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Resumo

 A pesquisa está em fase inicial e será apresentada em 
forma de relato. Tem por objetivo central investigar as políti-
cas educacionais para a formação dos professores dos cursos 
técnicos profi ssionalizantes, e quais suas repercussões na Es-
cola SENAI Fernando Bezerra no município de Rio Verde – GO. 
Possuindo como problema: Como a política educacional de 
formação de professores do Ensino Técnico Profi ssional está 
submetida e consentida às novas formas de trabalho e pro-
dução na Escola SENAI Fernando Bezerra no município de Rio 
Verde – Goiás? O objeto de pesquisa consiste na análise do Sis-
tema “S”, mais especifi camente do Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial (SENAI) que foi criado por meio do Decreto 
Lei de nº 4.048, de 22 de janeiro de 1942. Dessa maneira, a 
pesquisa a qual nos colocamos a realizar, é relevante, porque 
são poucas as produções que tratam especifi camente sobre a 
política educacional de formação de professores para o ensino 
técnico. Sua relevância pode ser observada tanto no que se 
refere ao tema, quanto ao lugar, onde se pretende estudar, (Rio 
Verde – GO) contexto de uma cidade localizada numa região 
onde predomina o setor primário da economia.

Palavras-chave: Políticas Educacionais. Formação de Profes-
sores. Ensino Técnico.

1 INTRODUÇÃO

 A presente pesquisa será desenvolvida no Programa 
de Pós-Graduação em Educação Stricto Sensu – Mestrado e 

Doutorado da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), na 
Linha de Pesquisa Políticas Educacionais, Gestão da Escola e 
Formação Docente, em articulação com o Grupo de Pesquisa 
- Políticas de Trabalho e Formação Docente que reúne pesqui-
sadores e alunos de Iniciação Científi ca e do Programa de Pós-
-Graduação Stricto Sensu em Educação da UCDB. 
 A pesquisa vincula-se ao Projeto: “As políticas públicas 
de trabalho docente entre as novas tecnologias e produtivi-
dade no contexto do capitalismo contemporâneo”, que tem 
como objetivo, [...] investigar as mudanças nas formas de pro-
dução capitalista e as mutações do trabalho na perspectiva               
socioeconômica em seus ajustes e como essa combinação 
submete e interfere no trabalho docente no âmbito escolar” 
(CARMO, 2010, p. 7). 
 A investigação tem como objetivo geral: investigar as 
políticas educacionais para a formação dos professores dos 
cursos técnicos profi ssionalizantes, e quais suas repercussões 
na Escola SENAI Fernando Bezerra no município de Rio Ver-
de – GO. E objetivos específi cos a) analisar as legislações das 
políticas educacionais de formação de professores dos cursos 
técnicos a partir da LDBEN Lei nº 9.394/96; b) investigar a par-
tir dos anos 1990 as transformações no mundo do trabalho 
e suas implicações nas políticas de formação de professores 
para os cursos técnicos profi ssionalizantes; c) verifi car a pos-
sível submissão consentida das políticas de formação de pro-
fessores para os cursos técnicos profi ssionalizantes, no âmbito 
da Escola SENAI Fernando Bezerra às novas exigências postas 
pelas formas de produção e trabalho. 
Possuindo como problema: Como a política educacional de 
formação de professores do Ensino Técnico Profi ssional está 
submetida e consentida às novas formas de trabalho e pro-
dução na Escola SENAI Fernando Bezerra no município de Rio 
Verde – Goiás?

1.1 Caracterização do Objeto

 O objeto de pesquisa consiste na análise do Sistema 
“S”, mais especifi camente do Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Industrial (SENAI) que foi criado por meio do Decreto Lei 
de nº 4.048, de 22 de janeiro de 1942, com o objetivo de orga-
nizar e administrar, em todo o país, escolas de aprendizagem 
para industriários. Kuenzer (1997) salienta que a Lei Orgânica 
do Ensino Industrial constitui-se na

[...] organização de um ‘sistema de ensino profi ssional 
para a indústria, articulando e organizando o funciona-
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mento das escolas de aprendizes artífi ces (1942); é criado 
o SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(1942) e o SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial (1946), resultantes do estímulo do Governo 
Federal à institucionalização de um sistema nacional de 
aprendizagem custeado pelas empresas para atender às 
suas próprias necessidades (KUENZER, 1997, p. 13).

 A criação do SENAI no ano de 1942 representou a efe-
tivação de uma tendência na educação brasileira, a questão do 
ensino voltado para o reforço do sistema de produção capita-
lista em fase de expansão no Brasil, nesse período. No início o 
SENAI contou com uma estrutura administrativa própria e com 
verbas provenientes de 1% do total da folha de pagamento 
das empresas, o que lhe garantiu independência fi nanceira su-
fi ciente para manter-se fora das normas, imperativos e valores 
que animavam a educação tradicional. Esse sistema foi se con-
solidando por meio dos anos e ganhando um espaço defi nido 
de ação, desenvolvendo assim, a formação profi ssional mais 
vinculada ao mundo do trabalho do que da educação (PETE-
ROSSI, 1994). 
 Nos anos seguintes o SENAI foi se consolidando cada 
vez mais ao longo do território nacional, sendo que “qualifi -
car, habilitar, aperfeiçoar, especializar, graduar e capacitar são 
ações que indicam a trajetória da educação profi ssional do SE-
NAI em sua maturidade” (COSTA, 2012, p. 21). Essas ações são 
vistas pelo Diretor de Educação e Tecnologia do SENAI – Goiás 
- Professor Manoel Pereira da Costa como: 

[...] qualifi car para o mundo do trabalho, habilitar para 
as novas tecnologias, aperfeiçoar para as funções, espe-
cializar em conhecimentos mais aprofundados, graduar 
tecnologicamente para exercício profi ssional de excelên-
cia e capacitar pessoas, formar cidadãos aptos para o 
enfrentamento do mundo do trabalho (COSTA, 2012, 
p.21).

 A pesquisa a qual nos colocamos a realizar é relevante, 
porque são poucas as produções que tratam especifi camente 
sobre a política educacional de formação de professores para 
o ensino técnico. Sua relevância pode ser observada tanto no 
que se refere ao tema, quanto ao lugar, onde se pretende estu-
dar, (Rio Verde – GO) contexto de uma cidade localizada numa 
região onde predomina o setor primário da economia com ên-
fase na agropecuária.

1.2 Metodologia

 Em termos de coleta de dados, o estudo de caso é o 

mais completo de todos os delineamentos, pois se vale tan-
to dos dados de papel (fontes bibliográfi cas) como de dados 
de gente (depoentes) (GIL, 2002). A opção metodológica a ser 
adotada é a abordagem qualitativa e quantitativa. 
 Como nosso objetivo maior nesta pesquisa é investigar 
as políticas educacionais para a formação dos professores dos 
cursos técnicos profi ssionalizantes, e quais suas repercussões 
no município de Rio Verde – GO, os instrumentos e documen-
tos que serão utilizados na coleta de dados para subsidiar a 
conquista do objetivo principal proposto na pesquisa serão:
 

• Observação in loco na Escola SENAI Fernando Be-
zerra da efetivação das políticas educacionais do 
ensino técnico profi ssional no que tange a forma-
ção de professores; 

• Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da 
Escola Senai Fernando Bezerra do município de 
Rio Verde-GO.

• Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Lei 
nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996;

• Resolução CNE/CEB nº 02/97;
• Parecer CNE/CEB nº 39/2004;
• Decreto Lei n. 4.048/1942;

 Serão observados aspectos referentes ao cotidiano 
social e político dos professores, a atuação dos mesmos no 
espaço escolar, aos cursos de formação inicial e continuada, os 
discursos e os saberes durante e após as formações, tomando 
como base a importância e a necessidade destas formações 
para a prática da escola.
 Assim, a opção pelas abordagens qualitativa e quan-
titativa, se justifi ca em função de considerar que as mesmas 
proporcionarão condições de atingir as intenções do estudo. 
 Vale salientar que a investigação de natureza qualitati-
va pode ser entendida segundo Martinez (1985) em dois senti-
dos: num sentido escrito, que consiste na produção de estudos 
analítico-descritivos dos costumes, crenças, práticas sociais e 
religiosas conhecimento e comportamento de uma cultura par-
ticular, geralmente de povos ou tribos primitivas. Em sentido 
amplo, compreende as investigações nas quais prevalece à ob-
servação participante, supondo o contato direto do pesquisa-
dor com o ambiente natural do fenômeno estudado.
 O signifi cado amplo da abordagem qualitativa requer 
uma maior aproximação com a realidade do objeto, ou seja, 
vivenciando contexto a ser estudado, interagindo com pessoas 



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues - ANO II - Edição II - Janeiro de 2014 115ISSN 2317-7284

que dele fazem parte. O que equivale afi rmar que o observador 
(pesquisador) se coloque dentro da situação e a observe in 
loco. O pesquisador assume o papel de sujeito da pesquisa no 
campo investigado, objetivando uma melhor compreensão do 
objeto, produzindo conhecimento partindo do seguinte pres-
suposto: “Conhecimento não é algo acabado, mas uma cons-
trução que se faz e refaz constantemente” (LÜDKE; ANDRÉ, 
1986, p. 15).
 Assim, as questões e problemas que orientam uma pes-
quisa, acabam por exigir um posicionamento teórico, exigindo 
do pesquisador uma busca constante de novas respostas e no-
vas indagações no decorrer de seu estudo. Nessa perspectiva 
observar e interpretar são condições simultâneas, permitindo a 
elaboração teórica. Desse modo, o signifi cado amplo da abor-
dagem qualitativa requer maior aproximação com a realidade 
do objeto, ou seja, será preciso vivenciar o contexto em ques-
tão, interagindo com as pessoas que dele fazem parte.

2 Caracterização do Município de Rio Verde-GO

 O município de Rio Verde está inserido na área sob 
domínio do cerrado brasileiro, é considerado um dos muni-
cípios mais desenvolvidos da região do sudoeste do Estado 
de Goiás. Possui uma área de 8.763 km2, altitudes variando 
de 550 a 910 m. Segundo estimativas do Instituto Brasileiro 
de Geografi a e Estatística (IBGE), a população foi estimada em 
aproximadamente 185.000 habitantes em 2013. 
 A relevância do desenvolvimento do município pode 
ser notada na redação da Lei Municipal nº 4.864/2004 que 
aprova o Plano Municipal de Educação de Rio Verde e dá ou-
tras providências, quando a referida lei caracteriza o município 
afi rmando que o mesmo,

[...] possui infra-estrutura para acolher empresas e pes-
soas atraídas por busca de novas oportunidades, o que 
o destaca em relação aos demais do Estado. É o maior 
produtor de grãos, o maior arrecadador de impostos so-
bre produtos agrícolas e o maior centro difusor de novas 
tecnologias do Estado. O comércio e a indústria são um 
dos mais fortes e competitivos do Estado. O processo 
de industrialização teve início na década de 70, através 
da Cooperativa Mista dos Produtores Rurais do Sudoeste 
Goiano - COMIGO que, aliada a outras e à valorização 
do cerrado, fi zeram com que indústrias de grande por-
te, com reconhecimento internacional, optassem por se 
instalar em Rio Verde. [...] As principais vocações eco-
nômicas do município são a pecuária, a agricultura, a 
indústria e o turismo (RIO VERDE, 2004, p. 3). 

 A produção agrícola do município contempla as mais 
variadas culturas, como arroz, algodão, soja, milho, sorgo, mi-
lheto, feijão, girassol, cana-de-açúcar, fruticultura, etc., com 
destaque para a produção de soja.
 Assim, pretendemos com nossa pesquisa, contribuir 
para a discussão das políticas de formação do professor do 
ensino técnico profi ssional que tem o intuito de propiciar um 
atendimento no âmbito da educação tecnológica na constante 
busca da efi ciência na formação de técnicos e de alternativas 
que atendam às necessidades do agronegócio, comércio e ser-
viços.

3 Política Educacional e Formação de Professores para o 
Ensino Técnico

 A educação técnica, conforme disposto na Lei de Di-
retrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, nº 9.394/96) 
(BRASIL, 1996), deve vincular-se às práticas sociais e ao mundo 
do trabalho. A redação da referida Lei nem sempre foi assim, 
somente a partir da Lei nº 11.741 de 16 de julho de 2008 que 
alterou dispositivos da (LDBEN), para redimensionar, institucio-
nalizar e integrar as ações da educação profi ssional técnica de 
nível médio, da educação de jovens e adultos e da educação 
profi ssional e tecnológica. Ficando sua redação da seguinte 
forma:

Art. 36-A.  [...] o ensino médio, atendida a formação ge-
ral do educando, poderá prepará-lo para o exercício de 
profi ssões técnicas.
Parágrafo único.  A preparação geral para o trabalho e, 
facultativamente, a habilitação profi ssional poderão ser 
desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino 
médio ou em cooperação com instituições especializa-
das em educação profi ssional.
Art. 36-B.  A educação profi ssional técnica de nível mé-
dio será desenvolvida nas seguintes formas:
I - articulada com o ensino médio;
II - subseqüente, em cursos destinados a quem já tenha 
concluído o ensino médio.
Parágrafo único.  A educação profi ssional técnica de ní-
vel médio deverá observar:
I - os objetivos e defi nições contidos nas diretrizes curri-
culares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional 
de Educação;
II - as normas complementares dos respectivos sistemas 
de ensino;
III - as exigências de cada instituição de ensino, nos ter-
mos de seu projeto pedagógico.
Art. 36-C.  A educação profi ssional técnica de nível mé-
dio articulada, prevista no inciso I do caput do art. 36-B 
desta Lei, será desenvolvida de forma:
I - integrada, oferecida somente a quem já tenha con-
cluído o ensino fundamental, sendo o curso planejado 
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de modo a conduzir o aluno à habilitação profi ssional 
técnica de nível médio, na mesma instituição de ensino, 
efetuando-se matrícula única para cada aluno;
II - concomitante, oferecida a quem ingresse no ensino 
médio ou já o esteja cursando, efetuando-se matrículas 
distintas para cada curso, e podendo ocorrer:
a) na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as 
oportunidades educacionais disponíveis;
b) em instituições de ensino distintas, aproveitando-se 
as oportunidades educacionais disponíveis;
c) em instituições de ensino distintas, mediante con-
vênios de intercomplementaridade, visando ao plane-
jamento e ao desenvolvimento de projeto pedagógico 
unifi cado.
Art. 36-D.  Os diplomas de cursos de educação profi s-
sional técnica de nível médio, quando registrados, terão 
validade nacional e habilitarão ao prosseguimento de 
estudos na educação superior.
Parágrafo único.  Os cursos de educação profi ssional téc-
nica de nível médio, nas formas articulada concomitante 
e subseqüente, quando estruturados e organizados em 
etapas com terminalidade, possibilitarão a obtenção de 
certifi cados de qualifi cação para o trabalho após a con-
clusão, com aproveitamento, de cada etapa que carac-
terize uma qualifi cação para o trabalho (BRASIL, 2008).

 A oferta da educação técnica profi ssional integrada ao 
Ensino Médio abordada pelas Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, o texto da LDBEN afi rma em seus artigos 36-A, 36-B, 
36-C e 36-D o vínculo educação e trabalho em relação à edu-
cação básica, e possibilita a oferta de educação técnica profi s-
sional no ensino fundamental e médio em articulação com o 
ensino regular. 
 Com isso, o Documento Base para a Educação Pro-
fi ssional Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio 
(2007), afi rma quanto à questão docente e sua formação que 
existem duas fragilidades envolvidas, a primeira, diz respeito 
à falta de professores efetivos no domínio da educação pro-
fi ssional técnica, principalmente, nos estados e municípios. 
Como consequência dessa carência, caracteriza-se a segunda 
fragilidade a ser superada, a da formação de professores que 
constituirão esses quadros efetivos (BRASIL, 2007). 
 Em meio a essas constatações é que se pretende in-
vestigar e analisar com esse relato de pesquisa, a política de 
formação de professores do ensino técnico profi ssional no con-
texto das transformações socioeconômicas do município de Rio 
Verde – Goiás na Escola SENAI Fernando Bezerra entre os anos 
de 1998 a 2013. O recorte temporal foi defi nido, tendo por 
base que o ano de 1998 é o ano da inauguração da Escola SE-
NAI em estudo, além da relevância da década de 1990 em re-
lação às novas formas de produção neste período. A relevância 
da década em face as novas exigências do mundo do trabalho 

pode ser retratada, com a realização da Conferência Mundial 
de Educação para Todos, em Jontiem, na Tailândia, fi nanciada 
pelas agências multilaterais, que passam a se concentrar na 
Educação Básica na qual um dos temas de discussão é a rela-
ção entre o trabalho e o desemprego. 

Na década de 90, a educação passa a ser diretamente 
ligada a problemas do emprego e do desemprego. A so-
lução que parecia ser unânime no discurso do governo, 
de empresários, e até mesmo por parte dos próprios tra-
balhadores, era a necessidade de educação, de qualifi -
cação e requalifi cação profi ssional, expressões usuais no 
vocabulário das pessoas, que colocavam sobre os “in-
divíduos” a responsabilidade pelo acesso ao emprego 
(GARCIA, 2009, p. 53).

 Outra questão posta, no que se refere à educação bá-
sica, a síntese é a explicitação legal da dualidade entre ensino 
médio e educação profi ssional, com todas as consequências 
que isso representa (BRASIL, 2007).

4 Trabalho e sua relação com a Educação

 A investigação que essa pesquisa se propõe realizar, 
quais as políticas educacionais para a formação dos profes-
sores dos cursos técnicos profi ssionalizantes, e quais suas re-
percussões no município de Rio Verde – GO, faz-se necessário 
delimitar algumas categorias de análise. Em um primeiro mo-
mento será defi nida a categoria de análise “trabalho” e sua 
relação com a educação. 
 Frigotto e Ciavatta (2012), discutem a questão do tra-
balho em uma perspectiva educativa, pois:

O trabalho como princípio educativo ganha nas escolas 
a feição de princípio pedagógico, que se realiza em uma 
dupla direção. Sob as necessidades do capital de forma-
ção da mão de obra para as empresas, o trabalho educa 
para a disciplina, para a adaptação às suas formas de 
exploração ou, simplesmente, para o adestramento nas 
funções úteis à produção. Sob a contingência das neces-
sidades dos trabalhadores, o trabalho deve não somente 
preparar para o exercício das atividades laborais – para 
a educação profi ssional nos termos da lei em vigor –, 
mas também para a  compreensão dos processos técni-
cos, científi cos e histórico-sociais que lhe são subjacen-
tes e que sustentam a introdução das tecnologias e da 
organização do trabalho (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2012, 
p. 752).

 Dessa forma o profi ssional da educação deve encon-
trar o sentido do seu trabalho, pois
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[...] a questão não é negar o processo técnico, o avanço 
do conhecimento, os processos educativos e de qualifi -
cação ou simplesmente fi xar-se no plano das perspec-
tivas da resistência, nem de se identifi car nas novas 
demandas dos homens de negócio uma postura domi-
nantemente maquiavélica ou, então, efetivamente uma 
preocupação humanitária, mas de disputar concreta-
mente o controle hegemônico do progresso técnico, do 
avanço do conhecimento e da qualifi cação, arrancá-los 
da esfera privada e da lógica da exclusão e submetê-los 
ao controle democrático da esfera pública para poten-
ciar a satisfação das necessidades humanas (FRIGOTTO, 
2003, p. 139, grifos do autor).

 A intervenção do Estado em educação tem por fi nali-
dade implantar uma determinada política de educação, esta-
belecida para levar o sistema educacional a cumprir as funções 
que lhe são atribuídas como instrumento do Estado (HORTA, 
1987). Assim, abordaremos neste estudo a questão das polí-
ticas educacionais de formação de professores para o ensino 
técnico profi ssional.
 No Brasil, as políticas educacionais vêm sendo defi ni-
das por importantes mudanças, distinguindo-se, principalmen-
te, as de ordem legal/institucional. No campo educacional, a 
aprovação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional, Lei nº 9.394/96 (BRASIL, 1996), surge como um passo 
decisivo nessas mudanças.
 Assim o documento base para a Educação Profi ssional 
Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio afi rma que: 

Tal formação deve ocorrer em duas dimensões. A primei-
ra é a formação inicial. Os professores das disciplinas 
específi cas são formados, em geral, em bacharelados, 
não possuindo a formação desejada para o exercício da 
docência. O parecer do CNE/CEB nº 02/97 dispõe sobre 
os programas especiais de formação pedagógica de pro-
fessores para a Educação Profi ssional, mas os mesmos 
precisam ser revistos, pois não atendem a necessidade 
de formação, principalmente dos sistemas estaduais de 
ensino. Também é necessário levar em consideração que 
mesmo os professores licenciados carecem de formação 
com vistas à atuação no ensino médio integrado, pos-
to que tiveram sua formação voltada para a atuação no 
ensino fundamental e no ensino médio de caráter pro-
pedêutico, uma vez que as licenciaturas brasileiras, em 
geral, não contemplam em seus currículos estudos sobre 
as relações entre trabalho e educação ou, mais especifi -
camente, sobre a educação profi ssional e suas relações 
com a educação básica (BRASIL, 2007, p. 33).

 O fato é que o os professores ainda não possuem uma 
formação específi ca para a docência nos cursos de ensino mé-
dio profi ssional integrado. Assim necessitamos de políticas 
para esses profi ssionais do ensino profi ssional de nível médio.  

 A segunda dimensão vem considerando essa proble-
mática, a da formação continuada.

Para consolidar uma política é necessária uma mudança 
na cultura pedagógica que rompa com os conhecimen-
tos fragmentados. A formação continuada para profes-
sores, gestores e técnicos tem um papel estratégico na 
consolidação dessa política. O MEC, por meio da Rede 
Federal e universidades federais, e os estados, por meio 
das universidades estaduais, deverão atuar em conjunto 
nas suas regiões para elaborar e executar ações de for-
mação para os professores que forem atuar seja na área 
básica ou na específi ca. Além disso, a construção dessa 
formação, tanto inicial quanto continuada, necessaria-
mente envolverá o MEC, por meio, no mínimo, de suas 
Secretarias de Educação Profi ssional e Tecnológica (SE-
TEC), Superior (SESU), Básica (SEB) e Continuada, Alfabe-
tização e Diversidade (SECAD) (BRASIL, 2007, p. 33-34).

 Discutir políticas de formação de professores é colo-
car em evidência questões políticas e fi nanceiras, já que uma 
está imbricada na outra, é uma relação contraditória. Preparar 
professores para atuarem no ensino técnico profi ssional é uma 
tarefa complexa, sobretudo no que tange às diferentes pos-
turas teórico/metodológicas que esses profi ssionais assumirão 
na sua prática educativa.
 Um aspecto importante que está presente na temática 
estudada são as mudanças que estão acontecendo na estru-
tura da produção capitalista e nas formas de trabalho, ou seja 
as novas exigências do mundo do trabalho, o que vem im-
pulsionando as empresas a adotarem novos procedimentos na 
organização do trabalho. 

Foram tão intensas as modifi cações que se sucederam 
no processo de trabalho e de produção capitalista, que 
se pode mesmo afi rmar que a classe-que-vive-do-tra-
balho presenciou a mais aguda crise deste século, que 
atingiu não só sua materialidade, mas teve profundas 
repercussões na sua subjetividade e, no intimo inter-re-
lacionamento destes níveis, afetou a sua forma de ser 
(ANTUNES, 2002, p. 71 apud CARMO, 2010, p. 2-3).

 A intensidade dessas modifi cações e as formas de am-
pliação vistas pelas formas de produção que invadiram o es-
paço fabril e desenvolveram-se nas relações de trabalho e de 
produção do capital estão postas nos novos modos de gestão 
da força de trabalho, em vários países capitalistas avançados e 
do Terceiro Mundo Industrializado (CARMO, 2010). 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Em primeiro momento, após algumas investigações 
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documentais, podemos presenciar esse contexto no município 
de Rio Verde – GO, quanto a ampliação do parque industrial 
da Região Sudoeste do Estado de Goiás nos últimos anos da 
década de 90, com a instalação de grandes empresas do setor 
de alimentação, o que fez crescer, naturalmente a demanda 
por mão de obra especializada. Em meio a esse crescimento 
econômico nasce a Escola SENAI Fernando Bezerra, que a par-
tir do ano de 2006 tem suas atividades integradas às do Servi-
ço Social da Indústria (SESI), constituindo a Unidade Integrada 
SESI SENAI Rio Verde.
 A implantação ocorreu em 29 de dezembro de 1998, 
na mesma área onde antes havia funcionado o Centro Regio-
nal de Treinamento do Sudoeste (CRTS), que fora instalado no 
município em 1977. A construção foi fruto de parceria entre a 
instituição e a Prefeitura de Rio Verde – GO, o que propiciou 
a transformação de um modesto centro de treinamento então 
existente em uma moderna escola, dotada de laboratórios de 
ultima geração, compatíveis com o nível tecnológico dos gru-
pos empresariais instalados na região (ASSIS; LIMA 2012).
 A Escola SENAI Fernando Bezerra vem oferecendo for-
mação de recursos humanos nas modalidades de aprendiza-
gem industrial, qualifi cação profi ssional, habilitação técnica, 
especialização e aperfeiçoamento para as áreas de manuten-
ção, supervisão e operação das empresas instaladas na região. 
Desde o início também presta às indústrias locais serviços de 
assistência técnica e tecnológica, contribuindo com a moderni-
zação e atualização dos sistemas produtivos.
 A expansão do setor sucroalcooleiro na região nos úl-
timos anos fez com que a escola se adequasse para forma-
ção de mão de obra capaz de atender às necessidades desse 
segmento industrial. Assim, passaram a ser oferecidos cursos 
de operação mecânica de máquinas agrícolas e operação de 
processos para as indústrias.

Atento às novas demandas, mas também ciente do pa-
pel fundamental que exerce como formador de recursos 
humanos capacitados para atuar nas indústrias da Re-
gião Sudoeste do estado de Goiás, o SENAI, busca aten-
der todos os segmentos existentes (...) Não por acaso, 
o portfólio inclui hoje uma gama enorme de cursos nas 
áreas de mecânica de manutenção industrial, eletrotéc-
nica, mecânica automotiva, administração e informática 
(ASSIS; LIMA 2012, p. 126).

 Por meio dos serviços técnicos e tecnológicos presta-
dos pelo SENAI Rio Verde, as empresas da região contam com 
um corpo profi ssional capaz de oferecer as mais atualizadas 
informações, necessárias ao desenvolvimento dos processos 

produtivos. Há desde consultorias na gestão de produção até 
serviços laboratoriais, sempre com a possibilidade de uso da 
rede de laboratórios e de tecnologia que integram o SENAI 
para a disseminação das informações por meio de cursos e 
palestras.
 O documento base para a Educação Profi ssional Técni-
ca de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio (2007), afi rma 
que a formação de professores para o ensino profi ssional técni-
co deve ocorrer em duas dimensões, como já abordado antes: 
na dimensão da formação inicial e continuada. (BRASIL, 2007). 
Assim pôde-se verifi car que na escola em questão, Escola SE-
NAI Fernando Bezerra essa formação ainda não é efetiva nos 
cursos de Ensino Médio Articulado à Educação Profi ssional Téc-
nica de Nível Médio em Mecânica e Eletrotécnica.
 Dessa forma, as políticas de formação dos profi ssio-
nais para o ensino técnico deve assegurar aquilo que lhe é 
específi co e inerente, mas também precisa estar inserida em 
um campo mais amplo, o da formação de profi ssionais para a 
educação.
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