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A FORMAÇÃO PARA O TRABALHO NAS ESCOLAS DO SENAI – PENSANDO 

AS FORMAS DE TRABALHO E EDUCAÇÃO 

Desire Luciane Dominschek Lima 

 

A concepção de criação do SENAI era voltada para o treinamento de seus 

aprendizes ao trabalho. O esforço para produzir um bom operário começava 

com a filosofia institucional emanada pelo SENAI. A divisão de Seleção e 

Orientação Profissional usava testes não apenas para verificar se o 

candidato possuía as condições físicas e formação escolar necessárias, 

mas também para descobrir se as reais aptidões do aprendiz o qualificavam 

para outro ofício que não fosse o que tivesse escolhido para aprender e, se 

fosse este o caso, encaminhavam o pequeno aprendiz para o curso mais 

adequado. O estudo centrou-se na concepção de educação profissional 

transmitida pela instituição no final da década de 1940 e início dos anos 

de 1960. Nesse sentido propomos estudar o SENAI-PR a partir do olhar dos 

alunos aprendizes em uma perspectiva histórica, considerando os seus 

princípios éticos, os seus valores e a sua cultura. Deste modo o com foco 

encontra-se no discurso dos jovens aprendizes do SENAI-PR: Como encaravam 

esta instituição? Como percebiam a sua aprendizagem? Quais eram as 

impressões sobre o processo formador utilizado e/ou transmitido pela 

instituição? Este trabalho preocupa-se com a relação educação e 

trabalho estabelecidas no SENAI em âmbito nacional, traçando recortes sobre 

a escola SENAI de Curitiba/Pr . Para tanto, reporto-me à historiografia 

dialogando principalmente com dois autores — Cunha, e Weinstein — bem 

como algumas fontes como o periódico “ESCUDO” produzido pelos alunos do 

SENAI-PR. 

 

A CRIAÇÃO DO SENAI NO CONTEXTO DA ERA VARGAS 

  Marcelo Augusto Monteiro de Carvalho 

 

Este trabalho tem como objetivo contribuir para o entendimento do significado 

político e econômico da criação da instituição de aprendizagem 

industrial, o SENAI, nascido em 1942. Partindo da investigação de algumas 



das principais experiências regionais com o ensino industrial e das forças 

políticas e ideológicas que as sustentavam e dos conhecimentos acumulados 

na educação profissional em alguns dos principais Estados da União, entre 

eles São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, percebemos como tudo isso 

acabou por pautar boa parte do debate sobre o tema do ensino profissional, 

influenciando as tentativas federais para a institucionalização da 

aprendizagem industrial no âmbito do mundo do trabalho operário, assim como 

também esclarecer as resistências do empresariado industrial a esta 

intervenção principalmente na segunda metade da década de 1930 e início 

dos anos 1940.Também discutimos a importância da criação do SENAI 

enquanto um sistema escolar paraestatal de aprendizagem industrial 

principalmente no seu formato e proposta pedagógica dos seus anos iniciais 

de funcionamento objetivando o controle e direcionamento do mercado de 

trabalho dentro do consenso autoritário e nacionalista estadonovista marcado 

pela aliança entre o núcleo do Governo  Vargas e o grupo industrialista 

sediado nas principais representações de classe da burguesia industrial 

daquele período, entre as quais o CIESP/ FIESP e a CNI. 

 

 

  Infância nas fábricas: trabalho de menores e ensino industrial no Sul do Brasil 

  Vania Herédia e Ramon Tisott 

 

Este estudo analisa as condições de trabalho de menores em indústrias na 

região de colonização europeia no sul do Brasil, no início do século XX. 

Além da presença das crianças e adolescentes no ambiente fabril, no 

contexto liberal, esta pesquisa examina experiências nos meios rural e 

urbano, assinalando proximidades e distanciamentos entre os casos em 

análise. O estudo toma como referência a história social do trabalho, 

utilizando o método crítico para análise. Como principais resultados da 

pesquisa realizada em acervos das indústrias em estudo, constata-se uma 

certa similaridade no uso de mão de obra de menores na produção 

industrial. A inserção das crianças no processo fabril era vista como uma 

forma de aprendizado do ofício e ampliava a força de trabalho familiar. 

Tanto no meio rural quanto no meio urbano, o uso de trabalho de crianças era 



uma prática comum, aceito pela família e reconhecido socialmente. 

 

Uma Classe de profissionais que a nação carece (1939-2011) 

Maria Lucia Mendes de Carvalho (Doutoranda Fagri/Unicamp) e  Monica de Oliveira 

Costa (Escola Técnica Estadual Carlos de Campos)  

 

  

Na educação profissional pública em São Paulo, o médico, jornalista, professor e 

cientista Francisco Pompêo do Amaral, da Superintendência do Ensino Profissional, 

criou o primeiro curso no campo da alimentação e nutrição no Brasil, o de “Auxiliares 

em Alimentação ou Dietistas”, com a aula inaugural em 17 de maio de 1939, no 

Instituto Profissional Feminino, na capital. O curso surgiu para Formação de Mestras de 

Educação Doméstica e Auxiliares em Alimentação, como curso secundário, com a 

finalidade de “realizar pesquisas e orientar, difundir e valorizar os princípios da 

alimentação racional, entre os alunos e suas famílias [...]”. Em 1953, este curso se 

desdobra em: Formação de Mestras de Educação Doméstica e Formação de Dietistas. 

Nesse ano, o curso de Dietistas é transferido para a região central de São Paulo, e 

Pompêo do Amaral com sua equipe de dietistas, promovem a ampliação do curso de 

“Divulgação sobre conhecimentos de Alimentação” nas escolas técnicas do interior. 

Mas, em 1958, mudanças estruturais na Superintendência, traz de volta para a Escola 

Técnica Carlos de Campos o curso, mas como Técnico de Dietista, e sob a coordenação 

de Debble Smaíra Pasotti, responsável pelo subsetor de Pesquisas e Ensino da 

Alimentação. Pompêo do Amaral entre 1954 e 1956, recebe três prêmios nacionais no 

campo da alimentação e nutrição por suas pesquisas, que foram publicadas pela Livraria 

José Olympio Editora. O presente trabalho tem por objetivo apresentar os currículos, as 

disciplinas e os perfis profissionais de Dietistas e de Técnicos em Nutrição e Dietética, 

que sofreram modificações no decorrer do tempo para atender as políticas de educação e 

os órgãos de classe, e demonstrar as dificuldades que ainda persistem para o Técnico em 

Nutrição e Dietética exercer o seu papel enquanto profissional que a nação carece no 

campo da educação e segurança alimentar e nutricional. 

  

   


