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RESUMO 

 

 

 

Esta pesquisa tem por objetivo analisar o estágio do técnico de nível médio em empresas 
flexíveis, com o intuito de desvelar a pedagogia fabril presente nessa experiência formativa. 
Nosso campo de pesquisa foi formado por três empresas industriais da Região Metropolitana 
de Recife/PE e pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco (CEFETPE), 
instituição responsável legalmente pelo estágio de seus alunos. Como percurso metodológico, 
priorizamos uma primeira aproximação empírica com nosso objeto, empregando a técnica de 
grupo focal com estagiários do curso de Mecânica Industrial do CEFETPE. Posteriormente, 
nos detivemos em apreender referências sobre as especificidades do modelo flexível adotado 
pelas empresas pesquisadas; a relação CEFETPE e empresas; a pedagogia fabril do estágio 
implementado nas mesmas e o perfil do técnico que se prioriza formar com essa experiência. 
Para tal, tomamos como sujeitos de nossa pesquisa estagiários do curso de Mecânica e 
Química Industrial; supervisores de estágio (do CEFETPE e das empresas); a coordenadora 
da Coordenação de Integração Escola Empresa (CIE-E) da referida instituição educativa e os 
gerentes de RH das empresas. Realizamos análise de conteúdo dos dados coletados em 
entrevistas realizadas com os diversos sujeitos envolvidos e nos documentos disponibilizados 
pelo CEFETPE e empresas. Verificamos que o estágio representa uma oportunidade de 
formação prática, situando o estagiário no contexto real da empresa, com suas exigências e 
ritmos próprios. As empresas exercem influência preponderante na formação dos estagiários 
pelo fato do CEFETPE se omitir de sua responsabilidade precípua nesta etapa formativa. 
Dessa forma, os estagiários são expostos a uma influência unilateral. O perfil de técnicos de 
nível médio que as empresas flexíveis pretendem formar a partir da experiência do estágio 
guarda correspondência com o setor em que o mesmo atuará, voltando-se para uma formação 
técnica (conceitual e procedimental) de maior ou menor complexidade, considerada 
complementar à sólida formação geral a ser viabilizada pela escola. Para tal, a empresa 
defende e valoriza uma formação prática (relação teoria-prática numa perspectiva aditiva e 
dicotômica), que deve ser enriquecida com o desenvolvimento das chamadas atitudes 
generalizáveis visando à rápida adaptação a contextos produtivos cambiantes e instáveis.  
 
 
 
Palavras chave: empresas flexíveis, pedagogia fabril, estágio, perfil de formação do técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRAT 

 

 

 

 

This research’s objective is the analysis of the high school level technician trainee period in 
flexible industries aiming the unveilment of the manufacture pedagogy in this formative 
experience. Three industrial enterprises situated in Recife/PE metropolitan region composed 
the research field together with the Federal Center of Technological Education of Pernambuco 
(CEFET–PE), that is the institution legally in charge its students  trainee period.  The 
methodology highlighted a first empirical approach to the object through a focal group 
technique with trainees of the Industrial Mechanics Course of CEFETPE. Afterwards, the 
concern of the study encompassed the apprehension of references about the flexible model 
adopted by the researched industries; the relationship between CEFETPE and the industries; 
the manufacture pedagogy applied during the trainee period in the industries and the 
technician profile stressed in this experience.  To achieve this, trainees from the Industrial 
Chemistry and Industrial Mechanics Courses were taken as participants, as well as the trainee 
supervisors (from CEFETPE and from the industries), the coordinator of the school x 
industries relationship department (CIE-E) of the referred school and, finally, the human 
resources managers of the industries.  Content analysis of data collected in interviews with the 
participants and in documents from CEFETPE and industries was proceeded. Through it, it 
was verified that the trainee period represents an opportunity of practical formation, by 
situating the student in the real industry context, with all its demands and proper rhythm. The 
industries have a preponderant influence in the trainees’ education as much as CEFETPE 
gives up from its key responsibility about this education stage. This way, the trainees are 
exposed to a unilateral influence. The profile of the high school level technician that the 
flexible industries intend to form with the trainee experience corresponds to the department of 
his or her actuation, which takes in a technical formation (conceptual and procedimental) of 
major or minor complexity, considered complementary to the solid general formation  
experienced at school. To that, the industry defends and values a practical formation (theory-
practice relation viewed in addition and dichotomist perspective), that must be enriched with 
the development of the so called generalizable attitudes aiming the fast adaptation to changing 
and instable productive contexts. 
 
 
Key words: flexible industry, manufacture pedagogy, trainee period, technician formation 
profile 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUÇÃO 

 

 As transformações no mundo do trabalho surgidas a partir da década de 1980 foram 

impulsionadas num cenário marcado pelo acirramento da competitividade internacional e pela 

mundialização dos capitais. Segundo Frigotto (1998), vários estudos apontam que a ruptura 

das fronteiras dos mercados nacionais pela ferrenha competição na realização das mercadorias 

foi facilitada pelas redes de informação e a tecnologia microeletrônica. 

 Nesse contexto, o modelo de acumulação flexível, baseado essencialmente na 

“flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de 

consumo” (HARVEY, 2005, p.140) passou a ser defendido como alternativa ao 

enfrentamento de tal cenário competitivo, fazendo com que as empresas dos setores modernos 

da economia investissem maciçamente no desenvolvimento tecnológico e organizacional, 

buscando tornarem-se flexíveis.  

Esse percurso implicou no investimento em inovações na gestão de processos (novas 

formas de organização do trabalho) e na adoção do sistema de automação flexível (introdução 

de máquinas flexíveis na produção), visando a flexibilização da produção, a integração de 

setores e de máquinas (FRIGOTTO, 2000). 

 Esse novo cenário econômico e produtivo foi o panorama norteador e mobilizador 

da Reforma educacional brasileira, sendo assim explicitado nos documentos oficiais: 

 

[...] as novas formas de organização e de gestão modificaram estruturalmente o 
mundo do trabalho. Um novo cenário econômico e produtivo se estabeleceu 
com o desenvolvimento e emprego de tecnologias complexas agregadas à 
produção e à prestação de serviços e pela crescente internacionalização das 
relações econômicas. Em conseqüência, passou-se a requerer sólida base de 
educação geral para todos os trabalhadores; educação profissional básica aos 
não qualificados; qualificação profissional de técnicos; e educação continuada, 
para atualização, aperfeiçoamento, especialização e requalificação de 
trabalhadores (BRASIL, 2000a, p.77). 

 

 A Reforma da Educação Profissional brasileira da década de 1990, implementada a 

partir da promulgação da Lei Federal nº 9.394/96 e suas regulamentações posteriores, 

mobilizou as escolas a voltarem sua atenção para as transformações ocorridas no mundo do 

trabalho e desenvolverem uma “aferição simultânea das demandas das pessoas, do mercado 

de trabalho e da sociedade” (BRASIL, 2000a, p.98). 

 A ênfase da Reforma foi a modernização do Ensino Médio e da Educação 

Profissional e a melhoria da oferta educacional. A pretensão foi a adequação às novas 



 

demandas econômicas e sociais apontadas pelo contexto globalizado e o avanço tecnológico, 

tendo em vista ganhos de produtividade e competitividade internacional (MANFREDI, 2002), 

aproximando-se, assim, dos interesses imediatos dos empresários e seguindo as 

recomendações dos organismos internacionais (OLIVEIRA, 2005). 

 As discussões sobre o atual momento de reestruturação produtiva, vivenciado no 

país, com as novas exigências postas para a educação do trabalhador, nos levaram a perseguir 

o nosso objetivo de pesquisa: analisar o estágio do técnico de nível médio em empresas 

flexíveis, nos detendo sobre a pedagogia fabril desvelada nessa experiência formativa em 

diferentes setores industriais e a perspectiva de formação nele apontada. 

 Nosso interesse foi analisar a educação do trabalhador, focalizando a formação do 

técnico de nível médio, uma vez que este teve especial tratamento na Reforma da Educação 

Brasileira em questão, com foco específico no estágio curricular vivenciado na empresa, 

concebido, de acordo com o artigo segundo da Resolução n.1/2004, como  

 

[...] atividade curricular de competência da Instituição de Ensino, que 
deve integrar a proposta da escola e os instrumentos de planejamento 
curricular do curso, devendo ser planejado, executado e avaliado em 
conformidade com os objetivos propostos (BRASIL, 2004). 

 

 Nesses termos, nossa proposta foi analisar as entrelinhas e desvelar a pedagogia 

fabril defendida e encaminhada pelas empresas flexíveis no âmbito do estágio curricular de 

alunos dos cursos técnicos de Mecânica e Química Industrial do Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Pernambuco (CEFETPE), traduzida em seus objetivos, pressupostos, 

mecanismos e a sua perspectiva de formação. 

 Dessa forma, a nossa pesquisa partiu do seguinte objetivo geral: 

• Analisar o estágio do técnico de nível médio em empresas flexíveis, com o intuito de 

desvelar a pedagogia fabril presente nessa experiência formativa. 

Para tal, nos pautamos nos seguintes objetivos específicos: 

• Apreender a pedagogia fabril manifesta no estágio de formação de técnico em 

empresas flexíveis; 

• Analisar a visão dos estagiários e supervisores do CEFETPE sobre a perspectiva de 

formação advinda do estágio; 



 

• Analisar a relação escola-empresa no contexto da implementação do estágio curricular 

à luz dos olhares dos alunos, supervisores de estágio e coordenadores do estágio do 

CEFETPE e das empresas; 

• Compreender os princípios norteadores e a perspectiva de formação do estágio 

curricular do técnico de nível médio de Mecânica e de Química Industrial do 

CEFETPE nas empresas flexíveis. 

 Assim, a nossa pesquisa justifica-se na medida em que busca enfrentar o desafio de 

refletir sobre o estágio curricular, ultrapassando a análise do procedimento em si para 

perceber sua relação com a política global da empresa e situá-lo em suas raízes históricas, 

tendo em vista contribuir com referências que impulsionem o repensar crítico desta prática 

num nível mais amplo de reflexão e complexidade, situando-o em seu contexto 

macroeconômico determinado. 

 Nosso esforço foi contribuir com a reflexão sobre o estágio curricular de técnicos de 

nível médio, aspecto não contemplado em outras pesquisas, pois, em geral, os estudos sobre a 

educação do trabalhador referem-se às demandas postas pelo atual estágio produtivo1, à 

análise da formação do trabalhador obtida mediante a oferta de cursos e treinamentos em 

empresas ou nas escolas profissionalizantes2, não contemplando no seu interior este momento 

específico de formação do técnico – o estágio. 

 Em termos de produção sobre estágio, há uma vasta literatura na área de formação 

de professores. (FREITAS, 1996); (PIMENTA, 1997); (PAQUAY e WAGNER, 2001); 

(PICONEZ, 2003); (FAZENDA, 2003); (KENSKY, 2003); (KULCSAR, 2003). Entretanto, 

identificamos poucas produções referentes ao estágio em outras áreas, havendo alguns artigos 

ou trabalhos de conclusão de curso (TCC) na área de Engenharia, Informática e de 

Administração. (BARROS e LIMONGI-FRANÇA, 2003); (GUIMARÃES FILHO e STANO, 

2001); (BONFIM, 2001). Sendo identificada, assim, uma grande lacuna em termos de 

trabalhos sobre a experiência de estágio no contexto da formação do técnico de nível médio.  

 Poucas são as publicações sobre estágio em geral, a exceção dos pareceres e 

legislações específicas e publicações presentes nos sítios dos agentes de integração, como 

Instituto Euvaldo Lodi (IEL), Coordenação de Integração Empresa-Escola (CIEE) e outros. 

Identificamos um trabalho de Ferreira (2003), entretanto de caráter eminentemente normativo 

e prescritivo com formato de projeto técnico na área de Recursos Humanos – Programa de 

                                                 
1 Carvalho (1994), Saviani (1994), Machado (1994), Assis (1994), Franco (1998), Paro (1999), Rummert (2000), 
Carvalho (2003), Frigotto e Ciavatta (2006), Santos (2006). 
2   Souza (1997), Cruz e Bianchetti (2002); Andrade (2002), Kuenzer (2003). 



 

Estágio, e outro sobre educação, estágio e trabalho de Niskier e Nathanael (2006), abordando 

além de questões normativas, referências sobre a origem do estágio, a profissionalização e as 

profissões na atualidade. 

 Nesses termos, nossa perspectiva foi avançar para além do elemento prescritivo, 

buscando analisar criticamente a natureza da formação advinda do estágio. Inicialmente, 

partimos do estudo de Kuenzer (1995, p.60) sobre como a fábrica capitalista da década de 

1980 educava o trabalhador, o que nos revelou a existência de uma pedagogia da fábrica, 

traduzida em estratégias pedagógicas que diferentes agentes lançam mão com o objetivo de 

transformar o trabalhador em fator de produção. 

Segundo Kuenzer (1995), tal pedagogia se manifesta de diferentes formas, quer em 

suas estratégias administrativas, quer nas formas de organização e distribuição e controle do 

saber, dando a direção política, moral e cultural de seus trabalhadores, sendo, entretanto, 

marcada por contradições de princípios e práticas. 

 A partir de tal entendimento, selecionamos como estratégia pedagógica a ser 

analisada nas empresas flexíveis o estágio de formação do técnico, por ser uma experiência 

formativa através da qual a fábrica forma seus “possíveis quadros” e, por isto, é estruturada 

segundo uma pedagogia fabril própria também permeada por princípios e contradições que 

convém analisar, tendo em vista inferir a perspectiva de formação que esta favorece. 

 Assim, nossa pesquisa partiu do pressuposto de que o estágio, em que pese seja 

concebido pela legislação federal (BRASIL, 1982) como ato educativo de responsabilidade da 

escola, ao ser vivenciado no “chão da fábrica” passa a ser fortemente influenciado pelos 

interesses da empresa. Entretanto, tal influência não se dá de forma mecânica e unilateral nos 

impulsionando a refletir sobre a relação escola-empresa para percebermos as nuances desta 

relação no contexto do estágio. 

 Tal pressuposto partiu da compreensão da prática de estágio como uma prática 

educativa, e, por isto, contraditória, pois, como assinala Frigotto (2000), a educação é um 

campo social de disputa hegemônica, sendo a relação entre o processo de produção e os 

processos educativos marcada por concepções conflitantes e, essencialmente, antagônicas. 

 Assim, a prática educativa, mesmo a que se efetiva na empresa por ocasião da 

vivência do estágio curricular, é também alvo de disputa de interesses distintos, sendo uma 

prática social contraditória “que se define no interior das relações sociais de produção da 

existência, que se estabelece entre as classes sociais, numa determinada formação social” 

(FRIGOTTO, 1999, p.33) e, como tal, deve ser analisada para avançar para além das 



 

aparências e compreender a natureza da relação capital-trabalho que permeia esse importante 

ato educativo para, assim, inferir seu sentido e direção. 

 Nesse sentido, partimos da hipótese que as empresas flexíveis requerem de seus 

quadros técnicos um nível de conhecimento técnico e científico mais elaborado dada à 

complexidade de trabalho que passam a desenvolver no atual contexto de reestruturação 

produtiva e tal necessidade repercute na “política” de estágio, levando-as a implementar 

programas de estágio em consonância com uma perspectiva de formação mais complexa, que 

a prevista para modelo taylorista-fordista de produção.  

 

1. Percurso metodológico da pesquisa 

 

 A nossa pesquisa foi desenvolvida segundo a abordagem qualitativa, adequada a 

trabalhos que envolvem crenças, percepções, sentimentos e valores que influenciam a forma 

de agir das pessoas e comportamentos que não são passíveis de se conhecer pelo imediato, 

necessitando, assim, serem desvelados (ALVES-MAZZOTTI, 2002).  

 A abordagem qualitativa pressupõe que para a complexidade do fenômeno em 

estudo não seja comprometida por visões isoladas e estanques, a pesquisa deve ser 

desenvolvida em interação dinâmica retroalimentando-se, reformulando-se constantemente, 

considerando a participação dos sujeitos como um dos elementos do seu fazer científico 

(TRIVIÑOS, 1987). 

 Minayo (2000, p.35) destaca que, na área das ciências sociais, a realidade dos 

fenômenos só é possível de compreender trabalhando com dados qualitativos, pois faz 

emergir na análise elementos subjetivos e objetivos: “[...] os atores sociais e o próprio sistema 

de valores do cientista, os fatos e os significados, a ordem e os conflitos”. Assim, cada teoria, 

segundo sua visão de mundo, terá seu modo próprio de lidar com os dados. 

 Destarte, optamos pela abordagem qualitativa numa perspectiva crítica, partindo do 

pressuposto de que todo processo social é profundamente vinculado às desigualdades 

culturais, econômicas e políticas, não sendo possível investigá-lo de forma isolada, devendo-

se utilizar a abordagem relacional, em que 

 

[...] procura-se investigar o que ocorre nos grupos e instituições 
relacionando as ações humanas com a cultura e as estruturas sociais e 
políticas, tentando compreender como as redes de poder são produzidas, 
mediadas, transformadas (ALVES-MAZZOTTI, 2002, p.139).  



 

 

  Como caminho téorico e método de abordagem, optamos pelo materialismo 

histórico-dialético visando apreender a dinâmica do real na sociedade, entendendo o processo 

histórico como dinâmico, provisório e em constante transformação. Assim, buscamos a 

apreensão da 

 

[...] prática social empírica dos indivíduos em sociedade (nos grupos e 
classes sociais), e realizar a crítica das ideologias, isto é, do 
imbricamento do sujeito e do objeto, ambos históricos e comprometidos 
com os interesses e as lutas sociais de seu tempo[...] (MINAYO, 2000, 
p.65). 

 

 Nosso interesse foi o estágio na modalidade profissional supervisionado de caráter 

profissionalizante - o estágio curricular, realizado em empresas flexíveis por alunos de 

cursos técnicos do CEFETPE, que vivenciaram tal experiência na modalidade obrigatório, 

quando o mesmo é feito ao final do curso como requisito para a obtenção do diploma de 

técnico, ou não obrigatório, que pode ser realizado pelos alunos ainda durante o curso, após 

determinado período previsto no respectivo plano de curso, tendo ambos a carga horária de 

300 a 420 horas, a depender do curso e com duração prevista de seis meses. 

 Nosso recorte foi o estágio vivenciado por alunos do CEFETPE matriculados em 

cursos técnicos da área profissional de Indústria, caracterizada, segundo os Referenciais 

Curriculares Nacionais3, por “compreender processos contínuos ou discretos de 

transformações de matérias-primas na fabricação de bens de consumo ou de produção, 

pressupondo uma infra-estrutura de energia e de redes de comunicação” (BRASIL, 2000b, 

p.9). 

 Assim, nossa atenção foi o estágio curricular dos alunos dos cursos técnicos em 

Mecânica e Química, pois foram os cursos do CEFETPE que mais encaminharam estagiários 

para as empresas do setor industrial com nível de desenvolvimento tecnológico e gerencial 

mais avançado (CEFETPE, 2006c).  

 Para selecionarmos do cadastro de instituições conveniadas com o CEFET/CIE-E, as 

que aparentemente estavam próximas ao perfil de empresas flexíveis, contamos com o 

                                                 
3 Segundo a Resolução CNE/CEB n. º 04/99, a educação profissional de nível técnico deve ser organizada por 
áreas profissionais, sendo previstas atualmente vinte áreas: Agropecuária, Artes, Comércio, Comunicação, 
Construção Civil, Design, Geomática, Gestão, Imagem Pessoal, Indústria, Informática, Lazer e Desenvolvimento 
Social, Meio Ambiente, Mineração, Química, Recursos Pesqueiros, Saúde, Telecomunicações, Transportes e 
Turismo e Hospitalidade (BRASIL, 2000a). 



 

conhecimento e apoio dos professores que são supervisores de estágio e discutimos com os 

mesmos quais seriam as empresas que se enquadrariam em tal perfil, considerando, também, 

as que mais ofereciam vagas para estágio. 

 Das dezessete empresas destacadas, selecionamos três que se mostraram mais 

adequadas para tal pesquisa, por terem, inclusive, nos cinco últimos anos recebido para 

estágio um número expressivo de alunos vinculados ao CEFETPE. 

 A primeira empresa é do segmento de tintas, que identificamos nessa pesquisa como 

Alfa; a segunda, de fabricação de engrenagens, como empresa Beta; a terceira, do ramo de 

fabricação de equipamentos para indústria de cana-de-açúcar, siderúrgicas e hidrelétricas, 

como empresa Gama. Todas localizadas em diferentes cidades da Região Metropolitana do 

Recife. 

 Considerando que o estágio, como ato educativo, se dá no contexto da relação 

estagiário-supervisor da empresa-supervisor da escola, sob a coordenação geral do 

Departamento de Recursos Humanos (RH) das empresas e do CIE-E do CEFET, envolvemos 

na nossa pesquisa sujeitos de ambas instituições. 

 No CEFETPE, trabalhamos com dez estagiários vinculados aos cursos técnicos de 

Mecânica e Química, os dois supervisores de estágio dos referidos cursos e o coordenador do 

CIE-E. 

 De cada empresa, trabalhamos com dois supervisores de estágio de diferentes setores 

produtivos – em Mecânica: Manutenção, Controle da Qualidade/Solda e Engenharia de 

Processos; em Química: Laboratório de Desenvolvimento (LD) e Controle da Produção, 

Laboratório de Controle de Qualidade (LCQ), Galvanoplastia/Estação de Tratamento de 

Efluentes (ETE); além do Gerente de RH, responsável pelo programa de estágio das referidas 

empresas.  

 Assim, trabalhamos com 22 sujeitos, conforme detalhamento no quadro 1, 

apresentado a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

QUADRO 1 

SUJEITOS DA PESQUISA (EMPRESAS E CEFETPE) 

 

EMPRESA CEFETPE 
Identif. RH Sup 

Estágio 
Coord. 
CIE_E 

Estagiário de 
Mecânica 

Estagiário 
de Química 

Sup. 
de 

Estágio 
Alfa 01 02 de Química 

(01 LCQ/ 
Controle de 

Produção e 01 
LD) 

 
 
- 

01 Controle 
de Produção, 

01 LD e 
01 LCQ 

Beta 01  
01 de Química 

 
01 Mecânica 

02 
Manutenção 

01 Eng. 
Processos 

02 
Galvanoplas-

tia/ETE 
 

Gama 01 02 de Mecânica 
(01 Engenharia 
de Processos e 

01 Manutenção/ 
Ferramentaria) 

 
 

01 

02 de 
Mecânica 

(01 Qualidade/ 
Ferramentaria 
e 01 em Eng. 
de Processos) 

 
 
 
- 

 
 

01 de 
Mecânica 

e 01 de 
Química 

Total 03 06 01 05 05 02 
  

Uma primeira aproximação empírica do nosso objeto de pesquisa iniciou-se com um 

estudo sobre o estágio no curso de Mecânica Industrial, por ser um curso representativo da 

sistemática de estágio adotada nos demais cursos da Instituição, os quais ainda permanecem 

com um programa de estágio obedecendo às orientações anteriores à nova regulamentação do 

estágio implementada pelo CNE/CEB em 2001, diferente do que ocorreu com o curso técnico 

de Química Industrial, que vem introduzindo mudanças significativas na sistemática de 

estágio para fazer face à referida resolução mesmo antes dela ter sido regulamentada 

internamente pelo CEFETPE. 

 A escolha do curso técnico em Mecânica Industrial foi motivada, também, pela 

facilidade de reunirmos os alunos-estagiários deste curso na própria Instituição educativa, 

haja vista haver a sistemática de reunião mensal coordenada pelo professor que supervisiona 

os estágios, que nos colocou seu interesse e disponibilidade em ajustar a data e o objetivo da 

reunião para a realização do referido trabalho. 

 Neste primeiro momento, aplicamos a técnica de grupo focal com seis estagiários 

do curso técnico de Mecânica, o que possibilitou compreender como esta experiência 



 

educativa é vista por alunos que estagiam ou estagiaram em empresas de ramos, portes e 

arranjos produtivos diferentes, além de nos ajudar a redefinir as questões que compuseram o 

formulário de entrevista, posteriormente aplicado com os estagiários das empresas flexíveis, 

foco de nossa investigação. 

 A adoção da técnica de grupo focal mostrou-se adequada para tal propósito, pois, 

conforme sugere Gatti (2005, p. 11-12), “pode ser empregada em estudos exploratórios, ou 

nas fases preliminares de uma pesquisa, para apoiar a construção de outros instrumentos 

(questionamentos, roteiros de entrevista ou observação)”. 

 Redefinido o roteiro, aplicamos as entrevistas com cada um dos dez estagiários, 

visando apreender expectativas, situações vivenciadas e o perfil da formação advinda do 

estágio em seus diferentes setores industriais, bem como a natureza da supervisão viabilizada 

pelas instituições parceiras no estágio – escola e indústrias. Para a análise das situações 

vivenciadas no estágio, nos apoiamos nos estudos da Sociologia do Trabalho, uma vez que 

seus teóricos vêm tratando de questões relativas à organização e ao trabalho empírico em 

empresas no atual estágio de reestruturação produtiva, o que contribuiu com referências 

importantes para a nossa análise. 

 Nas três indústrias selecionadas, visitamos os setores produtivos para apreendermos 

o perfil dessas organizações no que tange às características do sistema produtivo das mesmas, 

de forma a confirmamos a sua identificação com o padrão de acumulação flexível e suas 

peculiaridades locais. 

 Realizamos entrevistas com os diversos sujeitos envolvidos com o estágio, conforme 

identificado anteriormente: gerente de Recursos Humanos e gerentes responsáveis pelo 

acompanhamento dos estagiários nos respectivos setores que atuam, identificados nessa 

pesquisa como supervisores de Estágio. 

 Com o Gerente de RH, pudemos levantar referências sobre a relação escola-empresa 

no contexto da implementação do estágio curricular em termos de ações desenvolvidas, 

parcerias e princípios norteadores. 

 Com os supervisores de estágio de cada empresa, buscamos elementos que nos 

remetessem às ações e procedimentos referentes à relação entre as instituições formadoras – 

CEFET e indústria, a orientação e vivência do estágio, centrando-se em seus objetivos, 

princípios norteadores e rotina dos estagiários em seus respectivos setores, tendo em vista 

compreender de forma mais abrangente o sentido e a direção do estágio curricular nas 

empresas flexíveis analisadas em termos de perfil de formação do técnico pretendido.  



 

 As entrevistas com os estagiários foram realizadas, em sua maioria, nas 

dependências do próprio CEFETPE, por ser um ambiente mais adequado à fala dos 

estagiários por ser livre de interferências e proporcionar um clima de liberdade e 

descontração, como pudemos perceber por ocasião da aplicação da técnica de grupo focal.  

 No CEFETPE, realizamos, ainda, entrevistas com o coordenador do CIE-E, 

responsável pelo encaminhamento do estagiário para as empresas e pelo controle do processo 

nos termos da legislação vigente, e com os supervisores de estágio dos cursos de Mecânica e 

de Química Industrial. Com isto, buscamos analisar a articulação com as empresas com vistas 

ao apoio e acompanhamento do estágio de formação profissional de seus alunos. 

 A partir da análise dos documentos, formulários, normatizações, relatórios, fichas de 

avaliação e regulamentos disponibilizados pelas empresas e pelo CEFETPE, reunimos vários 

dados sobre como o estágio é concebido, de que maneira e porque ele ocorre, bem como o 

perfil pretendido com esta formação. 

 Os dados coletados, enumerados e organizados, foram trabalhados a partir da análise 

de conteúdo, definida por Bardin (1977, p.42), como 

 

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

 

 Devido à multiplicidade de materiais/recursos considerados por ocasião desta 

pesquisa, lançamos mão da técnica de triangulação na coleta de dados, por ser uma técnica 

que, segundo Triviños (1987, p.138) visa 

 

[...] abranger a máxima amplitude na descrição, explicação e 
compreensão do foco em estudo. Parte de princípios que sustentam que é 
impossível conceber a existência isolada de um fenômeno social, sem 
raízes históricas, sem significados culturais e sem vinculações estreitas e 
essenciais com uma microrrealidade social. 

 

 Para isso, o primeiro ângulo de enfoque foi a percepção dos sujeitos – estagiários, 

coordenador do CIE-E, supervisores e coordenadores de estágio da empresa e do CEFET; o 

segundo ângulo o dos elementos produzidos pelo meio, neste caso as empresas onde se 

vivenciou o estágio e o CEFETPE, instituição de ensino responsável pelo estágio, e por fim, o 



 

ângulo relativo a processos e produtos originados pela estrutura sócio-econômica e cultura do 

macroorganismo social, referindo-se ao modo de produção, às relações de produção e à classe 

trabalhadora, dentre outros aspectos relevantes para o caso em questão. 

 Assim, a triangulação de dados nos permitiu analisar o estágio curricular vivenciado 

em empresas flexíveis articulando-o ao contexto da política global destas organizações, 

aprofundando as mediações e a complexidade que tal formação assume a partir das relações 

travadas entre os diferentes sujeitos envolvidos para compreender a direção e o sentido que 

vem sendo dado à formação técnica advinda dessa importante experiência educativa, levando-

nos a inferir sobre o perfil de técnico que estas empresas flexíveis priorizam formar. 

 

2. Da estrutura e organização do trabalho 

 

 O presente estudo, além da introdução e das considerações finais, está estruturado em 

quatro capítulos.  

 No primeiro capítulo, tratamos do processo de reestruturação produtiva, enfatizando a 

caracterização do atual modelo de produção a partir de uma breve retrospectiva histórica das 

crises do capital. Ao final do capítulo, apresentamos os elementos que caracterizam as 

indústrias flexíveis e situamos as novas demandas postas para a educação do trabalhador no 

atual contexto da reestruturação produtiva. 

 No segundo capítulo, nos reportamos à discussão do estágio de formação profissional, 

iniciando por apresentar referências gerais sobre o seu conceito, contexto histórico e 

regulamentação em várias áreas profissionais e, posteriormente, nos detivemos na questão 

específica do estágio de formação do técnico, enfocando questões relativas à sua 

regulamentação e princípios norteadores. Ao final do capítulo, caracterizamos o CEFETPE, 

instituição educativa responsável pelo estágio, e apresentamos os resultados do trabalho com 

o grupo focal – a primeira aproximação empírica do nosso objeto, analisando como esta 

experiência formativa foi percebida por alguns de seus estagiários do curso de Mecânica 

Industrial em diferentes empresas.   

 No terceiro capítulo, caracterizamos as empresas flexíveis campo de estágio, 

identificadas como empresas Alfa, Beta e Gama, apresentando especificidades que o modelo 

de acumulação flexível assumiu nas mesmas, em termos de adoção de um conjunto de 

inovações de natureza tecnológica e organizacional. 

 No quarto capítulo, nos dedicamos à análise do perfil do técnico em Mecânica e 

Química Industrial do CEFETPE: a perspectiva de formação advinda do estágio em empresas 



 

flexíveis. Analisamos, especificamente, referências sobre a vivência do estágio no contexto 

das três empresas flexíveis escolhidas para esta pesquisa e inferimos a pedagogia fabril 

desvelada nessa experiência formativa. Posteriormente, nos detivemos sobre a relação 

CEFETPE-empresas flexíveis no contexto do estágio e, ao final, assinalamos referências 

sobre o perfil de técnico que as empresas pesquisadas pretendem formar a partir do estágio 

que proporcionam, destacando o foco da formação no setor em que os estagiários estavam 

lotados, considerando, assim, as especificidades da formação pretendida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 1. A REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E AS NOVAS DEMANDAS 

POSTAS PARA A EDUCAÇÃO DO TRABALHADOR 

 

  O processo de reestruturação produtiva vem de longa data. Ele se dá na medida em 

que o contexto sócio-econômico e político é marcado por profundas crises financeiras, de 

mercado e social (SALERNO, 1994), sempre impactando de forma importante o setor 

educacional. 

 Assim, para compreendermos o atual modelo produtivo e a complexidade de seu 

rebatimento na formação do trabalhador, convém fazermos uma breve retrospectiva histórica 

das crises do capital, uma vez que é neste contexto que o mesmo lança mão de estratégias 

para reorganizar seu ciclo reprodutivo. 

 A reestruturação produtiva é um dos componentes dessa resposta do capital para o 

enfrentamento de suas crises e o restabelecimento de seus patamares de acumulação. 

Compreender tal fenômeno é fundamental para podermos aprofundar as questões relativas às 

novas demandas postas para a educação do trabalhador. 

 

1.1. A crise do capital e a reestruturação produtiva 

 

 Segundo Del Pino (2001), o sistema capitalista enfrenta crises cíclicas. Estas se 

caracterizam pela superprodução de mercadorias, gerando fases periódicas de 

superacumulação. Para Frigotto (2000), a literatura, desde as análises de Marx, Engels e Rosa 

de Luxemburgo, dá conta da existência das crises cíclicas porque passa o sistema capitalista, 

motivadas por sua natureza estrutural.  

 Frigotto (2000) cita as crises de 1914, 1929, 1970 e, em especial, a do final dos anos 

de 1980, que se estende por toda a década de 1990 e à atualidade, agravada em seus custos 

humanos e sociais, em especial para os países da América Latina, a partir da adoção da 

alternativa neoliberal. 

 Para Antunes (2001, p. 40), a partir dos fins de 1970 começou a expansão do 

neoliberalismo, que 

 

passou a ditar o ideário e o programa a serem implementados pelos países 
capitalistas, inicialmente no centro e logo depois nos países subordinados, 
contemplando reestruturação produtiva, privatização acelerada, enxugamento do 
Estado, políticas fiscais e monetárias, sintonizadas com os organismos mundiais 
de hegemonia do capital como Fundo Monetário Internacional. 



 

 Historicamente, as crises são marcadas pelo acirramento da exclusão social, não se 

configurando como um caso isolado ou único advindo de fatores exógenos, mas do próprio 

caráter contraditório do sistema, que, sob a lógica do capital, não promove a socialização do 

resultado do trabalho humano. Assim, o 

 

caráter contraditório (de crise portanto) do modo de produção capitalista 
explicita-se, historicamente e em formações sociais específicas, de formas e 
conteúdos diversos, porém, inexoravelmente, pela própria virtude de potenciar 
as forças produtivas e por sua impossibilidade de romper com as relações 
sociais de exclusão e socializar o resultado do trabalho humano para satisfazer 
as necessidades sociais coletivas (FRIGOTTO, 2000, p.65). 

 

 A primeira crise do capital se deu com a superprodução de 1929, momento em que a 

mecanização introduzida no processo industrial reverteu-se em um aumento substancial da 

produtividade, não havendo correspondente mercado para o escoamento do excedente 

produzido, não se conseguindo, pois, realizar as mercadorias. 

 O modelo instalado à época foi o taylorismo, baseado nos princípios da 

administração científica de Frederick W. Taylor, tratado que apontava o aumento da 

produtividade do trabalho segundo estudos rigorosos dos tempos e movimentos do trabalho 

vivo4. Seu pressuposto é a utilização de mão-de-obra pouco qualificada para desempenhar 

tarefas5 rotineiras e mecânicas, além da divisão entre o trabalho manual e o intelectual, 

havendo a separação entre gerência, concepção, controle e a execução (HARVEY, 2005). 

 Kuenzer (1995) destaca que esse modelo foi estruturado a partir de contribuições dos 

economistas clássicos burgueses que introduziram a racionalização no campo do trabalho, 

como Adam Smith, que ressaltou a importância da divisão do trabalho para o avanço do 

processo produtivo, para a perícia e destreza do trabalhador; James Mill, que tratou de estudos 

do tempo e movimento com vistas a aumentar a produtividade do trabalhador e Fayol, que 

centrou a atenção na racionalização do trabalho do administrador e na estrutura da empresa. 

 Para essa autora, o taylorismo 

 

[...] exige uma concepção mecanicista de homem a partir dos pressupostos de 
que ao operário, incapaz e ignorante, cabem apenas as tarefas de execução, 

                                                 
4 Segundo Moraes Neto (2003, p. 21), o taylorismo baseia-se no controle de todos os passos do trabalho vivo de 
forma despótica, a transformação do homem em máquina, “(...) liberta-se o capital da habilidade dos 
trabalhadores, só que em vez de fazê-lo introduzindo a máquina, busca-se objetivar o fator subjetivo, o trabalho 
vivo”. 
5 Para a ergonomia, a tarefa se constitui de objetivos e procedimentos prescritos, segundo meios, ambiente físico 
e condições sociais dadas (SALERNO, 1994). 



 

determinando-se a definitiva ruptura entre decisão e execução; o operário é um 
objeto rentável, e por tanto, deve ser sadio; a administração científica da 
indústria deve assegurar o máximo de produtividade, de trabalho e lucro 
(KUENZER, 1995). 

  

 Em Americanismo e fordismo, Gramsci (2001, p.266) destaca que Taylor apresenta 

como objetivo da sociedade americana 

 

[...] desenvolver em seu grau máximo, no trabalhador, os comportamentos 
maquinais e automáticos, quebrar a velha conexão psicofísica do trabalho 
profissional qualificado, que exigia uma certa participação ativa da inteligência, 
da fantasia, da iniciativa do trabalhador, e reduzir as operações produtivas 
apenas ao aspecto físico maquinal.  

 

 Diante da crise, com o risco de estrangulamento do sistema, percebe-se a ineficácia 

do modelo taylorista, propondo-se, assim, o modelo fordista, que teve a origem simbólica em 

1914, quando Henry Ford adotou o sistema de recompensa para os trabalhadores, 

introduzindo linha de montagem de carros pagando, cinco dólares por oito horas de trabalho. 

Este modelo caracteriza-se por 

 

apresentar tarefas projetadas com ciclos extremamente curtos, refletindo a 
aliança entre o uso exacerbado da arma manufatureira por excelência da divisão 
parcelar do trabalho e a aplicação dos métodos tayloristas; e pela atribuição de 
funções parcelares dotadas de conteúdo praticamente nulo a trabalhadores de 
uma maneira permanente, ou seja, rotina monótona (MORAES NETO, 2003, 
p.96). 

 

 Alguns autores preferem adotar a nomenclatura taylorismo-fordismo, uma vez que o 

fordismo não rompe com os princípios do taylorismo, ele é o desenvolvimento da proposta 

taylorista, pois “[...] nada mais é do que a utilização de elementos objetivos do processo, de 

trabalho morto, para objetivar o elemento subjetivo, o trabalho vivo” (MORAES NETO, 

2003, p.21), agora introduzindo a posição fixa para intensificar os ganhos de produtividade. 

 Para Harvey (2005, p.121), a distinção do sistema fordista da produção taylorista é 

fundamentalmente o fato de Ford reconhecer, explicitamente,  

[...] que a produção de massa6 significava consumo em massa, um novo sistema 
de reprodução da força de trabalho, uma nova política de controle e gerência do 

                                                 
6 Moraes Neto (2003) faz uma ressalva histórica e teórica, alertando que os métodos introduzidos por Ford 
possibilitaram a produção em massa da mercadoria automóvel, pois desde o século XIX houve a experiência de 
produção de massa na indústria têxtil e já no século XX, na indústria de fluxo contínuo (ou semicontínuo). 



 

trabalho, uma nova estética e uma nova psicologia, em suma, um novo tipo de 
sociedade democrática, racionalizada, modernista e populista. 

 

 Segundo Frigotto (2000) o modo de regulação fordista transcende o âmbito 

econômico, convertendo-se numa matriz cultural e pautando-se em pressupostos de 

generalização da industrialização, de consumo de massa, pleno emprego e de 

desenvolvimento progressivo e harmonioso. 

 Para Gramsci (2001, p.267), os novos métodos de trabalho implicavam em um novo 

modo de viver, de pensar e de sentir a vida, havendo a preocupação com lazer e a renda dos 

trabalhadores, entretanto era “preciso que o trabalhador [gastasse] ‘racionalmente’ o máximo 

de dinheiro para conservar, renovar e, se possível, aumentar sua eficiência muscular-nervosa, 

e não para destruí-la ou danificá-la”. Para isso, Ford arregimentou um corpo de inspetores da 

vida privada, visando seu controle, de forma a inibir a “depravação alcoólica e sexual de seus 

trabalhadores”. 

 É importante considerar que o fordismo sofreu muita resistência nos anos entre-

guerras, como nos anos de 1920 o taylorismo também sofreu, pois os trabalhadores 

organizados em seus sindicatos resistiam a trabalhar por longas horas realizando trabalhos 

puramente rotinizados, a perder o controle sobre o seu trabalho e a deixar de utilizarem suas 

habilidades manuais tradicionais, levando Ford a utilizar no início, mão-de-obra imigrante. 

Outrossim, nem todos eram atingidos pelos supostos benefícios do fordismo, havendo 

contramovimentos e sinais abundantes de insatisfação mesmo no apogeu do sistema 

(HARVEY, 2005). 

 Segundo Moraes Neto (2003), a limitação da forma taylorista-fordista está associada 

à imperfeição humana para a execução de movimentos uniformes e contínuos, característica 

básica do trabalho humano nesse modelo de produção, se refletindo na resistência do 

trabalhador traduzida em ações como absenteísmo, o turnover, trabalho mal-executado e na 

sabotagem. 

 Em que pese as relações de classe tenham variado de país para país e até mesmo de 

região para região, é importante considerar que os sindicatos, cada vez mais acuados pela 

repressão estatal, fizeram negociações que culminaram na cooperação dos trabalhadores para 

implantação do sistema fordista em troca de ganhos salariais, preservação de algum nível de 

controle sobre as especificações de tarefas, entretanto, conquistando inexpressivo poder 

político (HARVEY, 2005, p.128). 



 

 O fordismo só se consolidou como modelo, expandindo-se no pós-guerra (1945), 

quando, a partir de fortes embates entre o grande capital corporativo, a nação-Estado e o 

trabalho organizado, o Estado passou a assumir novos papéis combinando o Estado de bem-

estar social, a administração econômica keynesiana7 e o controle de relações de salário.  

 Nesse contexto, o Estado passou a assumir obrigações que iam desde o controle de 

ciclos econômicos, com a adoção de políticas fiscais e monetárias, ao forte complemento ao 

salário social (seguridade social, assistência médica, educação, habitação etc.) à ação direta ou 

indireta sobre os acordos salariais e direitos dos trabalhadores na produção (HARVEY, 2005).  

 Sobre o Estado do bem-estar social, Portela (2000) assinala seu objetivo de diminuir 

as tensões sociais, promovendo um aparente consenso ente os diversos segmentos sociais a 

partir da conquista de certos direitos sociais até então negados à classe trabalhadora, 

entretanto, sem enfrentar a contradição básica do modo de produção capitalista: a produção 

social e apropriação privada da riqueza produzida.  

 Antunes (2003) ressalta que o “compromisso” do Estado do bem-estar com essa 

nova forma de sociabilidade era restrito aos trabalhadores dos países centrais, desde que a 

temática socialista fosse relegada a perder de vista, e a sustentação de tal compromisso se 

pautava na enorme exploração do trabalho realizada nos países do Terceiro Mundo, excluídos 

deste compromisso social-democrata. 

 Sobre isso, Rodrigues (1998) destaca o que a literatura denominou de fordismo 

periférico, referindo-se às características que este modelo assumiu nos países periféricos: 

inexistência plena do Estado do bem-estar social e de um mercado consumidor de massa. 

 A partir da década de 1970, uma nova crise social se instalou, tendo como uma de 

suas expressões fenomênicas a crise do modelo taylorista-fordista (ANTUNES, 2003), que se 

mostrou incapaz de responder à retração de consumo, marcada pelo desemprego estrutural e o 

subemprego em proporções alarmantes. 

  A outra expressão fenomênica foi a crise do Estado de bem-estar, explicada por 

Francisco de Oliveira (1996) como decorrente da incapacidade dos fundos públicos 

financiarem a reprodução ampliada do capital através de investimentos em ciência e 

tecnologia, subsídios à produção, militarização, intervenção no mercado financeiro e de 

capitais, dentre outros e, ao mesmo tempo, a reprodução da força de trabalho, traduzida em 

                                                 
7  Segundo as teses keynesianas, o Estado deve intervir na economia visando o equilíbrio do sistema. Sua base 
supra-estrutural é o Estado Nação, tendo projeção no pós 2º Guerra a idéia do Estado, incorporando políticas 
sociais de reprodução da força de trabalho, que se constitui salário indireto, permitindo, assim, a liberação do 
salário direto para o consumo em massa (FRIGOTTO, 2000). 



 

despesas públicas destinadas à educação, saúde, previdência social, seguro-desemprego, 

subsídios para transportes e outros benefícios familiares.  

 Tratava-se, pois, de uma crise estrutural do capital, manifestação do sentido 

destrutivo da lógica do capital, presente na intensificação da lei da tendência decrescente do 

valor de uso das mercadorias8 e da incontrolabilidade do sistema de metabolismo social do 

capital, que, como assinala Antunes (2003, p.52): 

 

[...] converte em descartável, supérfluo e desperdiçado aquilo que deveria ser 
preservado, tanto para o atendimento efetivo dos valores de uso sociais quanto 
para evitar uma destruição incontrolável e degradante da natureza, da relação 
metabólica entre homem e natureza. Isso sem mencionar o enorme processo de 
destruição da força humana de trabalho. 

 

 O cenário da crise é marcado pela saturação do mercado interno de bens de consumo 

duráveis. Uma profunda recessão que se instaura em 1973, marcada pela estagflação 

(estagnação da produção de bens aliada à alta inflacionária), pelo choque dos preços  do 

petróleo, quando os países produtores diminuíram a produção elevando o preço do barril de 

US$ 2,90 para US$ 11,65 em apenas três meses; pelos problemas fiscais dos Estados Unidos e 

a conseqüente redução do seu poder de regulamentação do sistema financeiro internacional, a 

partir da adoção de uma nova política monetária iniciada em 1978. 

 Houve uma onda inflacionária, uma crise mundial nos mercados imobiliários, as 

instituições financeiras passaram por severas dificuldades devido à revalorização do dólar, 

provocando desequilíbrios em diversas economias nacionais que se viram obrigadas a realizar 

ajustes econômicos, provocando um panorama de deterioração de finanças públicas e 

desemprego generalizado (FIORI, 1995). 

 Nesse contexto de crise do modelo econômico do pós-guerra, as idéias neoliberais 

ganharam força, como uma reação política e teórica ao Estado bem-estar social, combatendo a 

forte intervenção estatal no mundo econômico e social, defendendo-se a desregulamentação 

da economia, a privatização e a instauração da liberdade pura do mercado9. 

 É importante situarmos que o pioneirismo do ciclo neoliberal foi na ditadura de 

Pinochet no Chile, implantando dez anos antes de Reagan, nos Estados Unidos e de Thatcher, 
                                                 
8  A taxa decrescente do valor de uso das mercadorias é condição para a reprodução ampliada do capital e seus 
imperativos expansionistas, daí a redução dos ciclos de vida útil dos produtos (ANTUNES, 2003, p.51). 
9 O texto O caminho da Servidão, de Friedrick Hayek, escrito em 1944 contra Estados totalitários, saiu em defesa 
da liberdade pura de mercado, insurgindo-se contra qualquer limitação aos mecanismos políticos ou econômicos 
por parte do Estado. Em 1947, foi fundada a Sociedade de Mont Pèlerin, contando com a participação de 
célebres adversários do Estado de bem-estar, como, além de Hayek, Milton Friedman, Karl Popper, Lionel 
Robbins, Michael Polanyi, dentre outros (ANDERSON, 1998). 



 

na Inglaterra, com programas de desregulação, desemprego massivo, repressão sindical, 

redistribuição de renda em favor dos ricos e privatizações (ANDERSON, 1998). 

 Segundo Carnoy (2002), a partir da década de 1980, os países credores elevaram 

sensivelmente as taxas de juro para conter a onda inflacionária e, posteriormente, eliminaram 

os empréstimos externos, levando as economias periféricas a mergulharem numa crise, em 

especial da América Latina. 

 Os países latino-americanos tiveram sua situação agravada devido a seu forte 

endividamento externo, que os impulsionou à adoção da política de ajuste estrutural de cunho 

neoliberal imposto pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e pelo Banco Mundial10, 

submetendo tais economias ao cumprimento de sua agenda como condição para ter acesso aos 

recursos do sistema financeiro privado e público internacional (FIORI,1995). 

 Assim, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento passaram a atuar como intelectuais coletivos 

responsáveis pelo ajuste das economias ao mercado globalizado, tendo, a partir de uma 

reunião em Washington em 1989, definido as diretrizes econômicas para a inserção dos países 

periféricos na nova ordem globalizada a partir de num rigoroso ajuste fiscal - reforma 

administrativa, previdenciária e fiscal e o corte de gastos públicos. 

 Entretanto, essas economias menos desenvolvidas, como a dos países da América 

Latina, com baixo nível de desenvolvimento econômico e social e de investimento 

tecnológico, mostraram-se menos adaptáveis à nova ordem econômica mundial, pois não 

possuíam as mesmas condições dos países mais aptos a “se ajustarem” ao padrão imposto pela 

nova ordem econômica mundial, resultando no aprofundamento da crise instalada (CARNOY, 

2002). 

 Nesses países, a conjuntura estava marcada pelo nível de desenvolvimento sócio-

econômico diferenciado e concentrador. No plano econômico percebia-se a predominância de 

indústrias e empresas com estrutura baseada em princípios gerenciais muitas vezes 

ultrapassados, estrutura hierárquica e rígida, parque industrial defasado, pouco investimento 

na valorização e formação de recursos humanos, investimento pouco substancial em pesquisa 

e desenvolvimento.  

 Em tal cenário de crise, também ocorreram profundas transformações no plano ético, 

em que a sociedade passou a ser orientada pela ética do consumo (hedonista e imediatista) e 

                                                 
10 As exigências estavam relacionadas à redução dos gastos públicos, à supressão do controle dos preços, à 
revisão das políticas fiscal, à diminuição do déficit público e a privatização das empresas públicas e dos serviços 
sociais, dentre outras (CARNOY, 2002). 



 

mudanças no plano ideológico, com a defesa dos ideais liberais, assim destacado por Fiori 

(1995, p.187-188): 

 

Da Inglaterra à Malásia, no Zaire, no Sudão ou na Alemanha, a linguagem das 
classes dominantes é uma só, e traduz para o plano local o novo grande 
consenso político e econômico consagrado, sobretudo, depois que o leste 
Europeu, passando por cima das cinzas do socialismo real, também começa a 
acreditar na possibilidade de um desenvolvimento universal impulsionado 
hipoteticamente pela força criativa do indivíduo utilitário e pela ação 
equalizadora. 

 

 Esse panorama é marcado pelo que Frigotto (1998) chama de letalidade do novo 

bloco histórico (globalização, reestruturação produtiva, etc.) que está sendo forjado a partir da 

afirmação de seu caráter de inevitabilidade e de naturalização de suas conseqüências, num 

retorno aos ideais do liberalismo clássico, mas agora justificando-se as desigualdades e 

responsabilizando-se os indivíduos pelas mesmas. 

 Esse contexto é marcado pela 3ª Revolução Industrial, refletindo um momento de 

profundas transformações no mundo contemporâneo a partir do desenvolvimento da 

tecnologia da informação, da microeletrônica, da engenharia genética e da automação, que 

serviu de mola propulsora do processo de globalização e alterou substancialmente as relações 

econômicas e sociais no mundo contemporâneo. Sobre a distinção entre a nova revolução 

industrial e a primeira, Saviani (2002, p.21) ressalta que, 

 

[...] diferentemente da primeira revolução industrial, que operou a transferência 
das funções manuais para as máquinas, essa nova revolução transfere para as 
máquinas as próprias operações intelectuais, razão pela qual esta época é 
também chamada de ‘era das máquinas inteligentes’[...]. 

 

 Nesse novo cenário, verificou-se a necessidade de se constituir mercados de trabalho 

dentro de padrões da globalização (FRIGOTTO, 1998), de forma a fazer face aos desafios 

impostos por um mercado internacional altamente competitivo, devendo as empresas dar, com 

rapidez, respostas às necessidades do exigente mercado consumidor internacional, mediante a 

produção de bens e serviços em conformidade com o perfil demandado. 

 Instaurado o clima de competitividade acirrada num mercado não mais delimitado 

por fronteiras geográficas, a necessidade da reestruturação produtiva foi considerada 

fundamental para tornar as indústrias nacionais competitivas e ágeis frente à natureza e 

especificidade desse novo consumidor. 



 

 Assim, nesse novo contexto, as empresas passam a buscar vantagens competitivas a 

partir do controle e a produção de conhecimento, elemento que passa a ser essencial para a 

tomada de decisões bem-sucedidas e lucrativas. Assim, a despeito da importância que o 

conhecimento científico sempre tenha tido na luta competitiva, Harvey (2005, p.151) assinala 

que na atualidade 

 

[...] podemos ver uma renovação de interesse e de ênfase, já que, num mundo de 
rápidas mudanças de gostos e necessidades e de sistemas de produção flexíveis 
(em oposição ao mundo relativamente estável do fordismo padronizado), o 
conhecimento da última técnica, do mais novo produto, da mais recente 
descoberta científica, implica a possibilidade de alcançar importante vantagem 
competitiva. 

 

 Esse novo modelo foi denominado por Piore e Sabel (1984) como especialização 

flexível e por Harvey (2005) como acumulação flexível e teve como inspiração o modelo 

japonês de organização do processo industrial implantado e desenvolvido no Japão nas 

décadas de 1950 e 1960, conhecido como toyotismo ou ohnoísmo. 

 A flexibilidade na indústria de automóveis, que iniciou quando Taiichi Ohno 

introduziu inovações organizacionais e conceituais nas fábricas Toyota, no Japão nas décadas 

de 1950 e 1960, tornou efetiva a flexibilidade potencial de máquinas-ferramentas, uma vez 

que anteriormente eram máquinas-ferramentas universais (general-purpose machines) apenas 

potencialmente flexíveis, pois eram adaptadas a máquinas-ferramentas semidedicadas por 

meio de formas e gabaritos, especializadas na produção de peças e componentes padronizados 

de um único modelo da Ford (MORAES NETO, 2003).  

 Segundo Del Roio (1996), esse modelo é uma forma de gerenciamento do processo 

produtivo adequado às novas tecnologias, representando, para o autor, uma 

transformação/persistência do fordismo-taylorismo, pois apenas o ritmo do trabalho é 

condicionado pela demanda de produtos e pressupõe a atuação do operário dentro de uma 

equipe com mais de uma máquina ao mesmo tempo, o que implica numa maior 

responsabilidade individual e produtividade. 

 O toyotismo é fundado na organização do trabalho sobre dois pilares: just-in-time, 

que viabiliza o ajuste da composição da oferta à composição da procura e a “auto-ativação”, 

que pressupõe a autonomia do trabalhador em identificar e resolver problemas, propor e 

implantar melhorias (MORAES NETO, 2003). 

 Quanto às características básicas do toyotismo, Antunes (2001) acrescenta: produção 

variada e heterogênea definida em função da demanda, pautada no trabalho em equipe que 



 

atua segundo a multivariedade de funções e processo produtivo horizontal, com transferência 

de responsabilidade de parte de sua produção para terceiros. 

 Diante dessa realidade, Ramalho (1998, p. 88) comenta algumas de suas 

conseqüências: 

 

A utilização extensiva da terceirização/subcontratação conduz a um 
agravamento das condições de trabalho e a um aumento do grau de 
informalidade do mercado de trabalho. Em nome da produtividade e da 
competitividade atribui-se a firmas “terceiras” tarefas anteriormente realizadas 
pelas empresas principais. No entanto, diante de um mercado de trabalho pouco 
qualificado e com grande disponibilidade de mão-de-obra, a economia de custos 
tem efeitos devastadores sobre a oferta de empregos. 

 

  Sobre a defesa ao modelo de acumulação flexível, Franco (1998) assinala que o 

grande capital internacional o colocou como padrão de desenvolvimento capaz de dar conta 

do atual cenário competitivo, tendo os organismos internacionais definido as diretrizes para a 

geração de um mercado de trabalho nos padrões da globalização e de suas experiências mais 

avançadas. O toyotismo, uma de suas principais expressões, junto com o controle de 

qualidade e a flexibilização das relações de trabalho passaram a ser referência de estratégias 

para fazer frente à competitividade internacional.  

 Entretanto, os resultados advindos dessa revolução tecnológica e da globalização da 

economia não foram generalizados. Expectativas foram geradas no sentido de que se 

superasse a crise social instalada, promovendo-se a inclusão social, a melhoria da qualidade 

de vida da população e o desenvolvimento sócio-econômico das nações como um todo, mas 

isto não ocorreu. 

 Sobre tal panorama, Saviani destaca que a capacidade produtiva do trabalho humano 

atinge proporções ilimitadas com o advento da 3ª Revolução Industrial, entretanto, “[...] o que 

permitiria liberar o homem para a esfera do não-trabalho, possibilitando o cultivo do espírito 

através das artes, das ciências, da filosofia e do desfrute do tempo livre” (SAVIANI, 2002, 

p.21) não se realiza, pois, sob a égide das relações sociais de produção capitalistas, o avanço 

tecnológico converte-se em instrumento de maximização da exploração da força de trabalho, 

acirrando o quadro de crise social sem precedentes. 

Frigotto (2000) acrescenta que a tecnologia possui a virtualidade de liberar o homem 

para o mundo da liberdade, mas por estar sob a égide do capital financeiro efetivamente acaba 

por escravizar, subjugar e instituir um panorama marcado pela exclusão, o desemprego e o 

subemprego.  



 

 Diante desse contexto, Gomez (2002, p.48) critica a tese do determinismo 

tecnológico e acrescenta:  

 

Na verdade, não há determinismo tecnológico, isto é, as relações de produção 
não são determinadas pela maquinaria. Pelo contrário, o motor da história 
capitalista, que é a história do modo de produção, não é nem o desenvolvimento 
autônomo das forças produtivas e muito menos a tecnologia, mas sim a luta de 
classes. 

 

 Quanto ao enfrentamento da crise instalada, Antunes (2003) considera que esta se 

deu de forma superficial, em sua expressão fenomênica, preservando seu núcleo duro – os 

pilares essenciais do modo de produção capitalista, tratando-se, pois, apenas de reorganizar o 

ciclo reprodutivo do capital de forma a recompor os patamares de acumulação do pós-guerra. 

  Dessa forma, o autor conclui que o novo padrão de acumulação flexível, sob a nova 

base científico-tecnológica, mostrou-se, na realidade, altamente excludente, provocando o 

acirramento de uma crise social em proporções alarmantes: o desemprego estrutural, a 

precarização ampliada do trabalho e a destruição da natureza em escala globalizada.  

  Ao refletir sobre a crise instalada na sociedade contemporânea, Antunes (2001, p.35) 

assinala como elementos propulsores de tais transformações o 

 

neoliberalismo e a reestruturação produtiva da era da acumulação flexível, 
dotados de forte caráter destrutivo, [que] têm acarretado, entre tantos aspectos 
nefastos, um monumental desemprego, uma enorme precarização do trabalho e 
uma degradação crescente na relação metabólica entre homem e natureza, 
conduzida pela lógica societal voltada prioritariamente para a produção de 
mercadorias, [destruindo] o meio ambiente em escala globalizada. 

 

 Para Harvey (2005), o mercado de trabalho sofreu uma reestruturação radical, pois a 

volatilidade do mercado, o aumento da competição e o estreitamento das margens de lucro 

levaram o empresariado a flexibilizar o regime de trabalho, beneficiando-se do 

enfraquecimento do poder sindical, que desde o fordismo vinha passando por fortes revezes 

em suas lutas, pelo enorme contingente de mão-de-obra excedente no atual modelo de 

acumulação, bem como pela especificidade de novos regimes de trabalhos precarizados à 

margem do sistema tradicional de trabalho. 

 Antunes (2004) chama atenção para uma aparente hegemonia ou universalidade de 

situações em termos de conseqüências do processo de mundialização do capital e da 

reestruturação produtiva quanto a seus efeitos sobre o trabalho. Na realidade, o autor destaca 



 

existir um quadro multifacetado e heterogêneo de situações em que os países ricos e pobres, 

centrais e subordinados e no interior dos mesmos e nos diferentes setores da economia e que 

merecem ser discutidas e aprofundadas. 

 Nesse sentido, o autor assinala também as nuances e especificidades dos efeitos da 

reestruturação produtiva nos trabalhadores em função de distinção de gênero11, etnia e faixa 

etária dos mesmos, o que nos leva a perceber como diferentes segmentos são afetados de 

forma mais ou menos intensiva. 

 No que tange à discussão sobre a distinção de gênero, nos reportamos a Hirata 

(2002, p. 217-218), que, ao realizar pesquisa comparativa em empresas do Japão, Brasil e 

França envolvendo questões relativas às relações sociais, especificamente as relações de 

classe e de gênero, assinala que a produção flexível ou a organização do trabalho em fluxos 

ou em módulos varia conforme se tratar de ramos com mão-de-obra masculina ou feminina ou 

se situem em países altamente industrializados ou subdesenvolvidos. A autora, se reportando 

aos achados de pesquisas realizadas nos últimos vinte anos, apresenta os diferentes impactos 

das novas tecnologias para a classe trabalhadora, em função da distinção de gênero: 

 

Apesar das características setoriais distintas, o emprego das mulheres ou de 
homens parece comandado por dimensões comuns: o grau de complexidade dos 
equipamentos, o grau necessário de adaptação, de acuidade, de destreza, o nível 
de desempenho técnico das ferramentas, a formação profissional requerida etc. 
Em todos esses aspectos, as relações sociais homens-mulheres fora do trabalho 
estruturam a divisão sexual do trabalho profissional. O controle masculino dos 
instrumentos de produção, em particular, orientaria tendencialmente as 
mulheres para as ocupações, os postos, as funções mais simples e sem 
ferramentas, quaisquer que sejam o setor econômico e o grau de modernização 
tecnológico. 

 

 No contexto de discussão sobre os impactos do atual panorama produtivo na classe 

trabalhadora, convém, ainda, que situemos a questão dos movimentos sindicais, uma vez que 

o modelo de acumulação flexível não se expande sem algum nível de resistência, mesmo 

diante de profundas transformações porque passa e passou o sindicalismo no Brasil e também 

nos países centrais.  

 Ramalho (1998), ao analisar o papel do sindicato no atual contexto da reestruturação 

produtiva, destacou como dificuldades para a ação sindical o aumento do número de pequenas 

empresas e a conseqüente dificuldade de acesso do sindicato às mesmas e de lidar com a 

                                                 
11 Compreendido como uma construção histórica, social e cultural das categorias masculino e feminino, 
superando pois, o conceito meramente biológico (HIRATA, 2002). 



 

heterogeneidade de formas de trabalhos precarizados existentes na atualidade - autônomo, 

part-time, trabalhador informal e o domiciliar, que se sujeitam a condições e salários mais 

precários.  

 Sobre tal heterogeneidade, Ianni (1996, p. 46-47) acrescenta que a proletarização é 

desigual, contraditória e problemática e impõe a inúmeros trabalhadores não qualificados, 

subcontratados e temporários outras regras de contrato, outra ética de trabalho, dispondo de 

espaços muito mais reduzidos de estabilidade, ganho, promoção, por exemplo, além de haver, 

também, um 

 

[...] grande número de trabalhadores de empresas subsidiárias, subordinadas, 
subcontratadas, satélites [que] Também dividem-se em especializados, manuais 
e semi-especializados. Mas caracterizam-se por uma ampla dispersão pelo 
espaço do capitalismo, pulverizados em pequenos grupos, dispersos por nações 
e continentes, ilhas e arquipélagos, soltos, desterritorializados. 

 

 Antunes (1995) assinala ter havido uma redução significativa das taxas de 

sindicalização não apenas em países como o Brasil, mas nos EUA, Japão, França, Itália, 

Reino Unido e explica a fragilização do poder sindical por este ter se mostrado, ainda, incapaz 

de incorporar os segmentos instáveis da força de trabalho, como nos mostra, também 

Ramalho (1998, p. 107) ao se reportar à crítica desses segmentos informais ao movimento 

sindical, referindo-se ao fato de sua mentalidade ser “[...] construída a partir de trabalhadores 

fulltime, em contratos de longa duração, predominantemente homens, e estabelecidos em 

empresas comerciais e industriais”. 

 Para compreender tal fragilização, precisamos compreender que as transformações 

no mundo do trabalho rebateram fortemente na classe trabalhadora, redefinida por Antunes 

(2003) como a classe-que-vive-do-trabalho, dada a sua nova configuração - fragmentada, 

heterogeinizada e complexificada. As conseqüências são assim sintetizadas pelo autor: 

diminuição do operariado manual, fabril, concentrado; aumento de formas diversificadas de 

subproletarização ou precarização do trabalho, como trabalhadores de tempo parcial, 

temporário, terceirizado; aumento do trabalho feminino especialmente no universo de 

trabalhos precarizados e com salários mais baixos; expansão dos assalariamentos médios, 

especialmente no setor de serviços; exclusão de trabalhadores jovens e idosos; desemprego 

estrutural e expansão do trabalho social combinado, estrutura em que diversos trabalhadores 

de diferentes partes do mundo participam do processo produtivo. 



 

 Assim, diante de um panorama marcado pela fragmentação, heterogeneização e 

complexificação da classe trabalhadora, Antunes (1995, p.52) acrescenta que a crise atinge 

diretamente não apenas a materialidade e a objetividade do trabalhador, mas a sua 

subjetividade e impacta de forma importante a sua consciência de classe refletindo-se na 

fragilização dos movimentos sindicais, nos seguintes termos: 

 

[...] [afeta] seus organismos de representação, dos quais os sindicatos e os 
partidos são expressão. Assim, os sindicatos foram forçados a assumir uma ação 
cada vez mais defensiva, cada vez mais atada ao imediatismo, à contingência, 
regredindo em sua já limitada ação de defesa de classe no universo do capital. 
Gradativamente foram abandonando seus traços anticapitalistas visando 
preservar a jornada de trabalho regulamentada, os demais direitos sociais já 
conquistados. E quanto mais a “revolução técnica” do capital avançava, maior 
era a luta para manter o mais elementar e defensivo dos direitos da classe 
trabalhadora, sem a qual sua sobrevivência está ameaçada: o direito ao trabalho, 
ao emprego. 

 

 Para Ianni (1996, p.23), a flexibilização das relações de trabalho implica num 

rearranjo interno e externo da classe operária nos âmbitos nacional, regional e mundial, 

resultando na modificação dos padrões de “[...] sociabilidade, vida cultural e consciência, 

simultaneamente às condições de organização, mobilização e reivindicação”. Para o autor, as 

estratégias de flexibilização se dão tanto no nível estável de trabalhadores, que passa a ter 

flexibilidade funcional, quanto na mão-de-obra periférica, que sofre uma flexibilidade 

numérica ao sabor das oscilações da conjuntura. 

  Antunes (2004), se reportando a Marx, assinala que o trabalho ocupa uma dimensão 

central nas formas de (des)sociabilidade contemporânea e na transformação no conteúdo da 

atividade e nas formas de emprego, resultando num processo aparentemente paradoxal: de um 

lado exige a estabilização do trabalhador visando sua implicação no processo de trabalho em 

termos de autonomia, iniciativa, responsabilidade e tantas outras, e, de outro, na sua 

instabilização. 

 Discutindo as implicações do crescente monopólio da base tecnológica flexível pelo 

capital, Frigotto (1998, p.42) identifica que este favorece o rápido deslocamento de 

investimentos produtivos em escala mundial – desterritorialização do capital – e aumenta 

exponencialmente a intensidade de capital morto em detrimento do capital vivo o que se 

reflete no enfraquecimento do poder sindical, uma vez que  

 



 

[...] com estas armas o capital vem desmobilizando e minguando a organização 
e o poder sindical que se vê forçado a negociar direitos conquistados por uma 
garantia mínima do emprego. Amplia-se, neste contexto, a possibilidade de 
superexploração da força de trabalho. 

 

 Com isso, os direitos e conquistas históricas da classe trabalhadora são 

desregulamentados e flexibilizados, munindo o capital das condições necessárias à sua 

expansão na nova fase de acumulação. Nesse contexto, Antunes (1998) assinala que o 

sindicalismo de classe dos áureos anos 1960/1970 é abandonado, dando lugar ao sindicalismo 

de participação e de negociação, que assume uma feição “social-democratizante” e neoliberal 

ao abrir mão de perspectivas emancipatórias, subordinando-se à ação dentro da ordem 

segundo os valores de sociabilidade do mercado de capital com vistas a, segundo Iram Jácome 

Rodrigues (2002), atenuar, ao máximo, os efeitos negativos do processo de reestruturação 

industrial. 

 Entretanto, Ramalho (1998) assinala que as dificuldades postas pela conjuntura 

econômica marcada pelo atual estágio de reestruturação produtiva não têm impedido 

diferentes formas de organização e resistência de trabalhadores em diversos países, inclusive 

em ramos de atividades que vêm sendo marcados pelas novas formas de trabalho fora do 

modelo formal assalariado, a exemplo dos trabalhadores em domicílio na Índia do setor têxtil, 

de cigarros e de confecção, o que influenciou experiências de novas alternativas de ação 

coletiva nas Filipinas, na Costa do Marfim e na áfrica do Sul, além de experiências no 

Canadá, Austrália, Holanda, Espanha, dentre outros países.  

 

1.2. As indústrias flexíveis 

 

 A partir da compreensão do panorama da atual reestruturação produtiva, iremos nos 

ater a apresentar os elementos que caracterizam empresas flexíveis, entretanto convém nos 

reportarmos a uma consideração feita anteriormente: a categoria reestruturação produtiva não 

deve ser tomada de forma genérica, devemos considerar as especificidades regionais, as 

diferenças entre os setores da economia, entre empresas líderes e terceirizadas, entre 

fabricantes e montadoras (KUENZER, 1998).  

 Assim, o que trataremos a partir de então tem por objetivo nos subsidiar na reflexão 

posterior sobre as empresas objeto de nossa pesquisa, tendo em vista, a caracterização das 

mesmas como empresas flexíveis em suas especificidades e semelhanças. 



 

 Como apresentamos anteriormente, o novo modelo de acumulação flexível é 

defendido como adequado para o contexto atual por sua capacidade de inovação comercial, 

científica, tecnológica e organizacional. Segundo Frigotto (2000), esta nova organização 

industrial baseada na tecnologia flexível (microeletrônica associada à informática, 

microbiologia, engenharia genética e novas fontes de energia) assume graus e velocidades 

diferenciados, mas se mostram como uma tendência do sistema.  

 Esse modelo surge em contraposição à empresa taylorista-fordista. Para Salerno 

(1994), a lógica desse novo estágio de reestruturação produtiva coloca para as empresas novas 

necessidades de integração e de flexibilidade para dar conta de um ambiente pouco previsível 

e instável. 

 A despeito de nuances e especificidades que o modelo de acumulação flexível venha 

a assumir em cada país ou mesmo região, as empresas que podem ser identificadas como 

flexíveis incorporam um conjunto de inovações de natureza tecnológica e organizacional que 

gira em torno das seguintes características (SWYNGEDOUW,1986 apud HARVEY, 2005): 

• processo produtivo: a produção é flexível e variada em pequenos lotes, definida em 

função da demanda existente, não utilizando estoque. O controle de qualidade é 

integrado ao processo, evitando-se o desperdício e possibilitando a rejeição imediata 

de peças defeituosas. Utiliza-se de mecanismos de integração (quase-) vertical entre os 

setores e com os fornecedores e distribuidores; 

• trabalho: sua organização é mais horizontal e pautada no desenvolvimento de 

múltiplas tarefas, que deixam de ser demarcadas. Há a ênfase na co-responsabilidade 

do trabalhador e seu pagamento é personalizado pela via de bonificações, que passa a 

ter longo treinamento no próprio trabalho. Utiliza mão-de-obra temporária, para a qual 

não prevê nenhuma segurança no trabalho, a despeito dos trabalhadores centrais, que 

possuem o emprego perpétuo.   

 No contexto desse trabalho, vamos nos apoiar nas definições utilizadas por Salerno 

(1994), que destaca a integração como relacionada tanto aos fluxos materiais de produção 

quanto aos fluxos informacionais, e a flexibilidade como a habilidade de determinados 

sistemas produtivos assumirem ou transitarem entre diversos estados sem deteriorização 

significativa, presente ou futura, de custos qualidade e tempos, sendo definível a partir de 

aspectos intra e extrafábrica. 

 Segundo Frigotto (2000), a tecnologia flexível implica numa mudança qualitativa da 

base técnica do processo de trabalho numa proporção sem precedentes, pois implica no 



 

aumento do nível de incorporação de capital morto e a diminuição, em termos absolutos, do 

capital vivo no processo produtivo.  

 Nessa direção, Antunes (2003, p.190) acrescenta que a produção flexibilizada busca  

 

[...] a adesão de fundo por parte dos trabalhadores, que devem assumir o projeto 
do capital. Procura-se uma forma daquilo que chamei de envolvimento 
manipulatório levado ao limite, em que o capital busca o consentimento e a 
adesão dos trabalhadores no interior das empresas, para viabilizar um projeto 
que é aquele desenhado e concebido segundo seus fundamentos exclusivos. 
Trata-se de uma forma de alienação ou estranhamento que, diferenciando-se do 
despotismo fordista, leva a uma interiorização ainda mais profunda do ideário 
do capital, avançando no processo de expropriação do savoir-faire do trabalho. 

 

 Dito de outra forma, “[...] a nova base técnico-científica permite um salto qualitativo 

em relação à lógica da mecanização e automação derivadas da eletromecânica” (FRIGOTTO, 

2000, p.147), na medida em que ao invés da transformação da matéria ser resultante do 

emprego de fontes cada vez mais potentes, como no contexto da produção taylorista-fordista, 

passa a ser viabilizada de forma mais efetiva e rápida com o uso dos recursos computacionais 

que automatizam o saber e o saber-fazer do operário. 

   Assis (1994, p.198), referindo-se ao panorama internacional, explica que o início do 

processo de inovações tecnológicas se deu de forma isolada, a partir da aquisição de máquinas 

e equipamentos de base microeletrônica passíveis de serem automatizados e controlados 

individualmente, prevalecendo a utilização de máquinas-ferramentas de controle numérico 

(CNC), que “automatizavam a usinagem de materiais, mas que não tinham capacidade de 

trabalhar interligadas entre si ou com outros tipos de recursos de automação industrial”.  

 O autor reforça que só recentemente, com a evolução para automação integrada, se 

deu a automação e controle de instalações complexas, formadas pelo encadeamento ordenado 

e organizado de várias máquinas individuais, interligando seqüências de funções – fluxos 

contínuos, como manejo, transporte, medição, controle de qualidade, lavagem, tratamento 

térmico, estocagem e montagem em indústrias de processos discretos. 

 No que tange ao contexto de reestruturação das empresas brasileiras, Leite (1994, 

p.42), a partir de um balanço da bibliografia especializada, ressaltou que o processo de 

modernização industrial se desenvolveu de forma conservadora e tardia, 

 

mantendo características importantes da organização taylorista/fordista do 
trabalho como a concentração do planejamento e concepção nas mãos dos 



 

técnicos e engenheiros e a centralidade do trabalho individualizado e em tempos 
impostos. 

 

 Para Ramalho (1998), no Brasil, a difusão do novo paradigma da reestruturação 

produtiva se deu no momento em que se abandonou gradativamente o modelo de 

desenvolvimento baseado na substituição de importações e com a abertura de mercado e o 

estímulo às exportações face ao contexto marcado pela crise e recessão econômica. 

 Assim, o processo de reestruturação produtiva do capital no país, seguindo o 

receituário da acumulação flexível, foi iniciado nos anos de 1980 nos setores 

automobilísticos, de autopeças, têxtil e o bancário. Sua intensificação se deu nos anos de 

1990, que, guardadas às especificidades das regiões, cidades e ramos produtivos, tomou novo 

impulso com o investimento na automação industrial de base microeletrônica nos setores 

metal-mecânica, automobilístico e siderúrgico.  

 Historicamente, Leite (2003) destacou que o processo de reestruturação produtiva 

brasileiro pode ser assim periodicizado: 

Final dos anos 1970 ao início da década de 1980 - início do processo: difusão dos círculos de 

Controle de Qualidade (CCQs) –– o foco das empresas era realizar alterações significativas na 

forma de organização do trabalho ou investir em equipamentos microeletrônicos, mas 

assumindo um caráter eminentemente parcial e reativo; 

1984-1985 até o final da década de 1980 - reestruturação defensiva: rápida difusão dos 

equipamentos, entretanto ainda com fraco nível de inovação organizacional devido à 

resistência do patronato em modificar as políticas de gestão da mão-de-obra e implementar 

formas de organização de trabalho mais participativas; 

Início dos anos 1990 até meados da década - abertura do mercado e a epidemia da 

“competitividade” - as empresas concentraram esforços em desenvolver estratégias 

organizacionais e na adoção de novas formas de gestão do trabalho adequadas ao modelo de 

produção flexível, visando a produtividade e a qualidade do trabalho a partir do investimento 

no trabalhador; 

A partir de meados da década de 1990 - processo de reestruturação produtiva em direção a 

uma modernização sistêmica, aprofundando-se de forma mais significativa, em especial, nos 

setores mais competitivos, assumindo novas características: surgimento de cadeias produtivas 

baseadas em novas relações (descentralizadas) entre empresas, just in time externo, 

terceirização, reespacialização, novas formas de uso do trabalho, transferência de padrões de 



 

qualidade para a cadeia produtiva, em que pese a universalização dos mesmos padrões de 

gestão e de trabalho não se dê uniformemente no conjunto da cadeia. 

 Leite (2003.) defende que, ao contrário das expectativas positivas quanto aos efeitos 

sociais do processo de reestruturação produtiva, à medida em que esta se aprofunda, menos 

virtuosas parecem ser as suas implicações sociais, alertando para o fato de que quanto mais 

sistêmicas tem sido a reestruturação, as conseqüências em termos de demissões, alta 

rotatividade, instabilidade, precarização das condições de vida e de trabalho e a exclusão 

social vêm assumindo proporções alarmantes. 

 Esse novo contexto produtivo, sob a égide da tecnologia flexível (microeletrônica 

associada à informática, microbiologia e novas fontes de energia), é marcado por um novo 

tipo de organização industrial e pelo uso de máquinas inteligentes, da robótica e de novas 

formas de gestão de pessoas. Segundo Frigotto (2000), na empresa flexível, os processos 

microeletrônicos possibilitam o acoplamento de máquinas a computadores, flexibilizando 

seqüências de trabalhos, integração de setores, otimização do tempo e do consumo da energia, 

o que implica numa mudança importante da relação do homem com a máquina.  

 José Rodrigues (1998) reforça o papel da microeletrônica no novo padrão de 

acumulação produtiva, pois a característica genérica de todo equipamento de base 

microeletrônica é a capacidade de reprogramação e multifuncionalidade, assim, ao substituir a 

eletromecânica como base da automação, as máquinas-ferramentas do fordismo mostraram-se 

adequadas aos métodos toyotistas de produção por assumirem uma flexibilidade inimaginável 

(MORAES NETO, 2003). 

 Dito de outra forma, a base mecânica e eletromecânica é caracterizada por um 

conjunto de máquinas fixas operadas segundo uma seqüência de programação e movimentos 

para produtos padronizados e em grande escala. Com a tecnologia de base microeletrônica, se 

dá a ampliação da capacidade intelectual associada à produção, pois os processos 

microeletrônicos desenvolvidos por computadores acoplados às máquinas permitem uma 

alteração radical do uso, controle e transformação da informação, favorecendo a flexibilização 

das seqüências, de integração de setores e máquinas, otimização de tempo e do consumo de 

energia, além da importante mudança na relação do trabalhador-máquina (FRIGOTTO, 2000). 

Sobre esta relação, Machado (1994 p.173-174) explica: 

 

Dispositivos automáticos, sob a direção, observação, acompanhamento e ajustes 
de operadores, orientados por prévia programação, passam a comandar e 
controlar as funções das máquinas. Um conjunto de procedimentos técnicos 



 

volta-se para uma maior eficácia na obtenção, fixação, transmissão, 
armazenamento e processamento das informações. 

 

 Para melhor situar a questão da automação e da flexibilidade do processo produtivo, 

convém fazermos a distinção entre a automação clássica (século XIX) e automação flexível. 

A primeira impôs a superação da dependência do processo produtivo da habilidade dos 

trabalhadores, sendo, entretanto, uma automação dedicada ou rígida, pois pressupõe a 

produção em quantidade de um mesmo tipo de produto uma vez que sua base eletromecânica 

impede o sistema de máquinas alterar seus movimentos visando a fabricação de produtos 

diferentes. 

 A variedade de produtos é possível na automação flexível, pois a microeletrônica 

possibilita a existência de equipamentos capazes de desenvolverem funções antes 

monopolizadas pelo homem, como as máquinas ferramentas de controle numérico que 

evoluíram para os módulos flexíveis de manufatura (FMM), sistema de células flexíveis de 

manufatura (FMC) e os sistemas flexíveis de manufatura (FMS), assim caracterizados: 

• FMM - módulos flexíveis de manufatura: máquina de controle numérico 

computadorizado estimulada por um robô (manipulador programável multifuncional 

para mover peças, ferramentas e dispositivos especializados) usado para carga e 

descarga de pequenas e médias peças variadas com capacidade de trabalho de 8 a 12 h 

sem interferência humana; 

• FMC – sistema de células flexíveis de manufatura: sistema de dois ou mais comandos 

numéricos computadorizados que são equipados com um sistema robotizado para a 

transferência automática de uma variedade de peças em cada máquina que é capaz de 

operar sem interferência humana de 8 a 12 horas; 

• FMS - sistemas flexíveis de manufatura: sistema de controle central por computador 

que controla duas ou mais máquinas CNC equipadas com um sistema robotizado para 

a transferência automática de peças entre máquinas. É capaz de operar por longas 

horas sem interferência humana e envolve desde o suprimento de material à 

finalização do processo produtivo de acordo com a seqüência de produção armazenada 

em sua memória. 

 Segundo Leite (1994), os esforços modernizadores do empresariado brasileiro se 

concentraram, num primeiro momento, na aquisição de novos equipamentos, entretanto, 

posteriormente começaram a perceber a importância da reorganização da produção, pois a 

flexibilidade, a qualidade e a rapidez do processo produtivo implicavam em novas formas de 



 

organização do trabalho, bem como pela necessidade de se saber utilizar de forma eficaz os 

equipamentos. 

 Para Salerno (1994), o novo padrão tecnológico emergente implica em mudanças 

organizacionais significativas no que tange à relação entre empresas, organização geral da 

empresa, organização geral da produção e organização do trabalho. 

 Em termos de relação entre empresas, o autor destaca um movimento no sentido de 

acordos cooperativos, compartilhamento de projetos e de capacidades produtivas, 

desenvolvimento conjunto de produtos e processos produtivos e aumento de subcontratação. 

 As mudanças na organização geral da empresa são concebidas em função da 

focalização nos resultados, priorizando-se o “enxugamento” organizacional, a redução de 

níveis hierárquicos (redução de chefias intermediárias e comunicação horizontal), redivisão de 

áreas de competência, quebra de divisões funcionais e a integração de áreas de projeto e 

produção. 

 As mudanças na organização da produção implicam na busca da redução do tempo 

de produção, no aumento do giro do capital e na redução de estoques em contextos produtivos 

marcados pela variedade de produtos. Para tal, a organização tradicional de equipamentos 

agrupados por tipo ou função são substituídos pela tecnologia de grupo, em que famílias de 

peças seguem roteiro produtivo em um conjunto de máquinas organizadas seqüencialmente de 

acordo com o fluxo produtivo da peça na célula produtiva. 

 Já as mudanças na organização do trabalho são pautadas na revisão de conceitos de 

tarefa e de postos de trabalho, uma vez que novas formas de polivalência têm espaço, 

incorporando-se ao trabalho do operador atividades de inspeção de qualidade e a primeira 

manutenção, atribuições tradicionalmente assumidas pelas chefias ou setor de planejamento. 

 A partir da análise do processo de implantação de modelo japonês no nosso país, 

Salerno (1994) identificou o caráter conservador das relações de trabalho inicialmente postas, 

percebido na dificuldade do patronato em adotar o trabalho em grupo ou valorizar a 

participação mais efetiva dos trabalhadores na gestão da produção, aspecto que o levou a 

caracterizá-lo não como modelo japonês, mas como modelo nissei, dadas as especificidades 

que tal modelo assumiu no país. 

 Entretanto, convém alertar que as indústrias japonesas também não possuem uma 

estratégia única de ação, elas respondem diferentemente aos desafios impostos pelo mercado, 

mas possuem princípios gerais de elevação da produtividade e da eficiência norteadores de 

sua ação, quais sejam: centralização no produto - priorizando uma produção que integre várias 

atividades da empresa de forma a satisfazer o cliente em termos de prazos e qualidade; 



 

eliminação do desperdício - de tempo e de matéria-prima (just-in-time); e tentativa e erro - 

pautando-se no processo de melhoria contínua que prevê a cooperação entre trabalhadores e 

uma atitude adequada da gerência. 

 Leite (1994) destaca que, inicialmente, no Brasil, prevaleceu a existência de práticas 

profundamente conservadoras de gestão da mão-de-obra, com exemplos que ilustram o 

incentivo à disputa entre os trabalhadores e ao controle dos mesmos através de sua política de 

cargos e salários, demissões e altas taxas de rotatividade da mão-de-obra, o que levou 

trabalhadores e organizações sindicais a se opor aos programas de participação. 

 Posteriormente, as empresas passaram a dar especial atenção às novas formas de 

organização do trabalho, com isto investiram fortemente na introdução de técnicas e métodos 

japoneses de organização da produção, como o just-in-time, Kanban, organização celular, 

controle estatístico de processo, sistemas participativos, Círculos e Controle de Qualidade 

(CCQ), Controle de Qualidade Total (TQC), dentre outros (LEITE,1994). 

 O just-in-time trata-se de um sistema de produção integrado, em que várias etapas da 

produção são acionadas a produzir partir das necessidades colocadas pelas vendas, o que 

implica na diminuição considerável dos estoques (LEITE, 2003). 

 O kanban é uma palavra japonesa que significa registro ou placa visível, trata-se, 

pois, de um indicador visual sob a forma de cartão ou placa que controla os fluxos produtivos. 

 A organização celular ou células de fabricação, também chamadas ilhas de 

fabricação, representa uma forma de organização da produção em que um agrupamento de 

máquinas acompanham o fluxo das peças. Com a introdução de equipamentos 

computadorizados, estas passaram a se constituir sistemas flexíveis de manufatura (FMS), que 

permite seu monitoramento à distância por terminais de computação (CAM). 

 Sobre este cenário, Antunes (2004) assinala que as mudanças introduzidas nas 

empresas em termos de intensificação da produção enxuta, adoção do sistema just-in-time, 

kanban, uso das ferramentas da qualidade e a descentralização produtiva acentuaram os níveis 

de superexploração do trabalhador. 

 Foi no final da década de 1990, que a modernização da gestão de recursos humanos 

passou a ter destaque, levando as empresas a buscarem desenvolver uma visão mais 

estratégica da área, devido a centralidade que o elemento humano passou a ter. Pois, como 

assinala Salerno (1994, p.61), o 

papel dos operários diretos passa a ser o de gerir a variabilidade e reduzir a 
vulnerabilidade, com vistas a manter o fluxo de produção dentro das 
especificações de tempo e qualidade de conformação. Mesmo que a produção 



 

tenha um forte conteúdo de trabalho manual direto, tal característica do trabalho 
se mantém. 

 

 Salerno (1994) faz importante distinção no que tange ao processo produtivo em 

sistemas industriais intensivos (processos discretos) automatizados e em indústrias de 

processos contínuos automatizados. Para o autor, no primeiro caso, o operador deverá 

acompanhar a produção zelando pelo estado do processo em termos de conformidade às 

especificações, prevendo e antecipando-se aos problemas, gerenciando imprevistos e 

minimizando tempos não produtivos. Já nos processos contínuos (petroquímica, refino de 

petróleo, cimento, celulose etc), os operadores devem manter o processo sob controle, 

ajustando parâmetros às especificações (pressão, temperatura, vazão, ângulo de abertura das 

válvulas etc).  

 Em termos de dificuldades em processos discretos automatizados, Daniellou (1989 

apud Salerno, 1994) destaca os seguintes problemas na concepção de um sistema de 

produção: subestimação do número de intervenções humanas, pois os projetistas não 

consideram os incidentes e as intervenções dos trabalhadores como necessárias; dificuldades 

de intervenções humanas provocadas pelos dispositivos técnicos em termos de informação, 

diagnóstico, intervenção, programação e reprogramação; dificuldades de coordenação entre 

trabalhadores, por conta do tamanho das instalações, falta de conhecimento do trabalho de 

outros e da própria concepção dos sistemas de comunicação. 

 Quanto às dificuldades em indústrias de processos contínuos, o autor assinala: 

dificuldade de informação confiável sobre o estado real do processo motivada pela 

subestimação pelos projetistas dos índices informais (indicadores da equipe de operação); 

contradição entre informações pautadas na otimização do funcionamento em períodos estáveis 

e a atividade cotidiana dos operadores na prevenção e recuperação de disfunções, períodos de 

partida e repartida e problemas de segurança, pois em períodos instáveis do processo não há 

segurança da informação necessária para o desenvolvimento de determinada operação; e o 

risco de perda de experiência na eventualidade de longos períodos de estabilidade. 

 Nesses termos, infere-se que a informatização e automação dos processos pelos 

projetistas têm tido uma perspectiva muito teórica, em detrimento da variabilidade industrial e 

dos processos e da complexidade das estratégias que os trabalhadores lançam mão no 

contexto de seu trabalho, pressupondo uma racionalidade externa que se mostra insuficiente 

para dar conta das necessidades do setor automatizado, o que implica em certa inadequação 

dos mesmos, o que, não poucas vezes, levará o operador desses sistemas a lançarem mão de 



 

estratégias próprias para compensar as lacunas dos sistemas introduzidos. Assim, como afirma 

Salerno (1994), os projetistas trabalham com a estabilidade (modelos-padrão), e os 

trabalhadores com a incerteza. 

 

1.3. As novas demandas postas para a educação do trabalhador no contexto das 

empresas flexíveis 

  

 Face às considerações levantadas sobre as indústrias flexíveis, o que se infere é que 

em empresas e setores onde prevalece a especialização flexível, ao contrário do trabalhador 

com baixo nível de qualificação suficiente para a realização de tarefas rotineiras do 

taylorismo, do trabalhador parcelar do Fordismo, este deverá ser polivalente, operando com 

um sistema de máquinas automatizadas, trabalhando em equipe na resolução ou prevenção de 

problemas e participando na concepção e supervisão do trabalho. 

 Dito de outra forma: a aceleração do progresso técnico repercute na complexidade 

das demandas postas para o trabalhador, pois este passa a participar de atividades de 

inovação, da prevenção e correção de disfunções do sistema sistemas automatizados, além de 

envolver-se com o controle de qualidade e organização da produção, que passam a estar 

integrados ao ciclo produtivo (SILVA FILHO, 1994, p.103). 

 Para o empresariado brasileiro, as recentes mudanças introduzidas no processo 

produtivo repercutem na aprendizagem do trabalhador, que deve ser mais abrangente e 

complexa, conforme assinalado pela CNI (1993, p.12): 

 

A superação gradativa da concepção “taylorista-fordista” da organização do 
trabalho manufatureiro leva, inevitavelmente, à mudança da concepção de tarefa 
que deixa de requerer um aprendizado por assimilação de operações, às vezes, 
repetitivas, e de acrescentamentos sem unidade orgânica de qualificação, para 
requerer formas mais abrangentes e organizadas de aprendizagem, onde o ato de 
pensar preside o ato de fazer.  

  

 Dessa forma, as novas demandas postas para a formação do trabalhador sinalizam 

como condição básica o acesso a uma sólida formação geral. Santos (2006) ressalta que as 

pesquisas sobre a reestruturação produtiva apontam que o “[...] novo perfil da força de 

trabalho é traduzido pelas novas exigências em termos de qualificação do trabalhador e, em 

decorrência, pelo aumento dos seus níveis de escolaridade”. 



 

 Sintetizando referências sobre a educação do trabalhador, Rummert (2000, p.104-

105) assinala que o empresariado defende como alternativa para o enfrentamento dos desafios 

postos na contemporaneidade, o favorecimento de uma educação de qualidade, seguindo uma 

perspectiva da formação polivalente, visando um trabalhador de novo tipo, que: 

 

- domine os conhecimentos básicos de leitura, de escrita e de matemática 
(envolvendo níveis variados de complexidade em cálculo e fundamentos da 
estatística); 

- seja capaz de trabalhar em equipe, de interagir com o outro e de comunicar-se 
com clareza e objetividade; 

- agregue os conhecimentos adquiridos na vivência do cotidiano e nos espaços 
formais de ensino-aprendizagem, aos métodos de trabalhos e vice-versa; 

- tenha iniciativa própria e independência em seu campo de ação, estando apto a 
gerir seu próprio trabalho e o tempo de sua vida; 

- faço o ato de pensar uma constante em sua vida e o faça livremente, sem 
preconceitos, de forma imparcial, abrangente e crítica, estando sempre aberto ao 
novo e [...] liberado dos vícios de interpretação da realidade fundados em 
supostos antagonismos de classe que não se coadunam com a realidade; 

- domine a capacidade de aprender a aprender, sendo, portanto, capaz de 
adquirir níveis cada vez mais complexos de conhecimento, num contínuo 
processo de aprendizagem, gerenciado por sua própria iniciativa ou a partir de 
situações de aprendizagem propiciadas por diferentes instâncias sociais; 

- domine o raciocínio abstrato, sendo capaz de prevenir e controlar as 
possibilidades de erro, identificar problemas e propor soluções; 

- seja capaz de adaptar-se ao avanço tecnológico e às novas formas de 
organização da sociedade, enfrentado, com êxito, as novas situações; 

- seja portador de qualificação diversificada e de uma visão globalizante dos 
processos tecnológicos, que permita o desempenho de tarefas múltiplas, no 
contexto da especialização flexíveis; 

- considere-se, mas que um trabalhador, um colaborador que possui liberdade de 
ação e um valor até então negados aos trabalhadores. 

 

 Percebemos, assim, que, aliado ao domínio de conhecimento básicos advindos da 

formação geral, a ênfase da educação do trabalhador é o desenvolvimento de atitudes que 

visam a sua adaptação a um cenário produtivo cambiante e instável, marcado pela 

flexibilidade de produtos e processos, sendo o trabalhador transformado em ator da mudança. 

 Para Silva Filho (1994, p.103), essas novas 

 

[...] qualificações poderiam ser compreendidas em três grandes grupos: novos 
conhecimentos práticos e teóricos, capacidade de abstração, decisão e 
comunicação, e qualidades relacionadas à responsabilidade, atenção e interesses 
pelo trabalho. 



 

 É importante assinalar que a flexibilidade dos processos de trabalho e de produção 

implicam, segundo Ianni (1996), na potencialização da capacidade produtiva de trabalho, na 

dinamização qualitativa e quantitativa da força produtiva do trabalho motivada pelas 

possibilidades de racionalização do processo produtivo. O trabalhador passa a ser polivalente, 

adaptável à mobilidade vertical ou horizontal ajustando-se às novas exigências da produção 

da mercadoria e da mais-valia.   

 Em que pese haja diferentes estágios de desenvolvimento tecnológico e gerencial 

nas empresas e setores, o atual contexto produtivo reitera a importância de um maior 

investimento na educação do trabalhador, pois a sua atuação passaria a ser marcada pela 

multiplicidade de funções, a operação com sistemas de máquinas automatizadas, o trabalho 

em equipe na resolução ou na prevenção de problemas na produção, a participação na 

concepção e supervisão do trabalho.  

 Para Kilimnik e Sant’Anna (2006), as fontes tradicionais de vantagem competitiva, 

como tecnologia e mão-de-obra barata não são mais suficientes para dar conta dos desafios 

postos pelo atual cenário produtivo. Os autores apontam como saída sustentável o 

investimento no elemento humano, como fator de diferenciação estratégica, situando a 

necessidade de investimento em sua formação para o desenvolvimento de competências 

requeridas no atual estágio produtivo. 

 Na mesma direção, após analisar os estudos desenvolvidos por ocasião do seminário 

“Trabalho e Educação”, realizado em 1992, Assis (1994, p.201) aponta que novos desafios 

são impostos à educação pela modernização produtiva e pela nova ordem mundial, pois 

 

[...] – em termos genéricos – o nível de qualificação do trabalho deverá crescer 
sob o efeito das NTs [novas tecnologias], o que significa uma formação mais 
“sofisticada” e complexa que privilegie o desenvolvimento do raciocínio lógico 
do trabalhador, de sua capacidade de aprender, de sua iniciativa para resolver 
problemas, entre outros. Essa formação para o futuro necessariamente terá que 
implicar a preparação de profissionais flexíveis/polivalentes, que dominem o 
processo de fabricação de suas empresas e que conheçam o funcionamento dos 
equipamentos.  

 

 Relativizando essa perspectiva apontada por Assis (1994), Bertrand (2006) destaca a 

existência de vários estudos que demonstram que as novas tecnologias não implicaram, por si 

só, em mudanças na estrutura da qualificação ou formação dos trabalhadores, nem no 

conteúdo de seu trabalho, pois estas são definidas na relação estabelecida entre o tipo de 



 

produção em questão, os dados econômicos e as escolhas das organizações. Dito de outra 

forma: dependem da conjunção das evoluções econômicas, técnicas e organizacionais. 

 Entretanto, Bertrand (2006) aponta que duas tendências são percebidas: o 

crescimento de profissões terciárias e de técnicos e engenheiros, em detrimento da redução de 

postos de trabalho industriais e manuais; e a mudança do conteúdo de trabalho de cada uma 

das profissões, o que implica em novas necessidades em termos de conhecimentos e 

habilidades. 

 Em seu estudo, o autor apresenta um quadro comparativo das competências 

tradicionalmente exigidas e as novas que são postas, reproduzido no quadro seguinte: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

QUADRO 2 
 

COMPARAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS 
 

Competências tradicionais 
 

Novas competências 

Comuns 
 

1. Atividade estável em uma organização 
rígida 

1. Adaptabilidade às mudanças de produtos, 
de tecnologias, de organização 

2. Trabalho concreto sobre documentos 2. Trabalho abstrato na tela, utilizando 
códigos e símbolos 

3. Capacidade de receber e seguir instruções 3. Autonomia e responsabilidade 
4. Trabalho individual 4. Trabalho em interface com clientes e 

colegas 
5. Horizonte temporal e geográfico reduzido 5. Horizonte temporal e geográfico 

ampliado 
Específicas 

 
Nível Superior 

 
1. Generalistas 1.Especialistas ao lado de funcionários 

generalistas 
2. Administradores de empresa e de pessoas 2. Técnicos de alto nível 

Nível Intermediário 
 

1. Trabalho especializado de produção 1. Trabalho polivalente de venda e de 
relação com o usuário 

2. Conhecimento estreito de procedimentos 2. Amplo conhecimento da empresa, de 
seus produtos, de seus mercados, de seus 
clientes 

Nível subalterno 
 

1. Trabalho especializado de registro e 
tratamento de dados 

1. Tendência à eliminação dos empregos de 
registro pela automatização e reestruturação 

Fonte: Bertrand (2006, p.126). 

  

 Assim, a partir da análise do quadro acima, podemos perceber que, no contexto de 

empresas e setores produtivos estruturados sob a lógica taylorista-fordista, as competências 

tradicionais voltadas para o trabalho estável, repetitivo e controlado, se mostram pertinentes, 

uma vez que a produção é organizada segundo postos fixos de trabalho e na realização de 

tarefas prescritas.  

  Entretanto, convém situarmos que, em que pese a tarefa seja concebida como a 

realização de uma operação repetitiva e prescrita segundo uma seqüência e procedimentos 

previamente definidos, isso não corresponderá propriamente à atividade realizada pelo 



 

trabalhador, pois esta é uma resposta individual e/ou coletiva que implica na articulação de 

saberes em termos de disposições psicológicas, fisiológicas e cognitivas, dentre outras, que 

avançam para além da tarefa prescrita e dos objetivos previamente postos nos treinamentos ou 

nas situações de trabalho vivenciadas (SALERNO, 1994).  

  Nesses termos, convém considerar que, mesmo realizando tarefas simples, rotineiras 

e repetitivas, o trabalhador mobiliza saberes que ultrapassam os limites impostos pela tarefa 

concebida segundo os princípios da administração científica taylorista (planejamento, 

preparação do trabalhados, controle de tempos e movimentos e execução disciplinada). 

 Entretanto, para o trabalhador atuar em empresas e/ou setores produtivos flexíveis 

antenados com demandas oscilantes do mercado e estruturados dentro de novos padrões 

tecnológicos e organizacionais, as competências tradicionais não serão suficientes para o 

enfrentamento dos desafios colocados. É pertinente, pois, que trabalhadores dominem as 

novas competências assinaladas por Bertrand (2006), em níveis crescentes de complexidade, o 

que implica em um trabalhador de novo tipo, como assinala Machado (1994): flexível, de 

forma a saber lidar com incertezas e com a variedade de funções que irá desenvolver. 

 Em que pesem todas as considerações levantadas sobre a complexidade das ações 

que o trabalhador no atual cenário da acumulação flexível passe a desenvolver e o 

conseqüente nível de formação mais abstrata que implique, nunca é demais lembrar que este 

fenômeno não se dá de forma homogênea em todos os países, ramos e setores, até mesmo de 

uma mesma empresa.  

 Há, inclusive, como discutimos em outro momento nesse trabalho, um diferencial 

importante em termos de impactos dessas novas tecnologias e mudanças organizacionais em 

empresas e setores produtivos que contem com a força de trabalho feminina. Sobre esse 

aspecto, Hirata (2002) acrescenta que existem diferenças importantes se inserirmos na 

discussão a categoria de gênero. 

 A pesquisadora, baseando-se em resultados de pesquisa de M. Guilbert, aponta para 

a existência de uma relação entre as técnicas e os equipamentos com a divisão sexual do 

trabalho, pois determinados tipos de máquinas são confiadas às mulheres (predominantemente 

as manuais), as qualidades requeridas são muito diferentes (rapidez, destreza e capacidade de 

realização de tarefas monótonas e minuciosas) e há uma nítida clivagem entre tarefas 

femininas (lidar com tornos manuais ou semi-automáticos) e masculinas (trabalho com tornos 

automáticos). 

 Assim, a autora (HIRATA, 2002, p.217-218) concorda que a parcela de operários 

qualificados é necessária em ramos tecnologicamente avançados, devendo mesmo os 



 

operadores de máquinas de países ricos apresentar um nível de formação elevado, entretanto 

destaca que nas indústrias de processos contínuos, as novas tecnologias não abalaram a 

divisão sexual do trabalho, pois estas permanecem sendo sempre fábricas de homens. Nesses 

termos, acrescenta que a 

 

[...] educação sexual do trabalho parece, assim, não evoluir no mesmo diapasão 
que a história da tecnologia, mas ser submetida a um peso histórico que torna 
possível apenas o deslocamento das fronteiras do feminino e do masculino, 
jamais a supressão da própria divisão sexual. 

 

  Diante das polêmicas postas em relação à educação do trabalhador, convém nos 

reportamos à pesquisa de Paiva (1989) que, analisando a questão da produção e a qualificação 

para o trabalho, realizou uma revisão da bibliografia internacional, destacando a existência de 

quatro teses sobre a qualificação média do trabalhador no capitalismo contemporâneo, a 

saber: 

1) Tese da desqualificação - pautada no pessimismo tecnológico, que aponta para a 

permanência da desqualificação presente na fase de transição do artesanato para a 

manufatura, pois as exigências postas em termos de qualificação para o trabalho 

tenderiam a diminuir, ocorrendo a desqualificação progressiva da força de trabalho; 

2) Tese da requalificação – pautada em um otimismo tecnológico e na defesa do 

capitalismo monopolista de Estado, entende que o capitalismo contemporâneo 

(desenvolvimento das forças produtivas, mudanças na base técnica nova lógica 

produtiva, inovações organizacionais, etc) implicaria na inevitável elevação da 

qualificação média da força de trabalho; 

3) Tese da polarização das qualificações – defende que o capitalismo moderno 

necessitaria, apenas, de uma pequena parcela de profissionais altamente qualificados, 

restando aos demais a desqualificação. Esta tese aparece combinada com qualquer 

uma das três; 

4) Tese da qualificação absoluta e da desqualificação relativa – defende a exigência de 

trabalhadores mais qualificados em termos absolutos (qualificação média elevada), 

mas, considerando o nível de conhecimentos atingidos pela humanidade em épocas 

anteriores, a qualificação seria relativa. 

 Segundo Paiva (1989), concretamente, apenas a tese da desqualificação tendencial 

da força de trabalho está afastada, dados os resultados apontados por pesquisas realizadas na 

década de 1980, podendo as teses da polarização e da elevação absoluta e da queda relativa da 



 

qualificação serem combinadas à tendência mais geral de elevação da qualificação média da 

força de trabalho e da população em geral. 

 Assim, a pesquisadora defende que o que se demanda para toda a população, mesmo 

a que será possivelmente excluída do mercado de trabalho ou que se insira de forma 

“alternativa”, é uma educação geral de caráter abrangente, geral, abstrata, envolvendo 

capacidades sócio-comunicativas, de pensamento teórico, abstrato, de análise, planejamento, 

criatividade e de trabalho cooperativo. 

 Bertrand (2006, p.140) acrescenta que, é difícil falar de necessidades objetivas da 

economia diante da redução crescente dos empregos clássicos (remunerado, estável e de 

tempo integral) e elas são sempre aproximativas e aleatórias. Nesses termos, o autor defende 

que se leve mais em consideração às necessidades das populações tendo em vista prepará-las 

para o enfrentamento de desafios postos por uma sociedade marcada pelo desemprego, 

subemprego e a economia paralela de forma a possibilitar outros caminhos, como “[...] a 

inserção social num trabalho útil fora do emprego clássico e atividades informais e não-

mercantis”. 

 Nesse sentido, percebe-se o desafio que se coloca para o sistema educativo, 

“preparar” para o enfrentamento da exclusão e do o desemprego, o que nos remete a Gentilli 

(1998), quando denuncia a desintegração da promessa integradora da escola, uma vez que tal 

promessa reduziu-se a uma necessidade – a necessidade do mercado de trabalho, esvaziando a 

escola de suas funções sociais, desintegrando, assim, a promessa integradora expressa no 

imaginário liberal que permeou os sistemas educacionais desde os meados do século XIX. 

 Nesse sentido, Bertrand (2005) não recomenda que os sistemas educativos se 

orientem pelos empregos clássicos, pois estes são cada vez mais questionados, defendendo 

que é mais sensato não direcionar seus sistemas educativos em relação a eles, questionando, 

pois, o papel do ensino profissional excessivamente rígido. 

 Entretanto, tal recomendação não nos parece ter sido seguida no atual contexto da 

Reforma da Educação brasileira, que foi fortemente marcado pela influência dos organismos 

internacionais como nos reportamos anteriormente, que passaram a financiar e investir nos 

países em desenvolvimento de forma condicionada, sendo algumas recomendações: 

• a vinculação direta da escola com o setor produtivo, devendo a educação ser 

reconfigurada como instrumental a serviço do desenvolvimento econômico; 

• adoção de novas formas de gestão do ensino público mais flexíveis; 

• prioridade na ampliação das oportunidades do ensino básico, conclamando a 

sociedade e o indivíduo a buscarem a superação de dificuldades de 



 

aprendizagem, preparando-se para a sua inserção no mercado (NORONHA, 

2003). 

 A reforma educacional, inserida no contexto da Reforma de Estado, seguiu a onda 

neoliberalizante, priorizando ações voltadas para a desregulação, privatização e abertura 

econômica, tendo como pressuposto a redução do papel do Estado e a instauração da 

liberdade pura do mercado. 

 A ênfase do projeto oficial do Governo Fernando Henrique foi a modernização do 

Ensino Médio e da Educação Profissional brasileira, com a melhoria da oferta educacional. A 

pretensão foi a sua adequação às novas demandas econômicas e sociais apontadas pelo 

contexto globalizado e o avanço tecnológico, tendo em vista ganhos de produtividade e 

competitividade internacional (MANFREDI, 2002). 

 Em termos de eixos norteadores da Reforma, em sua primeira edição, com o Decreto 

nº 2.208/97, defendeu-se a necessidade de estruturação de um currículo para dar conta de 

conhecimentos teórico-práticos, de aprofundamentos de conhecimentos tecnológicos e das 

relações sociais estabelecidas no mundo do trabalho, a partir de uma formação para a 

empregabilidade.  

 A educação profissional passou a ter como perspectiva o desenvolvimento de 

competências12, visando proporcionar condições de laboralidade, “[...] de forma que o 

trabalhador possa manter-se em atividade produtiva e geradora de renda em contextos sócio-

econômicos cambiantes e instáveis” (BRASIL, 2000a, p.96).  

 Como o conceito de competência é polissêmico, dá margem a uma variedade de 

interpretações, merece ser elucidado. Este pode ser orientado por diferentes matrizes 

epistemológicas, a saber: funcionalista, behaviorista, construtivista e a crítico-emancipatória, 

conforme nos aponta os estudos de Deluiz (2001) sobre o modelo de competências no mundo 

do trabalho e na educação. 

 A pesquisadora analisou os Referenciais Curriculares Nacionais do Ensino Técnico 

(1999) o qual define como competências as ações e operações mentais, que articulam os 

conhecimentos, as habilidades e os valores e as atitudes constituídos de forma articulada e 

mobilizados em realizações profissionais segundo padrões de qualidade requeridos (BRASIL, 

                                                 
12 Segundo Bronckart e Dolz (2004, p.33), originariamente, o termo “(...) competência aparece na língua francesa 
no final do século XV; naquele momento designava a legitimidade e a autoridade outorgadas às instituições para 
tratar determinados problemas (...); a partir do final do século XVIII, seu significado se ampliou para o nível 
individual e passou a designar “toda capacidade devida ao saber e à experiência” (...), sendo reapropriada por 
Chomsky (1955) com expressão competência lingüística referindo-se à disposição de linguagem inata e 
universal. 



 

2000a). Sua análise aponta que este conceito se aproxima de uma visão construtivista, por 

enfatizar a importância dos esquemas operatórios mentais e domínios cognitivos superiores na 

mobilização dos saberes.  

 Entretanto, operacionalmente, seu fundamento teórico é a abordagem funcionalista, 

haja vista seus perfis das competências terem sido definidos a partir da análise funcional, 

resultando na delimitação de funções e subfunções que caracterizam os processos produtivos 

de cada área profissional, num detalhamento que alude a uma perspectiva condutivista, em 

que as competências acabam reduzidas a tarefas a serem realizadas ou condutas a serem 

evidenciadas (DELUIZ, 2001). 

 Para ampliarmos nossa discussão, optamos por fazer uma breve referência à questão 

da qualificação, já que a mesma é colocada como a noção que deve ser substituída pela de 

competências, defendida como mais apropriada ao atual cenário de reestruturação produtiva. 

 Para tal, nos reportaremos às abordagens sobre qualificação presentes na Sociologia 

do Trabalho francesa, a substancialista, representada por Georges Friedmann e a Relativista, 

por Pierre Naville. 

  Segundo Tartuce (2004), o interesse pela temática da qualificação se deu com o 

aprofundamento da divisão do trabalho no capitalismo, o que a tornou objeto de interesse de 

várias áreas como a Economia e a Sociologia.  No século XX, com o surgimento da 

“administração científica do trabalho” sua análise tornou-se sistemática, passando a ser objeto 

por excelência da Sociologia do Trabalho francesa. 

  A qualificação surgiu na França e passou a fundamentar a relação sistema educativo-

sistema produtivo por meio de formalização das classificações profissionais ordenadas 

hierarquicamente segundo qualificações para os postos de trabalho e uma trajetória 

profissional dos assalariados: recrutamento, remuneração básica, níveis e hierarquias de 

salários. Tais regras e normas de padronização visavam o estabelecimento de critérios 

objetivos para a comparação entre diferentes capacidades de trabalho, de forma aos atributos 

individuais dos trabalhadores ficarem independentes da arbitragem do capital (TARTUCE, 

2004). 

  Segundo a pesquisadora, a qualificação passou a ser um conceito central quando se 

fez uso das análises do conteúdo do trabalho, da evolução da organização da produção, das 

avaliações e das classificações sociais expressas nas convenções coletivas e no funcionamento 

do mercado de trabalho.  

  Depois da Segunda Guerra Mundial, sob o modo de regulação fordista, o nível de 

formação e de qualificação dos trabalhadores franceses correspondia a uma carreira 



 

profissional sólida e previsível, resultante de uma sinergia ente o sistema educativo, sistema 

produtivo e o sistema social (TARTUCE, 2004).  

  Assim, a qualificação essencialista, concebida por Georges Friedmann, pressupõe a 

correspondência entre o estoque de saberes especializados formais e estáticos com os postos 

de trabalho em questão e com a crise do modo de regulação taylorista-fordista, esta passou a 

ser considerada insuficiente, dando espaço à defesa da noção de competência. 

 No atual contexto de reestruturação produtiva, defende-se que o eixo de formação 

seja deslocado da qualificação para competências para o trabalho, de forma a fazer face à 

necessidade de profissionais adaptáveis às flutuações permanentes, favorecendo a 

consideração dos conteúdos reais do trabalho nos currículos das escolas, aproximando-as do 

mundo da produção. 

  Segundo Ramos (2001), o deslocamento do conceito de qualificação para o de 

competência é proposto por se considerar que este permite a flexibilidade atualmente tão 

necessária, pois a qualificação seria estruturada segundo títulos e diplomas duradouros e 

rígidos, sendo, pois, inadequada ao novo modelo de produção flexível. 

 Nesses termos, convém que nos reportemos a Tartuce (2004) e a Ferretti (2004), que 

convergem no entendimento de que a noção de qualificação tem que ser situada, uma vez que 

a mesma possui compreensões diferentes que precisam ser esclarecidas e discutidas, pois a 

despeito da existência da abordagem essencialista, que vem prevalecendo nos debates e 

pesquisas, existe a abordagem relativista de Naville, que vem sendo desconsiderada. 

 Segundo esses autores, a abordagem relativista permanece atual e é mais adequada 

que o conceito de competência, que foi apropriado pelo capital, servindo a seus interesses de 

forma subliminar, facilitando sua adoção e defesa de forma acrítica e pouco cuidadosa não só 

pelo mundo do trabalho, mas por instituições formadoras e alguns pesquisadores. 

 Para nos situarmos melhor nessa polêmica, destacamos que a concepção 

substancialista ou essencialista de Georges Friedmann foi construída no contexto da 

mecanização e da organização do trabalho taylorista, e por isso, está relacionada à 

complexidade da tarefa e aos saberes necessários para o seu desenvolvimento e pressupõe 

qualidade de trabalho e tempo de formação adequado. Assim, essa abordagem parte da 

qualidade e da complexidade da tarefa para inferir os atributos que os trabalhadores devem 

adquirir para poderem executá-las adequadamente. 

 Já a abordagem relativista de Pierre Naville, se opõe à idéia de um atributo do qual 

se pode caracterizar a essência e a idéia de ser fundamentada pelas características do trabalho 

a realizar. Para o autor, a qualificação não pode ser apreendida em si mesma, mas como uma 



 

relação de elementos múltiplos, sendo, fundamentalmente, uma relação entre operações 

técnicas e a estimativa de seu valor social. Nesses termos, nos esclarece Tartuce (2004, 

p.367): 

 

[...] partindo da constatação de que a qualificação se situa na relação entre 
sistema educativo – no qual se produz o valor de uso das qualificações – e o 
sistema produtivo – no qual essas qualificações são reconhecidas socialmente, 
em termos de salários e de prestígio, ou seja, no qual elas se tornam valor de 
troca -, a perspectiva de Naville revela a necessidade de “sair da empresa”, para 
avaliar as formas jurídicas ou institucionais que a qualificação pode tomar, 
como classificações, índices de salários, categorias estatísticas etc. É por 
considerar a qualificação uma relação social derivada de conflitos diversos, 
rompendo assim com a perspectiva que deduz da qualidade do trabalho sua 
medida em termos de qualificação, que Naville é considerado o precursor da 
chamada visão “relativista”. 

 

 Assim, Tartuce defende que o conceito “qualificação” na perspectiva de Naville é 

mais amplo que o de “competência”, devendo ser recuperado e mantido, pois não se restringe 

a um conceito estático que designa as qualidades dos trabalhadores objetivadas em seu 

diploma.  

  Na mesma linha de argumentação, Ferretti (2004, p.417) propõe repor o debate 

sobre a qualificação na perspectiva relativista, criticando que a literatura recente continua a 

circunscrever-se ao enfoque essencialista. O autor ressalta que a concepção relativista 

incorpora a essencialista, ampliando-a na medida em que a coloca como uma relação social, 

pois 

 

[...] a ênfase desloca-se do plano das relações entre o avanço das forças 
produtivas e a adequação de um dos elementos da reprodução da força de 
trabalho (seu aprimoramento, como valor de uso, pela via da qualificação) para, 
incluindo-o, centrar-se sobre as relações de produção, o que implica, 
necessariamente, tratar a qualificação profissional no âmbito da correlação de 
forças capital/trabalho. 

 

  Outrossim, muitas críticas vêm sendo feitas à noção de competência, destacando-se 

que esta não teve sua origem na área de educação, e sim no campo econômico, mas foi 

apropriada pelo capital e vem sendo largamente difundida nos discursos de empresários e 

educadores como a panacéia dos problemas enfrentados pelos trabalhadores em um mercado 

de trabalho cada vez mais excludente.  



 

 Para Deluiz (2001 p.2), o modelo de competências adotado no mundo do trabalho 

tem como noções estruturantes a flexibilidade, a transferibilidade, a polivalência e a 

empregabilidade. Nesses termos, os trabalhadores estariam aptos a adaptar-se às mudanças no 

processo produtivo, a lidar com imprevistos e desenvolver multitarefas pela constante 

atualização de competências, o que implicaria na sua pretensa empregabilidade. Assim, a 

adoção do modelo de competência acaba por se traduzir numa vantagem competitiva, assim 

percebida pela autora: 

 

No modelo de competências os conhecimentos e habilidades adquiridos no 
processo educacional, na escola ou na empresa, devem ter uma “utilidade 
prática e imediata” – tendo em vista os objetivos e missão da empresa -, e a 
qualidade da qualificação passa a ser avaliada pelo “produto” final, ou seja, o 
trabalhador instrumentalizado para atender às necessidades do processo de 
racionalização do sistema produtivo. O “capital humano” das empresas precisa 
ser constantemente mobilizado e atualizado para garantir o diferencial ou a 
“vantagem competitiva” necessários à desenfreada concorrência na economia 
internacionalizada. 

 

 As críticas à gestão de competências, assinalada por Dugué (1998) centram-se nas 

conseqüências de seu uso nas empresas, alertando para os efeitos danosos sobre as formas de 

sociabilidade entre os empregados. Nessa direção, Deluiz (2001) assinala que ocorre um 

processo de ressocialização e aculturação pela conformação da subjetividade do trabalhador, 

convertendo-os numa comunidade colaboradores, implicando em um controle autogerido que 

inibe resistências e conflitos. 

  Para Dugué (1998), o movimento de individualização que o modelo de competência 

provoca também compromete substancialmente as negociações coletivas, que são substituídas 

por arranjos individuais. Sobre esse aspecto, Deluiz (2001) ressalta a substituição da 

negociação coletiva, pertinente ao modelo de qualificação, pela gestão individualizada das 

relações de trabalho e esta enfraquece as ações coletivas no campo do trabalho e despolitiza a 

ação política sindical. 

  Sobre essas novas formas de controle do coletivo do trabalho, Carvalho (2003, p.39) 

destaca que se expressam pelas denominadas política sociais da empresa, “com tratamento 

individualizado de salários e carreiras e, principalmente, com o debilitamento da capacidade 

de negociação dos sindicatos”. 

  Assim, a noção de competência leva a uma implicação subjetiva do trabalhador, 

aspecto não ressaltado pela qualificação, incorporando o saber-fazer proveniente da sua 

experiência, compreendido como saberes práticos, concretos, empíricos, os saberes tácitos.  



 

  Sobre esta questão, Deluiz (2001, p.2) destaca que são apropriados pelo capital os 

saberes em ação, os talentos, a capacidade de inovar, a criatividade e autonomia do 

trabalhador, “atribuindo-se aos trabalhadores a responsabilidade individual de atualizar 

regularmente sua ‘carteira de competências’ para evitar a obsolescência e o desemprego”. 

  Assim, a não inserção ou permanência do trabalhador no mercado de trabalho, 

resulta num sentimento de culpabilização da sua situação de exclusão, o que implica na 

incorporação da cultura da flexibilidade, fazendo-o submeter-se a situações precárias de 

trabalho e a aceitarem a perda de direitos e garantias trabalhistas até então conquistadas.  

 Em que pese a polissemia que envolva a definição do termo competência e à 

variabilidade de saberes que possa englobar, Bronckart e Dolz (2004) destacam que a  única 

característica comum a várias definições é o fato de apreender a problemática de intervenções 

em tarefas situadas, valendo-se a usos e objetivos diversos e muitas vezes ignorados e alheios 

aos interesses da classe trabalhadora. Assim, estes autores destacam a necessidades de não se 

perder de vista que a atual lógica das competências provém do patronato e está associada a 

um projeto de desregulamentação neoliberal. Em sua denúncia, ressaltam que o uso do 

conceito de competência deve ser elucidado quanto a seus objetivos sócio-políticos e 

defendem a constituição de um novo projeto político pedagógico numa perspectiva 

emancipatória. 

 Diante do exposto, nos reportamos à defesa de Aranha (2000) que aponta para a 

necessidade de formação integral do trabalhador. Uma educação que visa o amplo 

desenvolvimento e a emancipação do sujeito, o que implica em sua atuação não apenas como 

um mero fazer, mas em 

 

[...] um fazer refletido, pensado, o que remete à idéia do movimento do 
pensamento que transita do mundo objetivo para a sua representação no plano 
da consciência; ou seja, o pensamento não é outra coisa senão uma imagem 
subjetiva do mundo objetivo, que constrói a partir da atividade humana 
(KUENZER, 2003, p. 3). 

 

 Nessa perspectiva de formação, Kuenzer (2003) assinala que o trabalhador terá 

condições de atuar de forma refletida e criativa13, não apenas de forma reiterativa e prescrita, 

                                                 
13A atividade prática fundamental do homem é essencialmente criadora, mas, “a práxis se caracteriza por esse 
ritmo alternado do criador e do imitativo, da inovação e da reiteração”, sendo a práxis criadora possuidora das 
seguintes características: “unidade indissolúvel, no processo prático, do interior e o exterior, do subjetivo e o 
objetivo; indeterminação e imprevisibilidade do processo e do resultado; e unicidade e irrepetibilidade do 
produto” (VASQUEZ, 1968, p.245-251). 



 

por ser capaz de articular a teoria e a prática numa perspectiva dialética não só no mundo do 

trabalho, mas na vida social como um todo. 

 Assim, a partir das considerações levantadas sobre a formação do trabalhador, nos 

reportaremos ao contexto de formação dos cursos técnicos, âmbito de preocupação desta 

pesquisa, nos detendo em um de seus momentos - o estágio curricular - vivenciado pelos 

alunos dos cursos técnicos de Mecânica e Química Industrial do CEFETPE em empresas 

flexíveis, de forma a compreendermos o foco da formação advinda dessa importante 

experiência formativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 2. O ESTÁGIO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 

 Antes de adentrarmos na discussão sobre o estágio dos alunos do CEFETPE, 

iniciaremos por apresentar referências sobre o conceito e a regulamentação dessa experiência 

formativa, nos apoiando em trabalhos publicados na área da Educação. Em seguida, 

situaremos as especificidades do estágio no contexto da formação do técnico, tomando como 

base a legislação em vigor. Ao final, apresentaremos uma breve caracterização do CEFETPE, 

instituição educativa responsável pelo estágio, para, ao final do capítulo, nos atermos sobre os 

resultados do trabalho com o grupo focal – a primeira aproximação empírica do nosso objeto, 

ocasião em que discutiremos sobre como esta experiência formativa foi percebida por alguns 

estagiários do curso de Mecânica Industrial do CEFETPE em diferentes empresas. 

 

2.1. Estágio: conceito, contexto histórico e sua regulamentação  

   

 Antes de adentrarmos na discussão sobre o estágio, enfocando-o, especificamente, 

no contexto dos cursos técnicos, convém situarmos referências sobre a origem destes cursos. 

Inicialmente, a educação profissional foi criada com o objetivo de atender às classes menos 

favorecidas, como uma oportunidade de profissionalização com ênfase na aprendizagem de 

tarefas manuais, tendo, assim, um caráter assistencialista, visando amparar os órfãos e 

desvalidos da sorte, conforme nos aponta Manfredi (2002, p. 76): 

 

Desde o período colonial, quando um empreendimento manufatureiro de grande 
porte – por exemplo, os arsenais da Marinha – exigia grande aporte de mão-de-
obra – não disponível -, o Estado envolvia o trabalho e a aprendizagem 
compulsória, ensinando ofícios aos menores dos setores mais pobres e excluídos 
da sociedade: os órfãos, os abandonados, os desvalidos. O padrão foi começar 
com o ensino de ofícios nos cais, em hospitais, nos arsenais do Exército ou da 
Marinha.  

 

 Posteriormente, no período compreendido entre 1840 e 1856, foram criadas as casas 

de educandos artífices em dez governos provinciais, mantendo o modelo de aprendizagem do 

âmbito militar, onde tinham acesso à instrução primária e a aprendizagem de ofícios, como 

tipografia, alfaiataria, sapataria, entre outros. 

 Segundo Cunha (2005), só com o Decreto-Lei nº 4.073 de janeiro de 1942 foi 

organizada a Rede Federal de Estabelecimentos de Ensino Industrial, pois até então o ensino 

industrial brasileiro era diferenciado e confuso. Havia escolas de aprendizes artífices mantidas 



 

pelo Governo Federal, escolas industriais mantidas pelos estados com diretrizes específicas, 

instituições privadas - as escolas de aprendizes e artífices e as instituições das Forças 

Armadas, voltadas ao ensino de ofícios. 

 Com esse decreto, conhecido como “Lei” Orgânica do Ensino Industrial, houve o 

deslocamento do ensino profissional para o grau médio (CUNHA, 2005), sendo criado os 

cursos técnicos, estruturados em um sistema, passando, então, a serem reconhecidos pelo 

Ministério da Educação. Eram estruturados com três anos de duração, podendo ter um quarto 

destinado ao estágio supervisionado na indústria.  

 Entretanto, o ensino permaneceu com estrutura dual: ensino secundário para formar 

elites condutoras do país e o ensino profissional, para formar filhos de operários, desvalidos 

da sorte e menores afortunados para ingressarem no mercado de trabalho precocemente. 

 A partir desse Decreto-Lei foi trilhado o caminho que culminou na constituição do 

técnico industrial como uma categoria ocupacional, o que se deu com a Lei nº 5.524 em 1968, 

que regulamentou a “profissão”14 do técnico industrial de 2º grau, delimitando como exigência 

para o exercício profissional a conclusão de um dos cursos do segundo ciclo do ensino técnico 

industrial, diplomado em instituição autorizada ou reconhecida, de nível médio, regularmente 

constituída nos termos da Lei nº 4.024 de 20 de dezembro de 1961 (BRASIL, 1968). 

 É importante ressaltar que havia, e ainda há, ambigüidades no uso da expressão 

“técnico”, podendo ser usada para caracterizar um curso ou um profissional, empregado tanto 

como substantivo – pessoas com determinada ocupação, quanto adjetivo – ensino acadêmico 

ou técnico (CUNHA, 2005). Com a lei que regulamentou o exercício profissional do técnico 

industrial, este passou a ser definido pela sua escolaridade, reconhecida por diploma 

registrado na forma da lei. Segundo este pesquisador, buscou-se delimitar os espaços 

profissionais, garantindo o privilégio preexistente dos profissionais de nível superior e 

elevando os requisitos educacionais para o desempenho da função de técnico industrial, que 

passou a assumir atribuições que “[...] podem ser resumidas numa só: auxiliar os engenheiros” 

(CUNHA, p.116). 

 Nesse contexto, deu-se o que Andrew Abbott (1988) chama de luta pelo monopólio 

de espaços profissionais e a delimitação de área de jurisdição – área do conhecimento sob seu 

controle, sendo tal processo marcado por lutas e conflitos intra e interprofissionais num 

                                                 
14 Para a Sociologia das Profissões, a função técnica não poderia ser considerada uma profissão, apenas uma 
ocupação, pois, em que pese diferentes correntes teóricas divirjam quanto aos critérios pelos quais uma ocupação 
passa a ser profissão, há concordância em termos de dois atributos fundamentais de uma profissão: 
conhecimento abstrato, adquirido em cursos de nível superior, e o ideal de serviço (LUDKE e BOING, 2004). 
 



 

processo interdependente, tendo como base o domínio do conhecimento abstrato – o 

intangível, gerando, assim, a ordenação e estratificação social. 

 Em 1963, após realizar debates sobre a regulamentação da “profissão” do técnico, a 

Diretoria do Ensino Industrial do MEC (DEI) gerou um documento definindo as 

competências do técnico industrial, que envolviam aspectos relacionados à prestação de 

assistência técnica ao estudo e desenvolvimento de projetos sob a responsabilidade de 

profissionais de nível superior, conduzir a execução técnica de trabalhos, orientar e coordenar 

a execução de serviços de manutenção de equipamentos e de instalações e responsabilizar-se 

por projetos, tudo no contexto de sua especialidade, numa perspectiva que se assemelha a 

trabalhos auxiliares ou de responsabilidade restrita à supervisão de profissionais de curso 

superior (CUNHA, 2005). 

 Quanto aos estágios, originalmente, eram realizados nas próprias escolas, que 

contavam com oficinas onde se vivenciavam práticas laborais que simulavam a realidade do 

trabalho (simulações miniaturizadas dos processos produtivos de bens e serviços). Tratava-se 

do estágio intra-escolar que, surgido no início da década de 1950, perdurou até a década de 

1960, momento marcado pela democratização do acesso à escola e da tecnologização dos 

processos produtivos, que levou as instituições a não conseguirem acompanhar 

constantemente a implantação de novos processos e equipamentos. Segundo Nathanael (2006, 

p.128), tal modalidade era possível porque era 

 

[...] um tempo em que as mudanças se processavam lentamente e os alunos 
eram pouco numerosos. Com a democratização do acesso e a mudança veloz 
que ora se verifica nas relações de trabalho, aquelas práticas foram-se tornando 
obsoletas e inúteis, o que levou o estágio a processar-se fora dos muros 
escolares, em contato direto com os ambientes empresariais e organizacionais 
do mercado de trabalho. 

 

  Surgiram, assim, os estágios extra-escolares, realizados fora do espaço escolar, mas 

que, segundo Nathanael (2006, p.134), permaneciam “umbilicalmente ligados aos currículos e 

conteúdos programáticos dos cursos técnicos e secundários e/ou cursos superiores”, afirmação 

discutível face às críticas que ainda se apontam sobre a vivência do estágio. 

 O estágio, inicialmente, foi objeto de interesse apenas por escolas profissionais, 

técnicas e superiores, percebendo-se nessa experiência a oportunidade da aprendizagem 

teórica dos fundamentos do trabalho vivenciadas nesses estabelecimentos serem testadas em 

sua validade prática, mediante aulas em escritórios-modelos, oficinas e escolas primárias de 

aplicação e fazendas experimentais (NATHANAEL, 2006).Tratava-se, pois, de estágios intra-



 

escolares, vivenciados em plantas escolares onde eram simuladas a realidade de cada área 

profissional. 

 O conceito de estágio se consolidou no Brasil como estágio curricular a partir da 

década de 1940, com a referida “Lei” Orgânica do Ensino Industrial, sendo compreendido 

como passarela entre a teoria e a prática, numa clara alusão à preparação para postos de 

trabalho, seguindo a orientação da Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

 O estágio representava a oportunidade do aluno manter contato direto com o mundo 

do trabalho e vivenciar, na prática, o aprendido teoricamente nas escolas, uma vez que estas 

desenvolviam práticas profissionais muito incipientes por conta da precariedade de suas 

instalações (BRASIL, 2003). 

 Com a Lei Federal nº 5.692/71, regulamentada pelo parecer nº 45/72 do então 

Conselho Federal de Educação, o estágio passou a ser obrigatório para a maioria das 

habilitações profissionais técnicas, contando com normatização e legislação específica, 

cabendo a ele a suposta integração entre teoria, geral e específica, e trabalho “[...] como 

momento posterior ao processo de aprendizagem, e descolado deste, em que a síntese far-se-ia 

automaticamente” (KUENZER, 1997, p.2). 

 Nestes termos, segundo Nathanael (2006) o mero “treinamento profissional” passou 

a ser concebido como estágio, e sua realização, a condição fundamental para a obtenção do 

diploma que habilitaria o formando ao exercício profissional. 

 O autor ressalta, nesse contexto, a importância que teve os megaprojetos Rondon, 

Mauá e outros, para subsidiar a definição da legislação futura. Nesses projetos, estagiários 

universitários se deslocaram para diversas regiões brasileiras para prestar serviço junto às 

comunidades carentes. Essas experiências, para Nathanael (2006), resultaram em referências 

que contribuíram na redefinição dos aspectos conceituais, procedimentais e logísticos do 

estágio. Nesses termos, destaca como referências para a nova legislação o surgimento dos 

agentes de integração, as bolsas de estudo e a não caracterização do estagiário como 

trabalhador celetista ou aprendizes do Sistema “S”. 

 A legislação específica do estágio teve início com o Decreto nº 75.778 de 1975, nele 

era previsto o disciplinamento dos estágios no âmbito do Serviço Público Federal. Este 

Decreto previu que não apenas cursos universitários, mas os profissionais, passassem a 

vincular a prática laboral oriunda do estágio aos conteúdos das matérias dos currículos dos 

respectivos cursos, a exemplo da Didática e da Prática de Ensino para os cursos de Pedagogia. 

 Entretanto, o marco da institucionalização do estágio nos cursos de Ensino Superior 

e profissionalizante veio com a Lei nº 6.494 de 1977, ainda em vigor, voltada para a proteção 



 

do estagiário e a delimitação do estágio como uma experiência complementar ao processo 

ensino-aprendizagem. Neste texto legal são previstas, além de normatizações relativas ao 

contrato de estágio, a sua não caracterização como geradora de vínculo empregatício, a 

previsão da bolsa auxílio e o disciplinamento da jornada de estágio, as seguintes disposições: 

• Autorização para pessoas jurídicas de direito privado, órgãos de administração pública 

e instituições de ensino a receberem estagiários, desde que fossem alunos 

regularmente matriculados; 

• Definição dos cursos superiores e profissionalizantes de segundo grau ou de educação 

especial como geradores de estágio; 

• Entendimento do estágio como complementação de ensino, devendo ser planejado, 

executado, acompanhado e avaliado pela escola em observância a seus currículos, 

programas e calendários; 

• Possibilidade do estágio, além de profissionalizante, poder assumir a forma de 

atividade de extensão em conformidade a projetos de interesse social. 

 Em termos de legislações posteriores, destacamos o Decreto nº 87.497 de 1982, que 

regulamentou tardiamente a Lei supracitada, e em plena vigência, dispõe sobre o estágio de 

estudantes de estabelecimentos de ensino superior e de 2º grau regular e supletivo. Dentre 

outros aspectos, o decreto assinala a obrigatoriedade da instituição regularizar a organização e 

o funcionamento do estágio, constando em sua programação didático-pedagógica; fixar um 

semestre como duração mínima do estágio; prever a existência do contrato de estágio como 

instrumento jurídico e reconhecer a existência dos agentes de integração como mediadores do 

estágio. 

 O estágio é assim definido no supracitado Decreto: 

 

Consideram-se estágio curricular as atividades de aprendizagem social, 
profissional e cultural, proporcionadas ao estudante pela participação em 
situações reais de vida e trabalho em seu meio, sendo realizadas na comunidade 
em geral, ou junto a pessoas jurídicas de direito público ou privado sob a 
responsabilidade e coordenação da instituição de ensino (BRASIL, 1982) 
(grifo nosso). 

 

 Nesse sentido, ressalta-se a responsabilidade das instituições de ensino com o 

estágio, devendo estas não apenas coordenar as ações com vistas a assegurar o estágio para 

seus alunos, mas cuidar para que este se dê dentro da legalidade e assegurando o seu 



 

acompanhamento com vistas a evitar abusos no que tange à exploração dessa atividade ou 

desvios de sua função educativa. 

 Em 1982, com a Lei nº 7.044, que extinguiu a profissionalização compulsória do 2º 

grau determinada pela Lei nº 5692/71, o estágio readquiriu em parte o objetivo da formação 

geral para esse nível ensino, distanciando-se de seu enfoque estritamente profissionalizante 

(NATHANAEL, 2006).  

 Com a LDB nº 9.394 de 1996, o ensino secundário passou por uma 

reconceitualização, sendo introduzido o conceito de Ensino Médio, entendido como etapa de 

consolidação e aprofundamento dos conhecimentos do aluno, aprimoramento de sua formação 

humanística e preparação para o trabalho e a cidadania. Quanto à regulamentação desta lei, 

nos limitaremos em abordar, especificamente, a questão do estágio de formação profissional 

de nível médio, objeto de nossa preocupação no contexto desse trabalho, aspecto que 

trataremos no próximo item - Estágio da Educação Profissional. 

 Revendo produções sobre o estágio na área da Educação, pudemos enriquecer nossa 

discussão, a partir de referências sobre o conceito, importância, procedimentos e princípios 

norteadores dessa experiência formativa em outros campos de atuação, que não o técnico. 

 No contexto da formação do professor, convém situarmos que o estágio é tratado de 

forma compatível com a complexidade do seu trabalho, do seu papel social e da formação 

requerida, o que difere enormemente do estágio no contexto dos cursos técnicos de médio, 

considerados uma ocupação no âmbito dos estudos da Sociologia das Profissões devido à 

ausência de atributos fundamentais a uma profissão: o conhecimento abstrato, adquirido em 

cursos de nível superior, autonomia e o ideal de serviço (LUDKE e BOING, 2004). 

 Nesses termos, a profissão docente implica numa abrangência e complexidade de 

formação que não é posta para cursos técnicos, entretanto, o acesso a tais referências acabou 

sendo um contraponto interessante na discussão sobre os objetivos e estratégias que são 

lançadas mão no estágio de nível médio. 

 Para situarmos sobre tal complexidade, nos reportamos a Kuenzer (1999b), que 

defende que o horizonte de formação de professores paute-se nos seguintes eixos: contextual, 

institucional (novas formas de organização dos espaços e processos educativos escolares e 

não-escolares), teórico-prático, ético (finalidades e responsabilidades sociais) e investigativo 

(avanço conceitual da área).  

 Em termos de objetivos do estágio nos cursos de formação de professores, 

identificamos que os mesmos visam a aproximação da realidade e a conseqüente reflexão 



 

teórica e o aprofundamento em direção à prática-teoria-prática recriada (PICONEZ, 2003), 

sempre relacionando a integração da teoria-prática como eixo dessa experiência formativa. 

 Analisando estágios realizados por alunos do curso de Pedagogia, Kensky (2003) 

ressaltou que há diferentes modelos e experiências sendo vivenciadas, e o mais comum, até 

então15, tem sido o modelo em que as disciplinas de Estágio Supervisionado e Prática de 

Ensino são oferecidas nos dois últimos períodos do curso e os alunos têm um encontro 

periódico com o Supervisor de Estágio para discutirem as experiências por eles vivenciadas 

semanalmente na escola campo de estágio. 

 Entretanto, tal estrutura foi revista com a Resolução nº 1 do Conselho Pleno da 

Câmara da Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, que fixou nas Diretrizes 

para a formação de professores de Educação Básica (BRASIL, 2002) que a prática não pode 

mais ser circunscrita apenas a um espaço isolado de formação, desarticulado do curso.  

 Assim, a prática passou a nortear a estruturação dos cursos de formação de 

professor, não sendo mais prerrogativa exclusiva das disciplinas pedagógicas a articulação 

teoria-prática, sendo recomendado que esta permeie todos os componentes curriculares do 

curso. Como componente curricular, recomenda-se que a prática seja vivenciada ao longo do 

curso desde os primeiros períodos e o estágio supervisionado, a partir da segunda metade do 

curso. 

 Essa perspectiva inovadora de prática, que a integra no contexto formativo do curso 

de forma articulada aos demais componentes curriculares, segundo Piconez (2003, p. 24), 

amplia a perspectiva de formação do professor. Sua crença é que 

 

[...] a problematização da prática desenvolvida coletivamente pelas diferentes 
disciplinas do currículo, portanto, articuladas, podem assegurar a unidade, 
favorecer a sistematização coletiva de novos conhecimentos e preparar o futuro 
professor para compreender os estruturantes do ensino e os determinantes mais 
profundos de sua prática, com vistas a sua possível transformação. 

 

 Nestes termos, a nova legislação focalizou a questão fundamental que se coloca 

quando se discute o estágio: a relação teoria-prática. Assim, não mais apenas a Prática de 

Ensino e o Estágio Supervisionado ou a Metodologia de Ensino e Didática teriam a tarefa 

exclusiva de aproximação da realidade da sala de aula, como previa o Parecer nº 349/72 do 

                                                 
15 Essa situação vem mudando com as novas Diretrizes para a formação de professores de Educação Básica 
(BRASIL, 2002), que colocam novas referências para a vivência do estágio e da prática nesses cursos. 



 

CFE, mas o curso deveria assumi-la como princípio norteador da formação de professores, o 

que ainda hoje se apresenta como um desafio. 

 Piconez (2003, p.16) insere tal questão no contexto das críticas à inadequação ou 

pouca contribuição que os cursos de formação tem dado para o preparo efetivo de professores 

para lecionarem na escola básica. A despeito de qualquer enfoque ideológico, a pesquisadora 

ressalta que a dissociação do ensino com a prática tornou-se um  

 

[...] problema governamental e um objeto de estudo de diferentes autores e 
projetos que propõem, sob várias formas, a unidade teoria e prática. O contexto 
relacional entre teoria-prática-teoria apresenta importante significado na 
formação do professor, pois orienta a transformação do sentido da formação do 
conceito de unidade, ou seja, da teoria e prática relacionadas e não apenas 
justapostas ou dissociadas. 

 

 Percebemos, pois, que a relação teoria-prática é um tema sempre recorrente. Candau 

(1990) refletindo sobre como esta relação é concebida ou vivenciada nas diferentes formações 

profissionais investigadas, destaca que tal relação pode ser agrupada em dois esquemas: a 

visão dicotômica e a visão de unidade. 

 Segundo a pesquisadora, a visão dicotômica tem como pressuposto a separação entre 

teoria e prática em total autonomia de uma em relação à outra, podendo assumir uma posição 

radical – a visão dissociativa, quando são considerados elementos isolados e cada um com sua 

lógica própria; ou uma visão mais moderada - a visão associativa, sendo a teoria e a prática 

considerados pólos separados, mas não opostos, estando justapostos com o primado da teoria. 

 Pimenta (1997) reforça que a unidade se contrapõe à visão dicotômica, tendo como 

pressuposto a teoria e a prática como núcleo articulador da formação profissional, sendo, 

assim, indissociáveis.  

 Para Rays (1996), a unidade pressupõe uma reciprocidade sujeito-objeto, 

constituindo-se o sujeito o lado ativo da relação, tornando a teoria e a prática dinâmicas, 

movendo-se e transformando-se continuamente.  

 Dessa forma compreendida, a prática incorpora a capacidade do fazer transformado, 

possibilitando ao sujeito a capacidade de enfrentar situações adversas, sendo a ação humana 

mobilizada por finalidades vinculando-se ao movimento real, o que implica na autonomia do 

sujeito, se aproximando assim do conceito de práxis, na perspectiva de uma atividade 

material, transformadora e ajustada a finalidades (VASQUEZ, 1968).  

 Em estudos recentes sobre a formação do professor e o estágio supervisionado, 

Paquay e Wagner (2001) chamam à atenção para o fato de que as práticas sociais refletem 



 

paradigmas e o paradigma dominante, atualmente, é o paradigma do professor reflexivo, 

entretanto, ressaltam que estes paradigmas16 coexistem e não são verificados em sua forma 

pura na realidade. 

 Nesses termos, os pesquisadores assinalam que a perspectiva que as aulas e o estágio 

assumirão depende do paradigma que prevalece na prática de quem conduz essa experiência 

formativa, o que se refletirá de forma significativa em seus modos de ação. 

 Kulcsar (2003) reforça a importância do estágio favorecer o atendimento à 

comunidade, mediante o engajamento do estagiário em determinada realidade e o 

enfrentamento dos desafios postos pela carreira do magistério. A pesquisadora se filia à 

perspectiva de formação do professor-pesquisador ou professor reflexivo, propondo 

atividades investigativas e de intervenção na perspectiva da formação do professor crítico e 

engajado socialmente, dando ênfase a seu papel político social. 

 Nesse sentido, Kensky (2003) nos alerta que o professor-supervisor de estágio tem 

que ter em mente o tipo de professor que ele pretende contribuir para formar, pois em torno 

desse horizonte é que serão orientadas as ações e feitas as intervenções coerentes com a 

formação pretendida de forma intencionalmente concebida e sistematizada. 

 Na linha do Professor reflexivo e da formação do professor pesquisador, várias 

experiências e projetos vêm sendo identificados por diversos autores no âmbito da formação 

de professores, todas preocupadas em viabilizar a teoria-prática numa perspectiva de unidade, 

assim explicada por Piconez (2003, p.26):  

 

[...] a estreita e rigorosa síntese da teoria com a prática [...] só se pode exprimir 
por sentido bidirecional, através da relação dialética. Essa unidade situa-se no 
centro em que a teoria é determinada pelos conhecimentos precisos da prática e 
no qual, em contrapartida, a teoria determina com mais rigor sua experiência. 

 

  Assim, destacamos algumas dessas propostas: trabalho com memória educativa, 

história de vida, entrevista, socialização de experiências (PICONEZ, 2003); realização de 

pesquisa do eu, sobre si mesmo e sobre o nós, observação dirigida, descrição e análise de 

fenômenos didáticos, elaboração de relatórios de pesquisa (FAZENDA, 2003), projetos de 

atendimento à comunidade, projetos de investigação, elaboração de atividades voltadas para a 

realidade das escolas (KULCSAR, 2003); seminários, estudos de caso, diagnóstico 

                                                 
16 Paradigmas do prático reflexivo, professor culto, professor técnico, prático artesão, ator social e professor 
pessoa. Para aprofundamento ver Paquay (1996). 
 



 

situacional, comparação de procedimentos em uma situação dada, trabalho com as memórias 

profissionais, com microensino e com vídeoformação (PAQUAY e WAGNER, 2001), 

entrevista de explicitação, descrição e análise da tarefa, reflexão-na-ação, laboratório de 

experiências pedagógicas (FAINGOLD, 2001), dentre outros. 

 Diante das referências apresentadas sobre o estágio no contexto dos cursos de 

formação de professores, percebemos a complexidade e abrangência que este assume, bem 

distante dos desafios atualmente postos para a formação do técnico, dada às especificidades 

de uma formação voltada para a expertise, para lidar com o intangível, que permite “[...] 

atingir o âmago de processos complexos que põem em jogo, em cada caso particular, uma 

combinação de saberes e de savoir-faire que são a marca da perícia do professor 

(FAINGOLD, 2001, p.123). 

 Apresentadas as referências sobre o estágio, sua origem, regulamentação e 

especificidades que assume no contexto dos cursos de formação de professor, iremos nos 

deter à questão específica do estágio de formação do técnico, objeto de nossa preocupação 

nessa pesquisa, enfocando questões relativas a sua regulamentação e princípios norteadores. 

 

2.2. Estágio da Educação Profissional 

 

 É preciso considerar que a discussão sobre o estágio de formação do técnico se 

insere na discussão sobre este curso, sofrendo influência da sua reformulação visando torná-lo 

uma experiência formativa mais coetânea aos desafios postos pelo atual cenário produtivo. 

 Assim, a Reforma da Educação Profissional redefiniu a política de estágio, tendo, a 

partir do parecer CNE/CEB nº 35 de 05 de novembro de 200317, iniciado o processo de 

regulamentação do artigo 82 da Lei Federal nº 9.394/96, que afirma que os “sistemas de 

ensino estabelecerão as normas para realização dos estágios dos alunos regularmente 

matriculados no ensino médio ou superior em sua jurisdição” (BRASIL, 1996), dotando-os, 

assim, de autonomia para implementarem uma política de estágio em consonância com as 

necessidades e exigências do seu entorno. 

  Dessa forma, cabe a cada escola, analisando seu entorno, sua vocação e capacidade 

institucional, definir em seu projeto pedagógico o programa de estágio a ser adotado em 

função de suas prioridades e pertinência.  

                                                 
17 Estabelece normas para a organização e realização do estágio de alunos no Ensino Médio e da Educação 
Profissional, seguido da Resolução nº 1/2004, que estabelece suas diretrizes nacionais, inclusive nas modalidades 
de Educação Especial e de Educação de Jovens e Adultos.  



 

  No parecer, são previstas as seguintes modalidades de estágio: estágio profissional 

supervisionado de caráter profissionalizante, direto e específico; estágio de contato com o 

mundo do trabalho, objetivando sua vinculação em termos de desenvolvimento sócio-cultural; 

participação em empreendimentos ou projetos de interesse social ou cultural, assumindo a 

forma de atividades de extensão; estágio de prestação de serviço civil, obrigatório ou 

voluntário, podendo vir a se constituir num eventual substitutivo ao atual serviço militar ou 

ampliando-se como serviço civil voluntário. 

 Quanto à implementação da política de estágio nas escolas, a Resolução nº 1/2004 

do CNE/CEB recomenda que a instituição de ensino assuma o estágio intencionalmente como 

ato educativo, sendo prerrogativa da mesma defini-lo a partir de um processo de discussão e 

reflexão coletiva sobre o alcance deste importante componente curricular, definindo a 

modalidade de oferta, a carga horária, momentos de sua vivência, onde e como será orientado, 

supervisionado e avaliado. 

 Ainda segundo a referida resolução, é responsabilidade da instituição zelar pelos 

direitos dos estagiários no que diz respeito à oferta em locais onde encontre “efetivas 

condições de proporcionar experiências profissionais ou de desenvolvimento sócio-cultural, 

pela participação em situações reais de vida e de trabalho no seu meio” (BRASIL, 2004, p.2). 

 O parecer em tela dá destaque ao cuidado em não se utilizar o estagiário como mão-

de-obra barata, sendo ressaltado no referido parecer que os 

 

Tribunais Regionais do Trabalho estão atentos para que a atividade de estágio 
não seja desvirtuada, como o objetivo último de obtenção de uma “mão-de-obra 
mais barata”, fugindo, assim, a empresa, das “responsabilidades trabalhistas 
que protegem o trabalhador, mascarando a existência do verdadeiro liame 
empregatício” (BRASIL, 2003, p.11). 

 

 São previstos na legislação, ainda, direitos em termos de seguro obrigatório de 

acidentes pessoais em favor do estudante, cabendo à instituição de ensino ou entidade, pública 

ou privada, providenciá-lo, ou através de atuação dos agentes de integração, além da 

possibilidade de ajuda de custo e cobertura previdenciária, sendo definido que o estágio não 

estabelece vínculo empregatício, devendo todas as questões ser disciplinadas pela legislação 

vigente utilizando-se os instrumentos jurídicos previstos, tais como convênios, acordos, 

termos de compromisso e contratos específicos. 

  Para efeito desta pesquisa, iremos nos deter apenas na primeira modalidade de 

estágio, a que se destina à formação de caráter profissionalizante, nomeadamente, o 



 

estágio de formação do técnico. Dessa forma, a partir de então, quando utilizarmos a 

terminologia estágio, estaremos tratando desta modalidade e no âmbito do curso técnico, 

especificamente. 

 Inserido no contexto da Reforma da Educação Profissional, a política de estágio de 

formação do técnico incorpora os princípios específicos da nova educação profissional, quais 

sejam: desenvolvimento de competência para a laboralidade, flexibilidade, 

interdisciplinaridade e contextualização, identidade dos perfis profissionais, atualização 

permanente dos currículos e cursos e autonomia da escola em elaborar seu projeto 

pedagógico. 

 Segundo o parecer CNE/CEB nº 35/2003, o estágio não deve ser considerado como 

a oportunidade de treinamento em serviço, mas a oportunidade de integração com o mundo de 

trabalho, favorecendo a troca de experiências, participação em situações reais de convívio e 

de enfrentamento de desafios tendo em vista o desenvolvimento de habilidades, atitudes e 

novos conhecimentos e valores inerentes à cultura do trabalho e o desenvolvimento da 

responsabilidade em graus crescentes de autonomia intelectual (BRASIL, 2003, p.9). 

 A nova regulamentação de estágio aponta para inovações no que concerne ao 

período de sua oferta, devendo este ocorrer ainda durante o curso, admitindo apenas 

excepcionalmente a sua vivência ao final do mesmo, prevendo, inclusive, a oferta em 

períodos alternados em sala de aula e em campo de estágio, superando a visão tradicional que 

considerava o estágio a etapa final de formação do aluno.  

 Os princípios de flexibilidade e autonomia da escola são percebidos também no fato 

de ser facultado às escolas definirem se o estágio terá presença obrigatória nos planos de 

cursos. Assim, a existência do estágio no currículo dos cursos passaria a depender de quanto a 

escola supre adequadamente a necessidade de “praticagem profissional” em seus laboratórios 

ou da sua essencialidade para a adequada habilitação profissional técnica pretendida. 

 Segundo o referido parecer, o estágio supervisionado não se confunde com o 

primeiro emprego, pois é uma atividade curricular da escola que visa a integração dos 

estudantes no mundo do trabalho. Com esta experiência, se obtém a experiência prática no 

exercício profissional ou social, que facilita sua futura contratação, além de possibilitar a 

identificação mais clara das opções de escolha profissional e a definição de seu perfil de 

profissionalização (BRASIL, 2003). 

 É destacado que tal perspectiva educativa tem que ser assumida pelas empresas e 

instituições parceiras, de forma a evitar que 

 



 

[...] ele se transforme e deixe de se constituir em importante elemento no 
processo de qualificação profissional, migrando para se transformar em mera 
solução para rebaixamento dos custos das empresas, num processo de 
substituição de seus trabalhadores por estagiários (BRASIL, 2003, p.12). 

 

  Tal recomendação chama a nossa atenção para desvios que esta atividade formativa 

tem sofrido no âmbito das empresas. Como não tivemos acesso a pesquisas realizadas na área 

de formação do técnico, destacaremos, a título de exemplo não generalizável, como estágios 

em empresas vêm sendo realizados por alunos do Curso de Administração. 

  As referências a serem apresentadas foram coletadas de um Trabalho de Conclusão 

de Curso (TCC) de Administração, em que Barros e sua orientadora, Limongi-França 

(BARROS e LIMONGI-FRANÇA, 2003), desenvolveram uma pesquisa junto a estagiários 

do curso de Administração de Empresas de quatro universidades de alto conceito em São 

Paulo. Os resultados apontam como importância dessa experiência formativa: 

• Para os alunos: adquirir experiência prática, experiência profissional atestada em 

currículo, condições para inserção no mercado de trabalho e ganhar dinheiro (em 

menor proporção, haja vista os alunos serem pertencentes à família de renda alta); 

• Para as empresas: investir em novos talentos, adquirir novos conhecimentos 

(referências da instituição escolar), renovar a equipe e diminuir custos (em menor 

proporção, apenas 13%). 

  Em termos de principais problemas verificados no estágio, as autoras destacam a 

prevalência de atividades operacionais e a não formalização de planos de estágio por um 

expressivo número de empresas (50%), deixando os estagiários envolvidos em atividades não 

previamente programadas. É importante considerar que o recurso à rotação de estagiários é 

apenas assinalado em seu aspecto positivo - favorecer a visão global da empresa, entretanto, 

não se fazendo qualquer menção a possíveis desvios ou exploração do estagiário na empresa. 

  Diante das considerações levantas, pouco podemos inferir, dado os limites de uma 

pesquisa de TCC. Entretanto, há fortes indicativos de que, em que pese as empresas venham 

valorizando essa experiência formativa, mesmo em cursos de nível superior o estágio vem 

priorizando a execução de tarefas de nível operacional e a adoção de plano de estágio é pouco 

usual na maioria delas, nos fazendo crer que os estagiários são inseridos na rotina da empresa 

sem um planejamento prévio, o que pode, a depender do interesse de cada empresa, favorecer 

um sem número de experiências instigantes e pertinentes à realidade de trabalho do 

administrador ou não, ser limitante, reduzindo-o ao trabalho rotineiro, burocrático ou 



 

elementar de nível meramente operacional o que, por vezes, prescinde de formação superior 

específica. 

 Assim, postas referências sobre o estágio em alguns âmbitos de formação em termos 

de objetivos, estratégias e dificuldades identificadas, podemos nos ater em aprofundar as 

especificidades que o mesmo assume no contexto da formação objeto de nossa preocupação: 

a formação do técnico de nível médio, o que faremos a seguir. 

  

2.3. O estágio de formação do técnico do CEFETPE: uma primeira aproximação 

  

  Esses primeiros resultados de nossa pesquisa se pautaram no objetivo de 

compreender como os alunos de Mecânica Industrial, curso representativo da sistemática de 

estágio adotada na Instituição, vêem o estágio que realizam em empresas de diferentes 

contextos produtivos. Ademais, essa nossa primeira aproximação empírica nos possibilitou 

redefinir as questões que compuseram o formulário de entrevista, posteriormente aplicado 

com os estagiários das empresas flexíveis, foco de nossa investigação, além de compreender 

a pedagogia fabril manifesta nessa experiência formativa, traduzida nas dinâmicas que as 

empresas lançam mão para formar os estagiários, nos atendo a referências sobre as rotinas, 

procedimentos, conteúdo e os objetivos da mesma. 

 Antes de apresentarmos as referências sobre o estágio no CEFETPE, 

caracterizaremos essa instituição, sua estrutura e normatização para, assim, podermos 

compreender o estágio como prática situada, contextualizando as análises que se apresentarão 

daqui por diante. 

 

 

2.3.1. Caracterização da instituição responsável pelo estágio: Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Pernambuco (CEFETPE) 

 

 Iniciando suas atividades em 1910 com apenas 70 alunos matriculadoes, a Escola de 

Pernambuco passou a Liceu Industrial de Pernambuco em 1937 e, posteriormente, por novas 

denominações: Escola Técnica do Recife, Escola Técnica Federal de Pernambuco (ETFPE) e, 

após a cefetização, Centro Federal de Educação Tecnológica, atualmente, pleiteando ser 

elevado à categoria de Universidade Tecnológica.  

 A instituição funcionou no antigo Mercado Delmiro Gouveia e, posteriormente, em 

instalações cedidas pelo Governo do Estado no Ginásio Pernambucano, passando a ter sede 



 

própria em maio de 1934, no Derby. A atual sede do CEFETPE passou a funcionar 

oficialmente no bairro do Curado em 17 de janeiro de 1983, contando com uma área 

construída de aproximadamente 16.000 m2 (CEFETPE, 2005).  

 Além da sede em Recife, o CEFETPE conta com uma Unidade de Ensino 

Descentralizada em Pesqueira – UNED-Pesqueira, tendo a antiga UNED-Petrolina, em 

janeiro de 2002, por força de Decreto, sido incorporada ao CEFET Petrolina, antiga Escola 

Agrotécnica Federal Dom Avelar Brandão Vilela. Atualmente, encontra-se em andamento a 

construção da UNED- Ipojuca, com suas atividades previstas para serem iniciadas no 2º 

semestre de 2007.  

 Atualmente, em sua sede, o CEFETPE oferece os cursos técnicos de Saneamento 

Ambiental, Mecânica Industrial, Refrigeração e Ar-condicionado, Química Industrial, 

Turismo e Hospitalidade, Eletrotécnica, Telecomunicações, Eletrônica, Edificações e 

Segurança do Trabalho, sendo todos oferecidos de forma concomitante. Entretanto, sete deles 

também são oferecidos na forma integrada, modalidade de articulação do ensino médio ao 

técnico prevista pelo decreto nº 5.154/04. 

 Sua missão, no contexto inicial de implantação da Reforma, era nesses termos 

definida: “ser um Centro de Referência para os Sistemas de Ensino, atuando como pólo de 

excelência para a Educação Profissional no Estado de Pernambuco, oportunizando ao cidadão, 

ingresso e permanência no mundo produtivo” (CEFETPE, 2005). 

 Assim, pretensiosa ênfase era dada à busca de padrão de excelência e ao propósito 

em servir de referência na região, o que não é percebido na atual missão, divulgada em seu 

sítio, mais focada e detalhada na especificidade de sua função social, assim definida: 

“promover educação profissional tecnológica através do ensino, pesquisa e extensão, visando 

a formação dos cidadãos práticos qualificados para o trabalho e socialmente responsáveis”. 

 Nestes termos, apesar da mudança na missão do CEFETPE, decorrente dos trabalhos 

de elaboração do projeto pedagógico institucional, identificamos a manutenção do foco no 

mercado de trabalho, aspecto tão reforçado pela Reforma ainda hoje. 

 Atendendo ao decreto 5.478/05, em 2006, o CEFETPE passou a oferecer cursos 

técnicos de Mecânica Industrial, Eletrotécnica e Refrigeração no âmbito do Programa de 

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

e Adultos (PROEJA). Entretanto, tais cursos foram criados em meio a muita discussão e 

resistência, dentre outras coisas, pelo fato do decreto estipular duas mil e quatrocentas horas 

para contemplar a formação geral e profissional, o que se mostra insuficiente, haja vista a 



 

própria Lei de Diretrizes e Bases (LDB) definir que esta carga horária é a mínima exigida 

para o Ensino Médio. 

 Em termos de Cursos Superiores de Tecnologia, a Instituição conta com os de 

Sistemas de Informação, Sistema de Gestão Ambiental, Design Gráfico e Radiologia e o novo 

curso a ser oferecido a partir de 2007, o Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo, 

sendo prevista a extinção do Curso Técnico desta área ainda no mesmo ano. 

  Atualmente, o CEFETPE oferece o Curso de Pós-graduação Lato Sensu em 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos, com previsão de formar a primeira turma em 2007, destinado 

a profissionais com curso superior que trabalham nas Redes Públicas de Ensino e que atuem 

na Educação Profissional Técnica de Nível Médio e/ou na Modalidade de Educação de Jovens 

e Adultos ou os que venham atuar nos projetos pedagógicos que integrem esses cursos 

(CEFETPE, 2006a) e iniciou, recentemente, outro na área de Gestão Pública. 

 Quanto ao quadro de pessoal, essa Instituição educativa conta com 466 professores e 

294 servidores técnico-administrativos, funcionando nos três turnos com um total de 4.454 

alunos matriculados, sendo 522 no Ensino Médio, 3607 nos cursos técnicos e 325 nos cursos 

tecnológicos.  

 Convém assinalar que a Reforma impulsionou, no CEFETPE, a reformulação de 

seus cursos e currículos estruturados segundo a abordagem de ensino por competência, 

arcabouço teórico da Reforma.  

 O marco inicial dessa mudança foi o projeto piloto – o Curso Técnico de Construção 

de Edifícios, que passou a ser referência nacional de currículo montado segundo a abordagem 

por competências, mas que não logrou êxito, haja vista ter funcionado apenas quatro turmas, 

duas em 1999, com setenta e cinco alunos e duas em 2001, com sessenta e oito, que, em meio 

a uma estrutura didático-pedagógica por demais flexibilizada e pouco normatizada, deixou os 

alunos à deriva. 

 Segundo dados da Secretaria de Registros Escolares (SRES), apenas setenta e dois 

alunos concluíram, representando 50,34% do total dos 143 alunos inicialmente matriculados, 

ficando alguns por concluir, mesmo após a extinção do curso, e outros tantos desistido face o 

desastroso descaminho pedagógico trilhado.  

 Em termos de estágio, o CEFETPE está passando por um processo de 

redimensionamento, tendo em vista o atendimento às determinações do Parecer CNE/CEB nº 

35/2003 e a resolução CNE/CEB nº 1/2004, que estabelecem, respectivamente, as normas 

para a organização e realização de estágio de alunos do Ensino Médio e da Educação 



 

Profissional e as Diretrizes Nacionais para a organização e realização de estágio de alunos da 

Educação Profissional e do Ensino Médio, inclusive nas modalidades de Educação Especial 

de Educação de Jovens e Adultos. 

 Nesse sentido, a Instituição desenvolveu estudos e discussão para a reformulação do 

seu Programa de Estágio, dando origem ao novo Regulamento do Estágio Curricular 

Obrigatório, aprovado pela Resolução nº 22/2006 – CONDIR, de 15 de maio de 2006, que 

fixou as normas para a organização da prática profissional, em especial do estágio curricular 

supervisionado dos alunos dos cursos técnicos do CEFETPE, entretanto, algumas de suas 

recomendações já estão sendo implementadas no contexto do estágio do Curso Técnico de 

Química. 

 O novo regulamento, em seu Artigo 1º, prevê que a prática profissional, em especial 

o estágio supervisionado, possa ser vivenciada ao longo do curso mediante estratégias de 

estudo de caso, conhecimento do mercado e das empresas, pesquisas individuais e em equipe, 

projeto e exercício profissional efetivo (CEFETPE, 2006d, p.1). 

 Em consonância com a nova legislação, o CEFETPE incorpora as novas 

modalidades de estágio, mencionadas anteriormente, que são recomendadas pelo Parecer 

CNE/CEB nº 35/04, definindo as seguintes finalidades para o estágio supervisionado dos 

técnicos: 

[...] a complementação do ensino e da aprendizagem; adaptação psicológica e 
social do estudante à sua futura atividade profissional; qualificação do estudante 
visando facilitar sua futura inserção no mercado de trabalho; orientação do 
estudante de sua escolha profissional (CEFETPE, 2006d, p.3). 

 

 Em termos de inovações, o novo regulamento responsabiliza a Instituição em cuidar 

do acompanhamento de todos os estágios, não mais apenas os obrigatórios – aqueles cuja 

vivência é condição para a diplomação, mas também os não obrigatórios, definidos antes da 

legislação como extracurriculares. Todos, a partir de então, considerados curriculares, passam 

a ser supervisionados, o que implica não apenas na exigência burocrática de termos de 

compromisso firmados entre as partes, mas a aprovação prévia do plano de estágio e o seu 

conseqüente acompanhamento pelo supervisor do CEFETPE, o que antes não era previsto 

para os estágios não-obrigatórios. Tal situação é assim explicitada pela coordenação do CIE-E 

da Instituição: 

 

O extracurricular, em si, não tinha um acompanhamento sistematizado 

como é o caso do curricular obrigatório, mas agora, com a legislação 



 

considerando o estágio curricular como uma coisa só, o trabalho de 

acompanhamento está começando a se estruturar, ainda não está 

sistematizado em todos os cursos, mas está sendo acompanhado da 

seguinte forma: todos os termos de compromisso de estágio só serão 

assinados após a aprovação do termo de estágio pelo supervisor de 

estágio do curso, isso já está acontecendo em todos os cursos, esta é uma 

das formas de acompanhamento. Algumas coordenações já estão 

exigindo que eles participem das reuniões de avaliação como a de 

Eletrônica, a de Química e a de Mecânica. Já estão exigindo que os 

alunos venham participar das reuniões com os outros, mas antes o 

controle que a gente tinha era saber onde era que o aluno o aluno 

estava: qual era a empresa e o curso também (Coordenadora do CIE-E 

do CEFETPE). 

 

 Nesses termos, percebemos que a Instituição está em processo de transição do 

modelo passado para um novo. Entretanto, o novo panorama legal não garante a sua 

efetividade, pois as situações específicas das instituições têm que ser revistas e consideradas, 

pois vários problemas foram apontados nas falas dos supervisores e da coordenadora do CIE-

E sobre a falta de condições operacionais do CEFETPE para a realização de um 

acompanhamento dos estágios obrigatórios, o que nos faz inferir que tal panorama irá se 

agravar com a exigência do acompanhamento de estágios não-obrigatórios. 

 Para situarmos tal problemática, assinalamos que no primeiro semestre de 2006, a 

CIE-E registrou em seu relatório de atividades a existência de 357 estágios obrigatórios e 662 

estágios não obrigatórios de alunos vinculados aos diferentes cursos da Instituição. Assim, em 

permanecendo as condições de infraestrutura e de pessoal atualmente postas ou um não 

investimento efetivo em sua melhoria, aspectos fundamentais para garantir a supervisão dos 

estagiários, o acompanhamento irá permanecer no nível do discurso, não se materializando na 

prática.  

 Com isto, percebemos as dificuldades operacionais do processo de acompanhamento 

dos estágios, que vão desde às restrições ou condições impostas empresa que limitam o acesso 

dos supervisores das escolas às suas instalações à falta de condições de infraestutura e de 

pessoal do CEFETPE para viabilizar um acompanhamento efetivo, pois os professores, por 

vezes, são sobrecarregados de atividades, sendo responsabilizados pelas aulas e também pelos 

estágios. 



 

 Assim, a partir das referências postas sobre a Instituição Educativa, podemos nos 

ater sobre o estágio vivenciado por seus alunos, o que iniciaremos com a visão que os 

estagiários de Mecânica têm dessa experiência formativa, como estratégia primeira de 

aproximação empírica do nosso objeto – o estágio em empresas integradas e flexíveis. 

 

2.3.2. O estágio de formação do técnico do CEFETPE à luz dos olhares dos estagiários 

do curso de Mecânica Industrial: uma primeira aproximação 

 

 Nessa etapa da pesquisa, utilizamos a técnica de grupo focal, que tem como 

condição a adesão voluntária de seus participantes e prima pela não-diretividade, pelo 

favorecimento de condições para que os participantes se situem, explicitem pontos de vista, 

analisem, interfiram, façam críticas, abram perspectivas de discussão coletiva sobre a 

problemática em questão (GATTI, 2005). 

 Tal condição nos fez discutir estas condições com o professor-supervisor de estágio, 

alertando-o sobre a necessidade de não interferência no andamento dos trabalhos e sobre a 

liberdade que os participantes teriam em se posicionarem acerca de aspectos que 

provavelmente iriam conflitar com posições da Instituição ou das empresas.  

 Diante desse questionamento, o supervisor nos alertou que nas reuniões mensais já 

se verifica um posicionamento muito crítico da parte dos estagiários, que se sentem muito à 

vontade para se manifestarem dessa forma, que “o difícil seria fazê-los parar de falar”, o que 

se verificou, pois não houve qualquer demonstração de insatisfação ou desinteresse da parte 

dos participantes. Houve um clima de liberdade e de discussões ricas em embates e críticas à 

forma como o estágio estava sendo conduzido tanto pela Escola, quanto pelas empresas. 

 A focalização da pesquisa no grupo de estagiários de Mecânica nos pareceu 

pertinente devido ao fato de ser nosso propósito perceber a visão dos alunos sobre a forma 

como o estágio estava sendo vivenciado em diferentes empresas, considerando a sistemática 

de estágio que ainda prevalece no CEFETPE – modelo anterior à sistemática que vem sendo 

introduzida no curso de Química Industrial, que segue as novas recomendações da Resolução 

CNE/CEB n.1/2004, que prevê que todos os estágios sejam considerados curriculares e, como 

tal, deverão ser efetivamente acompanhados pelas instituições educativas de onde os alunos 

são oriundos.  

 Assim, como Mecânica Industrial, segundo informações da Coordenação do CIE-E e 

do próprio Supervisor de Estágio, é o curso da área industrial que mais recebe estagiários e 

onde a prática de estágio é representativa da forma como os demais supervisores do 



 

CEFETPE atuam, optamos por investir na discussão sobre o estágio com um grupo destes 

estagiários em diferentes empresas como referência para um aprofundamento posterior no 

âmbito das empresas flexíveis. 

 O convite para os estagiários foi feito pelo Supervisor de Estágio de Mecânica com a 

comunicação sobre a temática que seria tratada na ocasião, buscando sensibilizá-los para a 

importância da participação dos mesmos no trabalho. Foram feitos cerca de quinze contatos, o 

que resultou na vinda de seis estagiários e um outro que chegou nos momentos finais do 

encontro, mas que permaneceu apenas a ouvir os colegas, sem interagir. 

 Foi disponibilizado pelo Supervisor de Estágio como espaço para a aplicação da 

técnica uma sala ampla e isolada de qualquer intervenção externa no Laboratório de 

Mecânica, onde uma mesa retangular de proporções ampliadas viabilizou a disposição dos 

seis estagiários juntamente com a pesquisadora, que moderou os trabalhos e uma pedagoga da 

Instituição, que colaborou com o registro das falas e a identificação de seus emissores, além 

do professor-supervisor de estágios, que se prontificou em colaborar no apoio logístico ao 

trabalho, sem se pronunciar ou interferir nos trabalho, conforme nossa recomendação prévia. 

 Inicialmente, foi reforçado junto aos estagiários presentes o tema geral a ser tratado, 

sendo destacado, conforme sugere Gatti (2005), que a adesão seria livre, sendo lido e 

comentado por nós, como moderadora, a seguinte instrução para o trabalho: 

• princípios: não-diretividade e liberdade de adesão; 

• moderadora: encaminha temas que facilitem trocas entre o grupo, com o mínimo de 

intervenção possível, estimula o debate, controla o tempo; 

• não é uma entrevista coletiva – é uma conversa, troca efetiva entre os participantes do 

grupo; 

• nosso interesse: captar as trocas entre os grupos - o que pensam, expressam; 

•  rotina da reunião: questionário introdutório; breve auto-apresentação, interlocução 

direta, anotações, gravação – anuência do grupo – cada um falar por vez; 

• não há argumento ou opinião certa ou errada - não busca consenso, respeito aos pontos 

de vista diferentes. 

  Lidas e comentadas as orientações acima destacadas, todos os participantes optaram 

por permanecer na sala e a participar do trabalho. A participação dos alunos foi gravada em 

áudio, com autorização dos mesmos, e registradas as falas por escrito e a seqüência dos seus 

emissores tanto pela moderadora quanto pela pedagoga, o que, posteriormente, possibilitou a 



 

identificação das falas de cada estagiário e suas interações sem prejuízo do entendimento da 

fala de cada participante.  

  O uso do recurso de aplicação de um questionário introdutório contemplando dados 

de identificação e caracterização do estágio que estavam vivenciando, além de nos permitir 

compor a caracterização do grupo de estagiários, possibilitou aos mesmos centrarem a atenção 

sobre a primeira temática introdutória da discussão - a importância do estágio para a formação 

do técnico; evitando conversas paralelas e a dispersão, a partir da qual, iniciados os trabalhos, 

todos se identificaram e discutiram as questões propostas de forma mais rica e articulada. 

 O grupo focal foi composto por seis estagiários, conforme descrito no quadro 3, 

apresentado a seguir: 

 

QUADRO 3 
ESTAGIÁRIOS QUE PARTICIPARAM DO GRUPO FOCAL 

 
Nº Sexo Turno 

das 
aulas 

Matrícula 
no curso 

Modalidade 
do estágio 

Experiência 
anterior de 

estágio 

Observações 

M1 Masc. noturno 4º período Curricular 
obrigatório 

Sim - 

M2 Masc. noturno 5º período Curricular 
não 

obrigatório 

Sim Cancelou 
estágio 
anterior 

M3 Masc. noturno Só falta o 
estágio. 

Curricular 
obrigatório 

Sim - 

M4 Masc. noturno Só falta o 
estágio. 

Curricular 
obrigatório 

Não - 

M5 Masc. manhã Só falta o 
estágio. 

Curricular 
obrigatório 

Sim Cancelou 
estágio 
anterior 

M6 Masc. noturno Concluiu o 
estágio. 

Curricular 
obrigatório 

Não Efetivado 
como treinee 

   

 Conforme nos mostra o quadro 3, dos seis estagiários que efetivamente participaram 

do trabalho, todos do sexo masculino, a maioria estava concluindo o curso – quatro deles na 

fase final de vivência de estágio curricular, condição para sua habilitação como técnico, o que 

nos leva a crer que esta experiência formativa, em que pese seja prevista na nova legislação 

para ser desenvolvida durante o curso, ainda prevalece acontecendo na etapa posterior à 

conclusão das disciplinas do curso. 



 

 Um destes concluiu recentemente o curso e foi efetivado como treinee na empresa 

onde estagiava, além de dois que mencionaram estar realizando estágio curricular não-

obrigatório. 

  Quanto ao vínculo com o CEFETPE, cinco estagiários mencionaram que estudam ou 

estudaram no horário noturno, havendo no grupo apenas um que estudava pela manhã, mas 

que estava atualmente apenas realizando o estágio, por já haver concluído as disciplinas do 

curso. 

  Essa informação nos faz perceber uma das dificuldades que os alunos têm para 

conseguir estágio. Eles destacam que as empresas têm se posicionado de duas formas: umas 

optam por abrir vagas de estágio a partir do segundo ou terceiro período do curso, o que 

favorece sua permanência por mais tempo na empresa na condição de estagiário. Este prazo, 

segundo a legislação, não pode ser superior a dois anos. Com isso, as empresas acabam por 

priorizar alunos que estudam à noite, deixando de lado os alunos matriculados em cursos 

diurnos. Outras, abrem vagas para alunos que estão próximos à conclusão do curso, que 

precisam realizar o estágio obrigatório para, assim, serem habilitados como técnicos. Os 

estagiários fazem referência à dificuldade que encontram também em conciliar o estágio e o 

período das aulas, sendo, não poucas vezes, chamados a pedir transferência de turno no 

CEFETPE, como condição para conseguir ou manter seu estágio. Essas situações são assim 

exemplificadas na fala que se segue: 

 

O estágio para os que estudam nos períodos da manhã ou da tarde não é fácil. 

Ocorreu um período aqui que tinha vários estágios aí, mas só querem quem 

está estudando a noite. No final, quando a gente termina tudo, não está devendo 

nada, então pensa em arrumar um estágio, aí vem a dificuldade porque às 

vezes a empresa quer que você esteja no segundo ou no terceiro período, quer 

pelo menos um ano de estágio.Quando a gente fez teste na empresa “X”, 

por ex., aquela menina que vinha fazer a prova, disse assim: quem tiver 

no quarto período, não tiver devendo nada, pode pegar as coisas e sair. 

Porque eles só querem vínculo de um ano, deixou bem claro lá [...] 

tiveram alguns que levantaram e foram embora (Estagiário M5). 

 

 Em termos de realização de estágios anteriores, quatro deles fizeram referência a tal 

experiência, mas dois mencionaram ter solicitado o seu cancelamento, nos seguintes termos: 

  



 

[...] pedi para sair porque a firma só queria mão-de-obra barata e eu só 

fazia limpar peça e tirar xerox (Estagiário M5); 

 

 [...] pedi para sair por conta das expectativas que a empresa me 

apresentava e a maneira de aprendizado (Estagiário M2). 

 

 Quanto à natureza das empresas em que realizaram os estágios, os participantes, ao 

serem provocados à discussão no grupo focal, fizeram referências ao estágio não apenas na 

atual empresa, mas também a experiências por eles vivenciadas anteriormente, em outras 

empresas ou por outros colegas, nos fazendo perceber que as falas estavam situadas no 

contexto de empresas de diferentes portes, estrutura organizacional, tecnológica e padrões 

produtivos, o que nos permitiu começar a refletir sobre o perfil produtivo e organizacional da 

empresa e seu impacto na natureza do estágio vivenciado. 

 Assim, com esta primeira parte da experiência, tivemos uma primeira aproximação 

da natureza da experiência de estágio vivenciada por alunos de um curso técnico do 

CEFETPE em diferentes contextos produtivos, o que serviu de contraponto importante para 

novas reflexões que foram aprofundadas posteriormente por ocasião da pesquisa propriamente 

dita sobre o estágio em empresas flexíveis. 

 As temáticas que deram seqüência ao trabalho com grupo focal foram as seguintes: a 

relação que a escola desenvolve com a empresa para a realização do estágio; preparação do 

aluno para o estágio pela escola e pela empresa; plano de estágio; rotina do estágio na 

empresa; acompanhamento do estagiário pelos supervisores na escola e na empresa; 

participação do estagiário nas atividades da empresa; dificuldades encontradas na empresa 

para a realização do estágio; forma de superação das dificuldades destacadas e a avaliação do 

estagiário pela escola e pela empresa. 

 A técnica foi aplicada de acordo com as orientações dadas no início da sessão. 

Houve um clima de interesse e de trocas entre os participantes, enriquecendo a discussão 

sobre cada temática, favorecida por essa técnica que, visa especificamente 

 

[...] captar, a partir das trocas realizadas no grupo, conceitos, sentimentos, 
atitudes, crenças, experiências e reações, de um modo que não seria possível 
com outros métodos, como, por exemplo, a entrevista ou questionários 
(MORGAN e KRUGER, 1993 apud GATTI, 2005, p.47). 

 



 

 Assim, orientados sobre a necessidade de falar um por vez, os participantes 

discorreram e interagiram entre si a partir das temáticas colocadas uma a uma por nós que, 

interferimos o mínimo possível.  

 A técnica, dessa forma conduzida, possibilitou momentos ricos de interação, em que 

os participantes se reportaram à visão dos demais para reforçá-las ou a elas se opor, e nós, no 

momento em que percebíamos o desfecho final de cada discussão, apontávamos sempre a 

próxima temática a ser discutida. 

 Ao final do trabalho, disponibilizamos um momento para observações 

complementares pelos estagiários, que aproveitaram o espaço para destacar a necessidade da 

Escola refletir sobre a forma como estavam conduzindo o estágio tendo em vista seu 

redimensionamento. 

 A partir da transcrição das fitas do grupo focal, realizamos uma análise da seqüência 

de trocas entre os participantes a partir de categorias que emergiram da discussão realizada a 

partir do roteiro de temáticas propostas, permitindo uma análise qualitativa dos conteúdos 

relevantes, recorrentes, críticos e discordantes de acordo com o que recomenda Gatti (2005). 

 Nesse sentido, delimitamos as seguintes categorias sobre as quais nos debruçamos: 

importância do estágio, preparação para o estágio, rotina e acompanhamento do estagiário. 

 

a) Importância do estágio 

 

 Os estagiários foram unânimes em ressaltar que a importância do estágio é a 

oportunidade de vivência prática na empresa, destacando a “vivência industrial” como 

oportunidade de aplicação do aprendido na escola, pois a instituição educativa não teria 

condições de se equipar com toda a infra-estrutura necessária para dar conta de uma vivência 

profissional próxima à realidade vivida concretamente na empresa, como nos mostra as 

seguintes falas: 

 

 [...] o estágio é o período em que você vai poder aprimorar as coisas 

que você viu aqui na Escola. Você pode desenvolver isso na empresa, de 

uma forma mais prática, e além da vivência que você vai despertar – a 

vivência industrial, conhecer um ambiente de trabalho diferente, saber 

que você vai lidar com pessoas diferentes. Isso enriqueceu o 

conhecimento, o currículo profissional de cada um [...] (Estagiário M1); 

 



 

[...] é para adquirir conhecimentos que a gente tem aqui [CEFETPE], 

mas quando a gente chega na empresa, ele é mais focado na parte 

prática, porque seria impossível a Escola ter todas as condições que a 

empresa tem, porque cada empresa tem suas condições diferentes, sua 

forma de trabalho [...] (Estagiário M5). 

 

 Tal visão vem ao encontro do que previa as Leis Orgânicas do Ensino Profissional 

que, na década de 1940, regulamentou o estágio como oportunidade de formação prática dos 

alunos, em virtude da precariedade das instalações das escolas da época (BRASIL, 2003). 

 Outrossim, no contexto da atual revolução tecnológica, a distância entre a realidade 

do setor produtivo e o educacional tende a ser ampliada, haja vista a dificuldade cada vez 

mais crescente das escolas federais de formação profissional acompanharem a rapidez do 

desenvolvimento tecnológico das empresas, não só pelo montante em recursos que isto 

importaria, inviabilizado pelo orçamento das escolas, mas também pelo próprio entendimento 

de que não cabe a essas escolas tal sintonia perfeita.  

 Sobre as lógicas diferentes das empresas e das escolas o Supervisor de Estágio 

destaca os efeitos do estágio, ponderando sobre os limites e exigências postas para o estágio: 

 

Enquanto a indústria investe para concorrer, a escola não consegue 

acompanhar esses investimentos em termos de atualização de 

professores, de equipamentos, de conteúdos, existe uma grande 

diferença. O estágio é o choque às vezes entre a realidade da escola e a 

realidade do mercado. Então, o que a indústria quer? É saciar suas 

necessidades. O que a escola quer? É fazer a ponte entre o que ela pode 

oferecer e o que a indústria necessita e propiciar ao aluno uma vivência 

prática sem que lhe seja imputado as responsabilidades de um 

trabalhador (Supervisor de Estágio de Mecânica do CEFETPE). 

 

 Outro estagiário fez referência à importância do estágio em termos de iniciação 

numa determinada área da Mecânica, e assim, poder focalizar em que área deverá atuar, 

confirmando uma tendência apontada na legislação de estágio ao referir-se à importância do 

estágio na “identificação mais clara das opções para a escolha profissional e para a 

organização de seu perfil de profissionalização” (BRASIL, 2003, p.11), aspecto percebido na 

seguinte fala: 



 

 

Eu tive a minha primeira experiência de estagiário no terceiro período, 

foi uma fase realmente muito complicada, você tem que estar decidindo 

se é a área que você quer trabalhar, no caso é a área de tratamento 

térmico, não é uma área tão comum para se trabalhar, a maioria da 

turma é manutenção, é uma coisa que você tem que estar decidido 

realmente se você quer aquilo.O estágio é bom por causa disso, é um 

tempo que você tem para decidir se realmente é a área que você quer, 

porque Mecânica tem várias áreas. No meu caso, caí, gostei (Estagiário 

M6).  

 

 Nesses termos, no atual contexto produtivo, a importância do estágio como etapa de 

socialização do aluno em realidades produtivas diversas parece pertinente, uma vez que a 

tendência às especializações de cada área faz surgir um sem número de ramificações 

produtivas que torna impossível às instituições escolares acompanharem tal diversificação, 

restando às mesmas o trabalho com a formação geral na área profissional com determinada 

ênfase produtiva18, em geral, pertinente à região onde se localiza a referida escola. 

  Em suas falas, também observamos que os estagiários fazem referências à 

importância do estágio como elemento de integração à realidade do mercado de trabalho, 

situando-os, especificamente, no contexto da formação que interessa à empresa e 

possibilitando uma experiência inicial fundamental para a sua futura contratação como 

funcionário, como destacado nas falas a seguir: 

 

É, também, uma forma de você entrar no mercado de trabalho, é a 

experiência inicial. Você vai ter que aprimorar aquilo que foi passado 

para você em relação às condições que a empresa lhe oferece, porque a 

realidade daqui é isso aqui que a gente vive na sala, o professor fala 

para gente como ocorre as coisas e a realidade é outra lá na empresa. 

Então, o estágio é uma porta para muita gente se abrir e conseguir 

vencer esses obstáculos, para quando vir a ser contratado já ter uma 

idéia melhor do que é o mercado de trabalho (Estagiário M5); 

                                                 
18 Para exemplificar, podemos identificar cursos técnicos em Química com ênfase em algum dos principais 
processos produtivos da área, como: petroquímica, refino de petróleo, alimentos e bebidas, papel e celulose, 
fármacos, cosmética, plásticos e borrachas, entre outros (BRASIL, 2000c). 



 

 

[...] a gente tem que contar que nem tudo que a gente vai aplicar na vida 

profissional, a gente aprende aqui [CEFETPE], mas quando você tem 

um contato com a vida profissional no estágio, você tem um aprendizado 

maior na prática e, também, até as visões que as empresas estão tendo 

sobre contratação, sobre a maneira de como o funcionário tem que ser 

(Estagiário M2). 

 

  Tais entendimentos guardam em si a visão de estágio como representativa de uma 

experiência concreta no mundo do trabalho, que é defendida como fundamental para a 

aprendizagem profissional dos técnicos e de sua possível contratação, o que muitas vezes não 

se concretiza. 

 Entretanto, é importante percebermos que tal formação obtida na empresa é 

ressaltada também como oportunidade de conhecer o perfil de funcionário que interessa à 

empresa, numa clara referência à necessidade dos estagiários se adequarem a tal perfil, pondo 

em risco uma formação crítica, remetendo-os a uma formação que tende, prioritariamente, ao 

atendimento das necessidades da empresa como condição para uma pretensa contratação, 

como assinala o Supervisor de Estágio de Mecânica do CEFETPE: 

 

[...] geralmente, como o aluno está ali na esperança de ser contratado, 

ele termina se moldando ao processo da empresa. Diz assim: 

“professor, eu sei que o certo é assim, mas lá é assim e o homem não 

ligou, quer assim e acabou”. Como ele está visando o emprego, se 

encaixar num grupo, ele vai jogar de acordo com as normas do grupo. 

Geralmente é esse o processo que se usa quando se está com dificuldade. 

Ele quer ser aceito no grupo (Supervisor de Estágio de Mecânica do 

CEFETPE). 

 

 Ferreira (2003) defende o uso do estágio como estratégia de investimento 

fundamental para a empresa, pois possibilita às organizações 

  

[...] descobrir, em seu próprio espaço, o profissional ideal para desempenhar 
suas atividades estratégicas, pois ela própria o terá formado, adaptado a sua 
cultura [...] (FERREIRA, 2003, p. 23); 



 

 

[de forma a] contar com um profissional sem vícios, que foi formado de acordo 
com seus critérios, e que pôde ter seu desempenho validado durante um lapso de 
tempo satisfatório para confirmar sua capacidade (FERREIRA, 2003, p.30). 

 

 Também, a existência do programa de estágio na empresa representa não apenas a 

oportunidade de formação dos profissionais necessários à empresa, imbuídos de sua lógica e 

cultura organizacional, mas também a oportunidade de baratear os custos, como assinala 

ainda Luz (1999): 

 

À medida que as empresas forem abrindo novas vagas de estágio estarão 
usufruindo a possibilidade de conhecer o potencial de diversos profissionais. 
Isso permitirá que, ao longo do tempo elas formem um banco de talentos do 
qual poderão valer-se em suas futuras contratações, reduzindo custos com 
seleção de pessoal e despesas com anúncios ou agências de empregos. Ainda 
terão a vantagem de poder contratar o estagiário com o salário inicial da 
categoria, o que não seria possível se fosse buscar o profissional experiente no 
mercado (LUZ, 1999 apud FERREIRA, 2003, p.12). 

 

 Assim, a adoção de programas de estágio proporcionar às empresas condições de 

direcionar a natureza da formação dos estagiários, mas também a de reduzir gastos 

operacionais com a seleção e a contratação de alguém com a experiência de mercado pagando 

salário inicial, utilizando-se, para isto, da formação do “banco de talentos”, que funciona, 

literalmente, como um exército industrial de reserva19, mais ainda disposto e afinado com os 

propósitos e interesses da empresa.  

 Sobre esse interesse Nathanael (2006, p.169) acrescenta: 

 

O que torna esses treinandos tão atraentes? Há o consenso entre os gestores 
mais modernos de recursos humanos que os recém-formados não possuem 
vícios adquiridos em outras organizações, não temem desafios e são movidos 
por uma enorme vontade de crescer, que os transforma em instrumento de 
oxigenação das estruturas, pois trazem novas idéias e novos questionamentos 
para dentro das organizações. 

 

 Dessa forma, os aspectos apontados nos impulsionou a ampliar o entendimento 

dessa atividade educativa tão pouco explorada no contexto da educação profissional, nos 

                                                 
19 Para Marx (1988), o Exército Industrial de Reserva é composto por uma população trabalhadora excedente que 
estará disponível para ser explorada de acordo com as necessidades variáveis da expansão do capital. Ela é 
necessária à acumulação de riqueza no sistema capitalista. 
 



 

remetendo à necessidade de compreendermos melhor as nuances que a formação do técnico 

vêm recebendo a partir do estágio. 

 

b) Preparação para o estágio 

 

 A articulação do CEFETPE com as empresas é apontada pelos estagiários como 

incipiente, dessa forma, há reflexos sérios na preparação dos alunos para iniciarem o estágio 

nas empresas. Eles se ressentem da ausência de uma preparação para o estágio promovida 

pela Escola, restando a eles apenas tal preparo pela própria empresa, como destacamos a 

seguir: 

 

É como a gente estava debatendo antes, a gente não tem, infelizmente, 

esse direcionamento... se tivesse uma maneira de fazer um 

direcionamento, pegava essa turma aqui e vou mandar fazer o teste lá, 

chegava, juntava tudinho e “Olhe, vocês vão fazer um teste na empresa. 

A empresa é assim, assim, assim, é mais ou menos assim. Vocês vão 

trabalhar mais ou menos com isso”. Assim, dá para você chegar na 

empresa mais ou menos sabendo como é o ambiente, infelizmente, não 

tem sido assim essa preparação (Estagiário M2). 

 

 Sobre o acompanhamento do estágio pela Escola, a coordenadora do CIE-E do 

CEFETPE ressaltou a existência de uma disciplina de Orientação de Estágios, prevista na 

matriz curriculares dos cursos técnicos, que foi abolida com a Reforma da Educação 

Profissional só permanecendo, atualmente, no currículo do Curso Técnico de Saneamento. No 

trabalho dessa disciplina, os alunos tinham um contato sistemático com a Supervisão e algum 

funcionário da área técnico-pedagógica, nos seguintes termos: 

 

Antigamente tinha a participação do CIE-E através de uma pedagoga, 

que era responsável por 3 ou 4 cursos e a assistente social que era 

responsável pelo restante dos cursos. As duas sempre estavam presentes 

às reuniões, agora como nós não temos condições de ter pessoas 

presentes à reunião, fica só por conta do Supervisor de Estágio [...] 

tinha uma orientação que era colocada no horário da escola. Nessa 

orientação, parte era feita pelo setor de Psicologia e parte era feita pelo 



 

Supervisor de Estágio. A parte de Psicologia se referia a todas as 

informações em termos comportamentais e a respeito de processo de 

seleção, de entrevista, de postura do aluno, isso hoje foi se dissolvendo 

no tempo. Quando aconteceram as mudanças dos currículos, 

principalmente com a Reforma, foi tirado do horário, então, só 

permaneceu no curso de Saneamento (Coordenadora do CIE-E do 

CEFETPE). 

  

 Essa experiência de Orientação para Estágio, como componente curricular, 

estruturado em matriz com carga horária própria, nos remete à legislação que previa a 

responsabilização da disciplina Estágio Supervisionado pelo estágio em curso de formação de 

professores, o que foi abolido, recentemente, por se considerar que a prática deve ser o 

princípio articulador do curso, permeando todas as disciplinas e o estágio não deve ser 

circunscrito ao âmbito de apenas uma disciplina.  

 Entretanto, caso a extinção dessa disciplina do CEFETPE tivesse como base uma 

preocupação de cunho pedagógico, poderíamos inferir que medidas seriam tomadas no 

sentido de garantir que, pelo menos, o trabalho antes feito pela supracitada disciplina fosse 

incorporado por um conjunto de componentes curriculares articulados, o que não nos parece 

ter ocorrido, haja vista as referências postas anteriormente pelo CIE-E e pelos estagiários. 

Assim, percebemos que a lacuna deixada pela extinção da disciplina não foi preenchida a 

contento, deixando o estágio comprometido em seu acompanhamento pela Escola, o que 

discutiremos posteriormente. 

 Em termos de preparação na empresa, é destacada a existência, em geral, de um dia 

de integração em que os estagiários conhecem a sua filosofia, visitam suas instalações e 

recebem orientações sobre normas a serem seguidas e direitos que passam a ter, mas também 

foi assinalado que há casos em que eles são simplesmente orientados a assumirem seus postos 

de imediato, sem um cuidado maior com uma preparação prévia para estagiar naquela 

empresa específica, como destacado pelo estagiário a seguir: 

 

[...] varia muito de empresa para empresa, porque tem empresa que tem 

essa preocupação, de fazer a integração, de chegar: “olhe, o que a gente 

tem aqui... O negócio de segurança é assim, assim, assim, a gente 

trabalha com Brigada, telefone de emergência parará, parará, parará”. 

Como também tem empresa que pega o cara e: “Olhe, está aqui, passe 



 

ali no almoxarifado, pegue sua farda e volte para você começar a 

trabalhar” (Estagiário M2). 

 

 O cuidado com a preparação do estagiário é recomendado por Ferreira (2003, p.96), 

ao destacar a importância da integração na empresa, como a primeira oportunidade de contato 

com a organização em que este passará a atuar, devendo o estagiário ser 

 

[...] informado sobre a cultura da empresa, suas principais atividades, sua 
posição no mercado, os principais concorrentes e também será orientado sobre o 
desenvolvimento do seu estágio: quem será o seu coaching, qual o seu principal 
setor de atuação, suas principais obrigações, rotina de horários e os benefícios 
que lhes serão concedidos. 

 

 Assim, após a visão desta etapa inicial de integração na empresa, convém nos 

reportarmos à rotina do estagiário, de forma a nos determos no estágio propriamente dito, o 

que faremos no próximo item. 

 

c) Rotina do estágio 

 

 Os estagiários destacaram a existência de uma certa regularidade de atividades que 

desenvolviam, numa rotina que se assemelhava à dos funcionários. Relataram, em geral, 

desenvolverem as atividades específicas do setor no qual estavam estagiando em observância 

ao plano de estágio aprovado. Houve uma preponderância de estágios na área de manutenção 

de máquinas, como nos mostram as seguintes referências: 

 

Tem essas coisas de cumprir o horário e ter uma rotina diária para a 

gente fazer: acompanhamento de algumas máquinas, o comportamento 

dessas máquinas com relação às manutenções que ocorreram com ela e 

as condições que elas se encontram e, após isso, eu vou partir para 

outras máquinas, e quando eu termino essa rotina, eu entro na área de 

manutenção (Estagiário M5); 

 

[...] lá a gente tem mais uma rotina semanal, tem um roteiro de 

lubrificação que a gente pega já na segunda-feira com o equipamento e o 

lubrificante necessário, a quantidade, o material, com a data porque tem 



 

umas que são mensais, outras que são semanais, e assim vai [...] 

(Estagiário M2). 

  

 Tal situação é identificada pelo Supervisor, que ressaltou haver a prevalência de 

estágios com foco na manutenção mecânica, o que resulta em um estágio pouco compatível 

com o trabalho do técnico ou, mesmo, a sua exploração como substituto de funcionário, como 

nos mostra a seguinte fala: 

 

[...] 90% do mercado é manutenção, é manter o que já existe e consertar 

quando quebra. É, mantendo, cumprindo um programa pré-existente, só. 

E os operadores mantenedores, tomaram lugar do antigo peão, que era o 

operador de máquinas. O empresário bota um nome bonito: operador 

mantenedor. Antes, ele tinha o operador e o mecânico para consertar 

quando quebrava, agora ele tem as duas funções num cara só. O técnico 

opera e também mantém. Eu digo: Para fazer o que você está fazendo, 

precisa ser técnico? - “Não”. Inclusive deve ter pessoas lá, que não têm 

curso técnico nenhum e é teu colega. - “É”. Então, porque que você está 

fazendo isso aí? (Supervisor de Estágio de Mecânica do CEFETPE). 

 

 Alguns alunos nos alertam para o fato do estágio assumir uma conotação de 

execução de tarefas repetitivas, o que resulta em aprendizagens pouco enriquecedoras sob o 

ponto de vista técnico-científico, não favorecedora, nos moldes apontados, de condições 

objetivas para uma formação que ultrapasse a mera preparação para ocupação de postos de 

trabalho, assemelhando-se a formas de emprego disfarçado, conforme assinalado na seguinte 

fala: 

 

E se você analisar direitinho, essas tarefas que o estagiário acaba 

fazendo é dever do funcionário. Ele pega você, passa todos os detalhes 

daquela tarefa, você vai passar um ano de estágio fazendo aquilo, só 

fazendo, só fazendo, renovar contrato e continua fazendo, porque a mão-

de-obra do estagiário é bem mais barata que o funcionário, claro! O 

estagiário vai fazer a mesma coisa que o funcionário faz, então, para a 

empresa é uma maravilha (Estagiário M1). 

 



 

 No contexto dessa discussão, é importante que situemos que algumas situações 

como as citadas anteriormente também chegam a serem identificadas pelo Supervisor de 

Estágio de Mecânica do CEFETPE. O mesmo ressalta que muitos estagiários, por conta da 

bolsa-estágio ou da expectativa de contratação, vêm se submetendo em desenvolver 

atividades não compatíveis com as atividades de um técnico. Ele aponta que as empresas 

acabam por pressionar os alunos, que se vêem diante de sérios dilemas, saber: 

 

[...] quando esses alunos vêm pedir para renovar estágio e eu digo que 

não posso renovar o estágio e eles dizem: “mas eu vou perder o meu 

dinheirinho no fim do mês”. Eu digo: “Olha, isso aqui não é banco de 

emprego, isso aqui é escola, se a empresa gostou de você, está pedindo 

para renovar, que ela banque o ônus social, lhe contrate, pague seu 

INSS, FGTS e pronto” Aí começa a infernizar o aluno, fazer guerrinha: 

“não, veja bem, nós queremos ficar com você, mas nós não temos vaga 

agora...” Pressiona e coloca o aluno pra fazer pressão no professor. Aí o 

professor imprensa daqui, a empresa imprensa de lá e aluno fica 

doidinho no meio (Supervisor de Estágio de Mecânica do CEFETPE). 

. 

 Nessa perspectiva, a julgar por algumas situações apresentadas pelos estagiários, o 

estágio na empresa, por vezes, está bem distante do que apregoa a legislação, que o assinala 

como mais que uma mera oportunidade de prática profissional ou “treinamento em serviço”, 

mas devendo ser 

 

[...] essencialmente, uma oportunidade de integração com o mundo do trabalho, 
no exercício da troca de experiências, na participação de trabalhos em equipe, 
no convívio sócio-profissional, no desenvolvimento de valores inerentes à 
cultura do trabalho, bem como na responsabilidade e capacidade de tomar 
decisões profissionais, com crescentes graus de autonomia intelectual (BRASIL, 
2003, p.10). 

 

 Diante desse panorama, é possível compreender o posicionamento crítico do 

Ministério Público do Trabalho diante da utilização ilegal do estágio, ao ressaltar que o 

mesmo tem sido submetido a um processo de precarização, destacando que apesar 

 

de tudo o que está escrito, os estágios continuam a ter, em sua grande maioria, 
três características principais: para as empresas, constituem uma fonte de mão-



 

de-obra barata; para os estudantes, constituem uma fonte de renda; para as 
instituições do mundo do trabalho, principalmente para a área da Fiscalização, 
um problema (BRASIL, 2003, p.18). 

 

d) Acompanhamento do estagiário 

 

 Na visão dos estagiários, o estágio dos alunos na empresa, com ênfase na prática, 

ocorre sem sintonia alguma com o que está sendo trabalhado ou previsto pela instituição 

escolar, que trabalha com ênfase nos conhecimentos teóricos. Para eles, a vivência do estágio 

possui uma estrutura e conteúdos próprios e não discutidos com a Escola, inexistindo uma 

articulação efetiva e substancial entre essas instituições, como apresentaremos posteriormente. 

 Tal entendimento sobre estágio nos remete à concepção de estágio numa perspectiva 

dualista, que pressupõe a relação teoria-prática dicotômica, em que há a separação entre 

teoria, ensinada na escola, e a prática, aplicada na empresa, numa total autonomia de uma em 

relação à outra (CANDAU, 1990). 

 Os estagiários relataram ter, de forma mais consistente, apenas o acompanhamento 

pelo Supervisor da empresa, demonstrando insatisfação pela falta de acompanhamento pela 

Escola, in loco, na empresa. Eles inferem, como assinalado anteriormente, que tal omissão 

favorece a exploração do estagiário pelas empresas, como destacamos a seguir: 

 

Era importante também que a Escola designasse uma pessoa assim para 

acompanhar mesmo de perto o estágio, diretamente com o Supervisor da 

fábrica, para saber como está acontecendo, como é que está se 

desenvolvendo, com isso surgiria uma preocupação maior da empresa 

com relação a seu estagiário e minimizaria também a situação de, como 

disse aí, de pequenas, médias ou grandes empresas pisarem nos 

estagiários. Existiria uma preocupação maior da empresa, vão saber que 

existe um acompanhamento da Escola diretamente ligado a ela [...] 

(Estagiário M1). 

 

 Como assinalamos anteriormente, os estagiários relataram que as atividades foram, 

muitas vezes, repetitivas e resultaram em aprendizagens pouco enriquecedoras, isto fez com 

que alguns optassem por solicitar da Escola o cancelamento do estágio. Nesse sentido, houve 

um certo consenso no grupo de estagiários entrevistados em considerar que muitas 



 

dificuldades ou problemas encontrados no estágio têm relação estreita com a ausência de um 

trabalho mais efetivo da parte da Escola em termos de acompanhamento do aluno, a saber: 

 

[...] essa integração escola-empresa diretamente deveria ser maior, 

porque o aluno pode ter um estágio bem abrangente, passar por toda 

área da empresa ou não [...] pode pegar você e dizer: “olhe, você vai 

passar um ano especializado nisso aqui, você vai limpar essa peça, vai 

fazer isso, vai fazer aquilo”. Eu passei por uma empresa, toda semana 

vinha uma lista de manutenção preventiva, aquela rotina, eu estava 

vendo a hora saber vai ter tal peça, tal peça, de tanto que eu sabia. O 

que isso está acrescentando no meu conhecimento? Nada. Aí é a atitude 

que você procurar o que é melhor para você, dar um basta neste estágio, 

eu quero uma coisa melhor para mim, você cobra, se a empresa não 

retornar para você, você vai sai (Estagiário M1); 

 

O que muitas vezes acontece, é que a gente já chega na empresa solto, 

não existe plano de estágio eficiente. No meu caso, cheguei e “Vai para 

o tratamento térmico, tu “é” forno, vai para o forno aprender”, eu nem 

tive acompanhamento da empresa, acompanhamento correto, nem tive 

acompanhamento correto da Escola, lá eu ia tirar dúvida, correr para os 

professores: “Professor!” Não existe um elo entre Escola e empresa, 

não, na minha empresa eu sou estagiário, nesse ângulo, empresa-escola-

estagiário, você está solto ali, depende de sua dedicação, seu jeito de 

estar levando as coisas...(Estagiário M6). 

 

Diante de tal situação, percebemos uma certa indignação da parte de alguns 

estagiários, que não aceitaram algumas condições impostas pelas empresas e assumiram o 

protagonismo da sua formação, solicitando rescisão de contrato por resistirem a se 

submeterem a uma experiência desqualificante. Entretanto, tal postura não pode ser 

generalizada, sendo destacado por um estagiário que poucos são os que param para refletir 

sobre seu papel como estagiário, conforme podemos perceber na seguinte transcrição: 

 



 

Qual a função do estagiário na empresa? Aprender. A partir do momento 

que você aprende determinada tarefa, e ficar só nela [...] ôpa, não, eu 

sou um estagiário, eu não tenho obrigação de fazer isso aqui não, estou 

aqui para aprender. A maioria não diz isso e continua o estágio 

(Estagiário M1). 

 

 No mesmo sentido seguem as considerações feitas pelo Supervisor de Estágio do 

CEFETPE, que reconhece a fragilidade do mecanismo de “acompanhamento” de estagiários 

que adota: 

 

[...] e por essa dificuldade de ir na empresa, eu tenho que acreditar no 

que o aluno diz e no que o supervisor dele diz. E dizem coisas durante 

as reuniões mensais, que quando ele chega na final, a gente vê que não 

tem densidade Já teve casos de aluno ficar muito chateado comigo 

porque eu não recomendo a renovação do estágio porque ele não vai ter 

nada a mais para aprender nessa empresa e eu tenho que ter muito 

cuidado e custa convencer o aluno a brigar por uma coisa melhor 

(Supervisor de Estágio de Mecânica do CEFETPE). 

 

 Ainda, sobre a falta de acompanhamento pela Escola, foi reconhecido por dois 

estagiários a dificuldade em se viabilizar um acompanhamento mais efetivo por conta da 

insuficiência de pessoal para se deslocar para locais diversos, o que também foi assinalado 

anteriormente pelos representantes do CEFETPE, mas mesmo assim, reforçaram a 

necessidade de criação de mecanismos para melhoria do acompanhamento, pelo menos nos 

casos em que há denúncias ou queixas da parte dos estagiários, a saber: 

 

[...] muitas vezes a gente relata nessas reuniões dificuldades, mas eu não 

vi ninguém ainda, chegar assim e dizer: “Eu relatei uma dificuldade e a 

Escola designou uma pessoa para ir”. Eu sei que a dificuldade é grande 

para a Escola designar uma pessoa para ir a tantos lugares, mas a 

Escola tem que bater em cima desse foco principalmente das pessoas que 

relatam dificuldades que estão tendo na empresa (Estagiário M5); 

 



 

[...] se existisse esse acompanhamento direto da Escola com a empresa, 

as empresas iam se ver obrigadas a dar um suporte maior a esse 

estagiário, não vou dizer que ia acabar com esse problema de 

exploração do estagiário, mas que ia minimizar muito, ia, com certeza 

(Estagiário M2). 

 

 Quanto ao acompanhamento pelo Supervisor da empresa, foi destacado que este, em 

geral, é feito por meio de observações e questionamentos no dia-a-dia ou em momentos 

especiais com periodicidade variável utilizando-se de estratégias específicas e formulários de 

avaliação, enfocando questões relativas a dificuldades, apoio recebido e necessidades para 

aprimorar as aprendizagens advindas dessa experiência, a saber: 

 

No meu caso é mensal, meu supervisor pede um relatório, aí a partir do 

relatório ele acompanha o estágio e está sempre perguntando o que é 

que eu estou achando do estágio, se estou tendo alguma dificuldade, 

como é que eu estou sendo tratado pelos meus colegas de trabalho, se o 

pessoal está me dando apoio, se eu tenho alguma dúvida, se o pessoal 

tira...(Estagiário M2); 

 

A empresa que eu estou estagiando agora, o supervisor sempre conversa, 

não diariamente, mas está sempre conversando, falando: “Olha, você 

deve fazer mais isso, sair mais daquela área, vem mais para cá, procura 

aprimorar mais isso” E a cada três meses, nós fazemos uma 

apresentação sobre o que foi feito para a Direção da empresa, no 

auditório, apresentamos o que fizemos, de tal período a tal período 

(Estagiário M1). 

 

 Houve a apresentação apenas de uma situação em que o estágio é avaliado em 

termos de conteúdos das atividades desenvolvidas no setor. Na situação, o supervisor avalia o 

conhecimento que o mesmo tem das máquinas, os processos desenvolvidos e o andamento 

desses processos, numa perspectiva avaliativa que extrapola a mera identificação da satisfação 

do estagiário com o estágio, pois funciona, também, como avaliação do seu conhecimento 

sobre o funcionamento do setor, conforme descrito na seguinte fala: 

 



 

[...] com quarenta e cinco dias, o encarregado me chamou e uma 

provinha, no setor que eu estava, ele perguntou as partes principais da 

máquina, a distribuição de cada mecânico, a tarefa que cada mecânico 

fazia, o planejamento de manutenção das máquinas, o que vai ser 

trocado. Ele fica perguntando: o mecânico tal, ele faz o quê? Qual a 

parte da mecânica que ele é responsável? (Estagiário M4). 

 

 Entretanto, o mesmo estagiário ressaltou que o foco da avaliação nessa empresa é 

analisar o andamento do estágio com vistas a sua renovação, sendo dada ênfase a critérios de 

avaliação centrados em aspectos atitudinais e comportamentais, a saber: 

 

Essa avaliação que eu faço, ela passa pela mão do encarregado, do 

gerente e da psicóloga da empresa, então, é uma avaliação que vê se 

você está capacitado para continuar ou não no estágio. É a iniciativa, 

responsabilidade, dinamismo, várias coisas, relacionamento com os 

colegas, relacionamento com seu chefe (Estagiário M4). 

 

 Outro estagiário ressaltou que a empresa em que estagia não adota sistemática de 

avaliação a partir de relatórios escritos, utiliza-se do relatório mensal que a Escola exige dele, 

destacando que tal exigência impulsionou, na empresa, um certo cuidado de acompanhar o 

que os estagiários estão fazendo e relatando aos supervisores na Escola. Isto nos permitiu 

inferir que a ação da Escola pode influenciar de alguma forma no estágio, entretanto, não 

necessariamente de forma tão significativa como se pretende, sendo necessário explorar 

melhor tal questão.  

 Em que pese a maioria dos estagiários assinalem a preocupação das empresas em 

seguir um plano de estágio, tal cuidado é de certa forma relativizado em função das 

necessidades da produção, sendo destacado o caso de deslocamento de estagiário do seu setor 

para substituir um funcionário: 

 

O plano de estágio às vezes foge do que foi programado, devido à 

necessidade da fábrica. Então, devido ao problema da indústria, você vai 

se adequar ao que ela está necessitando, e às vezes você pode seguir o 

que está no plano de estágio, mas eu acho que varia muito devido ao 

problema da empresa no momento[...] (Estagiário M3); 



 

 

Eu consegui seguir [o plano] até uns três meses, aí depois por 

necessidade da empresa, um funcionário saiu de um setor, eu fiquei no 

setor no lugar dele, aí nesses quatro meses eu não consegui conciliar 

muito o plano (Estagiário M4). 

 

 Nessa mesma direção, conforme pudemos perceber nas falas anteriormente 

transcritas, reflete o Supervisor de Estágio do CEFETPE, que assinala a existência de desvios 

do estágio de sua função educativa, corroborando para a exploração do estagiário como 

substituto de funcionários e aponta que, por vezes, não consegue perceber tal exploração 

porque os formulários de estágio, a exemplo dos planos e relatórios, não refletem a realidade 

do andamento dessa experiência na empresa, sendo, pois, burlados, inclusive com a 

aquiescência dos próprios estagiários:  

 

[...] os alunos falam que existem casos de empresas que colocam uma 

coisa no plano e eles fazem outras e com medo de perder a bolsa, eles 

ficam calados O aluno está visando hoje muito a bolsa que recebe.Ele se 

submete a tudo (Supervisor de Estágio de Mecânica do CEFETPE). 

 

 A partir das referências até aqui tratadas sobre a vivência do estágio de alunos do 

Curso de Mecânica Industrial do CEFETPE, podemos perceber a prevalência do foco na 

aprendizagem prática. Esta seria acrescida à teoria “vista” na Escola, aproximando-se de uma 

relação teoria-prática dicotômica e dissociativa. 

 O estágio é direcionado ao sabor da oscilação das necessidades da empresa em 

termos de ritmo e variação do foco da produção, mas também, o que é grave, da carência de 

pessoal para “rodar” a produção. Alguns estagiários, por sua vez, tendem a submeter-se a tal 

situação, distanciando-se de uma “experiência prática coerente com sua linha de formação” 

(BRASIL, 1977). Assim, a natureza do estágio estaria privilegiando a produção em 

detrimento de sua dimensão educativa, traduzindo-se, pois, numa alternativa de redução de 

gastos para a empresa. 

 Entretanto, foi destacado que o estágio poderia contribuir para situar os alunos na 

realidade do mercado de trabalho, inserindo-os numa prática profissional concreta que 

favoreceria sua iniciação em determinada área da Mecânica. 



 

 As considerações feitas pelos estagiários nos fizeram inferir como é efêmera a 

participação do CEFETPE no acompanhamento dos estágios, deixando os alunos submetidos 

às prescrições e imposições da empresa, se omitindo de sua responsabilidade nesse ato 

educativo definido em lei como de sua responsabilidade. 

 Assim, a relação CEFETPE e empresas tem se mostrado pouco consistente, 

dificultando uma interface importante entre esses segmentos formativos – escola e empresa, 

aspecto que aprofundaremos, posteriormente. Outrossim, podemos assinalar que a falta de 

acompanhamento dos alunos no estágio pela instituição educativa tem favorecido à empresa 

exercer uma influência maior na formação dos estagiários. 

 Percebemos, ainda, que o estágio tem assumido conotações muito diversas, inclusive 

em empresas de arranjos produtivos e desenvolvimento tecnológico e gerencial diferentes, 

mas sempre com o propósito de “moldar” o estagiário à sua política, favorecendo uma 

formação focada em conhecimentos mais complexos ou mais pontuais a depender do interesse 

específico de cada empresa e setor produtivo em questão. 

 Assim, diante das considerações e questionamentos levantados sobre a experiência 

de estágio de alunos do CEFETPE, nos interessa aprofundar, especificamente, a vivência do 

estágio no contexto das três empresas flexíveis escolhidas para esta pesquisa, o que faremos 

após a caracterização das mesmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 3. CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS FLEXÍVEIS CAMPO DE 

ESTÁGIO 

 

 Neste capítulo, apresentaremos uma breve caracterização das três empresas lócus de 

nossa investigação, identificadas como empresas Alfa, Beta e Gama, nos reportando às 

especificidades que o modelo de acumulação flexível assumiu nas mesmas, considerando o 

conjunto de inovações de natureza tecnológica e organizacional nelas implantado.  

 Como a estrutura organizacional e tecnológica das empresas é traduzida num 

conjunto de medidas de várias naturezas, funcionando de forma dinâmica e, na maioria das 

vezes, articulada, esta caracterização não tem a pretensão de captar todo o movimento das 

empresas, mas buscaremos, essencialmente, priorizar a discussão dos elementos que a 

caracterizam como empresas flexíveis, apresentando o estágio atual de flexibilização nas 

mesmas. 

 Assim, essa breve caracterização não pretende dar conta da complexidade e 

variedade de medidas tomadas por cada uma das empresas para se engajar no modelo de 

acumulação flexível, até porque as empresas impõem certos distanciamentos que não nos 

favorece uma visão completa dos processos produtivos e organizacionais implementados. 

Entretanto, os dados coletados foram suficientes para identificá-las como empresas flexíveis, 

embora assumindo formas peculiares de flexibilização, até porque, como salienta Salerno 

(1994), a flexibilidade e integração não são propriedades únicas e homogêneas dos sistemas 

de produção. Estas assumem formas diferenciadas em diferentes países e em empresas nos 

seus diferentes setores, a depender do tipo de produto que produzem, o processo, o mercado, 

as relações de trabalho e a estratégia competitiva praticada pela organização. 

 Para discutirmos a questão da flexibilização das empresas pesquisadas, 

focalizaremos nossa atenção nos seguintes aspectos: visão geral das empresas, adoção de 

sistema de automação flexível (máquinas flexíveis); e, por fim, gestão de processos (novas 

formas de organização do trabalho). Todavia, convém ressaltar que tais aspectos não se 

encontram assim tão demarcados na realidade. Tal separação tem por objetivo facilitar a 

compreensão de cada aspecto discutido e a conseqüente caracterização das empresas como 

flexíveis considerando os diversos aspectos destacados que, na realidade, se articulam e se 

interpenetram na dinâmica produtiva das empresas.  

 

 

 



 

3.1. Visão geral das empresas 

 

 As empresas pesquisadas possuem um perfil diferenciado. Neste item, assinalaremos 

essas nuances, especificando referências sobre a origem das mesmas, ramo de atuação, 

missão, principais produtos, mercado consumidor e porte, considerando o número de 

funcionários. 

  A indústria Alfa, de origem familiar, foi criada há 32 anos e pertence ao ramo de 

tintas e revestimentos. Produz 95 tipos de produtos e mais de 850 itens, com capacidade 

produtiva de 4 milhões de litros/mês. Sua produção destina-se ao mercado interno, entretanto, 

começa a penetrar no mercado externo, exportando atualmente para a Angola. 

 Construída numa área de 77 mil m2, essa empresa industrial é considerada de médio 

porte por possuir 257 funcionários, sendo 100 destes envolvidos diretamente na produção. Em 

seu planejamento estratégico define como seu Negócio “proteger ambientes e promover o 

bem-estar através das cores” e como Missão: “produzir e comercializar tintas e revestimentos 

respeitando às necessidades dos nossos clientes, colaboradores e fornecedores, buscando o 

crescimento contínuo, com qualidade, rentabilidade e responsabilidade social e ambiental”. 

 A indústria Beta é considerada empresa de grande porte, possui atualmente 1035 

funcionários e pertence ao segmento metal mecânico. Em outros tempos, fez parte de um 

conglomerado de 19 empresas distribuídas em doze países estratégicos, sob o ponto de vista 

mercadológico. Atualmente, se identifica como empresa brasileira e possui duas unidades 

independentes: uma na Região Metropolitana de Recife, em Pernambuco, lócus de nossa 

pesquisa, e a unidade da Zona Franca de Manaus, que passou a operar em 2003. 

  Em sua Missão, destaca como foco “[...] satisfazer com excelência as expectativas 

dos fabricantes de autoveículos, motores e de outros clientes [...]”, bem como “[...] 

desenvolver e aplicar tecnologia de nível internacional e destacar-se como empresa flexível 

no atendimento de seus clientes”. 

 As atividades da empresa começaram em 1935, em São Paulo, sendo inaugurada a 

unidade Pernambuco em 1975, com maquinaria moderna que a habilitou a fornecer peças 

originais diretamente às montadoras.  

 Em 1979, a Honda Motor do Brasil Ltda se associou à empresa, sendo 

implementado um amplo programa de investimento e expansão. Em 1995, a Honda assumiu o 

controle acionário da empresa, associando-se, em 1997, a uma empresa japonesa, que 

implementou novo processo de ampliação e modernização do parque industrial e assumiu, em 

1998, o controle acionário da mesma.  



 

  A unidade de Pernambuco fabrica engrenagens para câmbio e extracâmbio, eixos de 

partida e de balanceamento, tambor de mudança de velocidade, coroas, pinhões de 

transmissão e outros componentes e conjuntos mecânicos de alta precisão utilizados em 

motocicletas e automóveis produzidos por grandes indústrias em todo mundo. Sua produção 

mensal atualmente é de 2 200 mil peças. 

 Mais de 90% da sua produção é voltada para a fábrica de motos Honda e o restante 

direcionado para a Fiat, Ford, MVM Motores Diesel Ltda e International. Seu faturamento, 

em 2003, foi na ordem de R$ 120 milhões (DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 2003). 

 A indústria Gama, também pertencente ao setor industrial metal-mecânico, foi 

fundada em 1964, para fornecer equipamentos destinados às Usinas de Álcool da Região Nordeste. 

Desde 1987, integrou-se a um conglomerado de indústrias brasileiras que constitui o maior 

parque industrial privado brasileiro detentor de diversas indústrias no setor de cimento, 

alumínio, papel, químico, entre outros.   

  A partir dessa integração, o investimento tecnológico e no aprimoramento da qualidade vem 

ampliando de forma significativa sua inserção no mercado de equipamentos e serviços, estando 

atualmente atendendo não a penas ao mercado regional, mas a todo do país. 

 Fabricante de bens de capital, a empresa Gama atua em diversos segmentos de 

mercado tais como, cimento, siderurgia, química e petroquímica. Sua linha de produtos é bem 

diversificada, direcionada aos seguintes segmentos de mercados: indústrias Químicas e 

Petroquímicas, Siderúrgicas, indústrias de Papel e Celulose, indústrias de Cimento e Mineração, 

Usinas e Refinarias de Açúcar e indústrias em geral. 

  A empresa, com 21.647 m2 de área construída e área total de 55.000m2, conta 

atualmente com 265 funcionários, sendo 16 engenheiros e 28 técnicos, e, aproximadamente, 

140 trabalhadores operando diretamente na produção. É considerada de médio porte. 

 Com os recursos disponíveis em termos de equipamentos, área construída e mão-de-

obra especializada, a empresa Gama tem condições de processar aproximadamente 350t 

aço/mês. 

 Em sua missão, prevista em sua política de qualidade, a empresa se propõe a 

 

atender as necessidades dos nossos clientes, fornecendo produtos e serviços em 
conformidade com os requisitos especificados e com os preços competitivos, 
procurando atingir uma maior lucratividade nas encomendas, através da redução 
dos custos industrializados e administrativos, em função do constante 
aprimoramento dos processos da empresa, obtidos pela participação da empresa, 
obtidos pela participação dos seus funcionários utilizando meios e condições 
adequadas (Dossiê da Empresa, 2006). 



 

3.2. Adoção do sistema de automação flexível (máquinas flexíveis) 

 

 Nesse item, procuraremos apresentar o nível de inovação tecnológica de cada 

empresa, identificado pela introdução de máquinas flexíveis na produção. Estas são 

caracterizadas pela variedade de produtos que é capaz de produzir, segundo a programação 

prévia de um computador a ela acoplado, o que favorece a flexibilização da produção, a 

integração de setores e de máquinas (FRIGOTTO, 2000). 

 A empresa Alfa só recentemente vem se inserindo num processo de reestruturação 

produtiva. Nesse sentido, a inovação organizacional e tecnológica tem sido considerada 

fundamental para a consecução dos seus objetivos. 

 Seu processo produtivo é estruturado para a produção de tintas sintética, látex e 

automotivas. Para ilustrar como se dá tal processo, situaremos as referências apresentadas 

pela empresa sobre a linha de produção de tinta látex e sintética, a que tivemos acesso: 

 

No Setor da produção, a primeira etapa é o pastamento, onde se forma 

uma base a partir de um processo preciso de adicionamento das 

matérias-primas previamente definidas e pesadas. Depois de sua 

homogeinização, a massa é enviada por tubulação para o tanque de 

diluição ou completagem. Quando o produto pretendido é massa, a 

produção se dá em etapa única, não sendo necessária sua diluição ou 

completagem, sendo, assim, liberada para o envase. Quando a linha de 

produção é tintas, a matéria-prima vem pesada previamente e os 

funcionários seguem a fórmula prescrita com a seqüência de adição 

dessa matéria-prima e dos aditivos. Isto se dá por meios de mecanismos 

automáticos e, em seguida, é feita sua transferência para o tanque de 

diluição. Caso sejam tintas pigmentadas, os coloristas conferem cor à 

tinta seguindo um padrão. No envasamento, as tintas descem pela 

tubulação e são envasadas diretamente na embalagem, para, então, 

serem paletizadas e disponibilizadas para distribuição, estocagem ou 

imediatamente para expedição. O processo de produção da tinta látex 

tem equipamentos diferentes, mas a concepção do processo é uma só – 

dispersão e diluição, que é a completagem. A dispersão é feita não 

apenas no dispersor, sendo necessários os moinhos de areia, pois a linha 

sintética tem uma cobertura muito fina, são, geralmente, de autobrilho, 



 

e, por isso, necessitam de uma dispersão mais refinada para conferir seu 

brilho característico. Os pigmentos também têm que ser bem triturados 

até conferir a fineza adequada para cada produto, sendo transferida 

para a etapa de completagem ou diluição até atingir o fim da ordem de 

produção (Funcionário do Laboratório de Desenvolvimento (LD), 

Empresa Alfa). 

 

 As inovações tecnológicas introduzidas no processo de produção acima descrito se 

deram a partir do investimento na aquisição de máquinas com programa Controle Lógico 

Programável (CLP) e Comando Numérico Computadorizado – CNC, e, na área de gestão, 

com a aquisição de sistemas de gestão, uma ferramenta de ERP (Enterprise Resource 

Planning), que discutiremos posteriormente. 

 No envase, a empresa dispõe de uma máquina com programa CLP, que é um 

equipamento eletrônico programável em linguagem não informática, desenhado para 

controlar, em tempo real, os processos seqüenciais de trabalho segundo informações 

fornecidas pela base. 

 Suas funções básicas são a detecção - leitura de sinais dos captadores distribuídos 

pelo sistema de fabricação, comando – elaboração e envio de ações ao sistema mediante 

acionadores e pré-acionadores; diálogo homem-máquina – diálogo com os operários da 

produção sobre o andamento do processo, e programação – introdução, elaboração e mudança 

de programa.  

 Na adição de ingredientes para a produção de tintas, a empresa adotou um sistema 

de dosagem com programa CNC, que integra as áreas de produção, completação e dispersão, 

sendo destacado que o mesmo é pertinente pela sua facilidade, precisão e sua flexibilidade, 

sendo capaz de adaptar-se à variedade da produção, seja a linha sintética, madeira ou látex, 

por exemplo. Entretanto, tais programas são comprados na forma de “pacotes prontos”, 

cabendo a empresa, apenas, aplicá-los. 

  O programa de modernização da empresa Beta, voltada para a produção de 

engrenagens, eixos e componentes mecânicos de alta precisão, incluiu a introdução de 

máquinas CNC, que é o comando eletrônico de máquinas-ferramenta tradicionais, como 

tornos, fresadoras e mandriladoras, através de seu acoplamento a um computador alimentado 

com informações relativas à usinagem de um conjunto diversificado de peças. A 

reprogramação de instruções às máquinas operatrizes possibilita às máquinas-ferramentas 

adaptarem-se às especificações de cada peça a ser produzida (SILVA, 2006). 



 

 Segundo reportagem do Diário de Pernambuco (16/09/2003), caderno de economia, 

a empresa investiu cerca de sete milhões de reais na ampliação da sua capacidade produtiva, 

tendo por meta “[...] nacionalizar todos os componentes metálicos da caixa de marcha e do 

sistema de freios, tornando o País auto-suficiente [...]”. 

 A produção da empresa Beta segue diversas etapas e processos, quais sejam: 

forjamento (operações de conformação mecânica com esforço de compressão sobre um 

material dúctil, de tal modo que ele tende a assumir o contorno ou perfil da ferramenta de 

trabalho), torneamento (operação de usinagem que permite trabalhar peças cilíndricas 

movidas por um movimento uniforme de rotação em torno de um eixo fixo, shaving 

(operação mecânica de acabamento para eliminar defeitos das peças), fresagem (retirada de 

excesso de material ou sobremetal da superfície de uma peça para obter forma e acabamentos 

desejáveis), tratamento térmico (aquecimento do aço em velocidade adequada, mantendo-o 

em temperatura por um tempo suficiente para que ocorram as transformações e seu 

resfriamento a fim de adquirir as propriedades desejadas). 

  A maioria das máquinas é automatizada, semelhante à produção em série fordista, 

que supõe similaridade (igualdade) entre as unidades produzidas. Nesse tipo de máquina-

ferramenta, seus operadores são responsáveis pelo manejo de 

 

máquinas automáticas ou semi-automáticas que servem para usinar metais e que 
foram previamente preparadas para trabalhos em série. Suas funções consistem 
em manejar e controlar o funcionamento de diversos tipos de máquinas-
ferramentas; manejar determinadas máquinas-ferramentas, como prensa 
mecânica, torno, fresadora, furadeira, retificadora, ou serra mecânica de cortar 
metais; manejar máquinas-ferramentas especiais, como máquinas de 
transferência automática e máquina de tarraxar (BRASIL, MTE, 2006). 

 

 Para compreendermos a abrangência que o longo processo de investimento da 

empresa Beta tem feito na automação flexível, podemos destacar as referências postas pelo 

Gerente de Qualidade, por ocasião da vista à empresa, sobre os setores em que tais máquinas 

vem sendo introduzidas e adaptações que a empresa vem desenvolvendo nessa área, através 

de iniciativas de seu setor de Engenharia da Produção: 

 

As máquinas cortadeiras das barras de aço são automáticas, funcionam 

com o sistema CLP, que é um sistema de comando elétrico por botões, 

semi-automático. O forjamento de peças é feito por grandes prensas, de 

1500 a 630 ton, que são automáticas, mas também tem prensa manual. 



 

Você prepara, aperta o botão e ela vai o tempo todo fazendo, só quando 

houver um problema, vai ter uma intervenção do operador, até o final do 

lote programado. Esta tem comando numérico – sistema de CNC. Depois 

tem a indução, forjamento e as peças passam por um forno de 

normalização, que é o tratamento térmico de normalização. No 

torneamento, a maioria dos fornos são CNC, tem torno que não tem 

ainda CNC, mas são muito poucos. Aqui, se faz o acabamento de 

usinagem para deixar a peça dentro da especificação do cliente. No 

frezamento, usa-se uma ferramenta chamada rob, que está acoplada uma 

máquina chamada fresadora, de CNC também. No sheivamento, temos 

CNC e antigos com comandos hidráulicos. No tratamento térmico tem 

também máquinas CNC e CLP, que são chamadas de fornos, podem ser 

máquinas com o CNC completo, que faz tudo sozinha, até a saída da 

peça e tem outros, os fornos da combustão, onde fizemos adaptações em 

que foram acoplados computadores para controlar, foi um trabalho de 

melhoria feito aqui mesmo (Gerente de Qualidade, Empresa Beta). 

 

 O Gerente de Qualidade ressaltou a importância dessas máquinas CNC, assinalando 

que as mesmas, por sua flexibilidade, favorecem a produção de uma gama de produtos 

diferentes, além de possibilitar ao operador uma margem de liberdade para atuar, realizando 

pequenos ajustes no programa, a saber: 

 

O CNC armazena programas de 10, 12 itens, você chega na máquina, se 

precisa fazer uma peça Z, vai botar a peça na máquina e chamar o 

programa Z. O programa é feito de maneira tal que ele dá todas as 

dimensões da peça, quando você chama o programa, automaticamente 

as ferramentas se posicionam para fazer aquela peça na dimensão 

definida. A elaboração do programa de usinagem é competência da 

engenharia de processos, mas, o programa é de tal forma que o 

operador tem condições de fazer alguns ajustes, ele vai alterando 

algumas variáveis do programa, mas está limitado, você tem que saber 

interagir com esse programa para fazer as correções (Gerente de 

Qualidade, Empresa Beta). 

 



 

 A Empresa Gama ressaltou em seu dossiê que sempre investiu no desenvolvimento 

tecnológico e no aprimoramento da qualidade de seus produtos visando ampliar sua 

participação no mercado de equipamentos e atender às necessidades dos diversos segmentos 

industriais da região. 

 Nesse sentido, a empresa está desenvolvendo seu programa de modernização 

gerencial se capacitando através dos recursos da informática, tendo concluído a instalação 

física da rede, contando atualmente com 52 estações de trabalho, o que possibilitou à empresa 

dispor de moderno sistema de informação. 

 O processo produtivo, voltado para a produção de um amplo e diversificado número 

de peças por encomenda, envolve diferentes setores ou etapas: usinagem, caldeiraria, 

preparação ou oxi-corte, montagem, solda, torno, jateamento e pintura. 

 Segundo o encarregado de produção, apenas algumas máquinas têm CNC, que 

recebem instruções relativas à usinagem de um conjunto diversificado de peças. Entretanto, a 

maioria das máquinas é acionada por comando mecânico, conforme as referências por ele 

postas: 

 

A usinagem leve, que é a usinagem de pequenas peças, o processo se 

inicia quando estas peças cilíndricas passam na célula de corte e são 

enviadas para a usinagem ou para a caldeiraria para fazer serviço de 

montagem de caldeiraria. Aqui, as máquinas que executam o corte de 

peças são máquinas CNC. Cada dia tem uma programação, dependendo 

da requisição que chega. Para operar a máquina é complicado, tem 

cálculo, tem a programação dela, a quantidade de peças, a gente 

programa, o tamanho, a velocidade da lâmina e o avanço. A 

programação do operador, geralmente, é na velocidade de corte e o 

comprimento do perfil. Ele sabe o tempo que ele leva para serrar cada 

perfil desse, quantas peças foram necessárias. Geralmente, o cálculo 

vem do Planejamento, ele só faz executar. Na preparação ou oxi-corte, 

as peças são cortadas para serem encaminhadas para a área de 

caldeiraria [...] Essa máquina, faz um processo de chanfra na chapa, 

opera com desenhos, ela tem um dispositivo, que é uma fotocélula, que 

visualiza o desenho e uma vez colocada no posicionamento automático, 

vai seguir a linha do desenho e cortar a peça de acordo com o que está 

especificado. Na caldeiraria pesada, a de grandes peças, tem uma 



 

calandra de chapa que produz anéis cônicos, que seguem para os 

caldeireiros, que vão fazer a montagem das peças. Essa máquina é 

totalmente hidráulica. Depois tem a montagem e solda. Nem sempre tem 

uma peça de um tipo só, de um estilo só, são peças variadas, ora está 

fazendo esse tipo de peça, ora outro, não é uma linha de produção 

constante (Supervisor de Estágio de Qualidade/Solda, Mecânica, 

Empresa Gama). 

 

 Nesses termos, podemos perceber que o maquinário da empresa sofreu pouca 

inovação, pela própria característica de sua produção - voltada para a fabricação de produtos e 

equipamentos, por vezes, de grande porte, sob medida e em quantidade bastante limitada, não, 

necessariamente, seriada. Há casos de encomenda de um único exemplar de um determinado 

produto, o que demonstra o quão flexível é sua produção, extremamente voltada para as 

necessidades e especificações dos produtos de seus clientes, ajustando-se à demanda concreta, 

como ressalta o Supervisor de Engenharia de Processos: 

 

Na Engenharia, nós desenvolvemos o trabalho de projetos e processos, a 

minha área é a de processos voltados à caldeiraria, o processo se dá da 

seguinte forma, lá você recebe os desenhos de terceiros e vai desenvolver 

para moldar a fabricação [...] de uma forma que quando chegar na 

fábrica, as pessoas possam absorver, entender e fabricar com facilidade 

(Supervisor de Estágio de Engenharia de Processos, Mecânica, Empresa 

Gama). 

 

 Outrossim, com ampla participação no mercado de fabricação de equipamentos, a 

empresa Gama atende a diversos segmentos industriais da região e do país, tais como, 

cimento, siderurgia, química e petroquímica, como já citamos anteriormente, o que em si, já 

sinaliza a flexibilidade de sua produção, a saber: silos, caixas evaporadoras, moinhos, prensas, 

vasos de pressão, ciclones, dutos de imersão, transportadores mecânicos e tanques, só para 

citar alguns. E mais, todos sob medida, dentro das especificações assinaladas por cada cliente, 

não sendo, pois, uma produção padronizada em série. 

 Nesses termos, o grande desafio assumido pela empresa foi investir no 

Departamento de Engenharia, responsável por projetos e em seu detalhamento, que passou a 

utilizar o sistema AUTOCAD com plotadora de alta resolução, bem como, programas 



 

específicos para cálculos complexos com maior velocidade e segurança, visando a execução 

de projetos da melhor qualidade no menor espaço de tempo voltados para as demandas postas 

para a empresa. 

 Assim, podemos inferir que das empresas referidas, a que mais investiu na inovação 

tecnológica, mediante a aquisição de máquinas flexíveis foi a empresa Beta, que vem há 

muito tempo investindo nessa direção, pela própria característica e histórico da mesma, pois 

se trata de uma empresa de origem japonesa, assumidamente flexível, que está integrada, 

como fornecedora que é, à importante multinacional  motos Honda, para a qual direciona 

expressivo percentual de sua produção. 

  Nesses termos, ocorreu o que Ribeiro (1996) chama de desdobramentos em cadeia, 

ocasião em que a pressão do mercado externo se estende aos seus fornecedores, 

impulsionando de forma mais efetiva a empresa Beta, como empresa fornecedora, a seguir os 

padrões de produção flexível ditados pela empresa multinacional. 

 Outrossim, em que pese o investimento na aquisição de máquinas flexíveis não 

tenha se dado de forma tão efetiva nas demais empresas, especialmente a Gama, pela própria 

característica de sua produção, que assume, por vezes, um caráter um tanto quanto artesanal, 

identificamos máquinas CNC em suas plantas de fábrica, ademais, as mesmas investiram num 

sistema de informatização gerencial, que tem impactos sobre a produção, visando a integração 

dos setores, aspecto fundamental nas empresas flexíveis, sobre o qual nos reportaremos em 

seguida. 

 

3.3. Gestão de processos - novas formas de organização do trabalho 

 

 A caracterização da gestão dos processos das empresas será feita considerando a 

integração de setores, fornecedores e empresas; a introdução de técnicas e métodos japoneses 

de organização da produção e referências à estrutura organizacional. 

  No que tange à integração dos setores, o processo produtivo da empresa Alfa é 

integrado, condição possível a partir da aquisição recente de sistemas de gestão integrado de 

processos, o Sistema ERP (Enterprise Resource Planning), que abrange as principais funções 

do negócio da empresa, considerado peça fundamental para o aperfeiçoamento do controle 

financeiro/contábil e de estoques. O processo de transição para tal sistema computacional de 

gerenciamento se deu da seguinte forma: 

 



 

[...] a empresa antes tinha um outro que era similar a esse, esse é a 

otimização do outro, é um sistema integrado de gestão, uma ferramenta 

de ERP [...] onde todas as áreas trabalham para poder monitorar seus 

processos e suas necessidades, acompanhar custo, orçamento, resultados 

(Gerente de RH, Empresa Alfa); 

 

Esse sistema informatizado consegue administrar os níveis de estoque, 

porque sabe o momento de fazer uma solicitação de compra, 

trabalhando com um nível de estoque mínimo (Supervisor de Estágio do 

LCQ, Química, Empresa Alfa).  

 

 Quanto a suas características, o Supervisor de Estágio do Laboratório de 

Desenvolvimento acrescenta que nesse sistema  

 

[...] o processo é automatizado. Todos os setores estão interligados, tem 

um software integrando tudo, a matéria-prima é cadastrada e liberada 

pelo laboratório, sendo novamente inserida no sistema. Você consegue 

controlar, via sistema, o que tem no estoque físico e o seu consumo 

diário, desde o momento em que entra o produto, a sua estocagem, a 

transformação dele de matéria-prima em produto acabado e a 

disponibilidade dele no depósito e saída, também (Supervisor de Estágio 

do LD, Química, Empresa Alfa). 

 

 Nos sistemas ERP, são agregadas as funções de programação mestre da produção, 

cálculo grosseiro de necessidades de capacidade, cálculo detalhado de necessidade de 

capacidade, controle do chão de fábrica, controle de compras (ZACUN e ROZENFELD, 

2006). Isto permite que o fluxo produtivo seja coordenado pelo sistema, favorecendo ajustes e 

evitando desperdícios e problemas de continuidade da produção. Em paralelo, houve 

investimento na integração dos serviços de RH e na formação de seus funcionários, conforme 

assinala o Gerente de RH: 

 

[...] é um sistema integrado onde todas as áreas trabalham para poder 

monitorar seus processos e suas necessidades, acompanhar custo, 

orçamento, resultados. Também temos esse sistema na área de RH, 



 

utilizamos o módulo de compras, qualquer requisição de compra é 

previsto no sistema, a área financeira tem um sistema para poder 

monitorar todas a gestão do crédito-cobrança, a área de vendas também 

tem. Esse foi o investimento que a empresa fez no tocante à tecnologia e 

para isso foi feito o investimento de preparar, de capacitar as pessoas 

para que pudessem utilizar de forma eficaz a ferramenta (Gerente de 

RH, Empresa Alfa). 

   

 Outro aspecto a ser considerado nesse reordenamento produtivo é a focalização nas 

demandas diferenciadas do mercado, o que podemos perceber com a preocupação assinalada 

pelo Gerente: 

 

O mercado é diversificado, eu procuro atender não só ao mercado local, 

mas extrapolar um pouco a expectativa de alguns clientes que querem 

uma cor diferente daquela que a gente não tem no mercado, mas a gente, 

dependendo da situação, disponibiliza. Ele quer um vermelho que a 

gente não oferece no nosso catálogo, se ele tem potencial de compra e 

solicita da gente, a gente procura atender o cliente (Supervisor de 

Estágio do LD, Química, Empresa Alfa). 

 

  Nesses termos, o atual sistema gerencial possibilitou a integração e a redução dos 

estoques, favorecendo a otimização da produção, assim percebida pelo Supervisor de Estágio 

do Laboratório de Desenvolvimento (LD): 

 

Esse sistema informatizado tem um controle de estoque e com isso ele 

tem um nível mínimo para trabalhar. Mas, se ele disser ao sistema que 

pode chegar em 10t, ele já deu o start para a compra de matéria-prima, 

para que a gente não sofra um desabastecimento (Supervisor de Estágio 

do LD, Química, Empresa Alfa). 

 

 Quanto à integração com os fornecedores, a empresa produz praticamente todos os 

produtos que comercializa, só recorrendo a terceiros no caso de aquisição de latas e uma parte 

da linha de produção, conforme assinalado nas referências postas abaixo: 

 



 

A gente produz cerca de 60% da necessidade da fábrica, embora não 

produza toda linha, a linha de quartinho ainda não está funcionando, a 

quartinha ainda está sendo terminada a montagem e também compramos 

embalagens de terceiros. A lata é um processo simples, ela já vem feita, 

aqui, unicamente, fazemos a montagem da embalagem por meio 

mecânico. Depois de montada, ela vai para o laboratório de controle de 

matérias-primas, que libera para a utilização na produção (Engenheiro 

da Produção, Empresa Alfa). 

 

 Nesse sentido, a integração com as empresas fornecedoras é condição para a garantia 

do fluxo produtivo e do cumprimento da programação de vendas da empresa, utilizando-se, 

para isso, do sistema integrado de processos que coordena desde a entrada de mercadoria até a 

expedição final, a saber: 

 

O processo é automatizado, todo integrado, tem um software 

integrando tudo, desde o momento em que entra de mercadoria na 

empresa, que ela é cadastrada e é liberada pelo laboratório, ela é 

novamente inserida no sistema, você consegue controlar, via sistema, o 

que você tem no estoque físico e o seu consumo diário de embalagem e 

a produção. Todos os setores estão interligados, desde o momento em 

que entra o produto, a estocagem dele, a transformação dele de 

matéria-prima em produto acabado e a disponibilidade dele no 

depósito e saída (Engenheiro da Produção, Empresa Alfa). 

 

  A empresa Beta, envolvida no processo de aprimoramento da qualidade e na busca 

da excelência de seus produtos, adquiriu, em 2002, o Sistema de Gestão Empresarial – 

SAP/R320, que permite aos diversos setores, como suprimentos, materiais, custos, financeiro, 

produção, manutenção e qualidade, a operação simultânea. Assim, o produto é inspecionado 

em todas as etapas desde o recebimento da matéria-prima à inspeção do produto final 

(Simmepe, 2002). 

  O SAP R/3 oferece um conjunto de módulos com diversas aplicações de negócio, 

que são integrados e com a maior parte das funcionalidades, incluindo manufatura, finanças, 

                                                 
20 O SAP (Systems Applications and Products) é de uma empresa alemã criadora do Sistema de Gestão 
Empresarial do mesmo nome. 



 

vendas e distribuição e recursos humanos. O processamento de informações ocorre em tempo 

real ao longo da empresa onde estiver sido implementado. 

  O novo Sistema de Gestão Empresarial implantado facilitou a integração dos setores 

e favoreceu a otimização da produção, além de haver reduzido o volume de resíduos sólidos, 

atendendo às exigências para a manutenção do certificado ISO 14001– Gestão Ambiental. 

Para o Gerente de Qualidade, o SAP 

  

é um sistema para interligar informações, não é um sistema estanque, na 

medida em que você vai utilizando, ele vai startando pontos de pedido, 

de reposição de material. É um sistema corporativo de gestão de 

informação, você linca desde o recebimento de matéria-prima até a 

expedição de produto, ele vai atuando de forma a mostrar o que fazer 

com as informações, quando startar, é um sistema já corporativo de 

gestão de informação. Ele interliga todos os sistemas de informação da 

fábrica, vai gerenciando: contas a pagar, recebimento de matéria-prima, 

expedição de produto (Gerente de Qualidade, Empresa Beta). 

 

 A integração entre fornecedores e clientes é estreita, havendo uma sistemática de 

reuniões e visitas, além de uma exigência maior por parte da principal cliente da empresa 

Beta, que realiza convenções junto a seus fornecedores, a saber: 

 

Temos reuniões com os fornecedores e clientes. Com os clientes, a gente 

tem que fazer visitas pelo menos duas vezes por ano, para ver o que está 

acontecendo, estreitar mais os laços, perceber expectativas, o que ele 

está imaginando e começa a despertar outras possibilidades. O 

investimento também é em função da parceria com o cliente, quando ele 

não sinaliza, não adianta investir. Geralmente, quando a Honda quer 

que os fornecedores acompanhem o ritmo, faz uma convenção de 

fornecedores e mostra sua projeção (Gerente de Qualidade, Empresa 

Beta). 

 Assim, a empresa Beta, fornecedora de componentes e conjuntos mecânicos de alta 

precisão para grandes indústrias de motocicletas e automóveis de todo mundo, dirige sua 

produção para essa demanda concreta, trabalhando com estoques reduzidos. O processo se dá 

da seguinte forma, conforme assinala o Gerente de Qualidade: 



 

 

Tem um mix de produção, que você ajusta em função da demanda.O 

mercado está muito flutuante, então você tem que ter uma visão um 

pouco mais a longo prazo para se estruturar em termos de compra de 

equipamentos, matéria-prima. A área de planejamento e controle de 

produção faz todo o controle de demanda do cliente e prepara a 

programação para atender essa demanda: faz os programas para as 

máquinas, quantas peças tem que fazer o que a máquina tem que fazer 

diariamente e acompanha para não dar problema no final do mês. O 

estoque é definido em função demanda, só no caso de máquina gargalo é 

que se faz um estoque intermediário maior, porque se ela quebrar pára 

todo fluxo (Gerente de Qualidade, Empresa Beta). 

 

 A empresa Gama, buscando sintonia com a nova realidade produtiva, vem 

desenvolvendo um amplo programa de modernização através da implantação de um sistema 

de gerenciamento utilizando novos recursos da informática. Atualmente, a empresa conta com 

52 estações de trabalho, dispondo de um sistema plenamente atualizado para utilizar as 

modernas ferramentas da informação (Dossiê da Empresa, 2006). 

  Dessa forma, todos setores da empresa são integrados, conforme descreve a Gerente 

de RH: 

 

[...] os setores integrados, começa lá de cima, o gerente comercial que 

vende, passa para a engenharia que processa os desenhos, daqui vai 

para o planejamento, que é o controle de produção e distribui para todos 

os setores produtivos da fábrica. Ele e o setor de Qualidade 

acompanham ao mesmo tempo. Então, tem que ter interligação e o 

último departamento é a expedição (Gerente de RH, Empresa Gama). 

  

 No que tange à relação com fornecedores e clientes, a empresa busca uma perfeita 

sintonia, dada às especificidades de sua produção voltada para demandas individualizadas e 

sob medida. Para tal, realiza visitas e reuniões na perspectiva de ampliar seu número de 

clientes em vários estados do país. 



 

 Em termos de estoque, a empresa Gama se articula com os fornecedores de aço, 

tendo em vista garantir o estoque necessário, devido à dificuldade de aquisição desse material. 

Segundo o Supervisor de Estágio de Qualidade/Solda 

 

[...] toda a matéria-prima para a fábrica para ser industrializada é 

armazenada no pátio de chapas. A aquisição das chapas é feita em 

função de cada ordem de serviço, ora se pede para executar um serviço 

com chapa de 1’’, vem a solicitação para o almoxarifado, ele busca o 

material conforme a requisição. Tem chapas, por exemplo, a de 5/8, que 

são usadas em várias ordens de serviços, isso aí é comprado em uma 

quantidade maior (Supervisor de Estágio de Qualidade/Solda, Mecânica, 

Empresa Gama). 

 

 No que tange à questão de introdução de técnicas e métodos japoneses de 

organização da produção, a empresa Alfa, nos últimos anos, vem implantando programas de 

melhorias compatíveis com a nova política de qualidade. Para isso, implantou o 5S21, Kaizen e 

PDCL. 

  O 5 S é um programa japonês que tem por objetivo criar um espaço de trabalho 

limpo e bem organizado, considerado condição prévia para qualquer outra inovação das 

condições de trabalho e investimento na qualidade dos produtos e serviços de uma 

organização.  

 O programa Kaizen é um programa que visa a melhoria contínua na instituição e na 

vida em geral, como discutimos em outro momento desse trabalho, e o PDCL, é um Plano de 

Desenvolvimento Comportamental para Líderes. Com tais programas, a empresa pretende 

trilhar o caminho para a excelência e a conseqüente certificação ISO, conforme relato do 

Gerente de RH: 

 

Trouxemos Kaizen, que é um projeto a nível comportamental, que 

trabalha em cima de três pilares: empatia, afetividade e autoestima, está 

sendo implantado a cultura do 5s e também o PDCL [pois] o corpo 

gerencial precisa estar preparado para gerenciar pessoas, resultados, 

processos, conflitos, time, principalmente pessoas. E outros projetos 

                                                 
21 5 s: seiri - senso de utilização, seiton- senso de organização, seiso- senso de limpeza, seiketsu- senso de saúde 
e shitsuke- senso de autodisciplina (SILVA, 2006). 



 

virão. Nosso foco agora é investir nas pessoas para ter um cenário 

positivo de mudança, nossa estratégia é preparar o cenário para depois 

a gente vir com programas de excelência, a ISO 9000 versão 2000, a ISO 

9001 versão 2000, a ISO 14000, que é gestão ambiental [...] a gente quer 

sempre dar um passo maior, mas para isso nós temos que primeiro ter 

uma base preparada, sólida, forte [...] (Gerente de RH, Empresa Alfa). 

 

 As mudanças que caracterizam esse novo cenário têm como pressuposto a 

responsabilização do trabalhador pelo andamento e resultados da empresa, que, por isso, 

passou a investir na formação de seus “colaboradores”, inserindo todos nesse processo, 

inclusive os estagiários, conforme cita o Gerente de RH: 

 

O trabalhador, no processo de qualidade de melhoria contínua, tem que 

estar inserido de co-responsabilidade, claro que tem alguém para 

administrar ele e pegar a pancada maior, mas se ele não for co-

responsável a gente não vai para lugar nenhum, nenhuma empresa vai, 

então todos os funcionários estão sendo capacitados. Nós estamos 

trabalhando de forma lúdica, dinâmica de grupo, com paródias, uma 

coisa muito dinâmica, para mexer realmente com todo mundo com 

relação ao 5S [...] todos participam, inclusive os estagiários (Gerente de 

RH, Empresa Alfa). 

 

   Nesse sentido, a empresa Alfa vem investindo na oferta de cursos voltados para a 

implantação da cultura de comprometimento, a saber: 

 

[...] vai ser uma nova cultura de comprometimento, que vai ter um plano 

de sustentação, depois que 100% da fábrica for capacitada no Kaizen, 

nós vamos ter multiplicadores internos para poder fomentar esse 

programa para os demais funcionários e vai ser contínuo. Nesse ano 

também está sendo implantada a cultura do 5s, então todos os 

funcionários estão sendo capacitados, nós estamos trabalhando de forma 

lúdica, dinâmica de grupo, com paródias, uma coisa muito dinâmica, 

para mexer realmente com todo mundo (Gerente de RH, Empresa Alfa). 

 



 

 Dessa forma, a valorização dos recursos humanos mostra-se uma estratégia 

fundamental para o aumento da produtividade da empresa Alfa, estruturada a partir do 

investimento em sua política salarial, política de treinamento, na saúde do trabalhador, na 

qualidade de seu ambiente de trabalho e sua vida em geral (pessoal, familiar, social e no 

trabalho), a saber: 

 

Eu sugeri estrategicamente implantar essa ferramenta [kaizen] aqui, 

para mexer com a cabeça das pessoas, para que elas pudessem ter 

melhoria na sua vida geral, ou seja, holisticamente falando, não somente 

no aspecto profissional, mas também em casa, espiritual, social, com 

seus filhos, e também na empresa, vai ser uma nova cultura de 

comprometimento. Com relação a estímulo salarial, nós temos a 

participação de resultados. No final do ano, o resultado – o lucro, é 

dividido igualmente para todo mundo, e vai ser implantado pelo RH o 

PCCS – Plano de Cargos, Carreira e Salários, e também o RV, 

Remuneração Variável, onde entra a questão da pontuação de 

desempenho da área, bateu a meta, todos daquela área vão receber; 

outra área pode não receber se não atingir a meta (Gerente de RH, 

Empresa Alfa). 

 

 O programa de qualidade da empresa é integrado ao processo produtivo, havendo 

um Laboratório de Controle de Qualidade (LCQ) que acompanha todas as etapas da produção, 

deste a recepção de matéria-prima até o controle de qualidade do produto acabado, bem como 

o rastreamento do produto no mercado. O trabalho no LCQ é assim discriminado: 

 

Tem o laboratório de qualidade de produtos acabados e o de matérias-

primas. As matérias-primas, quando chegam, vêm com o laudo do 

fornecedor. São feitas análises para conferir a qualidade da matéria-

prima para o posterior recebimento. Aqui são feitas várias análises, 

tanto das matérias-primas, quanto de produtos intermediários 

produzidos e também dos produtos que serão comercializados. Eles 

analisam, para posterior venda. Aqui, a matéria-prima passa para ter o 

aval do laboratório e poder ser utilizada no processo fabril. São feitas 

análises químicas e físico-químicas, peso específico, ponto de ebulição, 



 

galanometria, peneiras até análises químicas com tintolometria e outras 

análises (Funcionária do Lab. de Desenvolvimento, Empresa Alfa). 

 

 Da mesma forma, a empresa Beta, focalizando o papel estratégico do trabalhador no 

novo cenário produtivo, implementa programas de incentivo para participação variados. Em 

geral, segue os princípios do modelo japonês. Entretanto, o Gerente de Qualidade ressaltou 

que há adaptações desses programas na empresa, pois a presidência não os vincula a qualquer 

estímulo financeiro, por considerar que a postura do trabalho é condição para que o 

funcionário permaneça na empresa, contribuindo com o aprimoramento do ambiente da 

empresa, conforme demonstra a sua fala: 

 

A empresa não gosta muito dessa idéia de agraciar o funcionário com 

dinheiro para dar sugestões, existe uma sistemática com brindes, honra 

ao mérito para os operadores, às vezes até dá pequenas coisas, mas 

nada muito significativo, é mais para enaltecer que propriamente 

reconhecer através de dinheiro. A empresa não tem essa política 

porque acha que a pessoa está no seu local de trabalho, tem que 

trabalhar de forma correta, adequada, na melhor condição possível, 

assim também tem que fazer parte do aprimoramento do seu local de 

trabalho e não só por causa de premiação, essa visão japonesa 

funciona muito bem lá, aqui a brasileira é outra (Gerente de Qualidade, 

Empresa Beta). 

 

 Em sua missão, a empresa Beta defende a idéia de nutrir a organização dos seguintes 

valores: entusiasmo, sabedoria, compartilhar clima de harmonia entre colaboradores, 

clientes, acionistas, parceiros e comunidade (grifo do autor). 

  Seus objetivos são especificados nos seguintes termos: em relação aos clientes - 

superar suas expectativas em termos de produtos e serviços de qualidade; aos colaboradores - 

estimular e apoiar sua co-responsabilidade no desenvolvimento próprio e da empresa e de um 

ambiente de trabalho sadio e participativo; aos fornecedores - estabelecer uma relação de 

parceria com vistas à evolução permanente da qualidade dos serviços e produtos e à 

comunidade - contribuir para o seu bem estar, o desenvolvimento de profissionais e honrar 

suas responsabilidades sociais. 



 

 Assim, em sua missão e nos objetivos a que se propõe, o que mais a empresa Beta 

destaca é o forte apelo ao envolvimento do trabalhador, tal como a empresa Alfa, identificado 

como colaborador, que é chamado a atuar de forma colaborativa, harmoniosa e responsável 

para o desenvolvimento dos produtos e serviços com qualidade e eficiência. 

  A política de valorização dos colaboradores da empresa Beta tem em vista o 

aumento da produtividade e o alcance do padrão de qualidade e a excelência exigidas 

internacionalmente, conforme nos aponta o folder de divulgação da empresa, em que se faz 

referência ao fato das áreas de Planejamento, Qualidade, Manutenção e Produção estarem 

unidas pela filosofia de incentivos e participação, voltadas para a satisfação plena dos anseios 

dos seus clientes presentes em todo o mundo. 

 Quanto ao sistema de qualidade, a empresa Beta possui um sistema integrado ao 

processo produtivo, de forma evitar desperdício de trabalho, de tempo e de matéria-prima. 

Para exemplificar, o Gerente de Qualidade relata que o controle de qualidade 

 

[...] se desenha ao longo de todo fluxo de produção, em cada operação 

existe uma instrução de trabalho operacional e de qualidade, meio 

ambiente. Numa operação dessa [apontando o desenho], vai tendo os 

pontos de controle da peça para sair da máquina, ela só vai sair quando 

passar por uma checagem, se esses pontos estiverem no padrão. A 

inspeção final é uma dupla checagem final, para confirmar alguma 

coisa, mas cada posto de trabalho é também um posto de checagem de 

produto (Gerente de Qualidade, Empresa Beta). 

 

 Além da certificação ISO 14000, possui a ISO 9001:2000, referente ao atendimento 

a rigorosas exigências de gestão da qualidade e a ISO 16949:2002, que, em conjunto com a 

série ISO 9001:2000, especifica os requisitos do sistema de qualidade para o 

projeto/desenvolvimento, a produção e a instalação e serviços de produtos ligados ao setor 

automotivo.  

  Em termos de programas implantados, há o 5S, o Kaizen, o MPT (Manutenção 

Produtiva Total), Rondas Diárias, CDD (Comissão de Detectação de Defeitos), PSM (Plano 

de Sugestão de Melhorias) e Círculos de Qualidade, composto por equipes interfuncionais de 

diferentes departamentos que são motivados a trabalharem juntos. Como resultado de seus 

investimentos em programas de qualidade, a empresa, em 2002, recebeu um prêmio da 



 

Confederação Nacional da Indústria (CNI), Etapa Regional, na categoria Qualidade e 

Produtividade. 

  Com a empresa Gama, os processos estão caminhando na mesma direção das demais 

empresas. Fortemente determinada na implementação de sua Política de Qualidade, seu 

Departamento de Recursos Humanos, desde a década de 1990, tem assumido posição 

estratégica e passou a implementar mudanças voltadas para o desenvolvimento dos 

funcionários em torno da nova cultura empresarial, conforme nos explica a Gerente de RH da 

empresa: 

 

A gente tem um objetivo, que é um objetivo setorial e também já é um 

objetivo da nossa certificação ISO 9000, que é criar condições para que 

as pessoas se desenvolvam, se exercitem e cresçam na realização de suas 

atividades dentro da empresa, essa é a nossa política-mãe. Nossa 

política hoje é criar condições para as pessoas se desenvolverem e se 

realizarem como profissionais no exercício de suas atividades aqui 

dentro da fábrica, esse é nosso objetivo maior (Gerente de RH, Empresa 

Gama). 

 

 Nestes termos, a valorização dos recursos humanos mostra-se uma estratégia 

fundamental para o aumento da produtividade, o que levou o RH a implementar mudanças 

não apenas em seu programa de capacitação, mas no sistema de remuneração, no processo de 

seleção de funcionários, no sistema de bonificações e na revisão de outras atividades 

específicas do setor, a saber: 

 

[...] a gente faz recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento e 

capacitação de pessoal, que não é apenas a rotina de legislação 

trabalhista, tem toda parte de benefícios também. Então, quando a gente 

fala que é desenvolver as pessoas no exercício de suas funções é tomar 

as providências necessárias para ter aqui dentro pessoas com o perfil 

que a gente acha que é importante para o desenvolvimento dessas 

atividades (Gerente de RH, Empresa Gama). 

 

 Na busca de um maior envolvimento dos trabalhadores na dinâmica da empresa e o 

conseqüente aproveitamento de seus saberes, a empresa Gama desenvolveu o Programa 



 

Geração de Idéias, que busca resgatar contribuições dos mesmos para a melhoria e 

dinamização dos trabalhos e setores da empresa, a saber: 

 

A gente tem um programa geração de idéias. Se for uma idéia que 

traduza em economia, valor para a empresa, a gente mensura este valor 

e se ele for uma economia de até 100 mil reais, ele tem 1% dos cem mil 

reais. Se for acima disto, ele tem 2%, mas se for uma idéia de melhoria 

contínua, que não envolva valores, ele pode ganhar até 300 reais em 

vale-compras [...] (Gerente de RH, Empresa Gama). 

 

 Nesses termos, percebe-se a adoção de estratégias participativas e das mudanças nas 

políticas de gestão com o propósito de aumentar o comprometimento dos empregados com as 

metas de qualidade e de produtividade da empresa (FLEURY, 1994). Entretanto, não se 

repercute numa correspondente valorização financeira dos empregados, uma vez o retorno 

financeiro em relação ao ganho da empresa é pouco significativo, como podemos perceber na 

citação acima. 

 Como as demais, todas etapas de fabricação da empresa Gama são rigorosamente 

acompanhadas. Os departamentos de Engenharia, Planejamento/Controle da Produção e 

Garantia da Qualidade desenvolvem um acompanhamento sistemático do processo “[...] desde 

o projeto à entrega do equipamento, conferindo aos mesmos um melhor padrão de qualidade, 

além do cumprimento dos prazos de entrega [...]”(Dossiê da Empresa, 2006, p.23). 

 A empresa consolidou o seu Sistema da Garantia da Qualidade a partir de 1988, 

sendo qualificada em 1991 pela Petrobrás, na época empresa alavancadora dos Sistemas da 

Qualidade no país. Em 1995, foi certificada em conformidade com a Norma ISO 9001 pelo 

INMETRO, e, em 1996 foi certificada pela empresa americana ABS Quality Evaluations Inc, 

tendo sido, ambas as certificações, atingidas em primeira auditoria. 

  Para a implantação da garantia da qualidade, a empresa investiu na capacitação 

fabril, que implicou em mudanças em termos de adequação de máquinas aos projetos, 

planejamento e controle da produção, capacitação de pessoal, mudança no layout da empresa 

e investimento na política de segurança industrial. 

  Na política de qualidade da empresa Gama, podemos identificar como princípios 

norteadores, além da competitividade e lucratividade, aspectos perseguidos por qualquer 

empresa, o foco no atendimento às demandas dos clientes (variada, pequenos lotes), a busca 

de aprimoramento constante dos processos produtivos (tecnológico e gerencial), estímulo à 



 

participação dos funcionários (co-responsabilidade), elementos compatíveis com o perfil de 

uma empresa flexível.  

  O sistema da qualidade implantado contemplou toda a dimensão da fábrica, 

prevendo-se orientações e padronização em termos de sua estrutura organizacional, 

procedimentos, escrituração, normas, a saber: organização, manual, conscientização, seleção 

com a qualificação de pessoal e treinamento, controle de projetos, controle de compras e sub-

fornecedores, identificação e rastreabilidade de materiais, manuseio, preservação, 

armazenamento, embalagem e expedição, inspeção, aparelhos e instrumentos de medição e 

testes, tratamento de não conformidade, controle de documentos, auditoria, assistência 

técnica, análise de contratos e métodos estatísticos (Dossiê da Empresa, 2006). 

 Assim, percebemos que foi unanimidade nas empresas pesquisadas a valorização do 

componente humano. Todas, sem exceção, vêm investindo fortemente em seus funcionários, 

quer seja num processo de seleção mais criterioso, quer na sua qualificação, quer no estímulo 

à sua participação de forma mais efetiva na vida da empresa. 

  Percebe-se, pois, que, no cenário marcado pelo acirramento da competitividade entre 

as empresas, o investimento em recursos humanos é considerado fundamental, e os programas 

de valorização dos mesmos visam estimulá-los ao desenvolvimento contínuo, de forma a 

conseguirem acompanhar o ritmo de evoluções constantes a que são expostos, com vistas a 

inserção no mercado de forma competitiva.  

  Para as empresas, não adianta contar apenas com funcionários qualificados 

formalmente para a área, eles têm que ser competentes. Segundo Stroobants (1998a), o saber 

perde o estatuto de objeto, algo a ser adquirido pelo sujeito em formação - ter o 

conhecimento, a relação cognitiva tende a se definir sobre o modo de ser (ser competente). 

 Em termos de estrutura organizacional, a empresa Alfa possui estrutura horizontal, 

considerada importante para facilitar a agilidade do processo produtivo, “porque não tem que 

se reportar a uma outra unidade que ela seja vinculada ou níveis hierárquicos bem distantes, 

tudo que você tem que tratar é no plano” (Supervisor de Estágio do LD, Química, Empresa 

Alfa). 

  A estrutura organizacional da empresa Beta também é horizontal, condição 

considerada necessária para a agilização do seu processo produtivo, o que torna o ambiente 

produtivo bastante dinâmico, exigindo das pessoas uma postura mais ativa, conforme 

ressaltado pela supervisora de RH da empresa: “uma pessoa que não saiba trabalhar em 

equipe, que não saiba trabalhar num ambiente muito dinâmico, muito elétrico, não vai se 

adaptar aqui” (Gerente de RH, Empresa Beta). 



 

 Em seu lay-out percebemos o reflexo dessa perspectiva de trabalho horizontal, uma 

vez que o escritório da empresa Beta não é dividido em compartimentos, todos os 

funcionários convivem e trabalham juntos em salas sem paredes divisórias. Entretanto, em 

que pese esta configuração espacial do ambiente de trabalho aponte para a horizontalidade, o 

Gerente de Qualidade assinalou a existência de uma forte hierarquização: 

 

[...] temos presidente, diretores, cada diretor tem suas gerências gerais, 

depois tem os gerentes de departamento, depois os supervisores e 

embaixo tem os líderes, depois tem os operadores (Gerente de 

Qualidade, Empresa Beta). 

 

 Quanto ao trabalho que executam, os funcionários são estimulados a fazerem rodízio 

de tarefas, a não se prenderem em um só setor e realidade produtiva. A despeito dessa 

oportunidade de experiências diversificadas na empresa favorecer a visão de todo processo 

produtivo, o objetivo dessa iniciativa, para a empresa, se restringe à possibilidade de contar 

com um trabalhador polivalente, sem uma conseqüente valorização pecuniária, mas de grande 

retorno para garantir o ritmo e padrões da produção, conforme assinala o Gerente de 

Qualidade: 

 

Os operadores têm que ser formados dentro do que você tem 

necessidade, a partir daí você cria situações de fazer rodízios com outras 

pessoas em outras áreas para que tenha, numa eventual necessidade, 

capacidade de conseguir remanejar. Por exemplo, na ausência de uma 

pessoa da linha de prensa, o operador que foi treinado não veio, está 

doente... Ora, uma fábrica não pode ficar nessa dependência, ela tem 

que criar alternativas, portanto ela tem que fazer uma polivalência para 

poder suprir essas lacunas, sem interrupção do fluxo, porque o grande 

objetivo é manter o fluxo e entregar a peça no prazo certo, se você não 

tem essas alternativas vai ter um grande problema (Gerente de 

Qualidade, Empresa Beta). 

 

 Na mesma direção caminha a empresa Alfa, que utiliza o job-rotation, conforme assinala o 

Supervisor de Estágio do LCQ: 



 

 

Existe uma disponibilidade para a gente mexer com as pessoas, fazer um 

job-rotation com elas - rotatividade de trabalho. Vou dar um exemplo do 

meu local de trabalho: eu tenho um posto de trabalho onde eu trabalho 

com várias linhas de produção – análise de látex, análise de sintético, se 

eu mantiver essas duas pessoas isoladas aqui, um fazendo só isso  e o  

outro só isso, se eu não fizer uma rotatividade disso aqui, se esse aqui 

adoecer eu vou parar uma linha inteira por conta disso. Então, as 

pessoas têm que ter a visão de uma coisa que ela está fazendo bem, mas 

no macro ela tem que entender bem o outro, para que o processo 

continue. São múltiplas tarefas (Supervisor de Estágio do LCQ, Química, 

Empresa Alfa). 

 

 Entretanto, apenas a empresa Gama ainda não investiu maciçamente nesse processo. 

Segundo a Gerente de RH, a importância estratégica dessa medida é reconhecida, mas as 

iniciativas ainda são muito embrionárias, mais comuns em casos de necessidade de 

substituição de funcionários que precisam se ausentar, conforme nos relata um trabalhador da 

empresa que, durante a visita, nos relatou: 

 

O comando dessa máquina é simples, é só ligar, botar para o corte e 

deixar, o cuidado é ficar acompanhando porque poder haver alguma 

sujeira, tem que regular a chama, acompanhar se o corte está seguindo 

certo. Eu treinei nela mesmo, na empresa mesmo, para aprender a 

operar foi quase uns quinze dias, foi a necessidade. O operador, na 

época, ia sair de férias, eu tive que aprender (Operador da produção, 

Empresa Gama). 

 

  Em termos de trabalho que executam, a Gerente de RH destaca a existência de 

cargos que dão ênfase à realização de uma única tarefa, mas isto está mudando para o sistema 

de multitarefa, em que o funcionário assimila responsabilidades de outros com funções 

hierarquicamente inferiores,o que implica no desaparecimento de certas funções na empresa, a 

saber: 

 



 

Alguns cargos são de execução de exatamente uma tarefa, agora é que 

estamos tornando alguns profissionais multifuncionais em suas funções, 

assumindo outras bem abaixo do que a que ele exerce. Por ex., antes 

quem fazia a função de pontear – fazer os pontos de solda, para o 

soldador começar a trabalhar era um ajudante, hoje eu não preciso mais 

de ajudante, o próprio soldador faz o ponteamento, ele é ponteador e 

soldador, só que a função dele maior sobrepõe a do ponteador (Gerente 

de RH, Empresa Gama). 

  

  Outro aspecto que nos reporta à flexibilidade é o contrato temporário e a 

terceirização, este último tão comum nos serviços de limpeza e preservação do patrimônio em 

todas empresas analisadas.  

  A empresa Alfa conta com aproximadamente 120 funcionários com contrato 

temporário, essa é uma estratégia que a mesma lança mão nos momentos de pico da produção, 

assim explicada pelo Supervisor de Estágio e Gerente do Laboratório de Desenvolvimento 

(LD): 

 

[...] a gente tem terceiros na produção só quando há um aumento de 

demanda... se você chega no período de alta de produção, no segundo 

semestre, pinta-se muito, exige um aumento de mão-de-obra para aquele 

período, então para cobrir você contrata alguns terceiros para suprir 

alguns postos de trabalho (/Supervisor de Estágio do LD, Química, 

Empresa Alfa). 

 

 Da mesma forma, argumenta a empresa Beta: 

 

[...] quando a gente tem necessidade, dependendo da demanda, podemos 

contratar definitivo ou temporário. A gente tem um convênio com uma 

empresa que nos fornece funcionários, sempre numa situação de 

emergência, nos fornece mão-de-obra, por 90 dias e dependendo da 

situação prorroga, quando não visualiza uma continuidade de demanda, 

pela projeção de venda (Gerente de Qualidade, Empresa Beta). 

 



 

  E assim, também, a empresa Gama lança mão da contratação de funcionários 

temporários para o trabalho na produção, quando a demanda assim o exige. Como nas outras 

empresas, isto é mais comum em funções que requerem menor nível de qualificação, 

caracterizadas por tarefas mais repetitivas, de pouca complexidade e de fácil aprendizagem no 

próprio setor de trabalho. 

 Assim, percebemos que a política global das empresas, materializada em seus 

planejamentos estratégicos, têm como eixo norteador a política de qualidade, em torno da qual 

giram todas as demais “políticas” e programas das empresas.  

 Todas as empresas se mostram envolvidas na implementação de estratégias de 

sobrevivência e desenvolvimento organizacional em meio a um cenário marcado pelo 

acirramento da competitividade internacional e pela globalização dos mercados. 

 Suas medidas giram em torno da adoção de inovações tecnológicas e de novas 

formas de gestão do trabalho adequadas ao modelo de produção flexível, visando a 

produtividade e a qualidade do trabalho a partir do investimento e valorização do trabalhador.  

 O sistema da qualidade e a certificação ISO vêm traduzindo seus ideais e dão o 

sentido e a direção de seus projetos, haja vista a centralidade que estes programas de 

qualidade e o ajuste aos sistemas de normatização assumem no contexto da busca da 

flexibilidade organizacional (BASTOS, 2006). 

 Entretanto, é importante considerar que as mudanças organizacionais em uma 

empresa não se manifestam de forma homogênea. Elas se dão num ciclo de fases distintas de 

intensidade de mudança, a saber: mudança contínua ou incremental, momento caracterizado 

pela manutenção de um padrão pré-existente, em que a implementação de ações altera apenas 

alguns aspectos da organização, contemplando pequenos ajustes sistemáticos num ambiente 

estável; e mudança descontínua ou transformacional, que compreende ações episódicas de 

rupturas com padrões anteriores, atingindo toda a organização e provocando grandes 

transformações em seu ambiente (GONDIM et al, 2006). 

  Nesse contexto, a introdução do sistema flexível configura uma nova paisagem 

industrial e traz implicações sérias em termos da gestão da produção, que passa a ter um novo 

interesse, assim percebido por Stroobants (1998a, p. 19): 

 

Agora é o interesse em otimizar a regulação do processo assistido pelo 
computador que está presente nos argumentos de venda e nas descrições da 
organização do trabalho. Tornada flexível, a indústria se acharia revalorizada, 
da mesma maneira que a capacidade de seu pessoal para resolver problemas. O 
mito da fábrica sem homens seria substituído pelo da fábrica sem panes. 



 

 Assim, o investimento na inovação tecnológica passa a implicar num efetivo 

investimento em pessoal, levando as empresas a compreenderem tal opção como uma 

estratégia não só econômica, mas social, na medida em que ao conjugar as oportunidades de 

fluidez e automatização, reforça “[...] interpretações particulares das práticas que concretiza. 

Desse ponto de vista, a técnica vem ao mesmo tempo que seu modo de usar” 

(STROOBANTS, 1998a, p. 34).  

  Dessa forma, o saber-fazer do trabalhador, termo que se refere a seus saberes 

práticos, concretos, empíricos, sobre máquinas ou processos de trabalho, dentre outros, passa 

a ser valorizado pela empresa. Esta passa a se aproveitar deste saber mediante as trocas de 

experiência que se dão no seu dia-a-dia ou em treinamentos que organiza tendo como 

“instrutor” os próprios funcionários. Nesse sentido, 

 

[...] não somente os trabalhadores manifestam um saber-fazer em situação de 
trabalho, mas também o reconhecimento efetivo ou potencial de suas 
competências seria o indício de uma troca de regime. As empresas teriam um 
novo interesse em explorar esses recursos humanos e em desenvolvê-los por 
meio de programas de formação. Desde então, a imagem anacrônica do operário 
preso no trabalho parece ultrapassada, mais ainda anacrônica ainda que a do 
antigo artesão. É substituída, de agora em diante, pela de um operador 
experiente, participando da vida coletiva (STROOBANTS, 1998b, p.82). 

 

 Nesses termos, os processos apontam para uma crescente implicação da 

subjetividade do trabalhador, aspecto tão importante no âmbito das empresas que trabalham 

com foco nas competências. Diante de tal panorama, Dugué (1998, p. 106) assinala que 

ocorre uma “certa” contradição no âmbito da ação do trabalhador: 

 

Com a irrupção da responsabilidade e da ética, inclusas no termo competência, 
o que está em jogo é o modelo de engajamento no trabalho. Isso parece 
responder à dupla restrição, em parte contraditória, de autonomia e de 
conformidade, acompanhada do fato de que os assalariados vêem aumentar sua 
responsabilidade e sua margem de decisão, ao passo que o funcionamento dos 
equipamentos de informática repousa sobre uma centralização das escolhas 
[grifo nosso]. Trata-se de fazer com que os assalariados interiorizem os 
objetivos da empresa de modo que as micro decisões das quais se tornam 
senhores sejam tomadas em coerência com a política geral na qual elas devem 
se inserir. 

 

 E assim, a pesquisadora ressalta que a empresa transforma os colaboradores em 

atores da mudança utilizando-se da abordagem psicológica que tem sido adequada a este 

papel: 



 

 

Como a noção de competências supõe um assalariado “ator” num posto em 
dinâmica, a lógica que se apóia nisso dá-se [com o] objetivo de agir 
conjuntamente sobre o homem e sobre o posto: o modo de implicação do 
assalariado na organização do trabalho e mesmo, mais amplamente, sua relação 
com a empresa está no centro das práticas da competência [...] assim influir 
sobre o que fundamenta sua competência, leva-se os empregados a fazer 
proposições de transformação da divisão de trabalho e da organização no seio 
da equipe, até mesmo sugestões de responsabilização de tarefas novas pelo 
serviço. A abordagem psicológica, que ocupa um lugar central nas formações, 
apóia esse objetivo [...] (DUGUÉ, 1998, p.123). 

 

 Diante das referências postas quanto ao cenário de flexibilização das empresas 

analisadas, podemos inferir que, a julgar pelo histórico de transformações porque passou a 

empresa Beta, esta foi a empresa em que as mudanças implementadas tenham sido de maior 

abrangência e profundidade, até porque vem ocorrendo há mais tempo, estando, por isso, 

mais consolidada que nas demais em que pesquisamos.  

 Entretanto, todas empresas possuem características muito próprias do modelo de 

acumulação flexível, podendo, assim, ser identificadas como empresas flexíveis, o que nos 

permitiu dar continuidade nos estudos sobre o perfil do técnico em Mecânica e Química 

Industrial que vem sendo priorizado nessas empresas através da experiência de estágio, o que 

trataremos a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 4. O PERFIL DO TÉCNICO EM MECÂNICA E QUÍMICA 

INDUSTRIAL DO CEFETPE: A PERSPECTIVA DE FORMAÇÃO 

ADVINDA DO ESTÁGIO EM EMPRESAS FLEXÍVEIS 

 

 As informações apresentadas foram coletadas a partir da análise de documentos 

disponibilizados pelas empresas e enriquecidos com entrevistas junto a Gerentes de RH e 

gerentes/supervisores de estágio de setores onde tivemos estagiários do CEFETPE, bem como 

a partir de referências coletadas por ocasião de nossa visita às instalações das mesmas. 

 Neste capítulo, inicialmente, nos reportaremos a referências sobre a relação 

CEFETPE-empresas flexíveis no contexto do estágio. Posteriormente, apresentaremos a 

pedagogia fabril desvelada nessa experiência formativa, para, ao final, nos atermos sobre o 

perfil de técnico que as empresas pesquisadas pretendem formar a partir do estágio que 

proporcionam. 

 Para tal, fizemos uso da técnica de triangulação nos baseando no material coletado 

das empresas e CEFETPE e nos relatos decorrentes das entrevistas realizadas com os diversos 

sujeitos envolvidos no processo: aluno/estagiário, professor/supervisor e gerente/supervisor, 

considerando suas vinculações com sua microrrealidade social e o contexto sócio-econômico 

determinado. 

 Nossas reflexões se basearam, além do referencial teórico específico da área de 

Trabalho e Educação, em contribuições teóricas da Sociologia do Trabalho, da Pedagogia, da 

Psicologia Cognitiva e da Administração. 

 

4.1. Relação CEFETPE-empresas flexíveis no contexto do estágio 

 

 No que tange à discussão sobre a relação CEFETPE e empresas, antes de nos 

determos sobre as especificidades de tal relação no contexto do estágio, vamos tecer algumas 

referências sobre esta relação em sua generalidade, nos apoiando no trabalho de Silva (2001), 

que realizou uma pesquisa sobre tal temática. 

 Em sua análise, a pesquisadora (SILVA, 2001) assinala que a relação escola-

empresas teve especial preocupação no CEFETPE a partir da Reforma da Educação 

Profissional do final dos anos 1990, por esta ser um de seus pilares. Entretanto, esta foi 

sistematizada na Instituição desde a criação, na década de 1970, do Serviço de Integração 

Escola-Empresa (SIE-E), que teve como objetivo ampliar a relação escola-comunidade. 



 

  Esse Serviço passou à Coordenação de Integração Escola Empresa (CIE-E), 

vinculada à então Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias (DRE), atualmente, 

segundo novo organograma da Instituição, Diretoria de Extensão (DEX), que é responsável 

por 

 

[...] planejar, coordenar, executar e avaliar a política de extensão do CEFETPE, 
em suas relações junto à comunidade em geral, ao setor empresarial em 
particular e aos egressos, competindo-lhe desenvolver ações que contribuam 
para estabelecer parcerias, captar recursos e obter informações das tendências 
do processo produtivo e das necessidades de qualificação e requalificação 
profissional dos trabalhadores empregados ou desempregados, além de realizar 
ações que promovam a integração da extensão com o ensino e a pesquisa 
(CEFETPE, 2006d, p.14). 

 

 No âmbito da DEX, há a Coordenação de Cursos Extras (CCEX), que organiza a 

oferta de cursos extraordinários ou de extensão junto à comunidade local ou externa, mediante 

demanda verificada, no que tange às ações de planejamento, divulgação, inscrição, 

acompanhamento e certificação dos concluintes. 

 A atuação da CIE-E está fundamentalmente circunscrita à questão dos estágios e às 
providências tendo em vista a sua viabilização. O novo Regimento prevê como suas as 
seguintes atribuições: 

 

I – assegurar condições necessárias para realização e acompanhamento do 
Estágio Curricular obrigatório; 
II – planejar e realizar seminários técnicos com alunos, ex-alunos e agentes de 
recrutamento em articulação com as Gerências Educacionais; 
III – planejar e realizar encontros com empresários e agentes de recrutamento e 
seleção das empresas; 
IV – promover o intercâmbio com outras Instituições de Ensino, no âmbito do 
estágio curricular e do acompanhamento de egressos; 
V – desenvolver outras atividades correlatas (CEFETPE, 2006d, p.14). 

 

 Silva (2001) assinala que a questão das parcerias com empresas não é algo novo no 

CEFETPE, é datado de 1979, ocasião em que um professor e também diretor-presidente de 

uma empresa de gases e equipamentos se propôs a disponibilizar determinado equipamento 

para a Instituição, com vistas à transferência de tecnologia. 

 Em sua pesquisa, menciona o aumento significativo do número de convênios, 

destacando a existência, à época, de 754 empresas conveniadas, entretanto, este número se 

reduziu, havendo, atualmente, conforme informações fornecidas pela Coordenação de Cursos 

Extras, apenas 478 voltadas exclusivamente para a oferta do estágio. 



 

  A autora não deixa de ressaltar que a parceria é uma estratégia de privatização do 

espaço público e faz clara alusão ao encanto que tal alternativa desperta dada à insuficiência 

de recursos advindos dos cofres públicos, deixando as instituições federais comprometidas em 

seu poder de atualização e dinamização tecnológica. 

 No que tange à questão da privatização assinalada acima, nos reportamos a Freitas 
(1998, p.1) que explica a política federal de "reordenação" da gestão educacional nos 
seguintes termos: 

 

[esta] inclui a viabilização de formas diversas de mobilização de atores sociais, 
com vistas ao compartilhamento da tarefa educativa, num movimento que 
relativiza a atuação direta e a responsabilidade estatal nesta área. Com esses 
propósitos, desencadeiam-se medidas de reforma e inovação político-
institucionais e administrativas. Com vistas à racionalização administrativa, 
adota o planejamento, a longo prazo, práticas e critérios de gestão do setor 
privado e amplo uso de tecnologias de informação. 

 

 É importante ressaltar que Silva (2001) identificou, em 1998, a existência de dez 

empresas com laboratório na Instituição, em 1999, eram nove, em 2000, caiu para cinco, 

demonstrando o desinteresse das empresas em manter ou investir nesta estrutura, mesmo que, 

conforme assinale em sua pesquisa, estas tivessem retorno em termos de divulgação de seus 

serviços e produtos e reduzissem os custos com a qualificação de seus empregados, que eram 

preparados no CEFETPE sem custo adicional para as mesmas. 

 Outro aspecto assinalado é o retorno reduzido de tal parceria para a Instituição, haja 

vista os laboratórios instalados à época servirem apenas aos cursos de Mecânica e 

Refrigeração, área de atuação das empresas parceiras, e mesmo assim, disponibilizados, 

apenas, para a vivência em cursos rápidos de qualificação, sendo tal estrutura percebida “[...] 

como algo um tanto isolado da dinâmica que se processa nos cursos técnicos” (SILVA, 2001, 

p.152). 

 Segundo o Relatório de Gestão da Instituição (2005), todos os convênios de 

parcerias com empresas da região foram desativados para reavaliação e possível 

implementação a partir do próximo exercício, seguindo recomendações da Controladoria 

Geral da União. 

 Entretanto, atualmente, os últimos laboratórios instalados no CEFETPE foram ou 

estão sendo retirados da Instituição, como é o caso da Fiat, Ford e White Martins que, junto ao 

curso de Mecânica Industrial, não renovaram os convênios, por divergências em termos de 

interesses e de definição do foro para dirimir as questões oriundas do Convênio. Assim, são 

cada vez mais escassos convênios dessa natureza. 



 

 No ano de 2006, esta coordenação efetivou 39 novos convênios, realizou um 

seminário, um fórum, 40 cursos extras e uma exposição de pintura, emitindo um total de 735 

certificados (CEFETPE, 2006e). 

 Ao final do estudo de Silva (2001), são ressaltados elementos que assinalam a 

precariedade da relação escola e empresa, destacando um movimento contraditório de 

resistência e apoio a esta aproximação, sendo apontados depoimentos de professores que se 

ressentem de uma parceria mais efetiva e outros que temem as conseqüências dessa 

aproximação, uns por temerem a oferta de uma formação fragmentada, apenas focada no 

mercado, esquecendo-se da formação cidadã, e outros pelo desinteresse em trabalhar mais ou 

diferentemente do que vinham trabalhando.  

 Nesse sentido, nos reportamos a Bianchetti e Palangana (2000), que destacam a 

aproximação entre os sistemas produtivos e educacional como sendo conflituosa, 

identificando a existência de posições polarizadas sobre tal relação, de um lado os que 

defendem que as instituições possuem identidades e funções muito específicas, não sendo 

possível tal aproximação, e outros, que ressaltam a necessidade das instituições educativas 

estarem atreladas às necessidades imediatas do setor empresarial.  

 Nesses termos, estes autores deixam um desafio: as escolas e universidades serem 

instituições contemporâneas aos seus problemas e necessidades, sem perderem de vista a 

preservação da integralidade da pessoa humana, a busca utópica de interfaces com o mercado 

de trabalho e a preservação da luta para a concretização do que lhe é específico 

(BIANCHETTI e PALANGANA, 2000). 

 Assim, percebendo a complexidade que tal relação assume, especialmente na 

contemporaneidade, nos reportamos à visão de Silva (2001) sobre tal relação no contexto do 

CEFETPE: uma aproximação em movimento gradual que se fortalece, restando-nos, no 

âmbito deste trabalho, aprofundar esta questão, focalizando apenas o âmbito do estágio, o que 

nos propomos em fazer a partir de então. 

 Na pesquisa que desenvolvemos, um ponto que foi unanimidade nas empresas 

pesquisadas foi a precariedade da relação empresa-CEFETPE. Tal constatação foi identificada 

nas falas da maioria dos entrevistados. Entretanto, houve algumas sinalizações para um 

movimento de aproximação dessa Instituição Educativa das empresas, percebidas por ocasião 

da introdução de mudanças no acompanhamento dos estagiários do curso Técnico de Química 

Industrial pela Coordenação de Química, que, recentemente, iniciou um processo de 

redimensionamento da sua sistemática de estágio em observância à nova legislação do Estágio 

(BRASIL, 2003).  



 

  Para o Supervisor de Estágio do Curso de Química do CEFETPE, o movimento que 

está iniciando de articulação com as empresas é fundamental, não só no que tange à atenção e 

tomada de decisão com relação à regularidade e qualidade do estágio dos alunos, mas visando 

também o desenvolvimento de parcerias para a oferta de cursos e palestras contando com a 

participação de empresas da área, conforme citação abaixo: 

 

[...] particularmente aqui em Química é buscar visitar o maior número 

de empresas possível, principalmente aquelas onde o aluno relata 

alguma irregularidade. Então, nessa visita vamos verificar/avaliar e, se 

for necessário até suspender o estágio. E temos oferecido a mais, uns 

eventos bimestrais em que convidamos empresas da área para dar 

palestras sobre temas específicos. Isso vem ocorrendo e já oferecemos 

cerca de oito palestras aos estudantes, trazendo o pessoal das empresas, 

das indústrias (Supervisor de Estágio de Química do CEFETPE). 

 

 A importância da relação escola-empresa também é ressaltada pelo supervisor do 

curso de Mecânica do CEFETPE. Ele se ressente da falta de apoio logístico da instituição para 

viabilizar um acompanhamento efetivo dos estagiários e de um mecanismo legal que garanta 

o acesso livre às empresas. 

 

É muito difícil! Eu pego o meu carro, vou para uma empresa e tomo um 

chá de cadeira na portaria, que é norma da empresa, até que o 

supervisor tenha um tempo, ou senão eu digo assim: “olha, tal dia eu 

vou aí...” aí eles ajeitam tudo lá. Não, eu tenho que ter um mecanismo 

oficial, que me garanta de chegar lá e entrar [...]eu tenho que ter um dia 

em que eu chegue lá sem avisar e tenha acesso, que essa visita seja 

garantida [...]Não existe! (Supervisor de Estágio de Mecânica do 

CEFETPE). 

 

 Assim, a despeito da relevância que a relação escola-empresa assuma no discurso da 

empresas e da Escola, efetivamente, no momento, esta vem priorizando o aspecto burocrático-

legal. Como destacou o Coordenador de estágio de Mecânica, a coordenadora do CIE-E 

também ressalta que a falta de apoio institucional inviabiliza a existência de um trabalho de 

articulação maior com as empresas. Nesse sentido, o CIE-E, para realizar o acompanhamento 



 

e a captação de vagas para o estágio, vem solicitando apoio junto à direção do CEFETPE, o 

que não tem tido a devida atenção da parte da Instituição, conforme assinalado abaixo: 

 

Está na nossa programação da DRE pedir à Direção a disponibilidade 

de transporte, eu tinha pedido um dia por semana, eu pedi o mínimo 

para ver se a gente consegue fazer isso, porque a nossa grande 

dificuldade consistia, quando se tinha o carro, não se tinha motorista, 

quando se tinha o motorista não tinha o combustível (Coordenadora 

CIE-E, CEFETPE). 

 

 A pouca efetividade das ações da instituição educativa de buscar uma articulação 

com as empresas tem trazido conseqüências para o estágio de seus alunos, havendo casos de 

algumas que priorizam os alunos de outras instituições em detrimento dos alunos do 

CEFETPE, que acabam sem tal oportunidade. Sobre isto, a Gerente de RH da empresa Gama 

assinalou que o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) está tendo uma 

postura bastante ostensiva no tocante à merchandize de seus alunos e isto tem ampliado a sua 

capacidade de captação de vagas de estágio para os mesmos, a saber: 

 

Eles [do SENAI] já dão para a gente a relação dos estagiários, com o 

perfil, as melhores referências, então eu não procurei o CEFET desta 

vez, nem o CIEE, nem o IEL. Estou indo direto para o SENAI, com este 

intercâmbio, eles estão facilitando a minha vida. Então, eu já chamo os 

meninos mais ou menos de olhos fechados [...], daí a pouco a gente só 

vai ter técnicos do SENAI, se eles continuarem a fazer este trabalho, a 

gente só vai lapidar e deixar prontinho (Gerente de RH, Empresa 

Gama). 

 

  Dessa forma, no que tange à questão do estágio, foco de nossa atenção, percebemos 

também como a relação CEFETPE-empresas é questionada e sua pouca consistência é 

apontada como elemento que pode levar à redução do número de oferta de vagas para estágio, 

bem como a qualidade da aprendizagem advinda dessa experiência formativa.  

 Percebe-se, nas falas dos estagiários, um ressentimento pela falta de estreitamento de 

tal relação e que sua natureza superficial favorece um certo laissez-faire que pode 



 

comprometer a qualidade da aprendizagem obtida a partir do estágio, como destacamos 

anteriormente. 

  Os estagiários que participaram do grupo focal já apontavam para a precariedade da 

relação. Entretanto, este quadro vem sendo modificado no curso de Química, mesmo que 

timidamente. O Supervisor de Estágio deste Curso iniciou um processo de aproximação das 

empresas e ampliou o número de professores envolvidos neste trabalho, desenvolvendo com 

três professores o acompanhamento dos estagiários. Entretanto, mesmo assim, ainda passa por 

dificuldades operacionais que comprometem um trabalho mais efetivo junto às empresas, 

sendo pouco sistemática as visitas às empresas.  

  Tais referências nos levaram a considerar de pouco alcance o Projeto de 

Dinamização do Sistema Escola Empresa da então ETFPE que, em 1996, integrou o programa 

“Esquema de Apoio à Formação do Educando”. Este previa a manutenção do “nível de 

relacionamento com as empresas, tendo como função principal a dinamização de Estágios, 

considerado fator decisivo para a formação social, profissional e cultural dos alunos. 

  Outrossim, a prerrogativa posta em lei que permite ao agente de integração 

intermediar o estágio foi apontada pelos estagiários como uma estratégia que contribui para 

uma certa desresponsabilização da Escola no que tange ao favorecimento de condições para a 

ampliação de oportunidades de estágios, pois a mesma tem se abstido de buscar junto às 

empresas conveniadas ou motivar em outras tantas o desenvolvimento de uma “cultura” da 

oferta de estágio. 

 Segundo os alunos, por vezes, o estágio fica à mercê dos agentes de integração, o 

que faz com que as ofertas de vagas sejam distribuídas por entre várias instituições de 

formação profissional conveniadas com estes agentes, diminuindo, assim, a oferta de estágio 

para os alunos do CEFETPE. 

 Dessa forma, articulando-se diretamente com as empresas e os estagiários, os 

agentes de integração tendem a deixar para a Escola, apenas, a responsabilidade em analisar o 

plano de estágio, para efeito de sua aprovação e conseqüente liberação do aluno para o 

estágio. 

 Evidencia-se, dessa forma, que os serviços que envolvem a rotina do estágio, parte 

da burocracia legal, a pré-seleção ou pagamento de bolsas-auxílio acabam como que 

transferidos aos agentes de integração, assemelhando-se a uma terceirização de serviços. Isto 

se dá, especialmente, no caso de estágios curriculares não-obrigatórios, que tem tido pouca 

atenção da Instituição, por ser uma modalidade que apenas com a novo Regulamento do 

CEFETPE passou a prever acompanhamento pela Instituição. 



 

 No que tange à relação com as empresas flexíveis pesquisadas, as referências postas 

pelos entrevistados foram ao encontro das evidências apontadas no trabalho com o grupo 

focal: a relação CEFETPE e empresas é pouco consistente, não havendo uma interface efetiva 

entre esses segmentos formativos, o que ressalta a possibilidade de influência maior das 

empresas no contexto do estágio. Tal relação é comprometida em grande parte pelo 

insuficiente quantitativo de pessoal envolvido neste trabalho, como podemos perceber no 

quadro 4 a seguir: 

 

QUADRO 4 
 

QUANTITATIVO DE PESSOAL ENVOLVIDO NA ATIVIDADE DE 
ACOMPANHAMENTO DE ESTÁGIO DOS CURSOS TÉCNICOS DE QUÍMICA E 

MECÂNICA INDUSTRIAL NO CEFETPE, EM 2006. 
 

Total de Estagiários Curso Empresas 
envolvidas 

Pessoal do 
CIE-E 

Supervisor 
de Estágio 
do Curso 

Obrigatório Não 
obrigatório 

 

Total  

Mecânica 57 01 42 112 154 
 

Química 43 

 
01 

0422 37 64 101 
 

Fonte: Relatório de atividades do CIE-E (2006). 

 

 Diante de tais dados, podemos perceber a dificuldade de operacionalização de um 

trabalho mais efetivo do CEFETPE junto às empresas, pois, em que pesem outras dificuldades 

de ordem logística ou de falta de prioridade por parte da Instituição, a questão de pessoal 

disponível para tal trabalho já se constitui um empecilho importante para o estreitamento da 

relação com as empresas. 

 No caso do curso de Química, há quatro supervisores envolvidos no 

acompanhamento de 101 estagiários distribuídos em 43 diferentes empresas. Em situação 

mais precária, mas não se comprometendo ainda pelo acompanhamento dos estágios não 

obrigatórios, encontra-se o supervisor de Mecânica, responsável único pelo acompanhamento 

de 42 estagiários, distribuídos em diferentes empresas. 

 Outrossim, o CIE-E, responsável por toda a regularização da situação de estágio dos 

dez cursos técnicos da Instituição, além de estágios dos cursos Tecnológicos e do Ensino 

                                                 
22 Só um é supervisor de estágio, que participou da pesquisa em tela. Os demais são orientadores de estágio, 
atuando de forma mais efetiva apenas na orientação para elaboração dos relatórios parciais e finais dos 
estagiários. 



 

Médio, conta apenas com uma pessoa como responsável direta pela articulação com as 478 

empresas conveniadas, uma vez que os funcionários do setor são responsáveis pela parte 

operacional e de apoio administrativo. 

 Assim, a Coordenadora do CIE-E é sobrecarregada em suas funções, sendo 

responsável pela atividade estratégica de captação de novas vagas e o estabelecimento de 

novas parcerias, além da regularização da situação do estagiário na empresa. Para se ter uma 

idéia, só com os cursos de Química e Mecânica, a mesma, segundo demonstrado no quadro 

acima, deve manter contato com cerca de cem empresas, pois algumas empresas assinaladas 

oferecem vagas para ambos os cursos. Com isso, percebemos como se mostra inviável, em se 

mantendo as condições atuais, fortalecer a articulação da Escola com as empresas nos padrões 

de qualidade e de autonomia esperados. 

 No contexto do curso de Química, as iniciativas que têm sido tomadas no sentido de 

estabelecer uma relação mais próxima vêm tendo sinalização positiva da parte dos estagiários 

e supervisores das empresas. Mas, estas não se traduzem, ainda, numa prática consolidada, 

conforme podemos perceber na citação destacada abaixo: 

 

Chegou a vir o coordenador do estágio com outra pessoa (CIE-E), para 

ver como eram as atividades das estagiárias, qual o tipo do trabalho, 

vieram realmente ver como eram as atividades, onde é que eles atuavam, 

olharam o laboratório, viram também alguns dados aqui com o RH. No 

tempo que estou aqui, só os vi uma vez (Supervisora de Estágio da 

ETE/Galvanoplastia, Química, Empresa Beta).  

 

  Assim, considerando o âmbito da discussão do estágio, a relação escola-empresas 

tem priorizado ações de cunho burocrático. Entretanto, um novo panorama se avizinha e, 

mesmo que embrionário, começa a se estruturar. Resta-nos saber, no futuro, se a Instituição 

conseguirá superar a precariedade e fragmentação das ações até então existentes e avançar 

para a vivência de práticas mais consolidadas de articulação e parceria antenadas com o 

desafio posto por Bianchetti e Palangana (2000): desenvolver uma interface com as empresas 

preservando o que lhe é específico - a formação integral da pessoa humana.  

 

 

 



 

4.2. Empresas flexíveis: a pedagogia fabril desvelada no estágio de formação do técnico 

em Mecânica e Química Industrial do CEFETPE 

 

  Nosso propósito nesse subitem é apresentar o que conseguimos inferir sobre a 

complexa pedagogia fabril refletida no estágio de formação de técnico em Mecânica e 

Química Industrial do CEFETPE nas empresas flexíveis.  

  Para essa análise, nos baseamos nos materiais disponibilizados pelas empresas e pelo 

CEFETPE e nos relatos decorrentes das entrevistas realizadas com os diversos sujeitos 

envolvidos no processo: aluno/estagiário, professor/supervisor e gerente/supervisor. 

  Procuramos utilizar uma abordagem relacional considerando as relações travadas 

entre esses diferentes sujeitos e suas vinculações com a microrrealidade social e o contexto 

sócio-econômico determinado, de forma a melhor compreender a pedagogia fabril presente 

nessa importante experiência educativa, traduzida em termos de: rotina do estagiário, 

procedimentos para seu acompanhamento e avaliação, além da participação em cursos 

favorecida pelas empresas. 

  Na Empresa Alfa, trabalhamos com referências sobre três estagiários do curso 

técnico de Química Industrial, que atuavam nos setores de Laboratório de Controle de 

Qualidade (LCQ), no Laboratório de Desenvolvimento (LD) e um no Controle de Produção 

(CP). Duas mulheres e um homem, sendo acompanhados pelos dois supervisores/gerentes dos 

respectivos laboratórios. 

  A preparação inicial dos estagiários na empresa é algo recente, coincide com a 

implantação do programa de estágio pelo novo Gerente de RH. Esta se dá com o dia de 

integração na empresa, e, posteriormente, são encaminhados para os respectivos setores, onde 

são dadas orientações gerais. É importante ressaltar que nos setores, a integração dos 

estagiários é influenciada pelo ritmo da produção, como percebemos na seguinte citação: 

“[...] como eu cheguei na época do pique, não tive, por exemplo, uma explicação: ‘você vai 

fazer isso, porque isso. Vai fazer isso por causa disso’ (Estagiária1, Química, LCQ, Empresa 

Alfa). 

 Na empresa Beta, encontramos estagiários vinculados aos cursos técnicos de 

Química e de Mecânica, sendo, estes últimos, em maior número, haja vista tratar-se de uma 

indústria voltada para a fabricação de engrenagens. O trabalho envolveu três estagiários de 

Mecânica, que atuavam na área de Manutenção, outro na Engenharia de Processos e um no 

setor de Ferramentaria. Em Química, contamos com duas mulheres, que estagiaram no mesmo 

setor, inicialmente na Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) e, posteriormente, na 



 

Galvanoplastia, tendo uma delas desistido do estágio e a outra, atualmente, contratada pela 

empresa. 

 Da mesma forma que na empresa Alfa, a Beta dispõe de uma rotina de integração 

dos estagiários, que se dá da seguinte forma: 

 

[...] ele entra num treinamento de integração para conhecer a empresa 

em que vai estagiar, os direitos dele enquanto estagiário. Ele vai saber 

que é uma empresa certificada pela ISO 14000, ele tem um módulo 

referente ao Sistema da Qualidade-Meio Ambiente, recebe as 

informações sobre Segurança, informações a respeito do RH, sobre o 

funcionamento daqui: bater cartão, controle de entrada, controle de 

saída, o que pode, o que não pode (Gerente de RH, Empresa Beta). 

 

 Entretanto, importante referência foi feita por um estagiário que ressaltou ter tido 

uma aprendizagem na integração que extrapolou os limites da mera informação sobre 

generalidades da empresas. Sua preparação se estendeu por um mês, ocasião em que passou 

em todos os setores da empresa, dada à importância de tal conhecimento para o setor em que 

o mesmo iria estagiar, a saber: 

 

Eu estagiava no setor de Engenharia de Processos, no meu primeiro 

mês, eu tive um cronograma de integração na empresa, eu acho que fui 

privilegiado, porque eu entrei em um setor que precisava conhecer toda 

a produção e todos os setores de apoio à produção, por isso passei 

alguns dias em cada setor da empresa. O nível tecnológico, o nível de 

conhecimento que eu aprendi, só durante a integração, acho que já 

valeria a pena o meu estágio (Estagiário 2,  Mecânica, Engenharia de 

Processos, Empresa Beta). 

 

 A empresa Gama, pertencente ao setor metalmecânico, recebe estagiários, em geral, 

da área de Mecânica. Trabalhamos com referências sobre o estágio de dois alunos do 

CEFETPE, um que estagiou no setor de Engenharia de Processos, de Planejamento e de 

Orçamento, sendo, então, efetivado na empresa, e outro, que estagiou durante 3 meses em 

Garantia da Qualidade, no setor de Solda, e pediu cancelamento por ter conseguido um 

emprego. 



 

 A integração dos estagiários se dá nos mesmos moldes das empresas anteriores – 

uma visão geral da empresa, para o mesmo se situar, posteriormente, na realidade do setor em 

que vai estagiar, conforme podemos perceber no seguinte relato:  

 

[...] a gente vai para a sala de treinamento, passam o dia todo falando da 

empresa, da política da qualidade e dos diversos setores da empresa, em 

seguida a gente fez um tour pela empresa (Estagiário 2, Mecânica, 

Engenharia de Processos, Empresa Gama). 

 

 O recurso ao dia da integração do estagiário na empresa tem o propósito de “fazer-

lhe as primeiras apresentações sobre a mesma” (FERREIRA, 2003). Entretanto, pudemos 

perceber que o uso sistemático de tal estratégia depende do momento que cada empresa esteja 

passando, se estiver em “pico de produção”, o estagiário pode ser iniciado na produção sem 

um trabalho estruturado com tal intenção. Assim, ele será situado no seu contexto de trabalho 

no dia-a-dia, em meio às situações reais e ritmos próprios da produção, como veremos a 

seguir.  Sobre a rotina dos estagiários, na empresa Alfa, percebemos que estes estão atuando 

em diferentes setores, realizando tarefas específicas, englobando desde o desenvolvimento de 

novos produtos, sua melhoria até o controle da produção e da qualidade dos mesmos, 

conforme nos relatam: 

 

No Laboratório de Desenvolvimento é testada a substituição de matéria-

prima para baratear fórmula. Você desenvolve cor, atende reclamações 

de clientes, faz ajustes. Eu tenho feito testes, melhoria de estabilidade, 

analisar se a tinta está com problema (Estagiário 2, Química, LD, 

Empresa Alfa); 

 

Eu realizo análise de solventes, das embalagens, a litografia – as cores, 

se está na cor do padrão; se há vazamentos. Eu faço também análise de 

cargas, de pigmentos, para ver se o poder tinturial está no padrão 

(Estagiária 1, Química,  LCQ, Empresa Alfa); 

 

O setor é todo automatizado, eu não faço a parte operacional, eu 

acompanho a produção e colho os dados e vou anotando. Eu coleto os 



 

dados do tempo que uma tinta leva para ser produzida, controle de 

refugo[...] Agora eu estou atualizando a planilha, a gente vai colher o lip 

time, que é o tempo da fabricação. A partir daí, meu orientador vai fazer 

gráficos, analisar, ver se há algum problema e tomar decisões 

necessárias (Estagiária 3, Química, Controle da Produção, Empresa 

Alfa). 

 

 Em referência às rotinas descritas, identificamos que as tarefas implicaram no 

domínio de conteúdos técnicos específicos, quer em termos de conceitos da química e 

procedimentos técnicos pertinentes.  

  No Laboratório de Desenvolvimento, identificamos que o estagiário é posto diante 

de situações-problema envolvendo diferentes produtos, que devem ser melhorados ou 

desenvolvidos, o que implica num nível de atividade bastante complexa e pertinente à 

operação, monitoração e controle de processos produtivos na área de pigmentos e tintas. 

  No Laboratório de Controle de Qualidade, a estagiária desenvolve tarefas de análise 

de produtos da empresa, visando identificar se os mesmos estão sendo produzidos em 

conformidade com as especificações, adotando uma rotina de procedimentos previamente 

determinados, que, a despeito de ser pertinente à função do técnico, pressupõe um ritual de 

trabalho bastante prescritivo. 

  No Controle de Produção, a estagiária realiza ações de monitoramento da produção, 

se envolvendo num sem número de levantamentos de dados sobre o funcionamento das 

máquinas e sua produção. Entretanto, a elaboração de relatório e de gráficos sobre os dados 

coletados, que é um trabalho pertinente à função do técnico, não é por eles realizada, fica sob 

a responsabilidade de outrem.  

  Assim, a estagiária do Controle de Produção fica mais envolvida na realização de 

tarefas repetitivas de suporte ao técnico, não se envolvendo de forma mais efetiva na 

escrituração e análise dos dados por ela coletados, o que vem a contrariar o perfil de técnico 

defendido pelos próprios gerentes da empresa, pois, para eles, os estagiários deveriam “[...] já 

nesse período começar a criar um certo nível de responsabilidade e liderança com os pares” 

(Supervisor de Estágio do LCQ, Química, Empresa Alfa). 

 Segundo os próprios gerentes/supervisores de estágio nos respectivos laboratórios, 

as atividades em ambos são complexas, mas há diferença de complexidade entre eles e mesmo 

no interior de cada laboratório, nos seguintes termos: 

 



 

No Desenvolvimento, o conteúdo da própria atividade é mais complexo 

porque eu tenho que saber o que é que eu quero sem ter ainda os dados 

do que eu quero. No CQ, na parte de análise, ele vai apenas conferir o 

produto. No Desenvolvimento, temos áreas complexas e menos 

complexas [...] A parte de controle é muito repetitiva, a parte de 

Desenvolvimento é repetitiva no uso dos equipamentos, mas nunca é 

repetitiva no que você quer obter, o objetivo não se repete [...] 

(Supervisor de Estágio do LD, Química, Empresa Alfa); 

 

No caso do Laboratório de Controle, a gente não só analisa o produto 

que o Laboratório de Desenvolvimento desenvolve. Tem algumas coisas 

que são similares [...] Toda atividade que você começa a fazer na 

empresa ela é repetitiva [...] (Supervisor de Estágio do LCQ, Química, 

Empresa Alfa). 

 

 Analisando o plano de estágio do LD e LCQ da empresa Alfa, identificamos a 

pertinência das atividades previstas com a formação técnica na área de Química. Como 

assinalado nas falas dos estagiários e supervisores, no Laboratório de Desenvolvimento são 

previstas atividades relacionadas à avaliação de matéria-prima e produtos, considerando 

propriedades como cor, cobertura, desempenho, resistência à lavabilidade, além de ensaios de 

massas, tintas e sintéticos quanto à viscosidade, pH, secagem, dentre outros aspectos. 

 No Laboratório de Desenvolvimento, analisam a matéria-prima e o produto semi-

acabado e acabado, além de atenderem a reclamações dos clientes. Entretanto, a vivência do 

estágio não necessariamente seguirá a totalidade de atividades previstas no referido plano. 

Percebemos que o cumprimento do plano depende do ritmo e cronograma da produção, haja 

vista a estagiária de Química do LCQ ter feito menção a não ter tido oportunidade de analisar 

o produto, ficando seu estágio restrito à análise de matéria-prima: 

 

[...]Vai fazer quatro meses que eu estou lá, e eu não fui ainda para o 

lado do produto acabado. Vou conversar com ele [supervisor], para ir 

para o outro lado também, porque se meu plano de estágio diz que eu 

tenho que ir e fazer aquele produto acabado, eu tenho que ir, eu estou 

fazendo só as tarefas realizadas na matéria-prima. Lá [na empresa], é 

tudo questão de revezamento, na matéria-prima tem eu, a funcionária e 



 

um estagiário, que vai ser contratado, então são três pessoas para dar 

conta de muita coisa, e como está no corre-corre, quando chega agosto, 

setembro, a produção aumenta consideravelmente, então eu não posso ir 

para lá e deixar aqui na mão (Estagiária1 , Química, LCQ, Empresa 

Alfa). 

 

 Outrossim, a experiência dos estagiários com atividades mais complexas, como a 

realização de análises químicas diversas, não implica, necessariamente, no domínio do 

conteúdo técnico correspondente, pois identificamos que o ritmo da produção dificultou os 

estagiários compreenderem o que fazem e porque fazem, não tendo acesso a informações 

técnicas mais profundas que poderiam ser fornecidas pelo supervisor de estágio. Assim, por 

vezes, os estagiários atuaram de forma mecânica e prescritiva, desconhecendo efetivamente o 

conteúdo técnico da tarefa realizada, como assinalado pela estagiária do LCQ: 

 

[...] eu fui mais naquela parte prática, a parte mecânica. Por exemplo, 

às vezes eu analisava, fazia as coisas, analisava uma embalagem, mas 

não sabia porque. Mas, por que eu tenho que fazer isso? Eu perguntava, 

eles também [outros estagiários], na correria também, porque é 

produção, não tinham tempo para me explicar. Mas, sempre que eu 

pedia, eles me explicavam, mas foi muito mecânico.Isso foi um mês, 

quando a funcionária voltou de férias em julho (Estagiária 1, Química, 

LCQ, Empresa Alfa). 

 

 Para Veiga (2003, p.142), a aprendizagem só se efetiva quando a ação do aluno 

(estagiário) não se restringe à mera repetição do demonstrado, quando ele passa a questionar 

“[...] a tarefa a ser realizada como também seu conteúdo, os procedimentos e equipamentos 

empregados em sua execução”. 

 Neste sentido, podemos perceber que, mesmo envolvido em situações complexas, o 

conteúdo técnico do trabalho pode ser trabalhado de forma prescritiva, enfatizando-se o 

conteúdo procedimental em detrimento do eixo conceitual, forçando uma dissociação da 

prática de seu conteúdo teórico, esvaziando-se, pois, o conteúdo técnico presente nas 

atividades desenvolvidas pelos estagiários. 

 Da mesma forma, percebemos que as atividades da estagiária de Controle de 

Produção, acabam por, de forma similar, serem comprometidas em seu conteúdo técnico, 



 

pois, em que pese a coleta de dados e o levantamento de indicadores de performance 

impliquem no domínio de conteúdo estatístico e cálculos relacionados à área de Química, a 

estagiária não participa da sua análise e interpretação, servindo, apenas, como fornecedora de 

dados. 

 Em termos de rotina de estágio, os estagiários de Mecânica na empresa Beta foram 

envolvidos em atividades de setores bem diversos, sempre se adequando ao ritmo e 

necessidade da produção, conforme descrição abaixo: 

 

[...] eu tinha que procurar o supervisor ou o gerente da manutenção 

para designar para onde eu iria, de acordo com os problemas que 

estivessem acontecendo na empresa. Em todas as etapas onde um 

equipamento apresentasse problema e eu tivesse disponível, eles me 

chamariam (Estagiário 1, Mecânica, Manutenção, Empresa Beta); 

 

[...] depois do mês de integração na empresa, fui mais aproveitado no 

trabalho com o programa de desenho mecânico auxiliado por 

computador para desenvolver no Autocad dispositivos para peças usadas 

para as máquinas, que eram desenhados na própria Engenharia de 

Processos e a partir daí eram mandadas confeccionar. No meu estágio, 

foi mais desenho, não teve nada de operacional [...] (Estagiário 2, 

Mecânica, Engenharia de Processos, Empresa Beta); 

 

No início foi manutenção de ferramentas: troca de matrizes, retífica, 

usinar, tornear as matrizes que são usadas para estampar aqueles discos 

de moto. Tratamento térmico também. Sempre foi isso, em função da 

necessidade, todo dia mudava, tinha outras coisas para fazer (Estagiário 

3, Mecânica, Ferramentaria, Empresa Beta). 

 

 Mediante a análise do termo de compromisso firmado entre as instituições 

CEFETPE e Empresa Beta, percebemos que há diferença na natureza das atividades previstas 

de serem realizadas por estagiários que atuam em diferentes setores. Na área de manutenção e 

ferramentaria são desenvolvidas atividades mais operacionais de acompanhamento e 

realização propriamente dita de manutenções preventivas e corretivas de máquinas. Na 

ferramentaria, são realizadas operações de serra, plana, solda, inspeção e recebimento de 



 

ferramentas, dentre outras. Diferentemente de um trabalho de cunho mais operacional, o 

estagiário de Engenharia de Produção, tanto da empresa Beta quanto da Gama, desenvolvem 

desenhos de dispositivos de máquinas com o recurso do Autocad, atuando especificamente na 

área de concepção e criação. 

 Percebemos, assim, que as atribuições dos estagiários de Mecânica variaram muito 

em função do setor em que estavam lotados, transitando de trabalhos operacionais de 

manutenção e realização de pequenos reparos e ferramentas, para os do setor de Manutenção e 

Ferramentaria, a trabalhos mais complexos de elaboração de desenhos mecânicos assistidos 

por computador, no caso do estagiário do setor de Engenharia de Processos. 

 No caso das estagiárias de Química da empresa Beta, o setor de estágio foi o mesmo, 

sendo previstas diferentes etapas relacionadas ao andamento do processo de fabricação. Em 

termos gerais, as ações a realizarem contemplariam os cuidados com o tratamento de 

efluentes da fábrica e o processo galvânico - processos de limpeza química, eletrodeposição, 

acabamento, dentre outros. Trata-se de atribuições previstas na formação do técnico, situada 

no contexto do trabalho de controle ambiental, segurança e higiene industrial, conforme nos 

assinala a Supervisora de estágio: 

 

Na estação de efluentes, o estagiário acompanha o processo, prepara os 

reagentes, controle de reação, ele é apoio do pessoal operacional, faz 

análise de água da ETE, do teor de resíduos. [...] A segunda etapa é o 

processo galvânico, processo industrial que gera os resíduos da 

fabricação, tem o controle dos banhos do laboratório, operação de 

máquinas, a qualidade da produção, testes de avaliação de corrosão de 

peças, é onde tem um contato maior com o laboratório. Depois, o 

estagiário passa a fazer a inspeção visual, seleção das peças, 

desmontagem de peças e expedição (Supervisora de Estágio da 

ETE/Galvanoplastia, Química, Empresa Beta). 

 

 Entretanto, identificamos problemas com o estágio de uma das estagiárias de 

Química que atuou em um primeiro momento na empresa Beta e era acompanhada mais 

diretamente por uma funcionária do setor. Sua queixa foi limitar-se em desenvolver atividades 

eminentemente operacionais na ETE, não chegando a atuar no laboratório de Galvanoplastia, 

deixando, pois, de realizar atividades mais diretamente relacionadas a sua área de formação, 

como discutiremos posteriormente. 



 

 Quanto à rotina a que são expostos os estagiários da empresa Gama, esta também foi 

muito diferenciada, pois os mesmos estavam lotados em setores bem diferentes. Assim, na 

Engenharia de Processos, envolveram-se na elaboração de desenhos para a produção de peças 

solicitadas pelos clientes, e na Garantia da Qualidade, responsabilizaram-se pela inspeção da 

solda, desenvolvendo atividades mais operacionais ou burocráticas, conforme a descrição 

abaixo: 

 

[...] a gente recebe os desenhos dos clientes, detalha informações para a 

fabricação. São desenhos simples, na verdade recorte de chapas, que a 

partir daí faz peças para o equipamento. Também insere no banco de 

dados, usado para cadastro de material [...] (Estagiário 2, Mecânica, 

Engenharia de Processos, Empresa Gama); 

 

Eu fazia acompanhamento dos soldadores, porque de seis em seis meses 

tem que revalidar a carteira de soldador. Então, eu fazia este 

acompanhamento, todos os meses eu puxava o relatório e via quem 

precisava revalidar a carteira, aí tratava deste serviço burocrático-

administrativo. Tanto fazia a prática, na operação – inspecionando 

solda, como também a parte administrativa (Estagiário 1, Mecânica, 

Garantia da Qualidade/Solda, Empresa Gama). 

   

 Nestes termos, percebemos que os estagiários são envolvidos em contextos 

produtivos diferentes e isto resulta em aprendizagens diversas, podendo ser expostos a 

atividades de cunho mais operacional e repetitivo ou mais complexas que impliquem na 

necessidade de domínio de conteúdo técnico da área em questão. Dito de outra forma, a 

depender do setor onde os mesmos estejam estagiando, os alunos podem ser colocados diante 

de situações desafiadoras e estimulantes ou vivenciarem experiências pouco enriquecedoras, 

que prescindem de uma formação técnica específica ou que esta seja posta em limites mais 

estreitos que os objetivos definidos para um curso dessa modalidade. 

 Mediante a análise das atividades dos estagiários nas empresas flexíveis em questão, 

percebemos que os mesmos são expostos a rotinas e situações similares a que enfrentam os 

funcionários em seus respectivos setores. Entretanto, os estagiários assinalam ser mais 

expostos a situações que desviam do sentido de uma pretensa formação técnica, como 

percebemos no caso do estagiário de Engenharia de Processos da empresa Gama, que, mesmo 



 

num setor de atividades mais complexas, relata ter sido levado a realizar atividades banais e 

de pouca relevância para sua formação, a saber: 

 

Os funcionários tentam diminuir o volume de serviço passando as 

atividades mais chatas para o estagiário, como entregar desenhos em 

outros setores, cadastro de material, recorte de chapas e outras funções, 

às vezes o desenho vem em inglês, bota o estagiário para traduzir, com 

recursos de tradutor ou dicionário (Estagiário 2, Mecânica, Engenharia 

de Processos, Empresa Gama).  

 

 Assim, em geral, as tarefas que os estagiários desenvolvem nos setores onde estão 

lotados guardam correspondência com a área do estágio – Mecânica ou Química. São mais 

operacionais, no caso de estágio na área de Mecânica, quando se voltam para a atividade de 

manutenção preventiva ou corretiva. Entretanto, podem se envolver em atividades de maior 

complexidade, como em laboratórios e em setores de Engenharia de Processos ou de Controle 

de Qualidade, à exceção da experiência vivenciada pelo estagiário de Qualidade da empresa 

Gama, voltado especificamente para um aspecto pontual da solda e preso a atividades de 

controle eminentemente administrativo e burocrático. 

 Nesses termos, as referências quanto à rotina do estágio nos reportaram a Kuenzer 

(1995), que ressaltou que as relações de trabalho na fábrica educam o trabalhador, situando-o 

no sentido do desenvolvimento de um comportamento compatível com o processo industrial 

implementado. Isto nos fez inferir como os estagiários são envolvidos nesta (con)formação 

mais precocemente que os funcionários da empresa, com o risco de se submeterem a situações 

precarizadas que vão de encontro à formação de um técnico ou, mesmo, aproximando-se de 

uma experiência próxima a um emprego disfarçado, mais que propriamente uma formação no 

trabalho. 

 Assim, vivenciam um estágio numa perspectiva que, por vezes, se distancia de sua 

natureza educativa (NATHANAEL, 2006), sendo, assim, envolvidos na realidade da 

produção como qualquer outro funcionário. Tal aspecto foi assinalado tanto pelos estagiários, 

quanto por supervisores das diferentes empresas, a saber: 

 

Lá é produção, não tem tempo de você parar, o tempo que eu tenho às 

vezes as funcionárias já arranjam uma coisa para eu fazer. Já conversei 

com ela, teve um dia que a produção estava meio parada, eu disse: 



 

“Olhe, eu vou pegar meus livros, vou estudar um pouco...” (Estagiária1, 

Química, LCQ, Alfa); 

 

Falta visão da realidade, na empresa, tem a pressão pela produção e 

qualidade do atendimento ao cliente e o ritmo da empresa, é muita 

pressão, é um corre-corre, alguns tem maior dinamismo e facilidade, 

principalmente aqueles que tiveram um contato anterior com o estágio 

(Supervisora de Estágio da ETE/Galvanoplastia, Química, Empresa 

Beta); 

 

Quando chega na indústria, o estagiário encontra uma área maior, as 

coisas são mais práticas, mais direta na execução do serviço, existe 

dificuldade de início, eles ficam inibidos, mas com o tempo eles 

conseguem se encaixar no perfil dos serviços da empresa (Supervisor de 

Estágio de Qualidade/Solda, Mecânica, Empresa Gama). 

 

 Entretanto, há elementos que apontam para a resistência de estagiários a situações 

que contrariem uma experiência de estágio de qualidade. Como no grupo focal, alguns 

estagiários das empresas flexíveis também apontaram problemas na experiência vivenciada e 

resistiram em se submeter a elas. 

 Em um dos casos, uma estagiária ressaltou que sua experiência foi desqualificante e 

culminou em sua solicitação de rescisão de contrato. A mesma relatou ter passado apenas por 

um setor a Estação de Tratamento de Efluentes, realizando tarefas repetitivas e por demais 

fora de sua área de formação técnica e sido exposta a situações de riscos de acidentes e 

problemas de saúde. Segundo a mesma, sua experiência foi por demais degradante e tinha um 

claro propósito: fazê-la entender sua inadequação à empresa, conforme percebemos em seu 

relato: 

 

Eu comecei primeiramente na ETE, onde é tudo automático, não 

precisava ser um técnico em química para fazer exatamente aquela 

atividade. Não havia um progresso em relação ao aprendizado de 

química. Eles aproveitavam o estagiário muito na área de produção, na 

parte de montagem mesmo de peças de engrenagens. Tinha dias que eu 

ficava o dia inteiro montando peças e eu sei que aquilo não é função 



 

técnica. A parte de laboratório foi deixada para traz, foi um desvio de 

função mesmo, como limpar o chão, essas coisas assim que não cabiam 

a mim realizar. Apesar de ser uma empresa japonesa, de grande porte, 

eu não via a segurança. Por exemplo, os banhos da galvanoplastia 

transbordavam e eles colocavam a gente para tirar aqueles resíduos de 

baixo daqueles tanques. Eu cheguei a ficar com LER, lesão por esforço 

repetitivo, de tanto que fiquei na produção. Eu achava que as coisas 

estavam desviando mesmo para mostrar a minha incapacidade, de não 

corresponder a eles. Na verdade, estava acontecendo exatamente o 

contrário, a empresa não estava correspondendo às minhas expectativas 

(Estagiária1, Química, ETE/Galvanoplastia, Empresa Beta).  

 

 Para a estagiária, os problemas pelos quais passou tinham origem no fato de seu 

acompanhamento ser feito por uma colega da área com mesmo nível de formação, o que fazia 

a mesma temê-la como uma possível substituta, mas mesmo relatando os problemas à 

Supervisora do Setor, nada mudou. Tal situação foi verificada por Ferreira (2003) em seus 

estudos, chamando a atenção para o fato de que, para muitos funcionários, o estagiário 

constitui uma ameaça a seus empregos e, com isso, tendem a hostilizá-los e a menosprezar sua 

importância na empresa. 

 Outrossim, percebemos um certo assédio moral e preconceito de gênero, dadas as 

ressalvas e constrangimentos que a estagiária em questão passou ao ser impedida de manter 

qualquer contato com os demais funcionários do sexo masculino, numa alusão ao risco de 

envolvimento emocional, a saber: 

 

[...] era tanta pressão em cima do fato de eu ser mulher e de ter homem e 

eu não poder cumprimentar, mas mesmo assim, eu falava com as 

pessoas. É inacreditável, uma empresa de grande porte, com tantos furos 

desse jeito. Mas, a parte crítica mesmo que eu conversei até com o 

supervisor do CEFET, era que eu não poderia ser supervisionada por 

uma pessoa do mesmo nível, praticamente concorrendo à mesma vaga, 

na mesma situação. Ela, no começo, mostrava algumas coisas, mas eu já 

estava praticamente terminando o curso, ela estava no terceiro módulo, 

com dependência, de modo, que na cabeça dela, eu estava entrando ali, 



 

de certa forma, para ocupar seu lugar (Estagiária 1, Química, 

ETE/Galvanolplastia, Empresa Beta).  

 

 Nessa direção, alguns estagiários também apontaram ter problemas de relação 

interpessoal durante o estágio. Praticamente todos se ressentiram de um relacionamento de 

maior apoio e colaboração, especificamente, da parte do supervisor, como ressaltou um dos 

estagiários: 

 

[...] faltou uma orientação logo no início do estágio, por parte do 

supervisor, que não me direcionou para as atividades, me deixou mais a 

cargo dos funcionários me ajudarem a desenvolver as atividades, me 

deixou meio que solto, sem objetivos (Estagiário 2, Mecânica, 

Engenharia de Processos, Empresa Beta). 

 

  Houve, inclusive, problemas extremos que provocaram sérios desconfortos no 

estágio, chegando alguns estagiários a caracterizarem tal situação, também, como assédio 

moral, conforme podemos perceber nas transcrições abaixo: 

 

Eu tive muitas chateações, mas também procuro me impor, não é porque 

ele é chefe, que eu preciso do estágio, que eu vou me rebaixar nem ceder 

a assédio moral. Ele me intimida, teve uma semana que ele disse: “Sem 

noção, vem cá!” Eu disse: “Como é chefe? Sem noção, por que sem 

noção?” Ele desconversou [...] tudo dele é na brincadeira, gosta de 

expor ao ridículo (Estagiária 1, Química, LCQ, Empresa Alfa); 

 

A supervisora não interagia com o estagiário, nem com outros 

profissionais de outras áreas. Quanto menos falasse, mais moral 

demonstrava, não chegava muito para conversar com ninguém, mandava 

com uma cara totalmente fechada (Estagiária 1, Química, 

ETE/Galvanoplastia, Empresa Beta); 

 

O gerente me pediu para eu gravar um CD e me deu o papel, anotou 

tudo [...] eu fiz do jeito que ele falou. Ele ia negociar o equipamento em 



 

outro estado. Quando ele abriu o desenho, estava tudo errado. Aí, ele, no 

telefone, me esculhambou, foi um assédio moral absurdo. Quando ele 

voltou, veio falar comigo tranqüilo. Eu mostrei a ele: “Está vendo aqui, 

que eu fiz do jeito que você pediu”. Mas, as pessoas que têm um cargo 

superior nunca reconhecem o erro (Estagiário 2, Mecânica, Engenharia 

de Processo, Empresa Gama).  

 

 Diante desses casos, percebemos a que situações os estagiários estão expostos, o que 

nos faz refletir sobre os limites de uma formação na empresa, sujeita a toda espécie de 

idiossincrasias dos funcionários e supervisores, restando a eles, a iniciativa de enfrentá-los, 

muitas vezes, sem qualquer apoio da Instituição escolar, presa em sua burocracia e 

dificuldades operacionais e logísticas. Esta fica, muitas vezes, sem nem ao menos tomar 

conhecimento do que seus alunos estão enfrentando no estágio, ato educativo intencional da 

escola, e, como tal, de sua responsabilidade.  

 Em termos de desenvolvimento de práticas inovadoras no estágio, identificamos, 

iniciativas dessa natureza apenas na empresa Alfa. Segundo o programa de estágio 

recentemente implantado, é previsto para os estagiários de nível médio e superior fazerem 

visitas a outras empresas, assistirem palestras com ex-estagiários e, em grupos, 

desenvolverem um projeto voltado para as necessidades dos diferentes setores da empresa. 

Vale ressaltar, que tal experiência tem tido boa aceitação da parte dos estagiários, 

especialmente o trabalho com projetos, como ressaltamos abaixo: 

 

[...] o programa de estágio deles é muito bom, agora mesmo estão 

fazendo um projeto, a gente tem que apresentar um projeto, planejar esse 

projeto. Cada grupo de três vai ter que formular, por cada setor. Eu 

fiquei no setor de marketing, tem que criar um projeto naquela área para 

ser apresentado para a diretoria, para isso eles deram treinamento da 

gente de grupo de melhoria focada (GMF), treinamento de PDCA, para 

a gente saber como guiar esse projeto, o RH está sempre acompanhando, 

hoje mesmo a gente teve uma reunião, para saber como é que está o 

projeto, como é que está andando. Tem projeto da produção, latas, 

manutenção. São só estagiários, doze estagiários envolvidos (Estagiária 

1, Química, LCQ, Empresa Alfa). 



 

 Outro aspecto a considerar na pedagogia fabril presente no programa de estágio das 

empresas é a seleção dos estagiários. As empresas utilizam-se de entrevista, análise de 

histórico escolar e, por vezes, a depender da área do estágio, exige-se um teste de 

conhecimentos técnicos ou práticos. 

 Todas empresas em questão priorizam a realização de dinâmicas de grupo, tendo em 

vista conhecerem o perfil comportamental dos candidatos para efeito de sua contratação. 

Segundo Gondim et al (2006), a ênfase que muitos responsáveis por processos seletivos dão 

às habilidades relacionais (capacidade de comunicação, de negociação, de influência, de 

solucionar problemas, dentre outras) é justificada pelo entendimento de que estas seriam 

difíceis de serem treinadas, ao contrário das habilidades técnico-motoras, pois implicariam em 

características individuais da personalidade ou mesmo resultantes de um processo de 

socialização da pessoa ao longo de sua vida. 

  Na empresa Alfa, o foco da seleção é identificar candidatos que tenham determinado 

perfil comportamental, sendo destacado que o domínio das ferramentas da informática e uma 

experiência prévia como estagiário em outras empresas pode contribuir para sua aprovação, 

conforme destacado em entrevista: 

 

Não seria o domínio da área porque ele é estagiário. Na verdade, seria 

dinamismo, mais proatividade, mais determinação, na verdade serão 

mais questões comportamentais, tem currículo também, se ele tem 

informática, se ele de repente já teve alguma experiência de estágio em 

outra empresa, se tem alguma noção já de processo, isso também acaba 

influenciando (Gerente de RH, Empresa Alfa). 

 

  Na empresa Beta a seleção dos estagiários segue, basicamente, as mesmas etapas de 

seleção dos funcionários de nível técnico. Entretanto, algumas etapas variam de acordo com a 

área onde o candidato deverá atuar, em umas há teste teórico, em outras, o teste prático ou, 

apenas, dinâmica de grupo e teste psicológico, a saber: 

 

[...] depende muito da área, tem área que eu tenho teste escrito, tem 

outra que não, tem outra que é teste prático, tem outra que a gente faz 

uma dinâmica de grupo e uma avaliação psicológica. A gente sempre faz 

um teste escrito na área de Manutenção. Na Ferramentaria, não, e nas 

outras áreas a gente faz a dinâmica de grupo, a entrevista e a avaliação 



 

psicológica. É um teste para a gente ver que nível de conhecimento ele 

está trazendo para a gente, depende da atividade em que a pessoa vai 

trabalhar (Gerente de RH, Empresa Beta). 

 

 Na empresa Gama, o Programa de Estágio foi recentemente implantado. Este visa o 

desenvolvimento de uma prática de estágio mais eficiente, bem como servir de estratégia de 

recrutamento e seleção de mão-de-obra especializada, dada à situação em que se encontra a 

empresa contando com um quadro de funcionários muito antigo e de elevada faixa-etária, a 

saber: 

 

O estágio deverá ser estabelecido com o intuito de oferecer experiência, prática 
e supervisão em tarefas e atividades relacionadas à formação acadêmica do 
estudante estagiário, como complementação de seu ensino, e também como 
preparação e seleção de mão-de-obra qualificada para um eventual 
aproveitamento na empresa (Programa de Estágio, Empresa Gama, p. 1). 

 

 A opção pela contratação de estagiário, em detrimento de funcionários pelas 

empresas está relacionada ao interesse em buscar pessoas para serem formadas por elas, 

moldá-las segundo sua cultura, evitando, ainda, a contratação de pessoas com vícios, 

conforme nos alerta a Gerente de RH da empresa Beta: 

 

(... ) a cultura da empresa não é de contratar uma mão-de-obra barata, 

e, sim, de absorver, então prefere-se trazer sem experiência, esse aqui 

vai ser treinado, capacitado, desenvolvido aqui para absorver a pessoa 

“feita” aqui. Então, é mais interessante, em algumas situações, eu 

capacitar essa pessoa e moldá-la à empresa, do que trazer um já pronto, 

com os vícios de outras organizações. Às vezes, prefiro um estudante 

para começar com atividades mais simples, para ir fazendo a cultura da 

empresa [...] (Gerente de RH, Empresa Beta). 

 

 Assim, para as empresas, o estagiário é considerado importante na medida em 

que irá ser formado dentro de seus interesses, corroborando com o que Nathanael (2003) e 

Ferreira (2003) assinalam: a formação de um funcionário sem vícios, que veste a “camisa da 

empresa”. 



 

 Em todas as empresas, a destinação do setor em o estagiário irá atuar é fortemente 

influenciada pelo perfil comportamental do mesmo. Assim, as áreas de atuação têm como 

pressuposto a necessidade de funcionário com determinado perfil que será considerado por 

ocasião da seleção, conforme assinalado nas seguintes citações: 

  

[...] tem um documento de requisição. O setor de seleção faz contato com 

a área requisitante para ver o perfil da pessoa que quer nessa vaga, 

quais são as atividades que ele vai desenvolver, que tipo de perfil você 

prefere. Algumas atividades eu preciso de uma pessoa que seja mais 

centrada, mais tranqüila, porque vai ser muito analítico, vai trabalhar 

muito com visual, noutro eu preciso de um que tenha um dinamismo 

maior (Gestor de RH, Empresa Beta); 

 

O gestor faz entrevista também, depois a gente senta e discute: “a gente 

recebeu seis estagiários, este aqui, pelo currículo dele, pelo que ele está 

tendo, pela área de interesses dele, talvez se adapte melhor até por uma 

característica pessoal, ele é muito de campo, não adianta eu colocar o 

estagiário, só porque ele faz o curso de Mecânica, mas que a gente vê 

pelo perfil dele, que ele é mais de “birô”, ele não é de campo. Então, 

isso é importante para a gente, é a característica do aluno em função da 

área que ele vai atuar. Então, não adianta eu pegar um que é mais 

enérgico, mais dinâmico e colocá-lo para trabalhar na área de inspeção 

de qualidade, ele vai ter toda a parte de mecânica, mas não adianta 

porque ele gosta mais de estar correndo, no vuco-vuco. Então, a gente 

tem que avaliar a característica do estagiário com o nosso perfil e com 

que ele está querendo se especializar profissionalmente (Gerente de RH, 

Empresa Gama). 

 

 Outro aspecto a considerar na pedagogia fabril presente no estágio é a forma de 

acompanhamento e avaliação dos estagiários, bem como os cursos a que tiveram acesso na 

empresa.  

 No programa de estágio recentemente implantado na empresa Alfa, a avaliação é 

trimestral, ocasião em que os estagiários são avaliados mediante o preenchimento de um 



 

formulário próprio que discrimina as competências técnicas/comportamentais a serem 

observadas. 

  Para subsidiar a análise do referido formulário, passaremos a nos apoiar nas 

tipologias de conteúdos de Zabala (1998), de forma a nos permitir inferir que conteúdos de 

aprendizagem estariam sendo priorizados na avaliação dos estagiários e no elenco de cursos 

oferecidos pela mesma.  

  Segundo Zabala (1998), os conteúdos de aprendizagem não se limitam apenas aos 

já conhecidos conteúdos conceituais, compondo-se ainda dos atitudinais, que se referem a 

tendências ou predisposições relativamente estáveis das pessoas para atuar de certa maneira, e 

os procedimentais.  

  Para o autor, os conteúdos procedimentais contemplam regras, técnicas, métodos, 

destrezas, habilidades, estratégias e procedimentos vários - um conjunto de ações ordenadas 

tendo em vista o alcance de objetivos. Eles possuem características diferenciadas segundo três 

linhas ou parâmetros: ações de ordem mais motora ou cognitiva, compostos por poucas ou 

múltiplas ações, implicando em um grau maior ou menor de determinação da ordem das 

tarefas – continuum algorítmico ou heurístico, podendo se situar em algum ponto destas três 

linhas contínuas (ZABALA, 1998).  

   Feitas essas considerações, passaremos a nos ater sobre a avaliação e, 

posteriormente, sobre os treinamentos da empresa.  

  A avaliação na empresa Alfa é para ser feita pelo supervisor direto do estagiário, que 

deve preencher um formulário em conjunto com o mesmo, de acordo com as seguintes 

legendas: excelente, 10 – superou as expectativas; bom, 7 - dentro do esperado; regular, 4 - 

tem potencial, precisa ser desenvolvido e insatisfatório, 1- apresentou deficiências em suas 

atividades. 

  O formulário de avaliação apresenta alguns elementos significativos para a nossa 

análise. Treze “competências técnicas/comportamentais” são listadas. Na opção pelo uso da 

“barra” unindo as palavras técnicas a comportamentais, nos deixa transparecer o 

entendimento de que há uma linha tênue entre estas competências técnicas e competências 

comportamentais, indo ao encontro da explicação de Zabala (1998) sobre a estrutura de 

conhecimento: nunca funcionam de modo separado, mas em compartimentos de maneira 

integrada.  

  Das treze competências a serem avaliadas, oito contemplam a exigência de domínio 

de conteúdo conceitual (técnico), procedimental e atitudinal, a saber: responsabilidade (com 

suas tarefas, prazos, equipamentos de trabalho); motivação (interesse e participação nos 



 

problemas relacionados com sua tarefa dentro da empresa); participação/espírito de equipe 

(capacidade de executar trabalhos em conjunto com as pessoas); planejamento/organização 

(capacidade de realizar tarefas, dentro do prazo estabelecido, obedecendo à qualidade 

exigida); iniciativa/interesse (facilidade e disposição para agir, autonomia do desempenho de 

suas atividades); criatividade (capacidade para sugerir, projetar ou executar modificações na 

empresa); disciplina (observância às normas e regulamentos da empresa) e qualidade de 

trabalho (execução do trabalho com qualidade e eficiência e pouca margem de erro). 

  As competências supracitadas contemplam os conteúdos conceituais de natureza 

técnica na medida em que pressupõem, para a sua concretização, o domínio do conhecimento 

específico na área. Dito de outra forma, a atitude ou procedimento está sempre relacionado ao 

domínio de determinado conteúdo técnico de seu trabalho, é sempre situado, a saber: 

responsabilidade → sua tarefa; motivação → problemas da tarefa; participação → executar 

trabalhos; planejamento→ suas tarefas; iniciativa → suas atividades; criatividade→ realidade 

da empresa; disciplinas → normas da empresa (inclusive normas técnicas); qualidade → 

execução do trabalho. 

  Identificamos, ainda, uma competência específica que se refere a “Conhecimento 

técnico (domínio de conhecimento suficiente para o exercício da função)”, voltada 

expressamente para o conteúdo do trabalho – seus conceitos e procedimentos. 

 As quatro competências restantes se referem a conteúdos de natureza 

predominantemente atitudinal, quais sejam: 

• Autodesenvolvimento (preocupação com o aperfeiçoamento pessoal e profissional); 

• Autocontrole (capacidade de manter o equilíbrio sem deixar transparecer problemas ao 

ambiente); 

• Assiduidade/Pontualidade (cumprimento dos horários e ausências de faltas); 

• Relacionamento (capacidade de se relacionar com a chefia e com os demais 

colaboradores da empresa). 

 A maioria dessas competências supracitadas focaliza diretamente aspectos 

comportamentais, tais como relacionamento interpessoal, equilíbrio emocional, assiduidade e 

pontualidade. A relacionada ao autodesenvolvimento é percebida como de ênfase atitudinal na 

medida em que se utiliza de expressões como “preocupação com o aperfeiçoamento”, mais 

que o próprio aperfeiçoamento em si, o que, por certo, demandaria muito em termos de 

investimento em conteúdos conceituais (técnicos) e procedimentais (disciplina de estudo, 

pesquisa). 



 

 Sobre a vivência concreta da avaliação, os estagiários da empresa Alfa ressaltaram 

que passaram por tal processo e que ele é coordenado pelo RH a partir do formulário acima 

analisado, nos seguintes termos: 

 

Lá existem reuniões para estágio, nessas reuniões ele [RH] sempre passa 

uma listinha para você se avaliar como está, em relação à parte técnica, 

se você se acha bom, ruim ou ótimo, se na parte prática, você se 

considera ativo ou preguiçoso, assim mais ou menos, não nesses termos 

(Estagiária 1, Química, LCQ, Empresa Alfa); 

 

O estagiário é avaliado e acompanhado, mas também orientado. A gente 

tem reuniões de dois em dois meses com o RH, ele sempre procura saber 

como a gente está, se está tendo alguma dificuldade e a partir daí 

orientar na questão do desenvolvimento[...]sempre está preocupado se 

está tudo certinho. Da parte do supervisor só tem a ficha que o RH 

fornece, sobre criatividade, pontualidade, comprometimento... 

(Estagiário 3, Química, Controle da Produção, Empresa Alfa). 

 

 Em termos de processo avaliativo do estagiário, a empresa Beta implementa um 

sistema rigoroso de avaliação, até porque este representa uma avaliação prévia do estagiário 

com vistas a uma possível contratação. O mesmo só permanece como estagiário por até um 

ano, pois a empresa julga ser este tempo suficiente para sua experiência, conforme explica a 

Gerente de RH: 

 

[...] a gente faz um contrato para ele de seis meses, podendo ser 

renovado por mais seis, com um prazo máximo, como estagiário, de um 

ano. A gente não faz contrato de dois anos, é a política de estágio da 

empresa. Após um ano, se ele já está preparado para assumir um cargo 

técnico, ele já está pronto para ser um profissional, para isso a gente tem 

uma política de treinee (Gerente de RH, Empresa Beta). 

 

  Assim, caso a empresa se interesse pelo mesmo, ela o efetiva e o insere num 

processo de encarreiramento de técnico, a saber: 

 



 

[...] a gente efetiva ele como treinee, onde ele tem mais uma vida útil que 

é recém-formado, deixou a posição de estudante, porque ele se formou, 

então ele passa esse tempo de treinee, que a gente diz que é a pós-

graduação do estagiário, porque ele está se especializando, ele está 

adquirindo mais experiência para assumir um cargo profissional. Então, 

como treinee, nas mesmas condições, é avaliado nos seis primeiros 

meses, depois no segundo seis meses.Terminou o ano como treinee, vai 

ser técnico júnior, técnico pleno, técnico sênior, supervisor e vai fazer o 

encarreiramento na área (Gerente de RH, Empresa Beta). 

 

  Em termos de avaliação, não tivemos acesso à ficha de avaliação da empresa Beta. A 

Gerente de RH fez referências apenas à existência de um processo semestral de avaliação feita 

pelo Supervisor de Estágio e o uso de procedimentos avaliativos específicos do RH, com 

reuniões mensais, conforme destacado anteriormente pelos estagiários. Esse processo é dessa 

forma explicado pela Gerente de RH: 

 

O RH tem uma avaliação mensal com os estagiários, é apenas uma 

reunião em que a gente chama todos os estagiários para saber como é 

que eles estão, se estão sentindo alguma dificuldade, como é que está a 

adaptação na empresa, se esta sendo desvirtuado em alguma coisa. 

Semestralmente, eles são submetidos a uma avaliação com um 

formulário próprio, que vai para a área. O gerente da área faz as 

observações dele e vem para o RH para a gente poder colocar no dossiê 

dele, colocar no sistema. A partir dessa avaliação, a gente vai ver as 

deficiências do estagiário para trabalhar, é sinalizado para ele, porque 

ele recebe o feedback, de onde estão as deficiências dele, quais são as 

ações de melhoria que ele precisa tomar (Gerente RH, Empresa Beta). 

 

  Os supervisores acrescentaram ainda novos elementos, como a existência de 

avaliações práticas, como condição para a passagem para outras etapas mais complexas do 

estágio e que a realização da avaliação dos estagiários se dá de forma similar a dos 

funcionários, inclusive com a utilização da mesma ficha e critérios, a saber: 

 



 

Na estação de efluentes, o estagiário só passa para a segunda etapa, que 

é o processo galvânico, depois de aprovado numa prova prática, onde é 

dado um concentrado para ele fazer o tratamento e identificação do 

resíduo, é uma avaliação prática (Supervisora de Estágio da 

ETE/Galvanoplastia, Química, Empresa Beta); 

 

Na ferramentaria, eu faço uma avaliação juntamente com os líderes da 

área, eu utilizo a mesma linha de raciocínio para os funcionários. Nessa 

ficha são avaliados se ele está trabalhando com segurança, isso tudo é 

dado em nota. Para avaliar, eu gosto muito de ouvir o líder da área e o 

pessoal que trabalha diretamente com eles [...] a gente vai discutir essa 

nota, é o feedback que eu vou dar para ele, a gente vai conversar, para 

chegar no consenso, uma nova nota que vale para de avaliação para o 

RH (Supervisor da Ferramentaria/Manutenção, Mecânica, Empresa 

Beta). 

 

  Assim, em que pese não possamos nos aprofundar na análise do procedimento de 

avaliação adotado nos respectivos setores da empresa, bem como no seu conteúdo, podemos 

inferir que, em determinados setores produtivos, a sistemática avaliativa objetiva identificar o 

domínio do conteúdo técnico, conforme a descrição da supervisora da ETE/Galvanoplastia, 

que fez menção a uma avaliação centrada em situação-problema envolvendo domínio de 

conteúdo teórico-prático pertinente às atividades do setor. 

 Entretanto, o mesmo não se pode dizer do setor de Ferramentaria/Manutenção, em 

que o Supervisor fez menção apenas à avaliação mediante preenchimento da ficha do RH, 

estruturada segundo critérios como assiduidade, segurança de trabalho e conhecimentos 

adquiridos, mas, conforme sua descrição, envolvendo o estagiário no processo e dando o 

retorno de sua evolução de imediato. 

  Na empresa Gama, a avaliação é trimestral. O formulário discriminado 

“habilidades/características” deve ser preenchido com os conceitos O – para ótimo, B – para 

bom ou I – para insuficiente, conforme demonstra o quadro 5, a seguir: 

 

 

 

 



 

QUADRO 5 
 

RELAÇÃO DE HABILIDADES/CARACTERÍSTICAS PRESENTES NA 
AVALIAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DA EMPRESA GAMA 

 
HABILIDADES / CARACTERÍSTICAS 

 
COMUNICAÇÃO / FLUÊNCIA VERBAL E ESCRITA – Expressa-se com clareza e 
precisão. Demonstra habilidade para expor suas idéias de forma objetiva. 
 
TRABALHO EM EQUIPE / INTEGRAÇÃO – Habilidade para interagir com outros. 
Coopera sempre que possível com a equipe como um todo. Facilidade para estabelecer/ 
manter bom relacionamento interpessoal. 
POTENCIAL / DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES / CRIATIVIDADE –
Aprende facilmente novos conceitos, demonstra iniciativa e persistência para alcançar 
metas. Dá sugestões e idéias construtivas. Busca aperfeiçoamento teórico e prático 
constantemente. 
MOTIVAÇÃO / ENERGIA E DISPOSIÇÃO / INICIATIVA – Demonstra interesse no 
estágio dedicando-se com entusiasmo e determinação às suas atividades. Bom nível de 
produtividade. 
NÍVEL INTELECTUAL – Capacidade de compreender e operar com dados de variados 
níveis de complexidade e de forma prática. 
FLEXIBILIDADE / ADAPTABILIDADE – Facilidade para utilizar novos métodos, 
procedimentos e ferramentas administrativas, adaptando-se rapidamente às necessidades e 
mudanças do negócio. 
CONHECIMENTO – Assimila os conhecimentos adquiridos de forma expressiva capaz 
de elaborar projetos de trabalho que não necessitem de acompanhamento constante. 
RESPONSABILIDADE / COMPROMISSO / ORGANIZAÇÃO – Demonstra ser 
organizado priorizando adequadamente suas atividades e cumprindo prazos e 
compromissos assumidos. É atento às normas e regras estabelecidas. 
ÉTICA – Revela-se ético profissionalmente, é discreto e mantém confidencialidade sobre 
informações e documentos da Empresa. É reservado e comedido nos comentários e 
observações que digam respeito aos aspectos culturais da organização. 
ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE – Consegue cumprir sua carga horária de estágio, 
sendo pontual e assíduo. 
 

  Sem pretendermos nos aprofundar nessa questão, convém considerarmos, nos 

baseando nos mesmos elementos utilizados nas análises anteriormente feitas, que, 

excetuando a assiduidade e pontualidade, que tem como ênfase o aspecto meramente 

atitudinal, todos as demais habilidades/características articulam, sob enfoques diferentes, 

conteúdos de ordem conceitual, procedimental e atitudinal diversos. 

  Todavia, essa avaliação, organizada segundo habilidades que se 

confundem/mesclam, desde seu enunciado, com características, implicam na priorização pelo 

supervisor de um comportamento/procedimento desejável no estagiário: comunicar-se, 

trabalhar em equipe, ser criativo, ser dedicado, compreender de forma prática, ser flexível, 



 

ser organizado, ser ético, que são, identificadas por Stroobants (1998b) como generalizações 

prudentes.  

 Estes procedimentos/comportamentos vão exigir do estagiário, também, domínio de 

conteúdo técnico correspondente, a ser avaliado pelo supervisor nas situações vivenciadas, 

entretanto, sem ser objeto de avaliação formal da empresa. 

 Nesses termos, podemos concluir que todas as empresas têm se utilizado de 

estratégias diversas de avaliação dos estagiários, podendo, a partir das mesmas, renovar o 

estágio ou contratá-los como funcionários.  

 Com relação ao processo de acompanhamento pelo supervisor de estágio, há 

algumas especificidades que convém, nos reportarmos. Na empresa Alfa, todos estagiários se 

ressentem de um acompanhamento e orientação mais efetiva da parte do Supervisor de 

Estágio.  

 

Quem me acompanha é uma funcionária do laboratório, ela é auxiliar 

química, meio que responsável por esse laboratório, está mais junto 

comigo, que sabe de todas as minha dificuldades. O chefe nunca chegou 

para me explicar, só se eu fosse para lá, aí ele me explica, mas para 

chegar e perguntar: “E aí, como você está? Está tudo bem?” [...] eu 

sinto uma falta de ter pelo menos uma aula, porque eu tenho amigas de 

outras empresas, que quando chegaram tiveram uma aula para saber o 

que estavam fazendo. Com o supervisor, não teve contato, orientação 

nenhuma, o que ele disse foi que o trabalho era pesado, que a gente 

subia em caminhão para coletar as amostras, em tanque, essas coisas 

assim (Estagiária 1, Química, LCQ, Empresa Alfa). 

 

 O acompanhamento dos estagiários na empresa Beta é feito por um líder do setor, 

geralmente, no dia-a-dia da produção com seu ritmo e dificuldades próprias, e, 

periodicamente, através de reuniões com o RH, ocasião em que os alunos são estimulados a 

fazer referências sobre a aprendizagem decorrente do estágio, a saber: 

 

[...] no período de estágio, se eu bem me lembro, foram duas ou 

três reuniões, querendo saber sobre o estágio, como era que estava 

sendo o estágio, se precisava de ajuda, as vezes dizia que ouviu 

algum comentário do supervisor de estágio em que precisava de 



 

melhorar em algum aspecto, falava em geral (Estagiário 2, 

Mecânica, Engenharia de Processos, Empresa Beta); 

 

Houve um acompanhamento do líder, ele orientava a gente como 

proceder, como operar as máquinas, sempre falando que era para 

ler as instruções de trabalho, no geral foi isso. A gente tinha 

reuniões mensais com a psicóloga para saber como estava indo o 

estágio. A gente viu uns vídeos para estimular a crescer, a querer 

aprender. Tinha um material para o supervisor ir acompanhando 

você, avaliava a freqüência e a outra na área que você ia passando 

(Estagiário 1, Mecânica, Manutenção, Empresa Beta). 

 

  Segundo o Programa de estágio da empresa Gama, o estágio deve ser acompanhado 

e supervisionado pelo gestor da área. Em termos de acompanhamento, a empresa refere-se à 

existência da figura do Supervisor de Estágio, entretanto, se utiliza de outro funcionário, o 

mentor, para acompanhar mais de perto o estagiário, evitando que o mesmo fique “a deriva”, 

se expondo a riscos e sem orientações, mesmo que pontuais, a saber: 

 

[...] o supervisor de planejamento elege uma pessoa que a gente chama 

de mentor, ele vai ‘grudar’ nesse funcionário, para onde o mecânico vai, 

ele ‘está na cola’, se ele vai apertar um parafuso, ele vai atrás, se ele vai 

fazer uma instalação de uma máquina, ele vai atrás [...] (Gerente de RH, 

Empresa Gama); 

 

 [...] no início, a gente dá uma instrução na oficina, depois a gente leva 

para a área da produção, como a caldeiraria é uma das áreas com mais 

risco de acidentes, ele vai acompanhado com um mecânico ou comigo 

mesmo e a gente dá instruções de como executar aquele serviço [...] 

(Supervisor de Estágio da Manutenção, Mecânica, Empresa Gama). 

 

  Nesses termos, podemos perceber a preocupação da empresa com a segurança dos 

estagiários, dadas às condições do ambiente de trabalho a que eles são expostos, mas 

também, a estratégia que utilizam para garantir algum nível de acompanhamento dos 

mesmos.  



 

 Diante as referências postas nas diferentes empresas, percebemos que há algumas 

preocupadas em desenvolver um trabalho de acompanhamento dos estagiários, mas este ainda 

se dá de forma pouco consistente, deixando os mesmos ainda inseguros e carentes de maior 

apoio e orientações, o que é comprometido ainda mais pela ausência de um trabalho de 

acompanhamento sistemático da parte do CEFETPE.  

 Entretanto, podemos inferir que a sistemática de acompanhamento do estágio pelas 

empresas, na prática, resulta num descumprimento da exigência legal do Supervisor de 

Estágio ou Chefe da Unidade possuir nível de escolaridade pelo menos igual ao do estagiário 

(BRASIL, 2003). Nas empresas analisadas, além das observações gerais dos estagiários sobre 

a falta de assistência e acompanhamento mais efetivo da parte dos supervisores de estágio, 

identificamos, especificamente, uma estagiária que foi acompanhada, temporariamente, por 

uma dupla de estagiários que estavam substituindo a Técnica do Laboratório de Qualidade na 

empresa Alfa, que se encontrava de férias; outra estagiária que era supervisionada por uma 

funcionária que não havia concluído o curso Técnico em Química no setor de 

ETE/Galvanolplastia da empresa Beta; e um outro, estagiário de Mecânica, do setor de 

Qualidade de solda, acompanhado por um mentor que não possuía Curso Técnico na área, na 

empresa Gama.  

 O artifício de utilizar-se de outro funcionário do setor para acompanhar o estagiário 

sem este ser o responsável legal previsto em contrato é apontado por uma Gerente de RH 

como uma prática usual em todas as empresas, como verificamos em sua fala: 

 

No acompanhamento, tem o gestor que a gente chama liderança, só que 

a gente sabe que o supervisor de planejamento não tem condições de 

estar com o estagiário o tempo todo, nenhuma empresa faz isto, então ele 

elege uma pessoa que a gente chama de mentor que, por ex. se o foco 

dele é trabalhar o estagiário na área de planejamento de produção, para 

ficar lá dentro da produção com o pessoal, ele fica junto daquele 

funcionário e faz a atividade (Gerente de RH, Empresa Gama). 

 

 As referências feitas ao acompanhamento desenvolvido pelas empresas, nos faz 

considerar que esta atividade ocorre em meio à dinâmica própria da empresa, não havendo um 

processo formal e sistemático de acompanhamento de estagiário. Assim, ele se dá dentro do 



 

cotidiano do trabalho do setor no qual o estagiário está lotado, em meio ao seu ritmo e 

dificuldades próprias de um setor voltado para a produção.  

 Dessa forma, o supervisor, formalmente encarregado por tal atribuição, por vezes, 

delega a outro (mentor) ou a demais funcionários a função de acompanhar o estagiário ou, 

simplesmente, deixa o estagiário se situar nas atividades que lhes são cabíveis, de forma 

pouco assistida, restando apenas a sua iniciativa ou colaboração dos pares, conforme 

assinalado abaixo: 

 

No meu modo de ver, é muito pobre, geralmente é assim: “eu quero que 

você faça isso, resolva” e pronto! Não com essas palavras, mas é como 

se fosse assim: “Já fez isso?” Ninguém chega para você e diz: “Vamos 

ver isso aqui como é” Não. É raro, quando acontece é um tempo mínimo, 

você não tem muita idéia, então tem que ir errando (Estagiário 2, 

Química, LD, Empresa Alfa); 

 

Não acontecia, porque como lá é indústria multinacional, a preocupação 

com a produção era enorme, então eles são muito ocupados com outras 

coisas. Quem me acompanhava de perto mesmo era a “técnica” [com o 

curso de Química em andamento] e a partir dela é que a supervisora 

ficava sabendo ou não. Me chamava para conversar, mas muito pouco 

(Estagiária 1, Química, Galvanoplastia, Empresa Beta); 

Eu trabalhava com o encarregado, ele é inspetor de solda nível 1. Eu 

trabalhava diretamente com ele. Ele sempre estava ao meu lado, quando 

eu precisava, o que eu estava com dúvida perguntava a ele, não tinha 

nenhum problema, ele que me acompanhava (Estagiário 1, Mecânica, 

Garantia da Qualidade, Setor Solda, Empresa Gama). 

 

 Assim, percebemos que o foco na produção compromete o acompanhamento dos 

estagiários nos respectivos setores, nos levando a ponderar como o apoio e supervisão pela 

Escola poderiam contribuir para a aprendizagem dos alunos, que são envolvidos em um 

trabalho, por vezes, sem nem ao menos compreenderem o processo e o conteúdo técnico de 

sua atividade, como tratado anteriormente. 

   Com relação à participação em treinamentos, na empresa Alfa, todos os estagiários 

tiveram tal oportunidade. Estes são planejados diretamente pela Gerência de Recursos 



 

Humanos a partir das necessidades apontadas por cada setor, anualmente. Tivemos acesso ao 

levantamento de necessidades de cursos (2006) para os funcionários do Laboratório de 

Controle de Qualidade (LCQ) e do Laboratório de Desenvolvimento (LD), setores em que os 

estagiários dessa pesquisa estavam lotados, que estão discriminados nos quadros 6 e 7, a 

seguir: 

 

QUADRO 6 
 

DEMONSTRATIVO DE NECESSIDADE E REALIZAÇÃO DE CURSOS NO 
LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE (LCQ), EM 2006. 

 
Solicitante Treinamento/Justificativa Observação 

Colorimetria 
Justificativa: técnico 

Um realizado 

Aplicação de Produtos 
Justificativa: técnico 

Cancelado 

Análise de Sistema Tintométrico 
Justificativa: técnico 

Dois 
realizados 

Tintas 
Justificativa: técnico 

Um realizado 

Laboratório 
de 

Controle 
de 

Qualidade 

Relação Interpessoal 
Justificativa: Comportamental e atitudinal 

Dois 
realizados 

Fonte: LNT Anual – 2006 

 

  Mediante análise do quadro 6, verificamos que, mesmo o RH oferecendo 

treinamentos envolvendo conteúdo atitudinal para a totalidade de funcionários da fábrica, o 

Gerente e Supervisor de Estágio do Laboratório de Controle de Qualidade ainda solicitou um 

curso dessa natureza – o de relação interpessoal. Os demais cursos solicitados voltaram-se 

para a aprendizagem de conteúdos conceituais e procedimentais de natureza técnica da área. 

Dos cinco cursos previstos, quatro deles foram realizados, alguns oferecidos mais de uma vez. 

  Como foi ressaltado, os estagiários têm acesso a tais cursos, entretanto, 

identificamos que uma estagiária desse Laboratório se ressente da necessidade de cursos de 

natureza técnica, destacando que a ênfase maior é na participação dos estagiários em cursos 

voltados para a área comportamental ou procedimental, a saber: 

 

[...] PDCA, GMF, por enquanto só teve esses, está para ter um de 

oratória voltado para esse projeto [dos estagiários], para a gente 

aprender a falar direitinho, apresentar o projeto para o diretor [...] teve 

também o kaizen, porque lá está buscando a certificação, para integrar 



 

bem as pessoas [...] na área técnica, não. Eu sinto muita falta, seria bom 

que tivesse (Estagiária 1, Química, LCQ, Empresa Alfa). 

 

  Quanto aos treinamentos previstos para os funcionários do Laboratório de 

Desenvolvimento (LD), em 2006, nos foi fornecido o seguinte levantamento, discriminado no 

Quadro 7, a seguir: 

 

QUADRO 7 
 

DEMONSTRATIVO DE NECESSIDADE E REALIZAÇÃO DE CURSOS NO 
LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO (LD), EM 2006. 

 
Solicitante Treinamento/Justificativa Observação 

Informática básica 
Justificativa: técnico 

Cancelado 

Colorimetria 
Justificativa: técnico 

Um realizado 

Formulação e produção de tintas 
Justificativa: técnico 

Um realizado 

Laboratório 
de 

desenvolvimento 
da 

Produção 

Cuidados com equipamentos e aparelhos de laboratório 
Justificativa: técnico 

Um realizado 

Fonte: LNT Anual – 2006 

 

 Ao analisar o levantamento de cursos solicitados pelo Laboratório de 

Desenvolvimento, discriminado no quadro 7, identificamos que foram solicitados cursos 

relacionados a conteúdos conceituais e procedimentais, com ênfase no domínio técnico da 

área. Apenas um deles, de natureza técnica instrumental – o curso de Informática Básica, não 

foi realizado. Todos foram oferecidos apenas uma vez. 

 Dessa forma, podemos inferir que o investimento na formação dos funcionários, 

bem como dos estagiários lotados no laboratório, onde são desenvolvidos trabalhos de alta 

complexidade e de natureza eminentemente técnica, não se limitaram à questão atitudinal, 

ampliando-se para além de treinamentos inseridos nos programas de qualidade e segurança da 

empresa. 

 Quanto aos treinamentos, o estagiário deste Laboratório se recorda ter participado de 

alguns voltados a temáticas gerais, especialmente sobre a Política de Qualidade da empresa. 

Enfocando, especificamente, conteúdos técnicos relacionados aos trabalhos no setor, ele só 

recorda ter participado de apenas um 



 

[...] tem treinamentos mais gerais, específicos eu só tive um, o de 

colorimetria, porque como a empresa está passando por um processo de 

certificação de qualidade, os cursos são sobre como saber lidar com 5s, 

GMF, PDCA [...] (Estagiário 2, Química, LD, Empresa Alfa). 

 

 Assim, a despeito da existência de atividades complexas nos dois laboratórios, no 

laboratório de Desenvolvimento, as atividades são voltadas para a parte de criação e 

envolvem elementos de maior complexidade, por isto seus cursos foram focados 

exclusivamente em conteúdos técnicos, em detrimento de cursos voltados para conteúdos 

atitudinais. Já na área de Controle de Produção da empresa, não foi identificada a participação 

do estagiário em cursos de natureza técnica, apenas atitudinal. 

  Na empresa Beta, o plano anual de treinamento está relacionado à Matriz de 

Evolução do PEC - Plano de Evolução e Carreira. Infelizmente, não tivemos acesso a tais 

documentos, entretanto, nos foi informado que a empresa conta anualmente com uma verba 

exclusiva para treinamento, sendo investido uma média de 4.500 horas mensais em 

treinamento. 

  A Gerente de RH nos informou que os treinamentos institucionais da empresa, em 

2006, foram os seguintes: Atribuições Básicas do Operador, Curso Júnior de Qualidade, 

Metrologia, 5S, Controle Estatístico do Processo, Padrão de Serviços, Básico da ISO 9000, 

Básico da ISO 14001, bem como eventos diversos como workshop O Comportamento 

Assertivo nas Relações de trabalho. 

  Sobre o Plano de Treinamentos, a Gerente acrescenta que este é definido, a partir da 

avaliação de desempenho de cada colaborador, nos seguintes termos: 

 

[...] Ele acontece uma vez por ano e, a partir do momento que o gestor 

está avaliando seu subordinado, vai detectar as necessidades de 

melhoria, vai sinalizar o plano de desenvolvimento dele. O RH consolida 

os dados e gera o Levantamento de Necessidade de Treinamento geral 

da empresa. Com base nesse LNT, o RH vai contemplar todas as ações 

de desenvolvimento da fábrica. A gente tem treinamento na empresa e 

também treinamentos externos, pode ser um treinamento 

comportamental, técnico ou operacional [...] (Gerente de RH, Empresa 

Beta). 



 

 Os treinamentos que os estagiários tiveram acesso foram de ordem mais geral, 

ligados à política de qualidade e de segurança da empresa, e alguns específicos voltados para 

o trabalho no setor, conforme assinalado pelos estagiários abaixo: 

 

[...] são mais 5s, organização, metrologia, qualidade, manutenção, 

manutenção voluntária (Estagiário 3, Mecânica, 

Ferramentaria/Manutenção, Empresa Beta); 

 

[...] tem os treinamentos bem específicos da área de trabalho, o tipo de 

processo que eles utilizam, você tem uma visão geral de tudo. A gente 

tem treinamento tanto básico, quanto avançado, depois passa por tipo 

umas provas, para poder passar por etapas. Os treinamentos foram 

sobre como se comporta a linha de produção, como é que você faz o 

controle dela, como é que você operacionaliza o setor todo (Estagiária 2, 

Química, ETE/Galvanoplastia, Empresa Beta). 

 

 Assim, podemos perceber que os treinamentos são abertos aos estagiários, havendo, 

nestes, uma preocupação não apenas em enfocar conteúdos relacionados a aspectos gerais de 

segurança e qualidade, mas, em especial, nos setores de trabalhos mais complexos, favorecer 

sua participação em cursos voltados para conteúdos técnicos e procedimentais específicos 

para o trabalho que os mesmos irão realizar na linha de produção.  

 Já na empresa Gama, a participação dos estagiários em cursos é limitada, estes ficam 

à margem de tal processo. Foi destacado por um deles ter participado, apenas, de um curso de 

conteúdo técnico instrumental – memória de cálculo, e outro, ao contrário, chegou a colaborar 

no treinamento de funcionários, junto ao supervisor, sem ter acesso a qualquer oportunidade 

dessa natureza na empresa, conforme podemos perceber nessas citações: 

 

Na verdade, desde que eu estou lá, eu só participei de um curso, de 

memória de cálculo, ministrado pelo supervisor mesmo. Foram dois 

dias, à tarde (Estagiário 2, Mecânica, Eng. Processos, Empresa Gama); 

 

[...] Eu auxiliava no treinamento, eu fui como ajudante do professor, 

dava treinamento sobre política de qualidade e os objetivos da empresa. 

Eu não fiz nenhum curso, eu estudava pelo computador, lia sempre, e 



 

quando eu fui para lá, ele disse que a gente tinha que participar, dar 

treinamento aos funcionários, então ele foi me passando aos poucos 

material para estudar. Mas, eu auxiliava, não dava treinamento 

(Estagiário 1, Mecânica, Garantia da Qualidade/Solda, Empresa Gama). 

 

  Quanto a essa restrição, é ressaltado que estes podem participar de maneira informal 

ou em cursos que sejam ministrados na própria empresa. Segundo a Gerente de RH, a 

formação a que eles têm acesso a partir do estágio é o suficiente, não tendo, a empresa, 

compromisso com uma formação adicional, a saber: 

 

[...] o estagiário pode participar dos treinamentos aqui dentro, a gente 

não paga treinamento externo para ele. A nossa política para estágio é: 

ele tem um gestor, esse gestor faz um programa de estágio para ele e vai 

deixar ele com um mentor, este funcionário vai ser responsável por dar 

todas as informações necessárias para o desenvolvimento dele ali na 

área, o que ele vai fazer, o que ele vai aprender, até o cumprimento total 

do estágio (Gerente de RH, Empresa Gama). 

 

 Assim, podemos inferir que as restrições impostas pela empresa Gama à participação 

dos estagiários em cursos vão de encontro à idéia de investimento na formação de novos 

quadros que substituiriam o grande número de funcionários prestes a se aposentar, como 

assinala a Gerente de RH da empresa: 

 

Hoje a gente tem uma preocupação muito grande com esta formação, 

não é porque a empresa seja boazinha ou correta demais, é porque a 

gente precisa disto na verdade, precisa formar bons profissionais, a 

gente está correndo contra o tempo, eu vejo a hora metade de meu povo 

se aposentar e não ter jovens profissionais, aí a gente preza muito pela 

formação destes profissionais. [...] a gente tenta formar porque a gente 

quer usufruir dele, porque é uma troca, eu dou a formação, agora eu vou 

usufruir dele daqui a dois, um ano, eu vou querer como profissional, 

então eu dou, mas também eu quero lá na frente (Gerente de RH, Empresa 

Gama). 

 



 

 Entretanto, mesmo apontando que seu programa de jovens profissionais tem o 

estagiário como principal insumo humano, para a empresa este basta ter acesso à formação 

advinda da própria experiência de trabalho junto ao mentor, prescindindo de cursos, 

especialmente os que impliquem em gastos adicionais.  

 Diante das considerações postas, podemos perceber como a pedagogia fabril se 

materializa na prática do estágio, em suas especificidades, mecanismos, movimentos e 

situações a que são expostos os estagiários, e vai, aos poucos, visando a (con)formação que 

interessa à empresa dentro da dinâmica própria de seu funcionamento, pouco exposta, na 

maioria das vezes, a contestações e divergências da parte da maioria dos estagiários e da 

Escola, instituição que se omite em atuar mais efetivamente da etapa que representa a 

culminância de uma formação profissional por ela iniciada. 

 Assim, a empresa protagoniza a formação que a ela interessa, nas situações reais e 

cotidianas do seu processo produtivo, sendo os estagiários inseridos nesse contexto de forma 

pouco assistida, deixando-os aprender na própria dinâmica do trabalho, que enfatiza, por 

vezes, os conhecimentos práticos, em detrimento dos teóricos, conforme nos assinala 

Nathanael (2006 p.129-130): 

 

qualquer trabalho [realizado no estágio] será válido para o amadurecimento de 
valores e de uma cultura de procedimentos exigidos pela disciplina coletiva, 
sem que necessariamente esse fazer tenha que ver com as teorias aprendidas na 
escola. Se ocorrer, tudo bem; se não ocorrer, a validade do estágio não está 
descartada. 

 

  Nesse contexto, nos reportamos à complexidade de experiências que são vivenciadas 

nos estágios de formação do professores, que têm, inicialmente, o objetivo de aproximá-los da 

realidade escolar numa perspectiva mais ampla que o mero reconhecimento do terreno, como 

parece ser o enfoque da integração do estagiário de curso técnico na empresa.  

 Outrossim, a variedade de estratégias que vem sendo implementadas no estágio 

desses profissionais de nível superior, como observação e reflexão da realidade escolar, 

trabalhos com pesquisas, memória educativa, projetos, aulas simuladas, dentre outras 

(PICONEZ et al, 2003), nos remete à complexidade de tal formação, bem distante das 

experiências cotidianas a que são submetidos os estagiários dos cursos técnicos, se 

aproximando, por vezes, de atividades rotineiras, casuísticas e sem planejamento (PIMENTA, 

1997). 



 

 Nesses termos, verificamos que o estágio nas empresas é vivenciado no próprio 

cotidiano da empresa, seguindo o ritmo, andamento e necessidades da produção, com exceção 

da iniciativa pontual da empresa Alfa, que recentemente introduziu inovações na sistemática 

de estágio, envolvendo os estagiários não apenas nos afazeres da produção, mas na elaboração 

de projetos de intervenção, inserindo-os numa dinâmica formativa que se pretende 

problematizadora e contextualizada. 

 Resta-nos saber, se o apoio e suporte técnico para o desenvolvimento dos projetos se 

dará de forma similar ao “acompanhamento” no cotidiano de seu estágio, que, como 

percebemos, foi por demais incipiente. Convém considerar, que a experiência relatada pelos 

estagiários da empresa Alfa ainda é muito recente, não há referências avaliativas sobre sua 

implantação e resultados. Só podemos inferir que esta estratégia, concebida como um 

refinamento na perspectiva de formação que interessa à empresa, poderia ser enriquecida e 

redimensionada mediante o apoio e acompanhamento pelo supervisor do CEFETPE, que 

contribuiria com outros olhares sobre as problemáticas analisadas na empresa. 

  Assim, como ressalta Veiga (2003, p.137), toda ação educativa, e a que se 

desenvolve na empresa também, deve ser questionada quanto ao objetivo ao qual serve, tendo 

em vista avançar “[...] para além do mero ativismo pragmatista que nem sempre atende aos 

interesses dos alunos e aos objetivos pedagógicos e sociais aos que serve ou deseja servir”. 

 Nesse sentido, não será a empresa que propiciará situações que ponham em xeque 

sua ação formativa, cabe, assim, ao supervisor da instituição educativa assumir esse desafio, 

contribuindo para que o estágio extrapole a mera introjeção de um modelo de técnico a ser 

seguido. Avançar para o que no estágio da docência se preza bastante que é contribuir para a 

constituição de uma identidade profissional a partir de re-elaborações críticas de um modelo 

de referência com o qual se teve contato previamente. Dessa maneira, os formandos serão 

envolvidos em processos de diferenciação e constituição de sua autonomia profissional 

(KENSKY, 2003). 

 É importante considerar que se na docência, os estudos apontam para a prevalência 

da imitação de modelos de professores, é de se supor que isto também é uma tendência no 

estágio de formação dos técnicos, mais ainda, sabendo os estagiários que há possibilidade de 

contratação na empresa, como bem vimos. Assim, se os modelos de docência que se teve no 

passado acabam por ser inspiração à atividade docente, o técnico por certo também sofrerá 

influência similar no contexto da empresa, cabendo à escola, cuidar em favorecer condições 

para a observação, reflexão crítica e reorganização da atuação profissional. Isto possibilitará 

um descolamento de um modelo prévio de trabalhador da empresa, ajudando no processo de 



 

identificação e separações progressivas em direção à constituição de uma identidade 

profissional e de uma visão crítica do mundo do trabalho. 

 No que tange à experiência inovadora com projetos no estágio dos técnicos, criada 

recentemente e restrita a apenas uma empresa pesquisada, sua existência sinaliza para a 

atenção que o estágio começa a ter nas organizações, definindo-se uma estrutura e estratégia 

específica para tal formação, o que pode contribuir para o refinamento de poder de influência 

da empresa na formação do técnico, em se mantendo uma omissão da parte das instituições 

educativas. 

 Outrossim, iniciativas como essa, apontam para uma dinamização e vivência de 

experiências que extrapolam o fazer prescrito das práticas demonstrativas presentes nas 

empresas, inserindo os alunos em situações reais de concepção, reflexão situada que, em 

sendo potencializada, pode favorecer a perspectiva de formação crítica e criativa. 

 Assim, considerando as referências postas sobre a pedagogia fabril materializada na 

prática do estágio em empresas flexíveis, apresentaremos referências sobre o perfil de técnico 

que as mesmas pretendem formar. 

  

4.3. Perspectiva de formação do técnico em Mecânica e Química Industrial em empresas 

flexíveis: o sentido e a direção apontados pelo estágio 

 

 Para analisarmos o perfil de técnico que as empresas flexíveis pretendem formar a 

partir da experiência de estágio, nos reportaremos aos discursos dos supervisores e gerentes 

de RH das mesmas, além de articularmos tais referências com a discussão anterior sobre a 

pedagogia fabril desvelada no estágio de formação do técnico em Mecânica e Química 

Industrial, contrastando com a visão dos supervisores de estágio do CEFETPE. 

 Discutiremos as referências postas para a formação do Técnico em cada empresa, 

destacando o foco da formação no setor em que os estagiários estão lotados, visando 

apresentar em que medida estes trazem especificidades à formação pretendida. 

 Como destacado anteriormente, na empresa Alfa, encontramos apenas estagiários de 

Química. Para seus supervisores, a experiência de estágio deve proporcionar a 

contextualização da teoria trabalhada nas escolas, devendo o estagiário buscar se atualizar 

constantemente e desenvolver atitudes e procedimentos necessários, tornando-se capaz de 

enfrentar as situações reais da empresa, conforme citação abaixo: 

 



 

[...] atitude de buscar conhecer aquilo que está fazendo, conhecer bem 

os procedimentos que utiliza, para que aprenda a resolver a situação, 

sem estar sempre buscando outras pessoas. É exatamente resolver 

aquelas pendências do estágio, do aprendizado, buscando a informação 

e tirando as dúvidas (Supervisor de Estágio do LD, Química, Empresa 

Alfa); 

 

[...] buscar informação, conhecimento, estar sempre voltado a aprender, 

e já nesse período começar a criar um certo nível de responsabilidade e 

liderança com os pares Ele tem que conviver com a prática, tudo de 

teoria que ele pegou na escola, nas empresas ele começa a aprender 

algumas coisas focadas, bem específicas até desenvolver mais. Não é só 

na sala de aula, é um aprendizado real de fábrica, que ele vai conviver 

com pessoas, compartilhar, resolver problemas (Supervisor de Estágio 

do LCQ, Química, Empresa Alfa). 

 

  Nestes termos, podemos inferir a partir das referências postas, que o principal foco 

do estágio de técnico na empresa Alfa é a formação em conteúdos atitudinais compatíveis 

com os interesses da empresa, que vem priorizando a mudança de mentalidade de seus 

trabalhadores e estagiários visando uma cultura de comprometimento com os objetivos da 

empresa em consonância com sua política de qualidade, recentemente implantada para, 

posteriormente, desenvolver os programas de excelência com vistas à certificação ISO. 

  Todos, funcionários e estagiários, são chamados a tornarem-se atores da mudança 

conforme ressaltou o Gerente de RH: “nosso foco agora é investir nas pessoas para ter um 

cenário positivo de mudança”, utilizando-se, para tal, de uma estratégia fundamental: os 

Programas de Qualidade Total (PQTs).  

  Segundo Wolf (2004, p.376), esses programas de qualidade têm se mostrado 

essenciais para o desenvolvimento e consolidação de inovações organizacionais e 

tecnológicas. A pesquisadora ressalta que os mesmos têm sido responsáveis pela propagação 

de um discurso fetichizado voltado para a padronização de comportamentos necessários “[...] 

à manutenção da competitividade das empresas no quadro do capitalismo contemporâneo”. 

  Convém lembrar que a empresa Alfa é de origem familiar e vem investindo 

fortemente em seus funcionários visando se desvencilhar dos resquícios de uma cultura pré-



 

existente, geralmente, marcada pela cultura de seu fundador, na rigidez de posicionamentos e 

na concentração de poder na mão de familiares (WARD, 2005).  

  Dessa forma, a empresa tem avançado em direção à sua profissionalização e definiu 

seu planejamento estratégico compatível com o novo cenário competitivo e adotou estratégias 

participativas, centrando atenção na valorização do elemento humano. Este passou a ser 

estimulado a desenvolver atitudes de co-responsabilização e comprometimento com as 

mudanças a serem implementadas, sendo os estagiários, em meio às atividades próprias da 

produção, envolvidos também nesse processo junto aos demais funcionários. 

  Outrossim, segundo o formulário de avaliação do estagiário da empresa Alfa 

analisado anteriormente, num conjunto de treze competências previstas, apenas uma é 

especificamente voltada para o conhecimento técnico (domínio de conhecimento suficiente 

para o exercício da função). Entretanto, oito delas refere-se a atitudes ou procedimentos que 

têm como pressuposto o domínio de determinado conteúdo técnico de trabalho. São, pois, 

conteúdos procedimentais que se encontram mais fortemente vinculados ao eixo cognitivo, 

que motor (ZABALA, 1998). 

   Dessa forma, percebemos que também é enfatizado na formação do estagiário o 

domínio de conteúdos precedimentais pertinentes aos trabalhos realizados nos respectivos 

setores – Laboratórios de Desenvolvimento e de Controle de Qualidade, que são específicos e 

guardam correspondência com os diferentes níveis de complexidade das tarefas próprias de 

cada setor. 

  Assim, há algumas distinções na perspectiva de formação do estagiário a depender 

do setor onde o mesmo está lotado, aspecto percebido ao analisarmos a relação de 

treinamentos a que os mesmos tiveram acesso. No Laboratório de Controle de Qualidade e no 

Controle de Produção, os estagiários tiveram acesso a cursos mais voltados para conteúdos 

atitudinais, tendo se ressentido de cursos de natureza técnica. Já no Laboratório de 

Desenvolvimento, pela complexidade de atividades que nele são desenvolvidas, os cursos 

deram maior ênfase aos procedimentos técnicos. Isso nos leva a inferir que o foco da 

formação pretendida nos diferentes setores é também diferenciado: ora priorizam o domínio 

de conteúdos de natureza mais técnica, ora conteúdos generalistas ou atitudinais voltados para 

a integração dos estagiários na política empresa, sem um maior enfoque no conteúdo técnico 

de seu trabalho.  

  Assim, em determinados setores, o próprio cotidiano de trabalho poderia se mostrar 

suficiente para a formação do estagiário, em outros, que envolveriam atividades mais 



 

complexas, o conteúdo técnico específico precisaria ser reforçado, o que permitiria ao mesmo 

uma oportunidade de formação complementar mediante a participação em cursos específicos. 

  Para a empresa Beta, onde identificamos estagiários dos cursos de Mecânica e de 

Química Industrial, o perfil do técnico que se pretender formar a partir do estágio focaliza 

comportamentos ou atitudes generalizáveis, tendo como pressuposto o domínio do conteúdo 

geral da área, conforme a citação abaixo: 

 

Para a área de ferramentaria, é ser um técnico com conhecimento gerais 

da área de Mecânica, a gente não quer uma pessoa com conhecimento 

específico para um determinado assunto, mas que conheça também de 

outras funções, outras atividades. Além do conhecimento técnico, um 

conhecimento prático (Supervisor de Estágio de Ferramentaria, 

Mecânica, Empresa Beta); 

 

Ele deve ser dinâmico, versátil, comunicativo, ter bom relacionamento 

com os colegas e conhecimento básico em análise química qualitativa 

[...] sua avaliação é no dia-a-dia, além do comportamento e a avaliação 

prática onde eles, a cada dois meses, passam por uma etapa para poder, 

se aprovado, passar para a etapa seguinte (Supervisora de Estágio da 

ETE/Galvanoplastia, Química, Empresa Beta). 

  

 Por estarmos tratando de cursos diferentes, convém nos determos sobre as 

especificidades de cada curso e setor em questão. Em que pese tenha havido problemas com 

uma estagiária de Química que foi submetida a constrangimentos e atividades não 

compatíveis com a função técnica, o setor de ETE/Galvanoplastia foi onde identificamos uma 

maior preocupação com o processo de acompanhamento e avaliação dos estagiários. Há 

etapas gradativas de inserção no estágio, mediante sua aprovação em testes teórico-práticos 

específicos.  

 Assim, além dos conteúdos atitudinais, a supervisora de estágio reforça a 

necessidade do desenvolvimento dos estagiários em conteúdos inerentes aos processos 

químicos do setor, tais como: preparação de reagentes, controle de reação química, análise do 

teor de resíduos, eletrosedimentação do zinco, testes de avaliação de corrosão de peças, 

limpeza, banhos de ácidos, dentre outros, o que implica no desenvolvimento de determinadas 



 

atividades de natureza complexa e, conseqüentemente, da necessidade de um forte enfoque na 

formação técnica da área. 

 A mesma ressalta que a experiência de estágio na empresa pode dar importante 

contribuição para a formação dos alunos, por tratar-se de uma realidade bem diferente do que 

se vê na escola: “na escola é tudo muito teórico, na realidade não é tudo perfeito como na 

teoria, é na empresa que ele vai aprender a agir” (Supervisora de Estágio de Química, 

ETE/Galvanoplastia, Empresa Beta).  

 Assim, nesse setor, os estagiários têm acesso a cursos diversos promovidos pela 

empresa, uma vez que sua atuação implica na necessidade de uma formação complementar ao 

estágio, por envolver atividades mais complexas que extrapolam a mera execução prática de 

um procedimento: 

 

[...] por serem processos especiais da fábrica, tem cursos especiais para 

a área como transporte e manuseio de produtos químicos, simulações, 

galvanoplastia, ETE, cuidados a ter nas análises, seguem um plano de 

treinamentos e tem avaliação desses treinamentos (Supervisora de 

Estágio de Química, ETE/Galvanoplastia, Empresa Beta). 

   

 Assim, o foco da formação do estagiário na ETE/Galvacnoplastia é o domínio de 

conteúdos técnicos gerais da área e de competências relacionais de comunicação, 

versatilidade e dinamismo. A perspectiva posta assinala referências que vão ao encontro do 

que Dugué (1998b, p. 108.) chama de competências transversais, que favorece a 

“adaptabilidade profissional”, a polivalência de funções e o enfrentamento de situações de 

trabalho pouco definidas em meio a um campo de trabalho indeterminado. 

 Outro aspecto ressaltado na formação advinda do estágio na referida empresa é a 

necessidade de formação teórico-prática. A supervisora enfatiza a avaliação prática como 

estratégia que define a passagem do estagiário para uma etapa posterior de trabalho. Nessa 

oportunidade, os alunos são colocados diante de situações problemas compatíveis com a 

complexidade do trabalho empresa. Trata-se, pois, de uma contextualização e 

problematização que sinaliza na direção de uma relação teoria-prática não dicotômica, mas 

numa perspectiva unitária, que pressupõe a teoria e a prática como núcleo articulador, sendo, 

assim, indissociáveis (PIMENTA, 1997). 

 Da mesma forma, o supervisor do setor de Ferramentaria, que acompanha os 

estagiários de Mecânica, assinala preocupação semelhante – conhecimento teórico e prático. 



 

Entretanto, a ênfase da aprendizagem dos estagiários de manutenção implica na execução de 

atividades, por vezes, mecânicas e repetitivas, que foram questionadas em seu valor técnico 

pelo Supervisor de Estágio de Mecânica do CEFETPE, por prescindir de uma formação mais 

complexa, conforme ressaltado em sua fala: “A mecânica seria estudos de implantação de 

sistemas, de modificações, de melhorias, e não a manutenção pura e simples do que existe. 

Ele seria mais um estudioso do sistema que a empresa adota e ficaria estudando para 

melhorar o sistema, seria isso o técnico” (Supervisor de Estágio de Mecânica do CEFETPE). 

 Nesses termos, esses estagiários de Mecânica são limitados em sua atuação e 

capacidade de ampliação de conhecimentos para além da mera execução de manutenção 

sendo expostos a situações pouco desafiadoras.  

 A julgar pelas tarefas que os estagiários desenvolvem na área de manutenção, o 

enfoque prático defendido pelo Supervisor de Estágio da empresa Beta, nos remete à idéia de 

aprendizagem de um ofício, que privilegia a obra mais do que o trabalho (ARENDT, 1961 

apud TANGUY, 1998, p.61). Tal abordagem foi percebida por Tanguy (1998), ao analisar a 

atuação de professores, antigos operários profissionais. A pesquisadora identificou que estes 

atuam de forma diferente dos recrutados no Ensino Técnico Superior. Por serem fortemente 

ligados à prática, “[...] privilegiam a inteligência prática necessária à ação” (TANGUY, 1998, 

p.64), referência que nos parece pertinente de ser aplicada ao supervisor da área de 

manutenção. Assim, a formação dos estagiários viabilizada nesse ramo da mecânica valoriza a 

prática em detrimento do conteúdo teórico, aproximando-se de uma relação teoria-prática 

numa perspectiva dicotômica, que tem como pressuposto a separação entre teoria e prática em 

total autonomia de uma em relação à outra (CANDAU, 1990), concepção oposta à observada 

no estágio de Química ou de Engenharia de Processos, que são envolvidos em atividades mais 

complexas e criativas. 

 Isso nos fez compreender a opção do supervisor de Manutenção/Ferramentaria 

liberar os estagiários para participarem apenas de cursos de conteúdo geral, ligados à Política 

de Qualidade e de Segurança da empresa. Estes se mostram compatíveis com as atividades do 

setor de Ferramentaria, voltadas para destrezas e habilidades, de pouca complexidade, mas de 

alto risco. As aprendizagens referentes à manutenção de máquinas seriam aprendidas pelo 

estagiário no próprio ambiente de trabalho, em meio à convivência e orientação de seus pares 

em conformidade com as necessidades da produção, prescindindo, pois, de formação 

complementar em cursos de natureza técnica. 

  Nesses termos, a julgar pelas referências coletadas nas entrevistas, as competências 

atitudinais e comportamentais (saber-ser) têm sido muito valorizadas nos estágios, baseando-



 

se no entendimento de que tais capacidades gerais são mais adequadas ao enfrentamento das 

crescentes inovações que são introduzidas nos setores produtivos da empresa. 

  Entretanto, é importante destacar que os supervisores de estágio ressaltaram a 

importância não apenas de conteúdos próprios do saber-ser, mas também, à necessidade de 

formação geral na área, em termos de domínio de conteúdos técnicos básicos, condição 

suficiente para sua inserção em qualquer setor da empresa, sem maiores dificuldades, 

conforme citação abaixo: 

 

O curso técnico é bem amplo, você pode trabalhar em várias áreas, em 

vários tipos de atividades, então na área de Mecânica. Eu posso colocar 

ele para trabalhar em qualquer máquina a nível de ferramentaria, que 

mesmo ele sem ter visto essa máquina no curso dele, mas ele tem 

capacidade de aprender e de desenvolver (Supervisor de Estágio de 

Manutenção/Ferramentaria, Mecânica, Empresa Beta). 

 

  Este depoimento nos reporta a um elemento central no atual contexto da produção 

flexível, a questão da polivalência, que implica na existência de um trabalhador 

multifuncional apto a adaptar-se a contextos produtivos diversos. Nesses termos, o conceito 

polivalência 

 

[...] procura criar a falsa impressão de que as tarefas realizadas pelos 
trabalhadores na produção flexível requerem um conjunto maior de 
qualificação. Na prática, o que se estabelece é a exigência que os 
trabalhadores sejam multifuncionais (OLIVEIRA, 2005, p.88). 

 

  Seguindo a mesma linha, para a empresa Gama, os estagiários do curso técnico 

deverão ter uma sólida formação generalista, e, no estágio, terão a oportunidade de 

desenvolver conhecimentos específicos do setor onde estão lotados, conforme assinalado 

abaixo: 

 

Na área de manutenção, 90% é conserto de máquina, mas o estagiário 

pode ao fazer um serviço de manutenção precisar de fazer uma usinagem 

de alguma peça - furar, abrir rosca, colocação de medidas de precisão 

em eixos, então ele teria que ter um certo conhecimento para que 



 

pudesse concluir este serviço, não serviços grandes, serviços pequenos 

(Supervisor de Estágio de Qualidade/Solda, Mecânica, Empresa Gama); 

 

Na Engenharia, ele tem que ter conhecimento de Autocad, conhecimento 

em desenho mecânico. Na engenharia nós desenvolvemos o trabalho de 

projetos e processos. Ele recebe os desenhos de terceiros e vai 

desenvolver para moldar a fabricação [...] de uma forma que, na 

fábrica, as pessoas possam absorver, entender e fabricar com facilidade 

(Supervisor de Estágio da Engenharia de Processos, Mecânica, Empresa 

Gama). 

 

 Assim, os estagiários da empresa Gama vão sendo envolvidos na dinâmica própria 

de trabalho do seu setor, sem acesso a cursos de formação desenvolvidos na empresa, apenas 

contando com o apoio do seu mentor, que os orientam para as suas atribuições numa 

perspectiva de formação que se assemelha à formação na prática pela observação da prática. 

Nestes termos, a sua formação é viabilizada pelas trocas de experiências do dia-a-dia, em que 

a empresa se aproveita do saber-fazer do funcionário (STROOBANTS, 1998b) em seu 

benefício e a focalização do estágio reduz-se à execução de atividades de manutenção 

mecânica, excetuando os caso de estagiários que atuam na Engenharia de Processos. 

 Para refletirmos sobre o perfil do técnico, convém nos reportamos aos Planos de 

Curso Técnico do CEFETPE. O de Mecânica Industrial é vinculado à sub-área de 

Manutenção. Neste, o papel do técnico no mundo produtivo não se reduz a apenas executar, 

mas também estudar, programar e controlar a manutenção mecânica industrial e automotiva. 

Entretanto, as duas empresas que recebem estagiários deste Curso, a Beta e a Gama, 

priorizam, no estágio, a preparação de meros executores de manutenção e o desenvolvimento 

de atitudes generalizáveis necessárias para situar qualquer sujeito no contexto do trabalho no 

mundo produtivo e têm como pressuposto a defesa de uma sólida formação técnica 

generalista. 

 Em termos do perfil do Técnico em Química Industrial, o Plano de Curso do 

CEFETPE prevê que este realize atividades de química de análise e operação de processos 

industriais químico, “[...] considerando a evolução tecnológica, a flexibilidade do processo, as 

tendências do mercado e o pleno exercício consciente da cidadania”. Prevê, ainda, o domínio 

de competências básicas como a iniciativa, a liderança, a multifuncionalidade, a capacidade 

do trabalho em equipe e o espírito empreendedor. Tal perfil nos parece ir ao encontro da 



 

maioria das observações feitas pelos sujeitos pesquisados nas empresas sobre suas pretensões 

quanto à formação do estagiário de Química – domínio de conteúdos técnicos da área aliado 

ao domínio de competências atitudinais. 

 Ademais, as competências básicas assinaladas no referido Plano podem ser 

estendidas a todas as empresas pesquisadas, seguindo uma tendência um tanto comum na 

atualidade dos empregadores valorizarem o que Stroobants (1998b) chama de generalizações 

prudentes, que são fórmulas vagas utilizadas para sinalizar o foco da formação para o 

trabalho, sem, entretanto, enunciar de forma precisa suas exigências. Com isso, segundo a 

pesquisadora, buscam envolver os trabalhadores no processo contínuo de formação sensível 

ao mercado e, mais ainda, participar e se comprometer de forma mais efetiva com as 

mudanças. 

 Nesse contexto, percebemos que o enfoque da formação advinda do estágio vai ao 

encontro de uma formação mais complexa ou mais pontual, a depender do setor em que o 

estagiário esteja atuando. 

 A aprendizagem decorrente do estágio se dá na dinâmica própria da produção, sendo 

os estagiários envolvidos no fazer cotidiano da empresa, com seu ritmo e metas próprias, sem 

favorecer aos mesmos, na maioria das vezes, um referencial teórico que os permita 

compreender o sentido do que faz, sua importância e o conteúdo técnico subjacente ao seu 

trabalho. Conseqüentemente, a relação teoria-prática decorrente dessa aprendizagem, na 

maioria das empresas e setores, é viabilizada numa perspectiva dicotômica, com a prevalência 

do pólo prático sobre o teórico (CANDAU, 1990). 

  Em setores como o de Manutenção, em que os estagiários são envolvidos em tarefas 

repetitivas e prescritivas com pouca margem para um fazer refletido, pondo em risco uma 

formação crítica e criativa. 

 Entretanto, em setores como a Galvanoplastia/ETE da empresa Beta, a despeito da 

experiência pouco ou nada qualificante de uma estagiária de Química, e na Engenharia de 

Produção, mesmo em meio ao ritmo estressante da produção, há situações que remetem o 

estagiário a uma “ação refletida”, indo ao encontro de um fazer caracterizado pela sua 

representação antecipada no plano da consciência, que sinaliza para o “desenvolvimento da 

autonomia do sujeito” (KUENZER, 2003). 

 Em todas as empresas percebemos a valorização da formação técnica advinda da 

instituição escolar. Mesmo sendo feitas críticas à sua pouca efetividade no contexto real da 

produção, as empresas valorizam o domínio geral da área, como condição para um 



 

refinamento prático que seria feito por ela, no cotidiano da produção ou em cursos oferecidos 

na própria empresa.  

 Outrossim, a importância dada pelos empresários à sólida formação dos segmentos 

intermediários da pirâmide profissional, onde estão incluídos os técnicos, deve-se ao fato 

delas serem consideradas as diretamente responsáveis pelos ‘gargalos’ da produção e pelo 

comprometimento dos custos dos produtos (ASSIS, 1994).  

 Na empresa, os futuros técnicos vão tendo o refinamento de sua formação 

profissional iniciada na Escola, sendo direcionados para as suas necessidades e interesses. 

Pode haver o investimento na sua especialização em determinada área que demande domínio 

de conteúdos mais complexos, desde que o setor necessite do estagiário e o mesmo apresente 

condições para tal desenvolvimento. Ou, simplesmente, sua formação geral irá habilitá-lo a 

transitar em postos diferenciados de trabalho atendendo ao ritmo e necessidades da produção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  O estágio é, para praticamente todos os seus sujeitos pesquisados, uma oportunidade 

de formação prática, uma aplicação da teoria vista na escola, além de contribuir para situar os 

estagiários no contexto real da empresa, com suas exigências e ritmos bem diferentes da 

realidade escolar.  

  Podemos inferir, nesses termos, dois princípios fundamentais do estágio: a 

articulação teoria-prática e a oportunidade de contextualização na realidade do mundo do 

trabalho, que funciona segundo uma lógica própria, a lógica do capital e, portanto, da 

diferenciação e exclusão. 

 A relação teoria e prática, apontada no estágio nas empresas flexíveis, pressupõe que 

a teoria (trabalhada na escola) pode ser aprendida de forma desarticulada a uma prática (a ser 

vivenciada na empresa) e, conseqüentemente, que a experiência prática representada pelo 

estágio, pode vir em seguida à experiência escolar numa perspectiva aditiva e dicotômica. A 

empresa representa o contexto-síntese da formação do técnico, referência fundamental para 

sua efetiva aprendizagem profissional, que ocorre em momento posterior à aprendizagem 

vivenciada na escola e desarticulada desta, contrapondo-se à relação teoria-prática numa 

perspectiva dialética. 

 De outra forma, existe atividades em determinados setores que a própria prática “se 

basta”, prescindindo de um conteúdo teórico complementar. Assim, a depender do setor da 

empresa, a formação do estagiário pode ter o foco da prática pela prática, remetendo-os à 

aprendizagem mecânica e prescritiva, aprendendo a fazer-fazendo sem o domínio do conteúdo 

técnico subjacente ao seu trabalho. Isto pouco difere do foco da formação das indústrias 

tayloristas-fordistas, que valorizam trabalhadores pouco qualificados para a execução de 

trabalhos rotinizados e mecânicos, dotados de conteúdo praticamente nulo. 

  Em termos de contextualização, sabemos que a experiência no mundo real da 

produção é fundamental para o aluno, futuro trabalhador. Esta poderá colocá-lo diante de 

desafios e possibilidades de experiências diversas e inimagináveis, por vezes mais complexas 

que a experiência de sala de aula na instituição escolar. Entretanto, é importante considerar 

que esses contextos formativos - sala de aula  e setor produtivo, não funcionam isolados de 

um contexto maior, nem numa perspectiva unidirecional: teoria→prática, orientação do 

supervisor→ação do estagiário, ensino do professor→aprendizagem do aluno. Esta formação 

se dá em seu contexto macro-econômico determinado, sendo marcado também por 

contradições e conflitos que se espraiam na micro-realidade social.  



 

  As experiências de formação são práticas sociais e, como tal, mediadas, não havendo 

interferências lineares e determinísticas de um pólo sobre outro, e as tarefas planejadas (em 

sala ou na produção) são transgredidas no contexto da atividade real do sujeito. 

  Dessa forma, o conteúdo e a direção da formação advinda do estágio resultará não 

apenas da experiência vivenciada na empresa (aluno/estagiário, gerente/supervisor e 

funcionários), mas de um complexo contexto formativo (des)articulado que inclui a sala de 

aula (aluno/estagiário, alunos e professor/supervisor) e social (estrutura sócio-econômica e 

cultural). 

  Nesses termos, a formação do aluno pela via do estágio na empresa não é o 

determinante último da direção e o sentido da aprendizagem do aluno, visto que este, em sua 

atividade, articula saberes (disposições psicológicas, fisiológicas e cognitivas) de outros 

contextos formativos, resultando numa formação que extrapola a prescrição do ambiente, das 

normas, dos materiais. 

 Mesmo estando os estagiários expostos à realização de procedimentos mais ou 

menos repetitivos e prescritivos, em diferentes setores e em momentos específicos de 

formação nas empresas, sua ação implicará em uma mobilização de estratégias cognitivas, 

traduzidas no desenvolvimento de seus saberes tácitos, compreendidos como inefáveis ou 

imperceptíveis aos próprios trabalhadores, pois toda ação humana tirada da experiência 

implica em certo grau de qualificação. 

 Entretanto, em que pese a formação do técnico no estágio não ser definida em última 

análise pelas empresas, estas têm forte poder de influência para fazer valer sua lógica e 

perspectiva de formação. A possibilidade de remuneração e de renovação de estágio, de 

contratação como funcionário e outros benefícios propostos pelas mesmas para atrair novos 

colaboradores afinados com seu perfil, têm forte poder de persuasão num cenário marcado 

pelo desemprego estrutural, pela flexibilização das relações de trabalho e por suas novas 

formas de precarização. 

 Outrossim, apesar do estágio ser um ato educativo intencional de responsabilidade 

da Escola, esta vem se omitindo de sua responsabilidade precípua nesta etapa de formação, 

uma vez que são as empresas que vêm assumindo de forma mais efetiva esse papel. Dessarte, 

os estagiários são expostos a uma influência unilateral, restando a eles pouca margem para 

contestação e crítica a possíveis distorções e explorações.  

 A omissão da Escola acaba por reforçar a lógica do capital. Em outras palavras, o 

contexto produtivo, com suas práticas, normas e direcionamentos, se impõe aos estagiários, 



 

inserindo-os numa aura de influência que tem sido pouco abalada porque o CEFETPE, na 

maioria das vezes, se omite de sua responsabilidade com o estágio. 

 Especificamente no que tange ao perfil de técnico que se pretende formar, a 

experiência do estágio guarda correspondência com as atividades do setor em que o mesmo 

atuará, voltando-se para uma formação técnica (conceitual e procedimental) de maior ou 

menor complexidade, considerada complementar à sólida formação geral a ser viabilizada 

pela escola. 

  Com o estágio, as empresas defendem que a formação prática deve ser enriquecida 

com o desenvolvimento das chamadas atitudes generalizáveis, pautadas no aprender a ser e 

aprender a conviver, aspectos valorizados em qualquer empresa que prioriza a rápida 

adaptação do colaborador às necessidades e mudanças do negócio.  

  Nesse sentido, as empresas valorizam no estágio o desenvolvimento de atitudes 

como colaboração, engajamento, mobilidade, responsabilidade, dinamismo, versatilidade, 

comunicabilidade, relacionamento interpessoal e trabalho em equipe. Com isto, pretendem 

que os estagiários tenham condições de investir continuamente em sua autoformação e 

conseguir adaptar-se a contextos produtivos cambiantes e instáveis. 

  Todavia, a prática do estágio acaba por resultar numa experiência de formação 

multifacetada, pois numa mesma fábrica, num mesmo setor ou em setores diversos, se 

processa diferentemente: ora informal, ora sistematizada, ora laissez-faire, ora intencional, ora 

casual, ora desafiadora, ora desestimulante, ora criativa, ora prescritiva, mas sempre perdida 

no ritmo alucinante da produção, que confere a tal experiência formativa uma configuração 

mais produtiva que educativa. Melhor dizendo, a dimensão educativa do estágio reduz-se à 

lógica da produção, assumindo uma conotação de formação que se confunde com o próprio 

processo produtivo em que se situa. 

 A despeito das dificuldades e referências apontadas pelos estagiários, a experiência 

do estágio nas empresas flexíveis analisadas foi fortemente influenciada por sua política 

global, trazendo rebatimentos importantes em seu programa de estágio, que, em diferentes 

graus de implantação e consolidação, vem se tornando uma prática formativa que tende a ser 

mais sistemática e intencional, o que, por certo, trará conseqüências diversas e contraditórias 

para o sentido e a direção da formação advinda do estágio. 

 Por fim, é possível considerar que, em que pesem os interesses e limites impostos 

pelo capital e seus rebatimentos na pedagogia fabril e, conseqüentemente, no estágio, nos 

reportamos à relevância da escola nesse contexto formativo, como instância que pode 

contribuir para um melhor redimensionamento desta experiência educativa de forma a 



 

favorecer aprendizagens mais significativas e um desenvolvimento profissional mais amplo 

que as expectativas unilateralmente postas pela empresa.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 - Formulário de entrevista - Dados sobre a empresa: 

 

Porte:                                                                              Pequeno                Médio               Grande 

Possui             Filial:  Sim        Não 

Principais Produtos: 

Exporta?  Sim              Não Caso positivo, para quais países? 

Nº de Funcionários: 

Identificação e explicitação da alternativa que melhor se identifica com a empresa: 

a) Padrão produtivo em fase de inovação 
organizacional e/ou tecnológica 

b) Padrão produtivo organizacional e 
tecnologicamente avançado 

a) Produção em massa de bens homogêneos b) Produção em massa em pequenos lotes 

a) Uniformidade e padronização da produção b) Estrutura de produção flexível e em pequenos 
lotes (variedade de tipos de produtos) 

a) Produção com insuficiente ou inexpressivo 
nível de informatização 

b) Introdução ampliada de computadores no 
processo produtivo e/ou serviços 

a) Trabalha com grandes estoques e inventários b) Não trabalha com estoques 

a) Realiza testes de qualidade ex-post b) controle de qualidade integrado ao processo 

a) Produção voltada para os recursos disponíveis b) Produção voltada para a demanda existente 

a) Realização de uma única tarefa pelo 
trabalhador 

b) Realização de múltiplas tarefas pelo 
trabalhador – polivalente e qualificado. 

a) Ênfase na redução da responsabilidade do 
trabalhador 

b) Ênfase na co-responsabilidade do trabalhador 

a) Pagamento baseado em critérios da definição 
do emprego 

b) Pagamento pessoal ( bonificações) 

a) Utiliza técnicas tradicionais de gestão de Rh b) Utiliza novas técnicas de gestão de RH e de 
qualidade. 

a) Alto grau de especialização das tarefas b) Eliminação da demarcação de tarefas 

a) Necessidade de pouco ou nenhum 
treinamento de tarefas 

b) Necessidade de longo treinamento no trabalho 

a) Organização vertical do trabalho b) Organização mais horizontal do trabalho 

a) Divisão espacial do trabalho b) Integração espacial 
a) Homogenização dos mercados regionais de 
trabalho 

b) Diversificação do mercado de trabalho ( 
segmentação interna) 

a) Concentração produtiva b) Desconcentração produtiva – trabalha com 
empresas terceirizadas  

 

Base: Contribuições a partir de Swyngedouw(1986) e Antunes (2003). 

 



 

ANEXO 2 - Formulário da entrevista com Gerente de Recursos Humanos 

 

Origem da empresa (histórico) 

Missão da empresa 

Objetivos da empresa 

Investimento em novas tecnologias, inovações organizacionais e na formação de recursos 
humanos 
Perfil do técnico que interessa à empresa 

Importância do estagiário para a empresa 

Política de estágio da empresa (Técnico de nível médio) – Programa de Estágio: importância 

do estágio para a formação profissional; recepção e encaminhamento para o estágio 

(regulamentação, formulários, documentação e orientações fornecidas); relação 

CEFETPE/empresa; sistemática/processo de estágio - rotina, pessoal envolvido, procedimento e 

critério de avaliação do estagiário, acompanhamento, atividades/tarefas, participação em 

treinamentos da empresa; perfil de formação de técnico pretendida a partir da experiência do 

estágio 

Considerações adicionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 3 - Formulário de entrevista - Supervisor de Estágio na empresa  

 

Empresa:_______________________________________________________ 

 

1. Perfil de formação do técnico requerido pela empresa; 

2. Perfil de técnico que pretende formar a partir do estágio; 

3. Importância do estágio para a formação do técnico; 

4. Relação escola-empresa no contexto do estágio; 

5. Plano de estágio; 

6. Rotina de estágio (Atividades, tarefas, orientações e apoio da empresa); 

7. Acompanhamento do estagiário (Sistemática, periodicidade, apoio); 

8. Forma de avaliação do estagiário (Sistemática – metodologia e instrumentos, 

critérios, periodicidade, conteúdo da avaliação, avaliador); 

9. Participação em treinamentos durante o estágio. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 4 - Formulário de entrevista - Coordenador de Integração Escola-Empresa do 

CEFETPE  

 

 

1. Atribuições do CEFETPE e da empresa quanto ao estágio; 

2. Relação escola-empresa no contexto do estágio; 

3. Encaminhamento do estagiário para a empresa (regulamentação, formulários, 

documentação e orientações fornecidas); 

4. Sistemática de acompanhamento do estágio; 

5. Sistemática e critério de avaliação do estágio – trabalho final e documentação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 5 - Formulário de entrevista - Supervisor de Estágios do CEFETPE  

 

 

1. Perfil de formação do técnico requerido pela escola; 

2. Relação CEFETPE-empresa; 

3. Acompanhamento do estagiário pelo CEFETPE (Sistemática, periodicidade, 

apoio); 

4. Forma de avaliação do estagiário pelo CEFETPE (sistemática, instrumentos, 

critérios, periodicidade, conteúdo da avaliação); 

5. Rotina de estágio (Atividades, tarefas, orientações e apoio do CEFETPE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 6 - Roteiro de temáticas para o grupo focal 

 

 

ORIENTAÇÕES: 
 
 

• Princípios: não-diretividade e liberdade de adesão – querer participar do grupo de 
discussão; 

• Moderador: encaminha temas que facilitem trocas entre o grupo, com o mínimo de 
intervenção possível, estimula o debate, controla o tempo; 

• Não é uma entrevista coletiva – é uma conversa , troca efetiva entre os participantes 
do grupo; 

• Nosso interesse: o que pensam, expressam, captar as trocas entre os grupos; 
•  Rotina da reunião: questão introdutória; breve auto-apresentação, interlocução direta, 

anotações, gravação – anuência do grupo –  cada um falar por vez; 
• Sigilo dos registros e dos nomes citados; 
• Não há argumento ou opinião certa ou errada - não busca consenso, respeito aos 

pontos de vista diferentes. 
 
 
TEMÁTICAS: 
 

1. Importância do estágio para a sua formação profissional (questão introdutória); 
2. Relação que o CEFTPE desenvolve com a empresa para a realização do estágio; 
3. Preparação do aluno para o estágio pela empresa e pelo CEFETPE 
4. Plano de estágio: elaboração, aprovação e vivência de acordo com o planejado; 
5. Rotina do estágio na empresa; 
6. Acompanhamento do estagiário pelos supervisores de estágio na empresa e pelo 

CEFETPE; 
7. Participação do estagiário nas atividades e treinamentos da empresa; 
8. Perfil do técnico que interessa à empresa; 
9. Dificuldades encontradas na empresa e no CEFETPE para a realização do estágio; 
10. Forma de superação das dificuldades destacadas; 
11. Avaliação do estagiário pela empresa e pelo CEFETPE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 7 - Formulário do Estagiário – grupo focal 
 
 

• IDENTIFICAÇÃO DO ESTAGIÁRIO: 
 

NOME:________________________________________  SEXO: FEM. (    ) MASC. (    ) 
DATA DE NASCIMENTO: ____/____/____  CURSO:___________________________ 
SEMESTRE/ANO DE INGRESSO:____/____  PREVISÃO DE CONCLUSÃO: ___/___ 
 
 

• EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO: 
 
JÁ ESTAGIOU ANTES? SIM(    ) NÃO (    ) 
 
CASO POSITIVO, EM QUE MODALIDADE:  
(    ) CURRICULAR OBRIGATÓRIO  (    ) NÃO OBRIGATÓRIO  
EMPRESA(S): 
 
 
 

• ESTÁGIO ATUAL: 
 
MODALIDADE:  (    ) CURRICULAR OBRIGATÓRIO  (    ) NÃO OBRIGATÓRIO 
EMPRESA:_____________________________________________________________ 
PORTE: PEQUENO (    ) MÉDIO (    ) GRANDE (    ) 
 
 

• BREVE COMENTÁRIO SOBRE A IMPORTÂNCIA DO ESTÁGIO PARA A 
SUA FORMAÇÃO PROFISSIONAL: 

 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 8 - Formulário de entrevista – Estagiário do CEFETPE  

 

 

1. Preparação para o estágio por parte da escola (Orientações e materiais); 

2. Recepção na empresa (Atividades, orientações e informações fornecidas); 

3. Plano de estágio: conteúdo, execução e cumprimento do proposto; 

4. Rotina de estágio (Atividades/tarefas, orientações e apoio da empresa e do 

CEFETPE) 

5. Acompanhamento pela empresa e pelo CEFETPE (Sistemática, periodicidade, 

apoio); 

6. Relação escola-empresa no contexto do estágio curricular; 

7. Participação em treinamento promovido pela empresa durante o estágio; 

8. Avaliação pela empresa e pela escola por ocasião da realização do estágio 

(Sistemática – metodologia e instrumentos, critérios, periodicidade, conteúdo da 

avaliação, avaliador). 

 

 

 

 

 

 

 

 


