sores se os 

estimula-

rem na 

aquisição 

de novos 

conheci-

mentos.  Ao 

meu ver, a 

forma mais 

eficaz é a 

troca de ex-

periências e 

a possibili-

dade de ad-

quirir co-

nhecimento 

da parceira. 

Nos casos 

em que tive 

a oportuni-

dade de co-

nhecer foi 

através de 

ensino de 

novas tec-

nologias e 

mercado, 

experimen-

tar serviços, 

materiais e 

entender 

melhor o 

fluxo de tra-

balho, além 

de poder 

mostrar seu 

desempe-

nho para 

empresas e 

públicos di-

versos, faci-

litando a en-

trada no 

mercado de 

trabalho. 

Ex: Exposi-

ção e visita 

monitorada 

ao instituto 

de energia e 

sanea-

mento 

que os alu-

nos podem 

visitar para 

fazer aulas 

práticas. 

Toda parce-

ria que auxi-

lie no pro-

cesso de 

aprendiza-

gem, tor-

nando-o 

mais prá-

tico, é bem-

vinda 

que é apon-

tado pelos 

docentes 

em relação 

a pontuali-

dade, ex-

pectativas, 

e aumenta a 

motivação 

do aluno em 

criar ima-

gens me-

lhores. 

Sendo as-

sim mais fá-

cil conduzir 

o desenvol-

vimento do 

aluno para o 

que o mer-

cado es-

pera. Nas 

aulas de fo-

tografia de 

moda, con-

seguimos 

uma parce-

ria com um 

podem tra-

zer outros 

pontos de 

vista do 

mercado, 

ensinam o 

aluno a res-

peito da im-

portância 

de criar par-

cerias 

uma pales-

tra informa-

tiva dos pro-

dutos envia-

dos e estu-

dos realiza-

dos na área; 

É uma 

forma da 

empresa 

não só en-

tregar os 

produtos 

mas propor-

cionar infor-

mações aos 

alunos e do-

centes. 

Contribui 

com infor-

mações no-

vas 

experiên-

cias e vivên-

cias diferen-

tes da reali-

dade de 

sala de aula 

e, portanto, 

nos instiga 

a buscar so-

luções 

a realidade 

validando 

os ensina-

mentos de-

senvolvidos 

em sala de 

aula. 
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da partici-

pação em 

projetos de 

design. A 

parceria da 

Saibalá 

pode ser um 

exemplo, 

assim como 

o do Senac 

com a em-

presa de 

tecnologia 

Adobe 

grande 

brechó em 

SP, cha-

mado Ca-

pricho à 

Toa, onde 

nessa ativi-

dade os alu-

nos criaram 

muito mais 

pois terem 

contato com 

uma grande 

quantidade 

de produ-

ções de 

moda, rou-

pas e aces-

sórios e na 

atividade 

prática se 

montivaram 

e consegui-

ram desen-

volver um 

trabalho 

que aten-
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deu as ne-

cessidades 

de um Pos-

sível cliente 

como uma 

marca de 

roupas. 

Outro 

exemplo foi 

no fotolivro 

novamente, 

pois se mo-

tivaram 

muito em ter 

um produto 

finalizado 

que sirva de 

material de 

divulgação 

que atende 

as necessi-

dades de fu-

turos clien-

tes possibi-

litando a en-

trada no 
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mercado fo-

tográfico 

mesmo an-

tes da finali-

zação do 

curso de-

pendendo 

do portfólio 

do aluno 

q6 
Sim, 

pois na 

elabora-

ção tem 

partici-

pação 

das em-

presas, 

que su-

gerem 

novas 

perSpec-

tivas 

Sim, pois é 

uma forma 

de enrique-

cer as au-

las. Exem-

plo: as ví-

deo-aulas 

de profissio-

nais reco-

nhecidos 

corroboram, 

na prática, 

os concei-

tos teóricos 

ensinados 

em aula 

Sim. Todo o 

repertório 

passado 

para os alu-

nos incen-

tiva os co-

nhecimen-

tos ministra-

dos em sala 

de aula 

Sim. Elas 

contribuem 

porque 

você pode 

inserir 

questões do 

mercado 

profissional 

no ensino 

profissiona-

lizante. Esta 

ação é um 

estímulo 

para que os 

planos de 

aula consi-

gam se atu-

alizarem e 

Sim, pois 

através d 

parceria 

consegui-

mos fortifi-

car os con-

teúdos das 

aulas com 

atualiza-

ções perió-

dicas e de-

monstrar di-

versas situ-

ações 

comm os 

materiais 

oferecidos 

Visitas a lo-

cais diver-

sos, des-

contos em 

congressos 

e eventos 

pagos para 

os alunos, 

comparti-

lhamento 

de informa-

ções 

Sim, pois ao 

longo da uti-

lização das 

parcerias 

podemos a 

cada turma 

anotar no-

vos compo-

nentes cur-

riculares 

que podem 

ser avalia-

dos na ativi-

dade de-

senvolvida 

e trans-

portá-los 

para uma 

Sim. Mas 

acredito 

que algu-

mas parce-

rias precisa-

mos nos 

aprofundar 

pensar em 

aula mais 

possibilida-

des de uso, 

nesse caso 

mais tempo 

dedicado a 

isso. A par-

ceria com a 

Digipix tem 

A parceria é 

importante 

para que 

possamos 

conhecer 

produtos 

novos e 

aproveitar 

para trazer 

assuntos 

novos para 

o planeja-

mento das 

aulas 

Sim, pois as 

vivências 

permitem 

aos alunos 

colocarem 

em prática o 

que já sa-

bem e pro-

curarem so-

luções para 

possíveis 

problemas 

que pode-

rão surgir 

Sim, pois 

permitem 

vivências 

práticas, fa-

cilitando o 

aprendi-

zado e torna 

o aluno 

mais cons-

ciente e crí-

tico sobre a 

sociedade 

em que vive 
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responde-

rem às ne-

cessidades 

do mercado 

profissional, 

tornando 

mais estrei-

tos os laços 

da acade-

mia com o 

mercado. 

Alguns 

exemplos 

são visitas 

técnicas, 

participação 

de alunos e 

professores 

em treina-

mentos téc-

nicos, parti-

cipação em 

projetos de 

design grá-

fico 

pelas par-

cerias. Ex: 

kit digipix 

sobre dia-

gramação e 

target de 

cores e pa-

peis - 

workshop 

de diagra-

mação e 

ofocina de 

projeto - 

curso téc-

nico em pro-

cessos foto-

gráficos 

mod II e III 

nova parce-

ria com a 

turma se-

guinte. Por 

exemplo, ao 

utilizar as 

impressões 

da Digipix, 

notamos o 

interesse do 

aluno não 

apenas na 

diagrama-

ção e sele-

ção das 

imagens, 

como tam-

bém nos di-

ferentes 

matérias e 

gramaturas 

dos papeis 

para im-

pressão, 

então hoje 

nós traze-

mos para 

sala de aula 

sido interes-

sante, pois 

os alunos 

aprendem a 

diagramar 

fotolivro, em 

alguns mo-

mentos do 

D-Book, ou-

tras no Pho-

toshop ou 

no Indesign, 

mas sem-

pre tem a 

possibili-

dade de dis-

cutir mate-

rial de im-

pressão, 

possibilida-

des, através 

de amos-

tras da em-

presa ou de 

workshops 

que minis-

tram. Esta-

mos para 
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a importân-

cias e 

acrescenta-

mos essa 

gama de 

opções e 

produtos 

disponíveis 

para sala de 

aula, discu-

tindo sobre 

em qual 

caso cada 

produto se 

torna mais 

adequado 

marcar visi-

tas também 

q7 
Sim, 

levo as 

histórias 

e experi-

ência 

dos cur-

sos mi-

nistrados 

para as 

aulas do 

Sim. Utilizo 

as vídeo-

aulas de 

Gustavo Pi-

queira, da 

Saibalá, no 

final do 

curso de 

Técnico em 

Comunica-

ção Visual, 

Trabalha-

mos nas re-

ferências 

das propos-

tas de De-

sign do Site 

Saibalá. Foi 

muito inte-

ressante 

conhecer o 

processo de 

O termo 

apoiar não 

me parece 

definir bem 

o que de-

senvolve-

mos como 

docentes 

junto às par-

ceiras. 

Creio que a 

Com a digi-

pix - materi-

ais para fo-

mentar as 

aulas de di-

agramação, 

projeto e 

portfólio 

Visitamos 

uma vez a 

Estrada Ca-

minhos do 

Mar, contro-

lada e man-

tida pela 

Fundação 

Energia e 

Sanea-

Sim, os fo-

tolivros são 

impressos 

sempre nos 

módulo II 

como forma 

de avalia-

ção em to-

das as tur-

mas 

Sim. As ati-

vidades ci-

tadas acima 

Não Não Não 
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bachare-

lado 

pois é pos-

sível fazer 

uma síntese 

de tudo o 

que foi 

aprendido 

ao longo do 

curso, já 

que vários 

conceitos 

que ele se 

utiliza eu 

vou amar-

rando com 

os concei-

tos aprendi-

dos ao 

longo do 

curso 

trabalhos 

dos profissi-

onais que 

estão no 

site. Trouxe 

repertório e 

a vontade 

de experi-

mentação 

para os alu-

nos 

comple-

mentação 

das ativida-

des que de-

senvolve-

mos em 

sala seria 

mais exato. 

No caso es-

pecífico da 

Saibalá, 

quando 

nosso aluno 

está no mó-

dulo de de-

sign edito-

rial ele 

aprende vá-

rios concei-

tos do viver 

editorial. Na 

Saibalá , um 

dos cursos 

é voltado 

exatamente 

para o de-

senvolvi-

mento. Usa-

mos o pro-

grama de 

diagrama-

ção da Digi-

pix em sala 

de aula para 

os alunos 

diagrama-

rem um fo-

tolivro ao fi-

nal do mó-

dulo de 

Evento So-

cial e Foto-

jornalismo 
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mento edi-

torial e que 

pode com-

plementar e 

até aperfei-

çoar o que 

se aprende 

na escola 

q8 
Enten-

der a di-

ferença 

entre a 

institui-

ção e a 

escola 

Como dito 

acima, 

acredito 

que as ne-

cessidades 

são mais de 

atualização 

do que for-

mação pro-

priamente 

dito 

Novas pro-

postas de 

experimen-

tações, con-

teúdos, 

troca de co-

nheci-

mento, reci-

clagem com 

o mercado 

de traba-

lhos, etc 

Num pri-

meiro mo-

mento seria 

o aperfeiço-

amento pe-

dagógico, 

para que o 

professor 

compre-

enda a sua 

importância 

dentro do 

ensino pro-

fissionali-

zante. Em-

bora muitos 

tenham o 

conheci-

Necessita-

mos conhe-

cer os limi-

tes, prazos 

para atendi-

mento e 

serviços 

que pode-

mos ofere-

cer, para 

que assim 

possamos 

nos planejar 

referente a 

cada pro-

jeto de aula 

utilizando 

plenamente 

o apoio de 

Técnica e 

linguagem 

fotográfica, 

conheci-

mentos his-

tóricos da 

área, habili-

dades do 

processo 

ensino-

aprendiza-

gem 

Devem co-

nhecer as 

bases tec-

nológicas 

de cada mó-

dulo que es-

tão aptos a 

aplicar em 

sala de 

aula, co-

nhecer mé-

todos para 

utilizá-los 

de forma a 

serem cla-

ros para os 

alunos 

como os 

pontos de 

Acredito 

que o pro-

fessor de 

Educação 

Profissional 

precisa es-

tar sempre 

sendo ca-

paz de rela-

cionar a teo-

ria e a prá-

tica para o 

aluno. Deve 

cuidar para 

que seu 

aluno olhe 

para o mer-

cado de 

As necessi-

dades são: 

Conheci-

mento as 

metodolo-

gias de en-

sino, do tra-

balhar com 

projetos, 

como de-

senvolver 

metodolo-

gias partici-

pativas, ati-

vas. Isso 

pode ocorre 

com reuni-

ões especí-

Acredito 

que se reali-

zarmos vi-

vências 

mais próxi-

mas à reali-

dade do 

aluno, o en-

sino se tor-

nará mais 

prazeroso, 

o aluno se 

tornará 

parte da 

construção 

dos saberes 

Poder reali-

zar vivên-

cias e inse-

rir o aluno 

neste pro-

cesso, tor-

nando-o 

protago-

nista do seu 

aprendi-

zado. (sa-

ber ser e sa-

ber fazer) 
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mento téc-

nico, a 

grande mai-

oria não tem 

nenhum co-

nhecimento 

sobre meto-

dologias de 

ensino. A 

partir daí, a 

instituição 

poderá de-

senvolver 

mecanis-

mos para 

seus pro-

fessores te-

nham capa-

citações e 

treinamen-

tos constan-

tes que  

conciliem o 

conheci-

mento tec-

nológico 

cada parce-

ria 

ancoragem 

em cada 

módulo e 

conhecer o 

mercado 

atual da 

área que 

atua 

forma crí-

tica e ob-

serve opor-

tunidades. 

Precisa ter 

conheci-

mento e ex-

periência 

para resol-

ver as ques-

tões técni-

cas, mas 

precisa fa-

zer com que 

o aluno não 

busque por 

solu-

ções/recei-

tas, e sim 

trilhe seu 

caminho 

para a solu-

ção. O pro-

fissional, 

dessa 

forma, tam-

bém precisa 

estar atento 

ficas, en-

contros, 

oportuni-

dade de ou-

vir pales-

tras, estu-

dos de ca-

sos, depoi-

mentos, ví-

deos com 

análise dis-

cussões 
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com o  pe-

dagógico 

ao mercado 

e as mudan-

ças que ele 

aponta 

q9 
Encon-

trar paci-

entes e 

funcio-

nários da 

saúde 

com leu-

cemia 

nos faz 

ser mais 

tole-

rante. 

Saber 

que exis-

tem difi-

culdades 

maiores 

que as 

que es-

tamos vi-

vendo. 

Ver 

Nova-

mente, aju-

dou na atu-

alização de 

tendências, 

algumas 

delas que já 

tínhamos 

notado, po-

rém não tí-

nhamos nos 

aprofun-

dado, 

como, por 

exemplo, o 

flat design 

A troca de 

informação 

e conheci-

mento enri-

queceram 

muito a con-

versa entre 

nós docen-

tes. Surgi-

ram novas 

ideias de 

atividades e 

conversas 

para as tur-

mas 

Não consi-

dero impac-

tante o sufi-

ciente na 

formação 

individual e 

coletiva dos 

professo-

res. Como 

citei anteri-

ormente, 

elas podem 

ser conside-

radas com-

plementa-

res e auxili-

ares na for-

mação do-

cente 

Na atualiza-

ção de ser-

viços e ma-

teriais de 

mercado 

para o uso 

em sala de 

aula, além 

de cursos 

oferecidos 

gratuita-

mente 

Permitem 

em alguns 

outros mo-

mentos 

uma vivên-

cia do aluno 

com a prá-

tica profissi-

onal 

As parcerias 

me auxilia-

ram bas-

tante em 

criar situa-

ções simula-

das como na 

parceria 

com o 

brechó que 

forneceu as 

roupas para 

as turma no 

módulo IV 

(moda e pu-

blicidade), 

tanto como 

conseguindo 

notar no re-

sultado final 

das imagens 

produzidas 

pelos alunos 

Em relação a 

formação de 

professores, 

a forma que 

temos utili-

zado, acre-

dito que não 

tenha tido 

muita in-

fluência 

ainda 

Só tivemos a 

oportuni-

dade até o 

momento de 

utilizar a 

parceria da 

Fundação 

que foi o 

empréstimo 

dos cartoons 

sobre água. 

Foi impor-

tante como 

fonte de ob-

servação e 

discussão 

Positiva-

mente, pois 

possibilitou 

reflexões em 

sala de aula 

sobre os te-

mas 

Impactaram 

de forma po-

sitiva, favo-

recendo o 

conheci-

mento e 

contato com 

temas de-

sencadea-

dores de 

ações em 

sala de aula 
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exem-

plos de 

vence-

dores 

como algo 

muito mais 

próximo do 

que o mer-

cado pede, 

e agilizando 

o processo 

criativo dos 

alunos que 

tem mais fa-

cilidade em 

produzir a 

imagem es-

perada 

q10 
Sim, da 

ABRALE

, NIKON, 

MAM 

Sim. Po-

rém, ape-

nas para 

projetos de 

conclusão, 

onde a em-

presa vinha 

no Senac, 

passava um 

briefing de 

criação aos 

alunos e 

dois meses 

Não Não tive 

essa opor-

tunidade 

Acredito 

que sim se 

for o caso 

de entrar 

em contato 

e solicitar 

um dos ser-

viços que 

eles utili-

zam. Fiz 

isso para o 

workshop 

de diagra-

Fiz a visita 

na Estrada 

Caminhos 

do Mar (não 

sei se a par-

ceria já 

existia), 

promove-

mos com 

nossos alu-

nos evento 

e parceria 

com a Digi-

pix, que 

Sugeri a 

parceria 

com o 

Brechó Ca-

pricho a 

Toa, junto 

com o do-

cente Mário 

Coelho a 

parceria 

com a Fine-

Art Factory 

(gráfica es-

pecializada 

Sim, pales-

tra e 

workshop 

da digipix 

para os alu-

nos seja em 

sala de aula 

ou em 

evento 

Sim, parce-

ria com ins-

tituições 

para está-

gio dos alu-

nos. 

Parceria 

para even-

tos: evento 

na área de 

beleza para 

Não Não 
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depois vol-

tava para 

ver os tra-

balhos reali-

zados pelos 

mesmos 

mação soli-

citando ma-

teriais, au-

las de pro-

jeto e port-

fólio do téc-

nico em pro-

cessos foto-

gráficos e 

para o pró-

ximo ano as 

exposições 

com o insti-

tuto de 

energia e 

sanea-

mento 

acredito 

que tenha 

culminado 

na parceria 

que temos 

atualmente. 

Na unidade 

temos ou-

trsa parce-

rias em an-

damento. 

Não sei 

quais pas-

sam por 

processo de 

formaliza-

ção, se al-

guma 

em amplia-

ções muito 

grandes e 

entramos 

em contato 

já e foram 

muito aten-

ciosos) com 

agencias de 

modelos 

(ainda não 

consegui-

mos umas 

grande par-

ceira), fui 

até Poiesis 

mas não en-

contramos 

ainda uma 

forma de 

criar uma 

atividade 

conjunta 

férias, 

workshops 

q11 
Agendas 

diferen-

tes das 

Não saberia 

responder 

essa 

Falta de 

tempo para 

elaboração 

Para mim a 

principal di-

ficuldade é 

mediação 

Até o mo-

mento não 

consegui vi-

- 
Um pro-

blema foi o 

tempo, para 

Acredito 

que seja o 

tempo para 

aprofundar 

Com algu-

mas empre-

sas como 

de estética, 

Acredito 

que o estrei-

tamento 

Maior divul-

gação para 

realização 
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duas ins-

tituições, 

burocra-

cia da 

escola, 

que ge-

ralmente 

é uma 

institui-

ção con-

serva-

dora. Fa-

zer com 

que to-

das as 

pessoas 

envolvi-

das na 

escola 

“com-

prem” a 

ideia 

de propos-

tas e pro-

cura de par-

cerias 

entre o que 

pretende a 

empresa e o 

que se es-

pera da es-

cola numa 

parceria. 

Acredito 

que a es-

cola é um 

local onde a 

experimen-

tação e a 

pesquisa 

devem ser 

estimula-

das, e mui-

tas vezes 

isso não 

ocorre com 

as empre-

sas. A par-

ceira não 

aceita dis-

cutir a pro-

posta de 

projeto, ou 

mesmo 

sualizar difi-

culdades, 

mas sim 

muita coo-

peração de 

ambas as 

partes 

essas apr-

cerias se-

rem fecha-

das é ne-

cessários 

uma visita 

pessoal-

mente, uma 

vez que por 

email as 

empresas 

se tornam 

muito cuida-

dosas em 

ser muito 

acertivos ao 

seu inte-

resse em fe-

char a par-

ceria. Pla-

nejando os 

horários e 

agendando 

com anteci-

pação as vi-

sitas algu-

mas parce-

e manter o 

contato, as-

sim como 

visualizar 

todas as 

possibilida-

des da par-

ceria. E dis-

cutir em 

equipe o 

que seria in-

teressante 

utilizar re-

pensando o 

plano de 

aula. Aqui 

em Santana 

separamos 

alguns do-

centes para 

serem res-

ponsáveis 

pelo contato 

com as par-

cerias exis-

tente e no-

vas parce-

podologia é 

formalizar 

as parce-

rias, sem-

pre 

 somos pro-

curados por 

represen-

tantes e isto 

dificulta a 

formaliza-

ção e a cer-

teza de um 

bom traba-

lho 

das rela-

ções entre 

empresa – 

escola 

das parce-

rias. Visitas 

às escolas e 

maiores in-

formações 

sobre as 

parcerias 
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possíveis 

adequa-

ções nas 

ações que 

são apre-

sentadas.  

Uma parce-

ria deve 

render be-

nefícios a 

todos os 

participan-

tes, e é jus-

tamente aí 

que ocor-

rem os pro-

blemas. A 

forma de 

superar isso 

é através de 

uma total 

transparên-

cia no que 

se espera 

de uma par-

ceria, e a 

rias pode-

rão ser for-

malizadas 

rias, po-

dendo re-

passar para 

os outros 

professores 

da equipe 
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busca con-

junta de be-

nefícios 

q12 
Envolvi-

mento 

das di-

versas 

áreas da 

institui-

ção de 

ensino 

Tivemos 

apenas difi-

culdades 

técnicas, 

como 

acesso a 

conteúdo 

on-line, que 

foi supe-

rado acio-

nando o 

Help Desk 

Não tive-

mos dificul-

dades 

Para mim, o 

principal 

problema é 

o entendi-

mento 

pleno do 

que é, e 

para que 

serve a par-

ceria. Os 

parceiros 

devem sa-

ber que o 

Senac é 

uma institui-

ção educa-

cional, e 

não apenas 

uma em-

presa. E por 

sua vez, o 

Senac tam-

bém precisa 

entender 

Novamente 

não encon-

trei dificul-

dades até o 

momento 

- A Digipix foi 

a única utili-

zada por 

mim em 

sala, então 

posso dizer 

que neste 

caso não 

houveram 

grandes di-

ficuldades, 

uma vez 

que o plano 

de marke-

ting da Digi-

pix é muito 

focado nos 

novos fotó-

grafos eles 

são muito 

atenciosos 

no cadas-

tramentos 

dos alunos 

Tempo para 

repensar o 

plano de 

aula e agen-

damento de 

data. Acre-

dito que te-

mos supe-

rado com os 

planeja-

mentos 

mais anteci-

pados 

Não encon-

tramos difi-

culdades 

com essas 

empresas 

Não encon-

tramos difi-

culdades 

Não encon-

trei dificul-

dades na 

aplicação 

das ativida-

des 
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que as em-

presas tem 

uma neces-

sidade e vi-

são merca-

dológica. 

Como supe-

rar isso? 

Creio que 

ao se pen-

sar uma 

parceria, to-

dos os en-

volvidos 

têm que ter 

clareza 

quais são 

as suas ex-

pectativas e 

sua reais in-

tenções 

nesta par-

ceria 

do SENAC 

e na gera-

ção dos bo-

letos de 

descontos 

individuais 

q13 
Estar 

mais 

abertos 

a novas 

Talvez uma 

melhor di-

vulgação 

Mais incen-

tivos a pes-

quisas e a 

buscar de 

Uma divul-

gação me-

lhor e mais 

capilar dos 

Talvez uma 

planilha se-

mestral 

contendo 

Tempo de 

planeja-

mento des-

tinado às 

Eu possuo 

constante-

mente 

Acredito 

que pode-

riam ser re-

passadas 

O processo 

que o Se-

nac utiliza, 

Possibilitar 

aos alunos 

serem parte 

do processo 

Inserir o 

aluno, tor-

nando-o 
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oportuni-

dades. A 

escola 

não deve 

se aco-

modar, 

deve en-

carar os 

desafios 

das parce-

rias já reali-

zadas 

novas 

ideias 

projetos de 

parceria 

cada parce-

ria, seus be-

nefícios, 

pessoas de 

contato, 

forma de 

contato e 

serviços 

para facilitar 

nosso pla-

nejamento 

atividades 

previstas 

nas parce-

rias. Muitas 

vezes falta 

tempo para 

conhecer a 

fundo as 

parcerias, e 

usufruir de-

las 

muita difi-

culdade em 

conseguir 

modelos 

profissio-

nais para 

aulas de 

moda do 

curso téc-

nico de foto-

grafia e nos 

cursos li-

vres de 

moda. Acho 

que seria 

pertinente 

que algu-

mas mode-

los fossem 

contratadas 

à partir de 

parcerias e 

receberem 

alguma re-

muneração 

como forma 

de ajuda de 

custo para 

as formas 

que todas 

unidades já 

utiliza-

ram/utilizam 

as parce-

rias, encon-

tros de re-

passe a res-

peito das 

parcerias, 

disponibili-

dade de 

contatos di-

retos para 

tratar da 

parceria. 

Contato 

com o res-

ponsável 

por novas 

parcerias, 

parcerias 

que ocor-

rem dentro 

de uma uni-

dade e que 

podem se 

um setor re-

alizando 

este con-

tato, con-

trato é muito 

importante, 

pois forma-

liza a parce-

ria para to-

dos, facilita 

muito 

ensino – 

aprendiza-

gem 

parte do 

processo 



170 

 

 
 

não haver 

mais frus-

trações dos 

alunos 

quando não 

consegui-

mos mode-

los para a 

aula impro-

visando uti-

lizando co-

legas, ami-

gos e famili-

ares. Já 

cheguei a 

fazer um 

contato com 

uma agen-

cia, porém a 

mesma não 

cumpriu 

com o 

acordo, pois 

não havia 

um acordo 

formal. Em 

um todo 

acho que é 

tornar insti-

tucionaliza-

das 
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um pro-

blema não 

só da insti-

tuição em 

que eu atuo, 

mas seria 

um grande 

diferencial 

em relação 

as outras 

q14 
Fiz os 

primei-

ros con-

tatos 

com a 

ABRALE 

e mediei 

a parce-

ria. Tor-

nar a 

parceria 

mais es-

tável, 

com du-

ração 

maior 

(dois 

Fiquei sa-

bendo por 

meio de e-

mail envi-

ado pela mi-

nha chefe. 

Após anali-

sar a parce-

ria e o con-

teúdo das 

vídeo-au-

las, planejei 

exibi-las em 

sala de aula 

para os alu-

nos próximo 

ao término 

Participei 

da Palestra, 

visitei o site, 

visualizei o 

vídeo no 

site e con-

versei com 

os alunos. 

Isso nos 

trouxe mais 

ideias para 

novas ativi-

dades, in-

centivando 

cada vez 

mais o 

A parceria 

com a Sai-

balá foi bem 

articulada 

através de 

uma Gerên-

cia de De-

senvolvi-

mento 

[GD1] com 

as unidades 

do Senac 

participan-

tes. Houve 

comunica-

ção e divul-

gação da 

Fiquei sa-

bendo atra-

vés de e-

mail da ins-

tituição. En-

tendi como 

funcionava 

lendo o con-

trato de par-

ceria anexo 

no e-mail e 

anotando 

os pontos 

que poderia 

utilizar da 

parceria e 

os contatos. 

Formaliza-

ções são di-

vulgadas 

entre a 

equipe por 

e-mail e co-

mentadas 

em reunião. 

Aos docen-

tes que se 

direcionam, 

planejam de 

que forma a 

parceria 

pode ajudar 

na atividade 

A formaliza-

ção foi envi-

ada pelo 

Márcio Cas-

tiglioni da 

Gerencia de 

Desenvolvi-

mento, que 

enviou a no-

tícia da for-

malização 

para a 

nossa téc-

nica que 

trouxe o as-

sunto para a 

Cada par-

ceria soube 

de forma di-

ferente. 

Abrale não 

tinha co-

nheci-

mento, Fun-

dação Ener-

gia e Sane-

amento 

soube lendo 

as informa-

ções na in-

tranet, Digi-

pix soube 

Através de 

e-mail so-

bre as expo-

sições. Ve-

rificando os 

temas tive-

mos muito 

interesse 

por ser uma 

atividade 

muito inte-

rativo e re-

solvemos 

utilizar na 

feira de ci-

ência. Utili-

zaria esta 

Através da 

técnica de 

área da Sa-

úde do Se-

nac Bauru 

que entrou 

em contato, 

para que 

fosse utili-

zada na 

Feira de Ci-

ências em 

Bauru. Rea-

lizamos 

uma exposi-

ção, os alu-

Utilizamos a 

atividade 

em uma 

feira da ci-

ência. As 

pessoas 

que visita-

vam a ativi-

dade ti-

nham a pos-

sibilidade 

de dese-

nhar um 

cartoon so-
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anos por 

exem-

plo) isso 

facilita 

no pla-

neja-

mento e 

gastos 

do curso. 

No dia em 

questão, 

assistimos 

as vídeo-

aulas e fo-

mos discu-

tindo os te-

mas abor-

dados, fa-

zendo para-

lelos com os 

conceitos 

aprendidos 

ao longo do 

curso e com 

os projetos 

executados. 

Os alunos 

gostaram 

muito e de-

mos acesso 

para eles 

das vídeo-

aulas para 

assistirem 

em casa. 

Como foi 

aluno a no-

vos experi-

mentos 

dentro do 

computador 

como fora, 

para o pro-

cesso de 

criação 

proposta da 

parceria. A 

partir do 

momento 

que tivemos 

conheci-

mento da 

proposta, fi-

zemos a 

adequação 

necessária 

com os pla-

nos de aula: 

em que mo-

mento os 

alunos po-

deriam par-

ticipar, 

como esti-

mulá-los a 

se envolve-

rem com a 

proposta. A 

execução 

se deu com 

palestra in-

formativa e 

o estímulo 

Trabalhei 

as ativida-

des utili-

zando as 

parcerias 

de acordo 

com o que 

era ofere-

cido no con-

trato. Con-

segui ir 

além do que 

era forne-

cido no con-

trato atra-

vés de e-

mail e expli-

cando como 

seria utili-

zado os ma-

teriais nas 

oficinas. 

Melhoraria 

as formas 

de visuali-

zação des-

ses servi-

ços em uma 

nossa reu-

nião de do-

centes pe-

riódica. Ali 

pensamos 

em quias 

áreas/mó-

dulos se-

riam aplicá-

veis e cada 

docente se 

responsabi-

lizou por su-

gerir locais 

de novas 

parcerias. 

Como te-

mos tam-

bém outras 

necessida-

des extra-

classe, des-

tacamos um 

docente 

para cada 

uma dessas 

necessida-

pois nós ini-

ciamos a 

parceria 

aqui no Se-

nac San-

tana antes 

de ir para a 

toda a rede, 

Saibalá 

soube atra-

vés do con-

tato da Gd1. 

Verifico nor-

malmente 

com um 

mês de an-

tecedência, 

se possível, 

a turma que 

estará em 

um período 

que possa 

ser interes-

sante o uso 

da parceria, 

repenso o 

meu plano 

parceria em 

outros mo-

mentos, foi 

uma boa 

parceria 

nos ao ob-

servarem 

os cartoons 

foram con-

vidados a 

uma refle-

xão e a dar 

sugestões 

sobre o as-

sunto 

bre a expo-

sição que ti-

nham visto.   

Foi muito 

valioso, 

pois tive a 

oportuni-

dade de ver 

o tema água 

de diversas 

formas, fa-

zendo refle-

tir sobre o 

tema 
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uma dinâ-

mica bem 

interes-

sante, faria 

da mesma 

forma na 

próxima vez 

dos docen-

tes em sala 

de aula para 

que os alu-

nos partici-

passem. 

Quando uti-

lizá-lo nova-

mente, eu 

aperfeiçoa-

ria as ações 

que serão 

desenvolvi-

das no pro-

jeto 

planilha se-

mestral por 

exemplo 

(em-

presa/servi-

ços/conta-

tos/ tempo 

de res-

posta/par-

cerias) 

des. Eu fi-

quei res-

ponsável 

por buscar 

essas par-

cerias e ela 

ajudou 

muito com a 

criação de 

modelos de 

aula mais 

reais, e no-

vas experi-

mentações 

como  cria-

ção de um 

produto fo-

tográfico 

específico 

para uma 

empresa 

específica, 

colocando o 

aluno em 

uma situa-

ção muito 

real do que 

de aula ba-

seando-me 

nisso, entro 

em contato 

pessoal-

mente com 

a parceria e 

verifico pos-

sibilidades 

de data, a 

partir disso 

revejo as 

datas no 

meu plano 

de aula.  

Normal-

mente, a 

cada con-

tato com a 

parceria 

aprendo so-

bre alguma 

possibili-

dade a mais 

que ela 

pode ofere-

cer. Por 
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vai enfren-

tar no mer-

cado ao fi-

nalizar todo 

o curso. Por 

ora não te-

nho suges-

tões para 

melhorias 

exemplo: 

fazemos o 

contato com 

a Digipix 

para que 

ministrem 

workshop 

para os alu-

nos, 

aprendo 

que pode-

mos visitar 

a empresa, 

que podem 

fazer pales-

tra de em-

preendedo-

rismo e que 

podem ofe-

recer mate-

rial sobre ál-

buns. 

Acho que a 

parceria 

fica melhor 

se conse-

guimos ter 



175 

 

 
 

mais con-

tato direto 

com o par-

ceiro, que 

todos na 

parceria, na 

empresa 

saibam da 

parceria e 

possam ar-

ticulá-la 

q15 
Uma que 

as vaida-

des fos-

sem di-

minuí-

das. Que 

as deci-

sões fos-

sem 

mais rá-

pidas. 

Que as 

relações 

fossem 

mais hu-

manas. 

Acho difícil 

dizer o que 

seria uma 

parceria 

ideal, pois 

cada curso 

tem as suas 

especifici-

dades. Na 

área de De-

sign, que é 

a minha, o 

ideal seria 

uma parce-

ria onde ti-

véssemos 

Com mais 

tempo, visi-

tas, conver-

sas, ofici-

nas de ex-

perimenta-

ções, viven-

cias e proje-

tos reais, 

encontros 

de profissio-

nais e alu-

nos, etc 

Os dois la-

dos têm que 

ganhar com 

a parceria. 

E os profes-

sores e alu-

nos preci-

sam ver na 

parceria 

algo que 

contribuirá 

com o seu 

desenvolvi-

mento pro-

fissional 

Troca mu-

tua entre 

alunos/em-

presa/es-

cola/comu-

nidade 

A que tenha 

termos cla-

ros e bem 

definidos, e 

cuja comu-

nicação 

seja fácil e 

direta 

Uma parce-

ria que 

atenda 

cada mó-

dulo em es-

pecífico 

- Da forma 

como ela 

vem ocor-

rendo, cen-

tralizada 

Uma parce-

ria cons-

tante, onde 

possibilitará 

a melhora 

do processo 

ensino 

aprendiza-

gem 

Aquela par-

ceria que 

aconte-

cesse du-

rante todo o 

processo de 

ensino 

aprendiza-

gem 
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Mais 

bom hu-

mor. Me-

nos bu-

rocracia, 

contra-

tos me-

nores. 

Menos 

influên-

cia da 

equipe 

de advo-

gados 

acesso a 

empresas 

de criação 

no mo-

mento de 

concepção 

de traba-

lhos dos cli-

entes. 

Exemplo: 

uma agên-

cia de publi-

cidade per-

mitir que le-

vássemos 

os alunos 

durante um 

brainstorm 

de criação 

de alguma 

campanha 

publicitária 

q16 
- - Continuem 

com essa 

iniciativa e 

trazer para 

a sala de 

Poderia 

contribuir 

com a mi-

nha visão 

de docente 

- - Nas aulas 

do módulo 

de Arquite-

tura passa-

Poderia ser 

interes-

sante olhar 

o plano de 

- - - 
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aula as ex-

periências 

reais 

na media-

ção e na 

construção 

de parce-

rias com 

empresas 

que corres-

pondam às 

necessida-

des profissi-

onais dos 

alunos 

mos gran-

des dificul-

dades para 

conseguir 

acesso aos 

locais para 

as práticas 

externas, fiz 

uma parce-

ria recente 

com o Red 

Bull Station 

que nos 

proveu 

acesso ao 

local para 

retratar a ar-

quitetura 

sugiro man-

ter o contato 

e formalizar 

algo mais 

rico de 

forma a di-

vulgar as 

atividades 

lá 

O memorial 

curso, ob-

servar o que 

as unidades 

estão fa-

zendo para 

buscar no-

vas parce-

rias, nós, 

em San-

tana, por 

exemplo te-

mos bas-

tante dificul-

dade em 

conseguir 

uma igreja 

que nos 

permita rea-

lizar uma si-

mulação de 

casamento 

para os alu-

nos fotogra-

farem, 

mesmo que 

nos ofere-

çamos para 

fotografar 
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da America 

Latina é 

muito inte-

ressante 

para ativi-

dades em 

diversos 

módulos, 

porém 

mesmo pe-

dindo as au-

torizações-

com grande 

antecedên-

cia , fre-

quente-

mente 

quando 

chegamos 

para a aula 

da noite os 

alunos são 

barrados, 

atrasando 

muito a aula 

pois por 

certa falta 

batizados e 

casamentos 

de pessoas 

que não te-

riam condi-

ção de pa-

gar por esse 

serviço.  

Sinto falta 

de parce-

rias que 

possam ge-

rar trabalho 

para os alu-

nos, na uni-

dade San-

tana pouco 

recebemos 

oferta de 

trabalho na 

área de fo-

tografia que 

fique ex-

posta no 

mural. Acre-

dito que po-

deríamos 
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de organi-

zação lá, 

isso é co-

mum.  

Uma parce-

ria formali-

zada no Me-

morial re-

solveria es-

tes proble-

mas, e o lo-

cal seria de 

grande utili-

dade para 

muitas com-

petências 

no curso de 

fotografia 

em diversos 

módulos, 

pois lá 

existe uma 

grande bi-

blio-

teca,para 

pesquisas, 

atividades 

regulares, 

tentar de-

senvolver 

essa ques-

tão. 

Pode ser in-

teressante 

termos par-

cerias de 

empresas 

de equipa-

mento: Ca-

non, Nikon, 

Mako ... 

para que 

apresentem 

seus equi-

pamentos, 

diferenças 

entre eles. 

Mas to-

mando o 

cuidado 

para que 

isso seja 

apenas 

uma divul-

gação.  
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ferias e 

eventos, ar-

quitetura in-

terna e ex-

terna valio-

sos que são 

ótimos para 

as práticas 

externas 

Também 

tentamos 

incentivar 

os alunos 

com parce-

rias de cu-

nho social, 

como no 

CRI ( centro 

de referên-

cia do 

idoso), ou 

desenvol-

vendo tra-

balho em al-

gumas 

ongs. Seria 

interes-

sante pen-

sarmos 

nesse tipo 

de parceria 

de acordo 

com a loca-

lização da 

unidade. 

Acredito 

que seria 
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muito rica 

essa troca 
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APÊNDICE A 

ALÍQUOTAS DE REPASSE AO “SISTEMA S” 

 

As empresas pagam contribuições às instituições do Sistema S com base nas se-

guintes alíquotas:  

  

Instituição Alíquota 

Senai 1,0% 

SESI 1,5% 

SENAC 1,0% 

SESC 1,5% 

SEBRAE variável no intervalo de 0,3% a 0,6% 

SENAR variável no intervalo de 0,2% a 2,5% 

SEST 1,5% 

SENAT 1,0% 

SESCOOP 2,5% 

 

As alíquotas acima variam em função do tipo do contribuinte, definidos pelo seu en-

quadramento no código Fundo de Previdência e Assistência Social (FPAS).50 

 

                                            
50  Informação extraída do site: Agência Senado Disponível em: <http://www12.senado.leg.br/noti-

cias/glossario-legislativo/sistema-s>. Acesso em: 15 abr. 2016. 
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APÊNDICE B 

DECRETOS-LEI 8.621 E 8.622 

 

1. DECRETO-LEI No 8.621, DE 10 DE JANEIRO DE 194651 

 Dispõe sobre a criação do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial e dá outras providên-
cias. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Consti-
tuição, 

DECRETA: 

Art. 1º Fica atribuído à Confederação Nacional do Comércio o encargo de organizar e adminis-
trar, no território nacional, escolas de aprendizagem comercial. 

Parágrafo único. As escolas de aprendizagem comercial manterão também cursos de continua-
ção ou práticos e de especialização para os empregados adultos do comércio, não sujeitos à aprendi-
zagem. 

Art. 2º A Confederação Nacional do Comércio, para o fim de que trata o artigo anterior, criará, e 
organizará o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC). 

Art. 3º O SENAC deverá também colaborar na obra de difusão e aperfeiçoamento do ensino 
comercial de formação e do ensino imediato que com êle se relacionar diretamente, para o que promo-
verá os acôrdos necessários, especialmente com estabelecimentos de ensino comercial reconhecidos 
pelo Govêrno Federal, exigindo sempre, em troca do auxilio financeiro que der, melhoria do aparelha-
mento escolar e determinado número de matriculas gratuitas para comerciários, seus filhos, ou estu-
dantes a que provadamente faltarem os recursos necessários. 

§ 1o  As escolas do Senac poderão ofertar vagas aos usuários do Sistema Nacional de Atendi-
mento Socioeducativo (Sinase) nas condições a serem dispostas em instrumentos de cooperação ce-
lebrados entre os operadores do Senac e os gestores dos Sistemas de Atendimento Socioeducativo 
locais.       (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012)        

§ 2º Nas localidades onde não existir estabelecimento de ensino comercial reconhecido, ou onde 
a capacidade dos cursos de formação em funcionamento não atender às necessidades do meio, o 
SENAC providenciará a satisfação das exigências regulamentares para que na sua escola, de apren-
dizagem funcionem os cursos de formação e aperfeiçoamento necessários, ou promoverá os meios 
indispensáveis a incentivar a iniciativa particular a criá-los.        (Renumerado do parágrafo único pela 
Lei nº 12.594, de 2012) 

Art. 4º Para o custeio dos encargos do SENAC, os estabelecimentos comerciais cujas atividades, 
de acôrdo com o quadro a que se refere o artigo 577 da Consolidação das Leis do Trabalho, estiverem 
enquadradas nas Federações e Sindicatos coordenados pela Confederação Nacional do Comércio, 

                                            
51 Informação extraída do site: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-

1946/Del8621.htm>. Acesso em: 16 abr. 2016. 
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ficam obrigados ao pagamento mensal de uma, contribuição equivalente a um por cento sôbre o mon-
tante da remuneração paga à totalidade dos seus empregados. 

§ 1º O montante da remuneração de que trata êste artigo será o mesmo que servir de base á 
incidência da contribuição de previdência social, devida à respectiva instituição de aposentadoria e 
pensões. 

§ 2º A arrecadação das contribuições será feita, pelas instituições de aposentadoria e pensões 
e o seu produto será pôsto à disposição do SENAC, para aplicação proporcional nas diferentes unida-
des do país, de acôrdo com a correspondente arrecadação, deduzida a cota necessária às despesas 
de caráter geral. Quando as instituições de aposentadoria e pensões não possuírem serviço próprio de 
cobrança, entrará o SENAC em entendimento com tais órgãos a fim de ser feita a arrecadação por 
intermédio do Banco do Brasil, ministrados os elementos necessários à inscrição dêsses contribuintes. 

§ 3º Por empregado entende-se todo e qualquer servidor de um estabelecimento, seja qual fôr a 
função ou categoria. 

§ 4º O recolhimento da contribuição para o SENAC será feito concomitantemente com a da que 
fôr devida às instituições de aposentadoria e pensões de que os empregados são segurados. 

Art. 5º Serão também contribuintes do "SENAC" as emprêsas de atividades mistas e que explo-
rem, acessória ou concorrentemente, qualquer ramo econômico peculiar aos estabelecimentos comer-
ciais, e a sua contribuição será calculada, apenas sôbre o montante da remuneração paga aos empre-
gados que servirem no setor relativo a êsse ramo. 

Art. 6º Ficarão isentos de contribuição os estabelecimentos que, a expensas próprias, mantive-
rem cursos práticos de comércio e de aprendizagem, considerados pelo "SENAC adequados aos seus 
fins, não só quanto às suas instalações como no tocante à Constituição do Corpo docente e ao regime 
escolar. (Vide Lei nº 6.297, de 1975) 

Parágrafo único. O estabelecimento beneficiado por êste artigo obriga-se, porém, ao recolhi-
mento de um quinto da contribuição a que estaria sujeito, para atender a despesas de caráter geral e 
de orientação e inspeção do ensino. 

Art. 7º Os serviços de caráter educativo, organizados e dirigidos pelo SENAC, ficarão isentos de 
todo e qualquer impôsto federal, estadual e municipal. 

Parágrafo único. Os governos estaduais e municipais baixarão os atos necessários à efetivação 
da medida consubstanciada neste artigo. 

Art. 8º O SENAC promoverá com as instituições de aposentadoria e pensões os entendimentos 
necessários para o efeito de aplicação do regime de arrecadação instituído no presente decreto-lei. 

Art. 9º A Confederação Nacional do Comércio fica investida da necessária, delegação de poder 
público para elaborar e expedir o regulamento do SENAC e as instruções necessárias ao funciona-
mento dos seus serviços. 

Art. 10. O regulamento de que trata o artigo anterior, entre outras disposições, dará organização 
aos órgãos de direção do SENAC, constituindo um Conselho Nacional e Conselhos Estaduais ou Re-
gionais. 

§ 1º Presidirá o Conselho Nacional do SENAC o presidente da Confederação Nacional do Co-
mércio. 

§ 2º Os presidentes dos Conselhos Estaduais ou Regionais serão escolhidos entre os presiden-
tes das federações sindicais dos grupos do comércio, preferindo-se sempre o da federação represen-
tativa do maior contingente humano 
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§ 3º Farão parte obrigatòriamente do Conselho Nacional o diretor do órgão encarregado da ad-
ministração das atividades relativas ao ensino comercial do Ministério da Educação e Saúde e um 
representante do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, designado pelo respectivo Ministro, e 
dos Conselhos Estaduais ou Regionais farão também parte representantes dos dois Ministérios, igual-
mente designados. 

Art. 11. As contribuições de que trata êste Decreto-lei serão cobradas a partir de 1 de janeiro de 
1946, com base na remuneração dos segurados de 1945. 

Art. 12. Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1946, 125º da Independência e 58º da República. 

JOSÉ LINHARES 
R. Carneiro de Mendonça  
Raul Leitão da Cunha 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 12.1.1946 
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2. DECRETO-LEI No 8.622, DE 10 DE JANEIRO DE 194652 

 
Dispõe sobre a aprendizagem dos comerciários, 
estabelece e deveres dos empregadores e dos tra-
balhadores menores relativamente a essa apren-
dizagem e dá outras providências. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, 

DECRETA: 

Art. 1º Os estabelecimentos comerciais de qualquer natureza, que possuírem mais de nove em-
pregados, são obrigados a empregar e matricular nas escolas de aprendizagem do SENAC, um numero 
de trabalhadores menores como praticantes, que será determinado pelo seu Conselho Nacional, de 
acôrdo com as práticas ou funções que demandem formação profissional, até o limite máximo de dez 
por cento do total de empregados de tôdas as categorias em serviço no estabelecimento. 

§ 1º As frações de unidade, no cálculo da percentagem de que trata êste artigo, darão lugar a 
admissão de um praticante. 

§ 2º Ficam isentos das obrigações estabelecidas neste artigo os estabelecimentos comerciais 
que, no mínimo, admitirem igual número de estudantes menores de curso comercial de formação, para 
o exercício de prática ou função adequada, em horário igualmente reduzido, de forma a possibilitar, 
pelo menos, um intervalo de duas horas entre o termino do serviço e o início das aulas, ou vice-versa. 

Art. 2º Terão preferência, na ordem seguinte e em igualdade de condições, para admissão aos 
lugares a praticantes em estabelecimentos comerciais, os estudantes de curso comercial de formação, 
os alunos que tenham iniciado cursos do SENAC, os filhos, inclusive órfãos ou tutelados, e os irmãos 
dos seus empregados. 

Art. 3º Os candidatos à admissão como praticantes, além de terem a idade mínima de quatorze 
anos, deverão satisfazer as seguintes condições: 

a) ter concluído o curso primário ou possuir os conhecimentos mínimos essenciais à preparação 
profissional; 

b) ter aptidão física e mental, verificada, por processo de seleção profissional, para a atividade 
que pretendam exercer; 

c) não sofrer de moléstia contagiosa, e ser vacinado contra a varíola. 

Parágrafo único. Aos candidatos rejeitados pela seleção profissional, deverá ser dada, tanto 
quanto possível, orientação profissional para ingresso em atividade mais adequada às qualidades e 
aptidões que tiverem demonstrado. 

Art. 4º A aprendizagem, que deverá realizar uma conveniente formação profissional dos pratican-
tes, constará das seguintes atividades: 

a) estudo das disciplinas essenciais à preparação geral do empregado no comércio e, bem assim, 
às práticas educativas que puderem ser ministradas; 

                                            
52 Informação extraída do site: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-

1946/Del8622.htm>. Acesso em: 16 abr. 2016. 
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b) estudo das disciplinas técnicas relativas ao setor do ramo de comércio escolhido; 

c) prática das operações comuns ao referido setor. 

Art. 5º Para a realização do disposto no artigo anterior, serão instituídas escolas de aprendiza-
gem, como unidades autônomas, nos próprios estabelecimentos comerciais ou na proximidade dêles, 
ou organizados cursos de aprendizagem em estabelecimentos de ensino comercial, equiparados ou 
reconhecidos. 

§ 1º Poderá uma escola ou curso de aprendizagem destinar-se aos praticantes de um só estabe-
lecimento comercial, uma, vez que o número de menores dos que aí necessitem de aprendizagem 
constitua o suficiente contingente escolar. 

§ 2º No caso contrário, uma escola ou curso de aprendizagem, convenientemente localizado, 
destinar-se-á aos praticantes de dois ou mais estabelecimentos comerciais. 

Art. 6º O horário de trabalho e o dos cursos de aprendizagem e a forma de admissão dos prati-
cantes nos estabelecimentos comerciais serão determinados, para cada, ramo do comércio, por acôrdo 
entre o "SENAC e os sindicatos patronais. 

Art. 7º Os cursos destinados à aprendizagem comercial dos praticantes funcionarão dentro do 
horário normal de seu trabalho. 

Parágrafo único. O trabalhador menor, matriculado como praticante nos cursos do SENAC, per-
ceberá, pelo tempo gasto na escola do SENAC, dentro do horário adotado, remuneração igual a que 
vencer no trabalho normal da emprêsa. 

Art. 8º Os praticantes serão obrigados à freqüência do curso de aprendizagem em que estejam 
matriculados, mesmo nos dias em que não houver trabalho na emprêsa. 

§ 1º O praticante que faltar aos trabalhos escolares do curso de aprendizagem em que estiver 
matriculado, sem justificação aceitável, perderá o salário dos dias em que se der a falta. 

§ 2º A falta reiterada no cumprimento do dever, de que trata êste artigo, ou a falta de razoável 
aproveitamento, será considerada justa causa para dispensa do praticante. 

Art. 9º Ao praticante que concluir um curso de aprendizagem dar-se-á correspondente atestado. 

Art. 10. O empregador do comércio que deixar de cumprir as obrigações estipuladas no art. 1º 
dêste Decreto-lei, ficará sujeito à multa de dez cruzeiros, por dia e por praticante, não admitido e ma-
triculado. 

§ 1º O SENAC notificará o empregador quanto às faltas dos alunos para que o mesmo as justifi-
que dentro de cinco dias e, se a ausência fôr motivada por doença, o SENAC" poderá verificar, por 
intermédio do seu serviço médico, a procedência da alegação. 

§ 2º A dispensa de freqüência só será admitida quando anotada pela escola na caderneta de 
matrícula do aluno, fornecida pelo SENAC. 

Art. 11. O empregador fica obrigado a matricular nos cursos do SENAC, dentro de 10 dias, a 
contar, da data da notificação, novo praticante ou trabalhador menor, na vaga daquele dispensado por 
invalidez, doença ou demissão, ou ainda por afastamento, suspensão ou expulsão pelo SENAC, inclu-
sive conclusão do curso e implemento de idade. 

§ 1º No caso de dispensa ou demissão do praticante ou trabalhador menor, o empregador dará 
ciência do fato ao SENAC, dentro de 3 dias. 
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§ 2º Fica expressamente vedada ao empregador a substituição, por sua conveniência, de um 
praticante já matriculado como aluno em escola do SENAC por outro que não esteja ou que não per-
tença ao corpo discente de uma escola comercial equiparada ou reconhecida. 

§ 3º O SENAC notificará o empregador sempre que devam ser feito descontos nos salários dos 
praticantes ou trabalhadores menores, para ocorrer à indenização de extravios ou prejuízos pelos mes-
mos causados no material escolar confiado à sua guarda. 

Art. 12. O empregador fará coincidir as férias de seus trabalhadores menores ou praticantes com 
as férias escolares dos cursos em que os mesmos estiverem matriculados. 

Art. 13. O recolhimento das contribuições devidas ao SENAC será feito até o último dia do mês 
subseqüente ao vencido, pelo Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários, executando-se, 
no que fôr aplicável, o disposto nos arts. 2º, 3º e 9º, do Decreto-lei nº 65, de 14 de dezembro de 1937. 

§ 1º A aplicação da multa prevista no art. 3º do Decreto-lei nº 65, citado neste artigo, obedecerá 
ao critério fixado na alínea IV do artigo 172, do regulamento aprovado pelo Decreto-lei nº 1.918, de 27 
de agôsto de 1937. 

§ 2º A infração, por parte dos empregadores, do disposto neste artigo, será apurada pelo Instituto 
de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários, que promoverá a execução do competente auto em 
duas vias, assinadas, se possível, pelo infrator, sendo-lhe uma, delas entregue ou remetida, dentro de 
quarenta e oito horas. O auto será em seguida encaminhado pelo Instituto de Aposentadoria e Pensões 
dos Comerciários ao órgão competente do SENAC, para Julgamento. 

Art. 14. A importância das multas deve ser recolhida por intermédio do Instituto de Aposentadoria 
e Pensões dos Comerciários, juntamente com a contribuição devida pelo estabelecimento comercial, 
no mês seguinte ao da sua imposição.   

Art. 15. O presente Decreto-lei entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário. 

Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1946, 125º da Independência e 58º da República. 

JOSÉ LINHARES.  

R. Carneiro de Mendonça.  
 Raul Leitão da Cunha. 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 12.1.1946 
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APÊNDICE C53 

INSTRUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DAS PARCERIAS 

DO SENAC SÃO PAULO 

 

 

1. Minuta de Acordo de Cooperação 

 

 

                                            
53  Documentos extraídos da intranet do Senac São Paulo, sob responsabilidade da área de Coopera-

ção Institucional. 
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2. Minuta Anexo Do Projeto de Cooperação 
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3. Minuta Anexo Da Concessão de Desconto 
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4. Minuta Anexo Do Comodato 
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APÊNDICE D54 

PROJETOS DOS ACORDOS DE COOPERAÇÃO 

DOS CASOS OBJETO DESTE ESTUDO 

 

1. Acordo de Cooperação Abrale 

  

                                            
54  Documentos extraídos da intranet do Senac São Paulo, sob responsabilidade da área de Coopera-

ção Institucional. 
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2. Acordo de Cooperação Digipix 
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3. Acordo de Cooperação Fundação Energia e Saneamento 
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4. Acordo de Cooperação Saibalá 
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APÊNDICE E 

RELAÇÃO DE PARCERIAS INSTITUCIONAIS DO SENAC SÃO PAULO, 

QUE ENVOLVEM UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E 

SOFTWARES NAS AULAS55 

 
 
 
Para facilitar a consulta das unidades educacionais do Senac São Paulo a respeito 

das parcerias institucionais que envolvem utilização de produtos, equipamentos e sof-

twares nas aulas, a equipe de Cooperação Institucional disponibiliza na intranet orien-

tações e uma relação com as principais parcerias do segmento: 

 
 
 
Parcerias que visam a captação de produtos ou recursos financeiros que potenciali-

zem e enriqueçam as ações desenvolvidas em salas de aula ou em eventos específi-

cos 

Para conhecer os benefícios de cada contrato, que em alguns casos inclui descontos 

para alunos, consulte o Sistema de Gestão de Parcerias. Basta fazer a busca pelo 

nome da empresa e ler o contrato disponível em PDF. Os nomes dos representantes 

das unidades das áreas beneficiadas em cada contrato acompanham o documento. 

É muito importante que sempre que houver troca desse técnico, a equipe da coope-

ração institucional seja avisada, por e-mail. 

Essa modalidade de parceria envolve ações que amparam as atividades pedagógicas de vá-

rios cursos, principalmente os técnicos. Normalmente a negociação resulta na cessão de um 

kit de produtos do parceiro por turma. A cada novo acordo firmado, a equipe da Cooperação 

Institucional envia um comunicado ao grupo técnico da subárea beneficiada e aos gerentes 

das unidades.  

  

                                            
55  Informação extraída de documento interno de orientação do Senac São Paulo, por meio da intranet. 
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EMPRESA PARCERIA CONTATOS 

COMUNICAÇÃO E ARTES / Imagem e Fotografia 

Digipix 

Cessão de direito de uso do software “D-

Book” nos cursos Técnico em Processos Fo-

tográficos e Fotografia de Casamento, im-

pressão gratuita de Fotolivro para alunos e 

para as bibliotecas, visitas técnicas, cases e 

palestras. Vigência 31/12/2016. 

xxxxxxxx 

11 xxxx-xxxx 

COMUNICAÇÃO E ARTES / Comunicação Social + ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS / 
Marketing e Vendas 

Dinamize 

Licença gratuita de uso do software Livebuzz 

- plano acadêmico, permitindo ao Senac usar 

e acessar os serviços disponibilizados no 

site, que consiste em plataforma on-line de 

gerenciamento de mídias sociais através da 

monitoria e inserção de conteúdo, relaciona-

mento e estatística de dados para fins de 

pesquisa. Vigência 07/11/2017. 

xxxxxx@xxxxxxxxx 

SAÚDE E BEM-ESTAR / Estética 

Depil Bella 

Cessão de produtos para utilização nos cur-

sos Depilador e Depilação. Vigência 

31/12/2016. 

xxxxxxxx 

11 xxxx-xxxx 

SAÚDE E BEM-ESTAR / Estética, Massoterapia e Podologia 

D’agua Natural 

Cessão de produtos para utilização nos cur-

sos Técnico em Estética, Graduação Tecno-

lógica em Estética e Cosmética, Pós-gradua-

ção em Cosmetologia Aplicada à Estética, 

Técnico em Massoterapia, Técnico em Podo-

logia e Tratamento Estético Masculino, Mani-

cure e Pedicure, Técnicas de Manicure e Pe-

dicure, Depilador e Depilação. Vigência 

31/12/2016. 

xxxxxxxx 

11 xxxx-xxxx 

http://www.digipix.com.br/
http://www.dinamize.com/
http://www.livebuzz.com.br/
http://www.depilbella.com.br/
http://www.daguanatural.com.br/
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SAÚDE E BEM-ESTAR / Estética e Massoterapia 

Flèr 

Cessão de produtos para utilização nos cur-

sos Técnico em Massoterapia, Técnico em 

Estética, Massagem Estética Modeladora, 

Tecnologia em Estética e Cosmética e Pós-

graduação em Cosmetologia Aplicada à Es-

tética. Vigência 31/12/2016. 

xxxxxxxx 

11 xxxx-xxxx 

SAÚDE E BEM-ESTAR / Estética e Podologia 

H. Biosol  

(La Ecco) 

Cessão de produtos para utilização nos cur-

sos: Pós-graduação em Cosmetologia Apli-

cada à Estética, Graduação Tecnológica em 

Estética e Cosmética e Técnico em Estética. 

Vigência 31/12/2016.  

xxxxxxxx 

11 xxxx-xxxx  

Medicatriz Der-

mocosméticos  

Cessão de produtos para utilização nos cur-

sos: Técnico em Estética, Graduação Tecno-

lógica em Estética e Cosmética, Pós-gradua-

ção em Cosmetologia Aplicada à Estética, 

Técnico em Podologia, Manicure e Pedicure 

e Técnicas de Manicure e Pedicure. Vigência 

31/12/2016. 

xxxxxxxx 

11 xxxx-xxxx 

SAÚDE E BEM-ESTAR / Podologia 

Bula Verdde 
Cessão de produtos para utilização no Curso: 

Técnico em Podologia. Vigência 31/12/2016. 
xxxxxxxx@xxxxxxxxxx 

O Broto de Flor 

Cessão de produtos para utilização nos Cur-

sos: Manicure e Pedicure e Técnicas de Ma-

nicure e Pedicure. Vigência 31/12/2016. 

xxxxxxxx 

11 xxxx-xxxx 

SAÚDE E BEM-ESTAR / Hemoterapia 

Fresenius 

Cessão de produtos para utilização nos cur-

sos da subárea Hemoterapia. Vigência 

19/05/2016. 

xxxxxxxx 

11 xxxx-xxxx 

 

http://flercosmeticos.com.br/
http://www.laecco.com/laecco
http://www.medicatriz.com.br/
http://www.medicatriz.com.br/
http://www.bulaverdde.com.br/
http://www.obrotodeflor.com.br/
http://www.fmc-ag.com.br/

