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RESUMO 

 

 

 Assistimos gradativamente, a partir dos anos de 1980, a substituição do modelo 

de organização dos processos de trabalho com base na produção em massa 

(taylorismo/fordismo) pelo modelo de produção flexível (toyotismo). Em decorrência 

dessas transformações, surge uma forte exigência das empresas inovadoras por 

trabalhadores com uma  postura profissional associada à sensibilidade, ao olhar 

visionário e natural pré-disposição para com a sua aprendizagem.  Compreender essa 

realidade é a nossa intensão nesse estudo, tendo como problemática a inserção dos 

jovens no mercado de trabalho na cidade de Mossoró (RN), procurando entender se a 

formação profissional e tecnológica dos jovens, egressos do IFRN e SENAI atendem as 

exigências do mercado de trabalho, levando-os a competir acirradamente e com changes 

de empregabilidade nas diversas localidades geográficas. Um dos segmentos que se 

destacaram no processo produtivo de Mossoró (RN) e região foi a crescente atividade 

petrolífera, que tornou-se uma matéria-prima de relevante importância para o 

desenvolvimento econômico do Brasil e local e possibilitou as instalações de exploração 

de petróleo e gás natural, além de ter e contribuído significativamente para que 

empresas de exploração petrolífera e de serviços prestados a Petrobrás fossem instaladas 

em Mossoró. Esse cenário colaborou para criação de novos ramos de negócios na região 

e ampliou as condições de inserção no mercado de emprego dos jovens egressos do  

IFRN e SENAI. A análise dessa problemática foi efetivada com um estudo composto 

por entrevistas semi-estruturadas com o público pertencente ao quadro de trabalhadores 

egressos do IFRN e SENAI, alunos, professores e diretores das empresas selecionadas. 

Palavras-chave: Modelos de Organização do Trabalho; Formação Profissional; 

Petrobrás e terceirizadas. 
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ABSTRACT 

 

 

We have seen gradually from the 1980s, replacing the model of organization of 

work processes based on mass production (Taylorismo / Fordismo) through model for 

flexible manufacturing (Toyota). Due to these changes, there is a strong demand for 

innovative enterprises by workers with a professional attitude associated with sensitivity 

to the visionary eye and natural predisposition towards their learning. Understanding 

this reality is our intention in this study, having as the problematic inclusion of youth in 

the labor market in the city of Mossoró (RN), seeking to understand if the professional 

training and technology of youngsters, egress from IFRN and SENAI meet market 

requirements work, leading them to compete vigorously and with chances of 

employment within various geographic locations. One segment that stood out in the 

productive process of Mossoró (RN) and the region was the increasing oil activity, 

which has become a raw material of major importance to the economic development of 

Brazil and local, ensuring the facilities of oil exploration, natural gas and has 

contributed significantly to oil exploration companies and services provided to 

Petrobrás were installed in Mossoró, including multinationals such as Schlumberger and 

Halliburton that are companies seeking highly qualified professionals to act on them. 

These facilities collaborated to create new businesses in the region and expanded the 

conditions for insertion in the employment of young graduates of IFRN and SENAI. 

The analysis of this problem will be effective to a study consisting of semi-structured 

interviews with the public that belong in the list of employees graduates in the IFRN 

and SENAI, students, teachers and principals of the selected companies. We hope 

reaffirm our hypothesis and to progress on further study of the Work Sociology in the 

field of professional qualification in the globalized labor world. We will have in the 

studies developed by Marx, Braverman, Coriat, Friedmann, Naville and Zarifian the 

theoretical basis of our investigations. Besides studies of national authors who have 

developed significant research on the proposed theme.  

Keywords: Models of Work Organization, Professional Training, Petrobrás and 

Outsourced companies. 
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APRESENTAÇÃO 
 

O Problema 

Nas últimas décadas, mudanças significativas nas formas de organização do 

trabalho são evidenciadas, com mais vigor, em decorrência do processo de globalização 

econômica, trazidas com o esgotamento de um antigo regime de acumulação do 

capitalismo e a entrada de outro processo desse sistema, de alcance mundial e sem 

fronteiras.  A partir de 1970, mais precisamente, assistimos a substituição do modelo de 

organização dos processos de trabalho com base na produção em massa 

(taylorismo/fordismo) pelo modelo de produção flexível (toyotismo), compreendido 

como um novo regime de acumulação do capital e que foi responsável por significativas 

transformações nas relações de trabalho e nos perfis das qualificações profissionais, 

(Coriat, 1994; Harvey, 1996; Leite, 2003).  

Esse modelo de organização do trabalho de base flexível fez despontar uma nova 

abordagem na qualificação dos trabalhadores no que diz respeito ao conceito de posto 

de trabalho fixo, característico do paradigma taylorista/fordista. A visão de organização 

flexível toma a forma de trabalho autônomo, coletivo e realizado em equipes, com a 

finalidade de garantir uma maior produtividade das empresas. Nessa perspectiva, a 

qualificação é (re) configurada e surge a noção de competência, percebida como um 

atributo que exige do trabalhador ampla formação geral e sólida base de conhecimento 

tecnológico (Zarifian, 2003). Isto porque, agora, visualizamos o trabalho qualificado, 

especialmente na microinformática e na introdução de grande quantidade de 

informação.  

A essa lógica de produtividade, cujas bases se incorporaram no conhecimento 

que o trabalhador detém sobre a produção, é imprescindível aos que almejam entrar no 

mercado de emprego uma compreensão global e em conjunto do processo produtivo, 
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com apreensão do saber tecnológico, a valorização da cultura do trabalho e mobilização 

dos saberes cognitivos e atitudinais, com vistas à tomada de decisões. É sob essa 

perspectiva que o modelo de organização flexível vem alertar o trabalhador para a sua 

condição de co-responsável pelo resultado do processo de produção, isto porque a 

antiga formação para o cargo, para as tarefas, características das relações de trabalho do 

modelo de produção em massa, é reconfigurado no mundo empresarial que emerge 

(Zarifian, 2003).  

No Brasil, a partir dos meados dos anos de 1980, os administradores e gerentes 

começaram a se dar conta da necessidade da incorporação dos saberes operários ao 

processo de produção. Essa atitude foi uma forma de reajuste às novas regras de 

competitividade internacional e do próprio perfil da demanda de mercado interna, 

carente de uma mão-de-obra com maior grau de conhecimentos gerais e que pudesse 

colaborar significativamente com as estratégias competitivas das empresas, (Leite, 

1995).  

Em nosso país essas transformações repercutiram de forma acentuada na 

reforma educacional do ensino técnico atingindo os agentes sociais envolvidos (gestores 

educacionais, professores e alunos), principalmente ligados ao ensino profissional e 

tecnológico, considerando a demanda do mercado global. Um olhar acentuado sobre as 

próprias reformas sofridas pelo ensino técnico nas décadas de oitenta e noventa 

evidenciam essa realidade.
1
 

O Estado do Rio Grande do Norte também se viu envolvido nesse cenário 

econômico, a partir das transformações vividas na cidade de Mossoró no final da década 

                                                           

1
 O parecer CNE/CEB nº. 16/99 se dedicou ao delineamento das competências para o trabalho, cujas 

implicações pedagógicas são expostas nos Referenciais Curriculares Nacionais de Nível Técnico, 

aprovados em 2000. Foram os avanços da ciência e da tecnologia, os quais caracterizam profundas 

mudanças nas rotinas de gestão, com o advento da microeletrônica e da tecnologia digital, integradas nos 

microcomputadores, que geraram a realização de mudanças no quadro legislativo brasileiro voltado para 

o ensino técnico. 
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de 1980, por ocasião das descobertas de petróleo e às instalações da base administrativa 

da empresa Petrobrás, nesse local.  

É a partir dessa realidade, entretanto, que assistimos um redimensionamento na 

vida urbana do município, mediante um contínuo movimento de entrada de empresas 

multinacionais de serviços de perfuração de poços de petróleo, locação de veículos, 

além do surgimento de outros empreendimentos comerciais necessários para a atividade 

fim da própria Petrobrás, ou seja, prestação de serviços.  

Ao longo da década de noventa presenciamos um contingente de parcerias 

efetivadas entre a Petrobrás e as instituições de ensino profissional IFRN
2
 E SENAI, 

devido à crescente demanda por profissionais qualificados para atuar nesse setor de 

serviços. Atualmente, registramos a doação de uma sonda piloto para as aulas práticas 

dos cursos técnicos ligados a área de petróleo do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN, com a finalidade de propiciar aulas 

práticas dos cursos tecnológicos, em conformidade com um mercado de trabalho 

altamente sofisticado e com melhor remuneração.  

Podemos dizer que o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial-SENAI/RN 

também respondeu as necessidades empresariais vigentes, que passou a reestruturar os 

currículos dos seus cursos técnicos, além de incluir outras modalidades de ensino, em 

acordo com as especificidades das empresas que despontavam no novo regime de 

organização do trabalho, a partir das instalações da base administrativa da Petrobrás na 

cidade de Mossoró. Diante desse cenário, houve um aumento na geração de empregos 

terceirizados, devido às atividades de exploração, perfuração, desenvolvimento da 

produção e transporte de óleo e gás natural mantida por essa estatal, (Rocha, 2005). 

                                                           

2
 Criado em 29 de dezembro de 2008 pela Lei 11.892, o IFRN mantém 11 campi e surgiu a partir da 

transformação do CEFET-RN. 
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Neste sentido, percebemos que a Petrobrás foi capaz de oferecer avanços 

significativos na economia do município de Mossoró (RN) nos últimos anos, isto 

porque o cenário econômico da cidade se expandiu e oportunizou aos jovens oriundos 

de camadas populares dessa cidade e região circunvizinhas chances de ingressarem no 

mercado de trabalho demandado pelas empresas terceirizadas. A partir dessa realidade é 

relevante abrirmos o seguinte questionamento, a fim de registrarmos dados reais sobre 

essa dinâmica: Os egressos do IFRN e do SENAI, respectivamente, tem recebido 

formação profissional e tecnológica suficiente para inseri-los nos postos de trabalho 

gerados tanto pela Petrobrás quanto em outros setores da economia local e nacional?   

Além disso, também pudemos verificar se o ensino existente atendia as 

necessidades das empresas que prestam serviços a Petrobrás e/ou outras do ramo 

petrolífero e se existia, por parte dessas instituições de ensino profissional e 

tecnológico, uma maior preocupação com a formação desses jovens para a cidadania, 

considerando a diversidade cultural e as incertezas trazidas com o novo modelo 

econômico em vigor. Dessa forma, entendemos que essas dúvidas abriram lacunas para 

a realização desse estudo e desencadeou um estudo mais profícuo sobre as 

características de qualificação requeridas pelo novo modelo de produção emergente, 

especificamente no terreno das empresas prestadoras de serviços presentes na cidade de 

Mossoró e circunvizinhança.  

Metodologia 

A análise dessa problemática foi efetivada com uma pesquisa sobre as empresas 

prestadoras de serviços da Petrobrás que receberam egressos dos cursos técnicos e 

profissionais do IFTRN e do SENAI nos últimos cinco anos, a qual se encontra 

delineadas no capítulo quatro desta tese. Para desvelar essa questão fizemos uso de 

entrevistas semi-estruturadas, com formulário previamente elaborado e avaliado. 

Utilizamos perguntas abertas e fechadas com o público alvo formado por 05 (cinco) 
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trabalhadores, egressos do IFRN e do SENAI de Mossoró (RN); 02 (dois) Professores 

do IFRN e do SENAI de Mossoró (RN), respectivamente, além de informações 

prestadas por algumas empresas do ramo petrolífero instaladas nesse município desde a 

chegada da Petrobrás, precisamente os responsáveis pela área de Recursos Humanos 

dessas empresas, de origem multinacionais, nacionais e locais, considerando o intenso 

fluxo de atividades de exploração de petróleo na cidade, a partir dos anos noventa.  

A fonte primária ou documental utilizada contou com o Projeto Político 

Pedagógico dos cursos técnicos e profissionalizantes do IFRN e do SENAI 

respectivamente, além da análise do histórico, matriz curricular e relatórios. Em relação 

ao contingente empresarial envolvido nesse estudo, nos reportamos aos dados 

apresentados pelo IBGE, IPEA, IDEMA, MTE, CAGED sobre empregados e 

desempregados, a cidade e região. 

A base teórica apoiou-se nos estudos desenvolvidos pela Sociologia do 

Trabalho, com ênfase para os trabalhos de Marx, Braverman, Benjamin Coriat, entre 

outros pesquisadores que se preocuparam em desvelar as transformações nos processos 

produtivos sob a égide do sistema capitalista. Apreciamos as análises de Philippe 

Zarifian (3003) sobre o modelo da competência, base das nossas reflexões e 

argumentações. Apoiamo-nos, ainda, nos estudos desenvolvidos por autores nacionais 

que se dedicaram a temática da qualificação, reestruturação produtiva e trabalho. Entre 

esses pesquisadores destacamos Segnini (1994); Salerno (1994); Helena Hirata (1994; 

1996); Leite (1995); Antunes (2005); Chiavatta (2006), além de trabalhos acadêmicos 

citados nessa tese. As pesquisas desenvolvidas por Tartuce (2007), que trata dos 

significados que os jovens atribuem à transição entre escola e trabalho e a qualificação 

profissional, bem como as maneiras mobilizadas para agirem conforme essa 

representação foi contemplada nesse estudo. 
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A hipótese 

A tentativa de compreendermos a dinâmica desse movimento, no que diz 

respeito à mobilidade e perspectiva da população dos jovens mossoroenses frente ao 

mercado de trabalho local e global, nos levou a formular a seguinte hipótese: A 

formação profissional dos jovens egressos do IFRN e do SENAI de Mossoró (RN) tem 

sido suficiente para inseri-los nos postos de trabalho, gerados tanto pela Petrobrás 

quanto em outros setores da economia local e nacional, devido os seguintes fatores: 

1º) Indicadores estatísticos
3
 apontam a cidade de Mossoró (RN) com um 

acentuado índice de desenvolvimento econômico e mobilidade das camadas sociais da 

sua população nas últimas duas décadas, em decorrência, principalmente, da indústria 

do petróleo. Esses estudos mostram que a instalação definitiva da Petrobrás em Mossoró 

trouxe relevantes mudanças para o cenário urbano, econômico e social da cidade, tendo 

contribuído significativamente para a elevação do nível social de sua população, 

gerando oportunidades para a inserção no mercado de trabalho dos jovens egressos do 

IFRN e do SENAI, cuja  formação profissional e tecnológica atendia às expectativas 

imediatas  do parque empresarial presente na cidade, (Rocha, 2005). 

2º) Pesquisas acadêmicas revelaram ainda que,  em 2005, a maioria dos egressos 

(85%) do IFTRN inseriu-se no mercado de trabalho atuando, em sua maior parte (75%), 

na sua área de formação. Desde o período de sua atuação, a instituição já formou mais 

de dois mil alunos oriundos da cidade de Mossoró e toda região em seus diversos 

cursos, quais sejam: Segurança do Trabalho, Eletromecânica, Informática Industrial, 

Construção Civil, Operação e Produção P & GN, Construção Predial, Eletrotécnica, 

                                                           

3
 A Tese de RODRIGUES NETO (2007), a despeito da evolução econômica do Rio Grande do Norte 

apresenta dados reais sobre o crescimento econômico e mobilidade social da cidade de Mossoró, após as 

descobertas do petróleo. Dados do IDEMA (2003), RAIS (2009) também apontam essa realidade. Por 

outro lado, SILVA (2000), em sua tese de doutorado já havia constatado que o IDH do município 

aumentou no período de 1991 a 2000, passando de 0, 635 para 0, 735 em 2000. 
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Mecânica, Desenvolvimento de Software, procurando sempre atender às exigências 

demandadas pelo novo paradigma de produção flexível, (Relatório de Pesquisa, 2007). 

É interessante observar que as mudanças no perfil profissional do trabalhador 

são determinadas de acordo com o desenvolvimento histórico, econômico e social de 

uma dada população, em tempos e locais definidos. Neste sentido, podemos afirmar que 

as relações entre formas de gestão do trabalho e os requisitos de qualificação 

profissional no sistema capitalista de produção são determinadas pelas transformações 

que o mesmo vivencia, ao longo do tempo, e possibilitam investigar a questão da 

formação do homem para atuar no mercado de trabalho que o próprio sistema define. 

Objetivo 

O objetivo geral desta tese é compreender o processo de formação profissional e 

tecnológica dos jovens egressos dos cursos de educação profissional e tecnológica do 

IFRN e SENAI de Mossoró (RN), a partir dos fatores que levaram às novas 

organizações produtivas a se modernizarem com o advento da globalização econômica 

que despontou no mundo do trabalho já no início dos anos de 1980, precisamente 

aqueles relacionados ao nosso sítio de estudo.   

O nosso embasamento teórico advém de teses, relatórios técnicos e publicações 

científicas, os quais nos ofereceram importantes dados para uma compreensão do perfil 

profissional que as empresas prestadoras de serviço à Petrobrás buscam, considerando a 

efetividade de suas estratégias competitivas frente à dinâmica empresarial global, 

porque a preocupação básica dessas organizações sempre esteve voltada para a busca 

constante de lucratividade, aumento da produtividade e conquistas de novos mercados.  

Sítio da pesquisa: A cidade de Mossoró (RN) 

A compreensão do fenômeno da qualificação profissional dos jovens egressos 

das instituições de ensino profissional e tecnológico e seu ingresso no mercado de 
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trabalho formal, objeto de nosso estudo, teve como sítio de pesquisa a cidade de 

Mossoró (RN)
4
. Um breve resumo histórico aponta a década de 1980, como reveladora 

de várias transformações de cunho econômico e social presenciadas no município, 

devido às instalações da base administrativa da Petrobrás. Esta, por sua vez, passou a 

gerenciar todas as atividades de exploração de petróleo e gás natural nos Estado do 

Ceará e do Rio Grande do Norte. Esse foi um evento socioeconômico substancial para o 

desenvolvimento da cidade, por desencadear um movimento contínuo de oferta de 

postos de trabalho, isto porque atraiu para a cidade um considerável número de 

pequenas, médias e grandes empresas, (Rocha, 2005). 

Historicamente, o crescimento da cidade está relacionado às sucessivas “ondas 

de inovações” modificadoras dos aspectos funcionais, ou seja, econômico, social, 

cultural, institucional e do espaço geográfico. No passado, foram as oficinas de Carne 

Seca que alavancaram o comércio dessa cidade, sendo um pólo de referência em toda a 

Região Nordeste no final do século XVIII, por suprir as necessidades comerciais de 

toda uma região. Com o passar dos anos, se destacou pela utilização do sal marinho, um 

mercadoria promotora e fomentadora da economia local e tornou-se um grande pólo 

comercial.  

A dinâmica da cidade de Mossoró mudou em meados dos anos de 1990 com a 

produção de frutas irrigadas (ampliada com a globalização do Agronegócio), e 

facilitadas pela construção da Barragem Engº Armando Ribeiro Gonçalves (localizada 

nas mediações do vizinho município de Açu). Com esse acontecimento, a cidade passou 

a condição de maior produtora e exportadora de melão do país, atingindo o mercado 

americano e a comunidade européia. 

                                                           

4 A cidade de Mossoró está localizada a 285 km da capital do Estado. É a segunda maior cidade do 

Estado, com uma população de 213.841 habitantes. Possui uma área urbana de 199.181 habitantes e Zona 

Rural de 14.760 habitantes. A sua população está estimada em 111.018 mulheres e 102.823 homens 

(Censo 2000 - Fonte IBGE - Escritório Regional). 
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Recentemente, o turismo de evento
5
 tem sido o principal atrativo da cidade. 

Entre as atividades culturais existentes destacam-se: Mossoró Cidade Junina, uma das 

melhores festas de São João do Nordeste; os três grandes espetáculos teatrais - Chuva 

de Bala no País de Mossoró, que conta a história da derrota de Lampião ao invadir a 

cidade; o Auto da Liberdade, peça teatral que retrata o momento da abolição da 

escravatura no município e o Oratório de Santa Luzia - encenação sobre a história da 

padroeira da cidade. Esses eventos movimentam a economia local em períodos 

distintos, ou seja, de acordo com o calendário festivo da cidade. A caracterização da 

cidade está pontuada no capítulo III, que relata aspectos da empresa Petrobrás, fatores 

econômicos e sociais de Mossoró.  

Em relação à geração de emprego e renda desse município, dados estatísticos da 

Federação das Indústrias do Rio de Janeiro-FIRJAN
6
 (2009) apontam que, nos últimos 

cinco anos, a cidade deu um enorme salto de expansão no mercado de trabalho, graças – 

em parte – à política de atração de investimentos da Prefeitura Municipal, desenvolvida 

através do Programa de Desenvolvimento Econômico de Mossoró - PRODEM. 

Destaca-se, neste contexto, o boom do mercado da construção civil, com alta demanda 

de trabalhadores. Temos ainda a atração de investimentos no ramo do comércio com a 

chegada de rede de atacadistas e varejos do Estado e região, com destaque para a 

construção do Shopping Mossoró West e suas unidades comerciais. Podemos afirmar 

que esses fatores refletem a nova dinâmica empresarial da cidade nos últimos anos, 

(Documento Mossoró da Gente, 2008).   

                                                           

5
 A Petrobrás tem sido a maior patrocinadora desses investimentos, inclusive dos espetáculos teatrais aqui 

mencionados. 
6
 A Firjan avalia o desempenho dos municípios em três itens: geração de emprego e renda, educação e 

saúde. De acordo com a pesquisa, Mossoró é atualmente a 7ª cidade melhor avaliada nas regiões Norte e 

Nordeste, sendo, inclusive, o único município do interior. As demais cidades são capitais. A metodologia 

pioneira e única do IFDM distingue-se por ter periodicidade anual, recorte municipal e abrangência 

nacional. 
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Os dados apresentados pelo Instituto de Desenvolvimento do Meio Ambiente – 

IDEMA, no que diz respeito ao Índice de Desenvolvimento Humano-IDH-M, apontam 

a cidade de Mossoró com a sexta posição, em nível de Estado (06/167 municípios), com 

média de 0,735% no IDH. Ao pontuar a renda per capita do município, vimos que a 

média cresceu de 35,47%, passando de R$ 132,57, em 1991, para R$ 179,59 no ano de 

2000.  A pobreza diminuiu aproximadamente 25,65%, passando de 54,9% em 1991, 

para 40,8% em 2000, (IDEMA, 2001; 2003).  

Em termos estruturais, a cidade dispõe atualmente de serviços bancários, nove 

hotéis, onze pousadas, uma agência e dez postos de atendimento dos Correios, além de 

oitocentos e setenta e três empresas com CNPJ, atuantes no comércio. Nesta 

perspectiva, esses fatores colaboram para um estudo mais preciso sobre a questão 

central da nossa tese.  

Contribuições do estudo 

A nossa contribuição está relacionada aos avanços nas discussões sobre as 

conseqüências trazidas pela nova lógica de produção capitalista, que reconfigura as 

noções de preparação e adequação dos atores sociais de acordo com a dinâmica do 

mundo do trabalho, colocando a noção de competência em evidência (Zarifian, 2003). O 

campo das Ciências Sociais nos mostrou as transformações ocorridas no mundo do 

trabalho, ao longo do desenvolvimento do capitalismo, especificamente no que diz 

respeito à emergência do modelo de competência, que veio inaugurar um novo período 

histórico das qualificações, a partir da nossa análise sobre a inserção no mercado de 

trabalho dos egressos das escolas de ensino profissional e tecnológico, aqui 

especificamente o IFRN e SENAI de Mossoró (RN).  
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Estrutura da tese 

 A tese está estruturada em quatro capítulos. O primeiro capítulo evidencia as 

questões teóricas fundamentais sobre a problemática da formação de mão-de-obra para 

o trabalho, a fim de circunscrevermos as bases do nosso estudo. O estudo da 

Qualificação, Competência e Formação Profissional é exaustivamente discutido no 

segundo capítulo. Na seqüência, o terceiro descreve a história do petróleo no Estado do 

Rio Grande do Norte, com ênfase para as descobertas desse “óleo negro” na cidade de 

Mossoró e região, os avanços sócio-econômicos por ela alcançados e análise da 

dinâmica social e econômica da região com a chegada da indústria do petróleo, das 

recentes atividades da fruticultura irrigada e do turismo de eventos.  

O quarto capítulo aponta os resultados da pesquisa de campo, aos esclarecer os 

procedimentos metodológicos utilizados. Finalmente, tecemos algumas considerações e 

sugestões para pesquisas futuras sobre a temática aqui explorada. Esperamos desta 

maneira, ter contribuído nos possíveis entendimentos teóricos sobre a problemática da 

formação do homem para o trabalho no atual contexto das transformações do mundo do 

trabalho. 



21 

I – CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

 

O capitalismo nos apresenta os modelos de organização do trabalho - taylorismo, 

fordismo e mais recentemente toyotismo - como pilares de seu desenvolvimento.  É a 

partir desses modelos que visualizamos as transformações ocorridas nas políticas de 

organização e gestão do trabalho, no que diz respeito à formação do homem para o 

exercício de suas atividades laborais, nesse contexto.  

Uma análise mais precisa nos mostra que o atual mundo do trabalho traz 

mudanças significativas no contexto da qualificação do indivíduo no que diz respeito a 

sua inserção no mercado de trabalho global, porque determina um novo perfil de 

trabalhador. Nessa nova perspectiva, o indivíduo deve possuir maior capacidade de 

raciocínio, de decisão, ter uma visão de conjunto de todo processo de suas atividades 

profissionais, iniciativa própria e responsabilidade pelo fazer, administrar seu próprio 

trabalho e ter condições de intervir na melhoria do seu processo produtivo, (Hirata, 

1994).  

É com essa visão que o presente capítulo pretende mostrar o processo histórico 

que modelou as bases da organização da produção, levando em consideração os 

aspectos da formação do homem para o trabalho que lhes correspondem. Iniciamos com 

uma abordagem do taylorismo, apontando suas particularidades, os efeitos que este 

modelo de organização trouxe para a classe trabalhadora, sobretudo com a aplicação dos 

chamados “métodos científicos” de Taylor e apresentarmos os novos métodos de gestão 

organizacional desenvolvidos por Henry Ford em suas fábricas, vislumbrados como 

uma ampliação das técnicas de racionalização desenvolvidas por Taylor e que suplantou 

a produção de tipo artesanal pela produção em massa, (Gorender, 1997).  

Por último, analisamos os novos arranjos organizacionais trazidos com a 

experiência japonesa ou toyotismo, um processo de produção que exige do trabalhador 
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qualificação para a execução de multitarefas e habilidade para operação de várias 

máquinas e que ficou amplamente conhecido como modelo de base flexível.   

1.1. O Sistema Capitalista e os Modelos de Organização do Trabalho 

1.1.1. Taylorismo: Modelo de organização racional do trabalho 

Antes de apresentarmos os aspectos conceituais do termo taylorismo, devemos 

lembrar que foi um modelo de organização do trabalho que despontou na passagem do 

século XIX para o século XX, nos Estados Unidos, em um período de consolidação do 

industrialismo, do monopólio de capitais, do avanço científico e ocasionou novas 

descobertas na área de produção industrial, sobretudo a descoberta do petróleo como 

fonte de energia, (Harvey, 1992). 

De um modo geral, esse modelo surgiu da somatória de estudos que Frederick 

W. Taylor (1856-1915) desenvolveu, configurados como técnicas científicas de 

gerenciamento racional do trabalho e que deveriam ser utilizados no setor industrial, 

mas que se expandiram por todo o mundo do trabalho ou nos diferentes setores da 

atividade econômica nas primeiras décadas do século XX, serviram de base para outros 

setores da sociedade, como nas relações sociais, na educação e no serviço militar.  

Mas, em que consistiam as inovações propostas por esse modelo de organização 

do trabalho?  Conforme Lazzareschi (2007, p. 41), “o ponto de partida da obra de 

Taylor é a sua constatação de que o trabalhador é, por princípio e definição, vadio, 

trabalhando muito menos do que é fisicamente capaz”. Na verdade, esse foi um dos 

argumentos utilizados por Taylor para introduzir os seus princípios de administração 

científica, que tinha por objetivo a retirada parcial do controle dos trabalhadores, ou 

melhor, do seu saber produtivo e, com isso, enfraquecer o poder de barganha das 

associações e sindicatos.  



23 

 Em estudos anteriores, os autores Fleury e Vargas (1983, p. 18) já haviam 

constatado que para anunciar seus princípios, Taylor havia pesquisado e analisado 

exaustivamente todo o processo administrativo das organizações de sua época e viu que 

as empresas tradicionais funcionavam utilizavam-se dos mecanismos de iniciativa e 

incentivo para atrair seus funcionários. Conforme os autores, uma das justificativas 

dadas por Taylor era de que a administração tradicional não poderia depender da 

iniciativa própria do operário, porque os métodos de trabalho ainda guardavam algumas 

tradições das corporações de ofício
7
, insignificantes em face das necessidades 

econômicas de aumentar o volume de produção, naquele percurso histórico. 

Na verdade, a preocupação maior de Taylor era a busca constante pelo aumento 

da produtividade e redução de custos, por isso dedicou-se em mostrar que as suas idéias 

de administração científica favorecia tanto o patrão quanto os empregados: “O principal 

objetivo da administração deve ser o de assegurar o máximo de prosperidade ao patrão 

e, ao mesmo tempo, o máximo de prosperidade do empregado”. Desta forma, a 

prosperidade do empregado estava garantida “quando o mesmo realizava a tarefa 

determinada, dentro do tempo-limite especificado (pela gerência) e recebia aumento de 

30 a 100% do seu salário habitual”.  Segundo ele, essas duas categorias sociais seriam 

beneficiadas com o seu método de racionalização do trabalho porque “ao trabalhador é 

preciso dar altos salários e ao empregador baixo custo de produção”, (Taylor, 2006, p. 

24-26).  

Podemos afirmar que a obstinação por lucro e produtividade garantiu a ele 

próprio a descoberta dos quatro princípios básicos da administração científica, a saber: 

Separação das especialidades do trabalhador; seleção, treinamento, ensino e 

                                                           

7
 Era o local do trabalho dos artesãos, denominadas de pequenas oficinas, com o objetivo de transformar a 

matéria-prima em mercadorias e depois trocar entre si os produtos ali fabricados e/ou vender em outros 

lugares pelos comerciantes. 
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aperfeiçoamento do operário; cooperação entre a direção (gerência) e trabalhadores e, 

por último, divisão entre controle e execução de tarefas.  

O  princípio da separação das especialidades do trabalhador nos apresenta uma 

ruptura no saber operário, altera a relação entre este e o seu objeto de trabalho, o seu 

ofício e, dá ao capital, pleno domínio sobre o conhecimento do trabalhador. Ou seja,  

seu ofício transforma-se numa atividade fragmentada, reconfigurada, mensurada e 

sutilmente programada, (Brum, 2006). 

Ao introduzir o segundo princípio, Taylor desejava  aumentar individualmente a 

eficiência do operário e treiná-lo para uma atividade específica e distinta das demais em 

um conjunto de trabalhadores. Isto porque segundo ele próprio, 

quando os trabalhadores estão reunidos, tornam-se menos eficientes 

do que quando a ambição de cada um é pessoalmente estimulada; que 

quando os homens trabalham em grupo sua produção individual cai 

invariavelmente ao nível, ou mesmo abaixo do nível, do pior homem 

do grupo e que todos pioram em vez de melhorarem o rendimento 

com a colaboração. Por essas razões, foi expedida uma ordem geral na 

Bethlehem Steel Works que proibia trabalharem juntos, em grupos, 

mais do que quatro homens sem ordem especial do superintendente, 

(Taylor, 2006, p.60-61).  

A análise das práticas de seleção e treinamento, nos apresenta que somente o 

reconhecimento das aptidões dos candidatos a um emprego seria suficiente para garantir 

o seu emprego. Cabia a organização treiná-los no processo da execução de tarefas pré-

defindas pelo cargo, com supervisão da gerência. “Daí deriva o princípio da escolha do 

homem certo para o trabalho certo, cujas qualidades deveriam ser a força física e/ou a 

rapidez de percepção e reação na inspeção de qualquer objeto”. Historicamente, 

sabemos que “de todos, sem exceção, a qualidade essencial deveria ser a capacidade 

para a obediência estrita”, Lazzareschi (2007, p. 43). Isto porque Taylor se baseou nas 
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coorporações militares quando estudou e lançou sua abordagem da administração 

científica. 

Uma forma de conciliar os interesses do  empresário capitalista e do trabalhador 

assalariado é dada através da implantação do princípio da colaboração entre a gerência e 

os trabalhores. Foi uma forma que o autor encontrou de  estender a toda uma sociedade 

o lema da paz na relação entre patrões e empregados: 

Avalie-se o que isso significa para todos: aumento das coisas 

necessárias e de luxo, seu uso em todo o país, encurtamento do 

período de trabalho quando isso for desejável, crescentes 

oportunidades de educação de cultura e recreação que tal movimento 

implica. Enquanto todo o mundo aproveita com este aumento da 

produção, o industrial e o operário verão crescer seus  benefícios, 

(Taylor, 2006, p.102). 

O quarto princípio relaciona  o papel da gerência como fundamental para a 

eficácia da técnica desenvolvida pelo trabalhador. “Um tipo de homem é necessário 

para planejar e outro diferente para executar o trabalho”, (IDEM, 2006, p. 41).  Esse 

novo olhar para a organização do trabalho tinha como pressuposto a centralização e 

controle da produção por parte da gerência.      

Na verdade, esse aspecto suscitou a criação dos departamentos de programação e 

controle da produção, tempos e métodos, controle da qualidade, arranjo industrial, 

ferramentaria, etc. Todos os trabalhadores exercendo atividades que antes eram 

desenvolvidas pelo coletivo de operários sob a supervisão do contramestre, (Fleury & 

Vargas, 1983).  

Os autores esclarecem que toda a ideologia de administação científica tem 

estreita ligação com o momento político e econômico de cada país. Isto é, uma forma é 

a teoria de Taylor e outra é como o capitalismo/empresas se apropriaram das suas 

idéias. Assim,  “(...) os fundamentos das obras de Taylor devem ser analisados, tendo 
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como parâmetro o contexto internacional e, particularmente americano, do início do 

século XX”, (Idem, 1983).   

Em resumo, podemos dizer que o taylorismo foi considerado um método de  

racionalização da produção, que deu ênfase à gerência, no que corresponde a sua 

responsabilidade no controle e fiscalização de todo o processo de trabalho, em 

conformidade com as distintas funções hierárquicas de uma empresa. Esse modelo 

registrou a primeira fase da organização do trabalho na história da sociedade capitalista 

e forneceu as bases para a implementação do fordismo, (Leite, 2003). 

1.1.2. Fordismo: A produção do consumo em massa.  

Uma década após a introdução do taylorismo, Henry Ford, pai fundador da 

companhia automobilística “Ford Motor Company”, procurou desenvolver as técnicas 

de Taylor no que diz respeito a atender às exigências do mercado e, com isso, atingir 

uma relativa vantagem competitiva no setor do automóvel. Ao ampliar os estudos de 

Taylor concluiu que, somando-se ao modelo de controle de tempos e movimentos uma 

linha de montagem capaz de levar o produto até o trabalhador, a velocidade da produção 

aumentaria em grande escala e, consequentemente, o número de produtos e o lucro 

também cresceriam.  

A concretização de suas idéias foi sustentada a partir de cinco transformações 

básicas nos processos de trabalho: linha de montagem, produção em massa, 

parcelamento das tarefas (fragmentação do saber), padronização das peças e 

automatização das fábricas. Ou melhor dizendo, um novo olhar de Ford sob a 

organização da produção e do trabalho, com o propósito inicial de fabricar e vender seu 

veículo, o modelo T, por um preço relativamente baixo, com o propósito de vir a ser   

adquirido por um grande número de consumidores de automóveis, (Gounet, 2002).  

A principal característica centrou-se na linha de montagem móvel  
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(...) formada por duas tiras de lâmina de metal, sob as rodas nos dois 

lados do carro, deslocando-se ao longo de toda a fábrica. No final da 

linha de montagem, as tiras, montadas sobre uma correia 

transportadora, rolavam para baixo do assoalho, voltando ao início. O 

dispositivo se assemelhava aos compridos pisos rolantes sobre os 

quais as pessoas atualmente se deslocavam em alguns aeroportos dos 

países centrais. Como Ford só necessitava da correia e de um motor 

elétrico para movimentá-la, o custo era mínimo, (Womack, 1992, p. 

17). 

Essa inovação nos processos de trabalho suplantou a produção em massa de 

produtos que não podiam ser produzidos em grande escala, devido ao porte e a 

complexidade dos seus componentes. O resultado foi rápido e atendeu aos propósitos da 

grande indústria: redução dos custos e melhoria na qualidade dos produtos. Como 

eficácia, instituiu o dia de oito horas a cinco dólares, uma recompensa pelo trabalho 

executado, (Harvey, 1993).  

No caso do fordismo, a natureza do trabalho no mundo das empresas assume a 

característica de modelos rígidos, com as atividades divididas e gerenciadas em níveis 

hierárquicos fixos. Um grande número de cargos foi criado e surgiram novas profissões, 

principalmente as engenharias e disciplinas na área de humanas. São transformações de 

ordem econômica e social para responder ás exigências dos novos tempos e que 

favoreceram o capital em detrimento do trabalhador. Conforme Lazzareschi (1995, p. 

5), respondiam às exigências dos novos tempos, uma vez que 

taylorismo e fordismo são formas de organização do processo de 

trabalho que, no início do século, se desenvolveram como resposta à 

necessidade imperiosa do aumento da produção, dada a estreiteza de 

base técnica, ainda manufatureira, predominante em muitos ramos 

industriais. Permitiram ao capital independizar-se das habilidades do 

trabalho vivo e provocaram, com isso, um brutal enfraquecimento do 

poder de resistência do trabalhador, até então fundado em seu saber. 
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 Sob essa perspectiva, devemos compreender que tais modelos nasceram em um 

momento histórico que constituíram uma resposta satisfatória aos problemas dos 

empresários ligados a situações de mercado. Isto é, o modelo fordista de produção e 

organização do trabalho na produção, como escreveram Sabel e Piore (1984, p.49 apud 

Tartuce, 2002, p. 30) “apenas foi factível com um mercado suficientemente largo para 

absorver a enorme quantidade de mercadorias simples e estandardizadas e 

suficientemente estável para possuir os recursos envolvidos na produção dessas 

mercadorias continuamente empregues”. 

É de se recordar, porém, que por ser uma evolução e implementação do 

taylorismo em seus processos de trabalho e bases teóricas, esses dois modelos 

caminharam  juntos e vigoraram na grande indústria durante quase todo o século XX. 

No caso do fordismo, a natureza do trabalho assume  modelos rígidos, as atividades são 

executadas em partes, divididas e com uma supervisão hierarquizada.  

Assim como o taylorismo, o fordismo também teve suas origens na América do 

Norte, nos Estados Unidos e expandiu-se para todos os países industrializados com 

características de uma nova organização do trabalho, baseada no crescimento paralelo 

entre salários e produtividade, políticas de fomento estatal dos investimentos e trabalhos 

públicos, securidade social e a hegemonia da economia americana sobre os mercados 

internacionais.  

No entanto, no que diz respeito as formas de trabalho, a perspectiva visionária de 

Ford em relação às técnicas de produção taylorista estava na  idéia de que produção em 

massa significava consumo de massa,    um novo sistemas de trabalho para um novo 

tipo de sociedade, (Harvey, 1996). Foram estabelecidos  novos padrões de vida da 

classe trabalhadora, desta vez consumista, porque  

Ford, diferentemente de Taylor, considerava o trabalhador não apenas 

um produtor de mercadorias, mas também um consumidor. Por isso, 

aumentou os salários de seus trabalhadores e instituiu a jornada de 
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trabalho de oito horas como incentivo ao consumo, além de distribuir 

alguns benefícios, como restaurantes, transporte, hospital e assistência 

social, por ter compreendido que a produção padronizada  em masa, 

graças à nova organização do processo de trabalho inaugurada em 

suas fábricas com a construção da linha de montagem com esteira 

rolante – esteira de produção - requeria consumo de massa, 

(Lazzareschi, 2007, p. 44). 

A autora  esclarece que as idéias contidas nesse modelo foram adotadas nos mais 

diferentes setores da atividade econômica, principalmente nos escritórios e foi 

responsável pela sociedade de consumo em massa devido a intervenção do Estado, na 

década de 1930, “de políticas de proteção às economias nacionais, de proteção do 

emprego, de regulamentação das relações de trabalho, defortalecimento dos sindicatos, 

que garantiram a elevação dos salários”, (Idem, 2007, p. 44). 

A produção em massa determinou não somente a padronização das máquinas, 

mas também dos produtos e seus processos de fabricação. Além do mais, a organização 

interna dos processos de trabalho exigiu um grande número de trabalhadores com  

diferentes qualificações, ou seja, cada trabalhador era obrigado a se especializar em uma 

única atividade. Isto significou a busca do trabalhador por conhecimentos específicos, 

advindos das transformações tecnológicas decorrentes desse processo, como forma de 

atualizar-se tecnicamente  e assegurar seu emprego.  

No que diz respeito a preparação do homem para atuar nesse cenário, do 

indivíduo se  esperava que ele tivesse domínio das habilidades motoras necessárias para 

a execução de tarefas e  disposição para o cumprimento de ordens. A qualificação era 

mínima, não havendo grande exigência em relação à capacidade de reflexão, que ficava 

praticamente a cargo de outros profissionais, especificamente os gerentes.  

Nesse contexto, o que se almejava era um trabalhador disposto a encarar seu 

turno de trabalho fixo, em frente a uma esteira rolante e contribuindo com sua 

capacidade física para a produção ou montagem dos produtos. A qualificação exigida 
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não incluía alto grau de escolaridade ou formação complementar, já que a maior ênfase 

estava na força física propriamente dita. As instruções eram repassadas pelos chefes de 

setores que acompanhavam de perto a realização das atividades, bem como cobravam e 

exigiam que tudo fosse realizado conforme o planejado pelas gerências. 

Entre os impactos causados pelo taylorismo/fordismo para a classe tralhadora 

podemos elencar: a desprofissionalização da grande massa de trabalhadores, tornando-

os especializados em atividades simplificadas, repetitivas e insignificantes; perda da 

noção de totalidade do processo de produção, ocasionando insatisfação e frustração por 

impossibilitar o desenvolvimento de seus potenciais intelectuais e satisfação da auto-

estima; monopolização do saber operário em benefício do capital; evasão no lazer, 

considerado como uma fuga  para preenchimento do vazio da alma e tédio trazido com 

o trabalho insignificante, desinteressante, alienado, submisso e disciplinado, 

(Lazzareschi, 2007).  

O que estava em questão não era somente a ampla margem de lucro 

desencadeada pelo fordismo, mas também, a necessidade de atender a um projeto 

nacional de políticas intervencionistas do Estado, na década de 1930, cujo teor está 

relacionado ao atendimento de  “(...) políticas de proteção às economias nacionais, de 

proteção do emprego, de regulamentação das relações de trabalho, fortalecimento dos 

sindicatos, que garantiam a levação dos salários e o consumo de massas”, (Idem, p. 44). 

O fordismo teve seus momentos gloriosos após a segunda Guerra Mundial, 

precisamente nas décadas de 1950/60 quando mundializou e tornou-se referência 

obrigatória na indústria automobilística. Entretanto, não conseguiu pleno êxito no Japão 

devido as inúmeras dificuldades de implementação, tais como: Diferenciação do nível 

dos japoneses em relação aos norte-americanos, impossibilidade da demanda por carros 

grandes em virtude da configuração acidentada e pouco espaçosa do país, demanda 

diversificada, falta de espaço, elevação dos custos imobiliados, (Womack, 1992).   
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É a partir dessas transformações que o Japão, mais precisamente o seu  setor 

automobilístico, se depara com o novo modelo de organização do trabalho, advindo da 

mecanização flexível e multifuncionalidade da mão-de-obra e faz surgir uma nova 

forma de organização do trabalho, representado pelo modelo empresarial japonês, 

inspirador da construção teórica do paradigma flexível e que ficou conhecido no mundo 

inteiro como  Toyotismo
8
, (Hirata, 1994).  

1.1.3. Toyotismo: O modelo de produção enxuta 

Antes de considerarmos o toyotismo, um novo modelo de organização da 

produção, que despontou mundialmente a partir dos anos de 1980, discutiremos  

aspectos da sua origem para uma melhor compreensão da sua lógica de produção, 

especificamente no que diz respeito ao novo padrão de qualificação profissional exigida 

pelo mercado empresarial sob o contexto da reestruturação produtiva.  

Tudo começou com a indústria automobilística japonesa. A Companhia Toyota 

foi propulsora em implantar técnicas de gerenciamento da produção distintas das demais 

do ocidente, cujas origens estão relacionadas à família “Toyoda”, conhecida por iniciar 

suas atividades comerciais no ramo da indústria têxtil no final do século XIX, 

desenvolvendo teares tecnicamente superiores. No final dos anos de 1930 recebeu 

incentivos do governo japonês para fabricar veículos motorizados, especializando-se em 

caminhões militares. Após a 2ª Guerra Mundial, ingressou na fabricação de carros e 

caminhões comerciais, muito embora tenha enfrentado as limitações do mercado 

doméstico, escassez da força de trabalho e inexistência de mão-de-obra imigrante, 

                                                           

8
 Esse termo refere-se à indústria japonesa de carros Toyota e que serviu de experiência para aplicação 

dos métodos de organização do trabalho conhecida por produção flexível. Até os dias atuais é a empresa 

que melhor representa esse modelo de organização do trabalho, (WOFF, 2004). 
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economia devastada pela guerra, além de dificuldades de exportações, ocasionadas pela 

gama de veículos motorizados ansiosos para operarem no Japão, (Womack, 1992).  

Essa última dificuldade contribuiu para que o governo japonês, através do 

Ministério do Comércio Exterior e Indústria do Japão – MITI propusesse uma série de 

planos às empresas automobilísticas japonesas, sugerindo a fusão das indústrias 

automobilísticas locais para poder competir no mercado do ocidente. No entanto, a 

Toyota, a Nissan e outras empresas resolveram se tornar produtoras automobilísticas 

autônomas e completas, introduzindo várias inovações nas técnicas de trabalho que 

atingiram fortemente o modelo de organização do trabalho até então estabelecido pelo 

fordismo.  

O principal mentor dessas inovações nos processos de trabalho foi o engenheiro-

chefe da fábrica Toyota, Taiichi Ohno, que se inspirou nos modelos de controle de 

mercadorias dos supermercados, que tem por característica o sistema de reposição das 

prateleiras, onde a mercadoria só é “reposta quando é vendida”. Nessa empresa, ele 

desenvolveu suas primeiras experiências para as técnicas de gerenciamento da produção 

já início da década de 1950, conhecidas como técnicas de “produção enxuta” porque 

utiliza menores quantidades de tudo em comparação com a produção em massa, ou seja,  

 (...) metade do esforço dos operários na fábrica, metade do espaço 

para fabricação, metade do investimento em ferramentas, metade das 

horas de planejamento para desenvolver novos produtos em metade do 

tempo. Requer também bem menos de metade dos estoques atuais no 

local de fabricação, além de resultar em bem menos defeitos e 

produzir uma maior e sempre crescente variedade de produtos, 

(Womack, 1992, p. 3). 

A questão a ser resolvida por Ohno era simplesmente “o que fazer para elevar a 

produtividade quando as quantidades não aumentam?” Esse foi o ponto de partida para 

que ele e sua equipe desenvolvessem as técnicas de organização do trabalho que vieram 
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a ser chamadas de produção enxuta, cujo objetivo seria produzir a baixos custos 

pequenas séries de produtos variados.   

O sistema Toyota teve sua origem na necessidade particular em que se 

encontrava o Japão de produzir pequenas quantidades de numerosos 

modelos de produtos; em seguida evoluiu para tornar-se um 

verdadeiro sistema de produção. Dada sua origem, este sistema é 

particularmente bom na diversificação. Enquanto o sistema clássico de 

produção de massa planificado é relativamente refratário à mudança, o 

sistema Toyota, ao contrário, revela-se muito plástico; ele adapta-se 

bem às condições de diversificação mais difíceis. É porque ele foi 

concebido para isso. (Ohno, 1987apud Coriat,1994, p. 30). 

O modelo japonês de produção ou ohnismo
9
 é formado pela combinação de dois 

princípios: a autonomação e auto-ativação da produção e a produção Just in time
10

, 

(Ohno,1978). O termo autonomação significa “dotar as máquinas de certa autonomia a 

fim de introduzir um mecanismo de parada automática em caso de funcionamento 

defeituoso”, (Coriat, 1994, p.52). Desta maneira, o processo de auto-ativação 

transforma o operário em trabalhador multifuncional, capaz de encarregar-se, em 

rotação, de várias funções e máquinas ao mesmo tempo. Nesse processo, dá-se início ao 

movimento chamado pela sociologia do trabalho de desespecialização dos operários 

profissionais e uma transformação destes em trabalhadores multifuncionais, no sentido 

clássico do termo, um movimento de racionalização do trabalho. 

Trata-se aqui, também _ como na via taylorista norte-americana -, de 

atacar o saber complexo do exercício dos operários qualificados, a fim 

de atingir o objetivo de diminuir os seus poderes sobre a produção, e 

de aumentar a intensidade do trabalho. E os operários qualificados 

                                                           

9
 O termo “ohnismo”, segundo Woff (2004) refere-se à Ohno, engenheiro-chefe da empresa Toyota e um 

dos principais mentores e fundadores do modelo japonês de organização do trabalho, conforme já vimos. 
10 Just-in-time  (também conhecido como  JIT) É um sistema  de produção (produção de bens) just-in-

time que se baseia em prevenir o desperdício ao produzir apenas a quantidade de bens necessários para 

um determinado momento, e não pagar para produzir e armazenar mais bens do que aqueles que são 

necessários. 
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viveram efetivamente este movimento de desespecialização como 

sendo um ataque ao seu exercício profissional e ao poder de 

negociação que este mesmo exercício autorizava, (Coriat, 1994, p. 

53). 

Nesse caso, a desespecialização e intensificação do trabalho são duas faces de 

um mesmo e único movimento de racionalização do trabalho que se estendeu pelo 

mundo, muito embora com caminhos distintos daqueles vividos pelo fordismo. 

Segundo Stein (2007), o que diferencia a nova forma de organizar a produção, 

do modelo fordista, sem superá-lo, é o fato da linha de produção ser flexível, ou seja, 

permitir a produção de múltiplos produtos e utilizar uma mesma base de máquinas e 

equipamentos e, sobretudo, requerer maior volume de conhecimento por parte dos 

trabalhadores, ou seja, uma condição de compreensão do processo de operar as 

máquinas a partir de componentes microeletrônicos. 

O segundo pilar do espírito Toyota é o sistema Just in time (JIT) e o método 

Kan-Ban. O conceito de JIT está relacionado à condição de produzir as unidades 

necessárias nas quantidades precisas e no tempo necessário, ou seja, na concepção de 

fábrica mínima, a qual estabelece estoques somente para o atendimento do mercado, 

subordinado diretamente às vendas e não à produção.  

Seu núcleo e seu coração consistem, em toda parte, na busca da 

intensificação do trabalho, mas em lugar de proceder por parcelização 

e micro tempo impostos como se fez na via norte-americana, a 

racionalização procede, neste caso, através da desespecialização e do 

tempo partilhado. Este princípio supõe (...) outra concepção do 

agenciamento das linhas de produção, diferente daquela que 

prevaleceu na América no bojo das recomendações fordistas, (Stein, 

2007, p. 54).  

Na perspectiva desse modelo, a competitividade acontece por meio da produção 

voltada para as encomendas específicas, fabricadas em lotes. O resultado é um sistema 
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de manufatura capaz de atender às exigências de qualidade dos serviços estendidos aos 

clientes, com o menor custo possível.   

Conforme Slack (2002, p. 486), o JIT é uma expressão ocidental para uma 

filosofia e uma série de técnicas desenvolvidas pelos japoneses e que, no Japão, foi 

desenvolvida e teve amplo sucesso na Toyota e outras empresas devido à atitude desse 

país em relação ao desperdício e a sua posição de nação superpovoada e com escassez 

de recursos. Assim, três são as razões-chaves que definiram o coração do sistema Just in 

time: a eliminação de desperdício, o envolvimento dos funcionários na produção e o 

esforço do aprimoramento contínuo.  

Ele possibilita a produção eficaz em termos de custo, assim como o 

fornecimento apenas da quantidade correta, no momento e locais 

corretos, utilizando o mínimo de instalações, equipamentos, materiais 

e recursos humanos. Ele é alcançado por meio da aplicação de 

elementos que requerem um envolvimento total dos funcionários e 

trabalho em equipe, (Voss, apud Slack, 2002, p. 482).  

O processo de eliminação do desperdício precisa do uso concomitante de 

algumas técnicas de trabalho, entre elas o sistema Kan-Ban (método de trabalho que se 

baseia na manipulação ou na observação simultânea de várias máquinas diferentes) com 

o objetivo de maximizar as taxas de ocupações das ferramentas e dos homens. Esse 

método estabelece que o trabalhador do posto de trabalho anterior se abastece, sempre 

que necessário, de peças do posto de trabalho anterior, (Coriat, 1994).  

Algumas mudanças nas relações e gestão da produção, trazidas com o modelo de 

base flexível, ou melhor, dizendo o toyotismo, podem ser traduzidas da seguinte 

maneira: 

(...) o trabalho cooperativo em equipe, a falta de demarcação das 

tarefas a partir dos postos de trabalho e tarefas prescritas a indivíduos, 

o que implica num funcionamento fundado sobre a polivalência e a 

rotação de tarefas (de fabricação, de manutenção, de controle de 

qualidade e de gestão da produção). O trabalhador japonês, 
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polivalente e multifuncional, não tem uma visão parcial e 

fragmentada, mas uma visão de conjunto do processo de trabalho em 

que se insere. Tal visão de conjunto necessária para julgar, discernir, 

intervir, resolver problemas, propor soluções a problemas concretos 

que surgem cotidianamente no interior do processo de trabalho, 

(Hirata, 1996, p.130).   

Segundo a autora, o novo padrão produtivo aumentou a necessidade de melhoria 

na qualidade do trabalho e exigiu que investimentos em formação e qualificação 

profissional fossem efetivados, porque esse modelo traz a volta do trabalho de tipo 

artesanal, qualificado e com uma relação de cooperação entre management e operários 

multifuncionais.  

Dada essa realidade, observamos que o trabalhador precisar dominar 

conhecimentos gerais (adquiridos nos bancos escolares e vivência cotidiana) e globais 

(diversidades culturais de outros países, comunidades locais), como garantia de tornar-

se um indivíduo empregável, considerando que a formação profissional deve envolver 

conhecimentos para a complexidade que o exercício profissional demanda. 

Assim compreendido, o grau de escolaridade exigido do trabalhador é maior, em 

função da necessidade de se dominar comandos dos equipamentos de base 

microeletrônica, de saber acioná-los e ter condições de perceber problemas e encontrar 

as devidas soluções. Além da escolaridade, novas aptidões são necessárias, como 

conhecimento em informática, maior capacidade de abstração, de comunicação, de 

liderança, de trabalho em grupo, itens que não compunham o perfil do trabalhador da 

era fordista, (Bueno, 2007). 

Em resumo, podemos afirmar que o sistema Toyota de produção revolucionou o 

modo de operação das atividades fabris, principalmente, por trazer uma nova lógica de 

utilização da força de trabalho. Essa forma de “pensar a fábrica” trouxe mudanças 

profundas na concepção da formação do homem para atuar nas empresas. Atender a 
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nova lógica do mercado produtivo pressupõe do indivíduo um nível de educação formal 

que considere os seus conhecimentos tácitos, adquiridos ao longo da vida social e 

profissional e, ainda, as determinadas qualidades pessoais, marcadas pela sua própria 

subjetividade.   

Para finalizar, é primordial considerar que mesmo com as evidentes mudanças 

na organização produtiva do modo de produção, acima descritas, não podemos dizer 

que houve uma extinção do modelo taylorista/fordista, no que diz respeito às formas de 

organização do trabalho, mas sim que houve uma articulação com a flexibilização, mais 

especificamente com o toyotismo, a fim de desenvolver novas formas de qualificação.  

O toyotismo tende a mesclar-se, em maior ou menor proporção, com 

outras vias de racionalização do trabalho, capazes de dar maior 

eficácia à lógica da flexibilidade. Por isso, tal como uma dialética 

integradora, que mescla o novo e o arcaico, o toyotismo aparece 

articulado com as formas tayloristas-fordistas restritas no processo de 

trabalho. Apesar disso, ele não deixa de ser o “momento 

predominante” do novo processo produtivo, impondo, articulando e 

constituindo as novas qualificações, (Alves, 2007, p.246-247). 

 

Para o autor, do ponto de vista histórico, esse modelo causou uma revolução nas 

técnicas de gerenciamento e controle do trabalho até então não visualizadas, porque 

integrou o trabalhador a todos os aspectos do processo de produção e incorporou a 

automação e a robótica à inteligência humana. 

1.2. O processo de qualificação profissional no contexto dos modelos de gestão da 

produção e o enfoque da competência. 

 

A problemática da qualificação surge com a divisão do trabalho no capitalismo, 

quando a fragmentação das tarefas daí resultante passa a ser objeto de estudo de várias 

disciplinas, entre elas a economia (visão de Adam Smith) e a sociologia (crítica de Karl 

Marx). É sistematizada mediante a concepção de “administração científica do trabalho”, 
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vindo a torna-se o objeto de excelência da sociologia na França, com os estudos de 

Georges Friedman e Pierre Naville sobre a complexidade do conceito de qualificação, 

(Tartuce, 2004). 

Em suas análises, a autora constatou que a estabilidade e solidez presentes na 

estrutura profissional do chamado “modo de regulação fordista” implicavam certa 

maneira de compreender a qualificação, 

(...) uma vez que as qualificações se referiam a uma hierarquização das 

profissões de cada ramo específico, hierarquização esta estabelecida pelo 

tempo de formação; uma vez que, adquiridos o saber e o “saber-fazer” de 

uma dada categoria profissional, o trabalhador poderia ali permanecer de uma 

vez para sempre; uma vez que, portanto, apenas os conhecimentos explícitos 

eram codificados; a qualificação foi e ainda é assimilada, por muitos, a um 

estoque de saberes especializados, formais e estáticos, (Tartuce, 2004, p. 

358). 

 

Melhor dizendo, a noção de qualificação estava relacionada a um conjunto de 

práticas que integravam o sitema educativo e o produtivo. Na vigência desse modelo  

podemos perceber que a qualificação era concebida como  relativa ao posto de trabalho 

e não como um conjunto de atributos inerentes ao trabalhador, ou seja,  somente adstrita 

a posição do indivíduo à realização de tarefas/funções, ou precisamente, um dos 

requisitos associados “à posição, ao cargo, ou (de acordo) com os saberes ou estoques 

de conhecimento das pessoas, os quais podem ser classificados e certificados pelo 

sistema educacional”, (Fleury, 2001, p.185). 

Na verdade, é através do taylorismo/fordismo que acontece o processo de 

desprofissionalização ou especialização dos trabalhadores, quando os mesmos são 

especializados na execução de uma ou mais tarefas simplificadas, pensadas pela 

gerência científica, inclusive nos gestos e movimentos do trabalhador para bem 

desempenhá-las e com rapidez, (Lazzareschi, 2007). 
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Porém, a partir do advento da reestruturação produtiva, que ocasionou a 

mudança de paradigma no mundo do trabalho com a chegada do modelo de base 

flexível, trazido pela indústria automobilística Toyota, o significado de qualificação 

passou a ter uma conotação mais ampla. Aquela visão de qualificação compreendida 

apenas como “uma combinação de conhecimento de materiais e processos com as 

habilidades manuais exigidas para desempenho de determinado ramo da produção” 

Braverman (1987), que o comportamento taylorista/fordista fez aflorar no mundo das 

organizações, é ressignificada. Isto quer dizer que o enfoque de formação do homem 

para assumir postos de trabalho demarcados transformou-se em uma visão de 

qualificação flexível e do trabalhador passou a se exigir uma maior responsabilidade por 

toda linha de produção e/ou de serviços.  

Conforme nos apresenta Hirata (1994), as qualificações exigidas do trabalhador 

para atuação nesse contexto pressupõem uma maior capacidade de raciocínio lógico 

para que o mesmo possa decidir, tomar decisões e responsabilidade pelo fabricar e 

consertar, gerenciamento da produção e da qualidade do fazer, produzir. Nesse novo 

perfil, o trabalhador precisa ser um sujeito ambivalente, ou seja, dele se espera uma 

atitude simultânea de um operário de produção e de manutenção, um inspetor da 

qualidade e engenheiro, etc. 

Melhor esclarecendo, a introdução do modelo de organização do trabalho 

flexível trouxe consigo o saber “ser” e o saber “aprender”. Isto é, passou a vigorar a 

noção de competência, uma qualificação que proporciona ao trabalhador o domínio de 

saberes gerais, amplos e uma análise mais cuidadosa do sistema organizacional como 

um todo, (Leite, 1995).  

O termo qualificação ganhou maior destaque a partir dos anos de 1990 por se 

acreditar que seria um dos fatores determinantes para a produtividade e competitividade 

dos países, porque os avanços tecnológicos prescindiriam pessoas com um nível 
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superior de conhecimentos.  Com isso, a qualificação passou a depender menos de um 

saber-fazer técnico e mais da atitude, da comunicação e de traços de personalidade do 

trabalhador e condicionou às instituições de ensino profissional a reformulação dos 

currículos e introdução de novos cursos técnicos em conformidade com a demanda do 

mercado de trabalho.     

Na França surgem os primeiros indícios do modelo de competência, traduzidos 

como uma substituição ou, mais precisamente, uma ampliação do termo qualificação, de 

acordo com as organizações sindicais e o plano confederativo. No entendimento dessas 

organizações a qualificação é tudo aquilo  

(...) o que  sobressai  dos recursos (em conhecimento, habilidade, 

comportamento...) adquiridos por um indivíduo, seja por formação ou 

por exercício de diversas atividades profissionais. E de competência, a 

utilização desses recursos na prática. Para retomar a expressão 

utilizada pelas organizações sindicais, a qualificação é a “caixa de 

ferramentas” que o assalariado tem. A competência diz respeito à 

maneira de utilizar concretamente essa caixa de ferramentas, de 

empregá-las, (Zarifian, 2003, p. 35-36). 

 

Conforme o autor,  a qualificação é percebida como uma construção social e  

tem por objetivo a formação dos indivíduos assalariados para atender a um determinado 

contexto. Não existe  distinção conceitual entre os termos, “a não ser para dizer que o 

modelo de competência especifica, hoje, de maneira nova, a construção da 

qualificação”. Em sua tese, visualiza o modelo da competência como uma 

transformação de longo prazo, que inaugura um novo período da história da 

qualificação, cujo desafio é a superação de dois grandes modelos dominantes no mundo 

das organizações: o modelo da profissão e o modelo do posto do trabalho: “Os modelos 

da qualificação se desenvolvem, se negociam, se modificam em períodos históricos 

longos e são “raros”,  (Idem, p. 37). 
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A divisão internacional do trabalho trouxe consigo dois modelos de qualificação, 

o da profissão e o do posto de trabalho. É sabido que as transformações no mundo do 

trabalho propuseram, a partir desses modelos, os caminhos introdutórios para se chegar 

à emergência do modelo de competência nacional, a partir da década de 1980, no 

contexto das novas organizações produtivas, muito embora apenas no início dos anos de 

1990 emergiu no mundo empresarial brasileiro. 

Em relação ao modelo da profissão, o autor nos mostra que ele começou a ser 

formulado pelas corporações artesanais urbanas, ou seja de acordo com as aptidões para 

uma ou outra atividade específica. Seria o conhecimento profissional  “referente não 

apenas à observação das regras da profissão, mas, sobretudo, à qualidade e á 

originalidade do produto” (ibidem, p. 39) e de acordo com o mercado e local de atuação 

do profissional. Considerando o modelo de posto de trabalho, podemos dizer que está 

relacionado ao pertencimento de classes e envolve as habilidades técnicas, voltadas para 

as tarefas específicas e que foi implantado fortemente pelo sistema taylorista de 

produção.  

A literatura nos apresenta que o modelo da competência é oriundo do discurso 

empresarial (Hirata, 1996; Zarifian, 1997;1998) e também advindo das ciências da 

cognição (Tartuce, 2002). Sendo assim, considerando a primeira alternativa teórica, ou 

seja, o modelo das profissões, podemos dizer que às escolas preparatórias cabiam à 

responsabilidade pela formação desse indivíduo considerando as necessidades 

(demanda) de profissões pelo mercado.   

Nessa visão, podemos afirmar que a formação do trabalhador para atuar nas 

fábricas, escritórios e outros ramos da produção é determinada pelo mercado, porque 

novas formas de relações de trabalho no interior das organizações são edificadas e faz 

surgir o modelo de competência, como sendo uma transformação de longo prazo da 

qualificação, Zarifian (2003).  
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Dubar (1999, p. 12) ao analisar as práticas estabelecidas por esse modelo de 

competência afirma que, por ser a qualificação um dos pontos capitais do fordismo, 

houve a necessidade de substituí-la, já que houve a transformação da organização do 

trabalho. Desta maneira, o que favoreceu, em parte, essa mudança foram as evoluções 

do sistema educativo que colocava a aquisição das competências como ponto central 

para uma construção dos diplomas profissionais. 

É a partir desse entendimento que o conceito de qualificação foi ampliado para a 

noção de competência, um modelo teórico que estabelece as amplas habilidades 

cognitivas e comportamentais como autonomia, iniciativa, responsabilidade e 

criatividade que o indivíduo deve possuir para permanecer e ajudar a empresa a ser mais 

competitiva no mercado. Ou seja, os atores sociais para competirem no mercado de 

trabalho e se manterem antenados com mudanças futuras, principalmente a população 

de jovens egressos das instituições de formação profissional e tecnológica, mais 

especificamente as instituições da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica 

(as antigas escolas técnicas) e o SENAI, objeto de estudo dessa tese, precisam assumir 

um compromisso com sua própria formação profissional. 
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II – O ENSINO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICO: O SENAI E O IFRN 

 

As habilidades do trabalhador frente à dinâmica dos modelos de organização do 

trabalho no capitalismo se desenvolveram, entre outros fatores, com a mediação do 

ensino oferecido pelas escolas profissionalizantes, as quais propiciaram a capacitação 

do indivíduo para as diferentes dimensões do trabalho, principalmente nas fábricas, 

Saviani (2007). Sob esse prisma, o presente capítulo tem por objetivo analisar os fatores 

econômicos e sociais que interferiram nas mudanças dos processos de organização do 

trabalho, em acordo com os avanços alcançados pelo capital.  

2.1. O Ensino Profissional e Tecnológico: contexto histórico e a realidade brasileira 

Vimos, na análise sobre os modelos de organização da produção, as variações 

nas formas de preparação do homem para atuar no mundo do trabalho. Podemos dizer 

que na idade média as atividades de ofício não exigiam do trabalhador conhecimentos 

prévios e específicos sobre o seu fazer, porque o aprendizado se dava no exercício da 

profissão. A aprendizagem das atividades industriais acontecia nas próprias oficinas de 

trabalho, com os habilidosos mestres de ofício que se preocupavam em repassar, aos 

mais inexperientes, os ensinamentos básicos para a efetivação de suas atividades 

laborais, (Petitat apud Correia, 1996).  

Esse modelo de aprendizagem profissional, de cunho artesanal, tinha como 

característica a experiência do indivíduo com o seu objeto de trabalho.  Nisso, a 

educação artesanal desenvolvia-se 

(...) a partir do trabalho de um jovem aprendiz junto a um mestre de 

ofício, em sua própria oficina, com seus próprios instrumentos, e até 

mesmo morando em sua casa. Ajudando o mestre em pequenas 

tarefas (...) o aprendiz vai dominando, aos poucos, o ofício, (Cunha, 

2001, p. 3). 
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Nesse contexto, o trabalho estava associado e fazia parte do convívio social e 

familiar de uma dada comunidade, ou seja, a “produção e a apropriação eram coletivas, 

não se preparava o homem para o trabalho; ele aprendia no próprio trabalho”, (Tartuce, 

2002, p. 18, grifo nosso). Isto é, o trabalhador conhecia todas as fases do 

desenvolvimento de um produto, controlava o seu respectivo ofício e sua formação 

profissional era determinada pelo mestre que auferia os seus conhecimentos.  

Entretanto, com a era moderna, isto é, a partir da concentração e diversificação 

das atividades comerciais, no final do século XIX, o operário precisou se adaptar às 

exigências do mundo capitalista, no que diz respeito à necessidade de adquirir novos 

conhecimentos para melhor desempenhar e atender as exigências do seu posto de 

trabalho e bem desempenhar suas tarefas.  

Essa condição propiciou uma acentuada multiplicação das escolas 

profissionalizantes, cujo objetivo seria qualificar o homem para o novo horizonte de 

trabalho que se despontava, tendo como parâmetro as práticas taylorista/fordista de 

produção. Ensejou-se, portanto, uma mudança profissional milenar no que diz respeito 

ao modo artesanal de produzir. Nesse novo processo de organização da produção, a 

formação profissional passou a ser definida em função do posto de trabalho e 

construídas com a ajuda da escola, que tornavam todos os trabalhadores iguais, a partir 

do seu diploma. Nesse modelo, as qualificações são formais e organizadas em 

disciplinas, porque as linguagens simbólicas como o cálculo, a aritmética, a 

contabilidade são condições mínimas do próprio acesso do indivíduo ao mercado de 

trabalho e impõe aos sistemas educacionais que o ensino seja dado em instâncias 

separadas da empresa, (Correia, 1996; Tomasi, 2004). 

Assim contextualizado, percebemos que em um dado momento dessas 

transformações são exigidas do sistema educacional qualificações específicas porque “o 

impacto da Revolução Industrial forçou a escola a ligar-se de alguma maneira ao mundo 
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da produção com a introdução de centros de formação profissional para atender a uma 

demanda do setor industrial,” (Saviani, 2007, p.159).  

Desta maneira, a capacidade e atuação dos operários nos postos de trabalho 

cresceram incentivadas pelo conhecimento e manejo dos instrumentos, aparelhos e 

máquinas, num contínuo processo de atualização advindo do progresso técnico. Aqui, a 

formação profissional foi organizada no interior do próprio trabalho, com destaque para 

as fábricas e, a partir daí, surgiram as instituições profissionalizantes, um sistema 

paralelo e independente da escola propriamente dita.  

De acordo com Segnini (1994, p. 63), essas transformações  facilitaram uma 

proliferação das escolas profissionalizantes com uma dupla finalidade: Atender às 

necessidades do trabalhador, em suas tarefas no ambiente fabril e formá-los para a 

lógica desse modelo de gestão taylorista que, em linhas gerais significava:   

(...) a construção de um novo homem (o qual deveria) obedecer, com 

disciplina, os tempos e movimentos impostos, (...)  determinou 

mudanças significativas na estrutura da qualificação e poder da classe 

trabalhadora .... significou o surgimento de novas funções 

qualificadas. 

No que diz respeito ao sistema de base flexível, Pinto (1994, p. 40) afirma que a 

procura tem sido por uma qualificação profissional que se expressa numa “policognição 

tecnológica”, ou seja, demandam-se trabalhadores que tenham: a) domínio dos 

fundamentos científico-intelectuais subjacentes às diferentes técnicas que caracterizam 

o processo produtivo moderno, associado ao desempenho de um especialista em um 

ramo profissional específico; b) compreensão de um fenômeno em processo no que se 

refere tanto à lógica funcional das máquinas inteligentes como à organização produtiva 

como um todo; c) responsabilidade, lealdade, criatividade, sensualismo; d) disposição 

do trabalhador para colocar seu potencial cognitivo e comportamental a serviço da 

produtividade industrial. 
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O que o autor afirma é que, diante do nível de modernização atingido pela 

sociedade, surgem exigências não somente quanto à definição do lugar do trabalho para 

a maioria dos trabalhadores, mas, sobretudo, no que diz respeito ao conteúdo do ensino 

profissional emanados dos institutos e/ou escolas, a qual deverá, no processo da 

formação técnico-profissional dos indivíduos, refletir um conceito mais amplo de 

qualificação e valorização do compromisso dos trabalhadores, em função de um 

desempenho profissional para se alcançar um mercado de trabalho altamente 

competitivo e sofisticado.   

Desta maneira, podemos afirmar que o revolucionamento do processo de trabalho 

e da produção, cujo impacto vem sendo sentido com a introdução da micro-eletrônica, 

robotização, informática, entre outras inovações tecnológicas, impõe mudanças no foco 

das preocupações das instituições fomentadoras do ensino profissional e tecnológico em 

níveis globais. De um lado, concretiza-se a possibilidade histórica da dispensa do 

trabalho manual nos setores de ponta da industrialização, de outro, centra-se o processo 

no controle de sua base tecnológica, objetivando alcançar a excelência na qualidade e 

produtividade do sistema.   

Historicamente, sabemos que o modelo de educação profissional para todos os 

setores da produção brasileira passou a ser definido a partir da implantação das escolas 

de aprendizes artífices (criadas em 1909) e que deram origem aos atuais Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e propiciou a criação dos Centros de 

formação profissional do SENAI (criada em 1942), cuja finalidade seria atender as 

necessidades dos empresários que precisavam de uma mão-de-obra eficaz e que 

atendesse os seus anseios.  

A efetivação desses sistemas de formação profissional se iniciou na década de 

1940, com a Lei Orgânica do Ensino que criou as bases para a organização de um 
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sistema de ensino profissional para a indústria. O Decreto-Lei nº 4.048, de 22 de janeiro 

de 1942 criou o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial-SENAI e em seguida as 

Escolas de Ensino Técnico Federal, (hoje, denominadas de Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia), cujas origens estão ligadas as Escolas de Aprendizes 

e Artífices,
11

as quais serão analisadas nesse capítulo.  

2.2.1. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI de Mossoró (RN). 

O marco da história do SENAI está ligado à necessidade do fortalecimento e 

desenvolvimento sustentável do país e a 2ª Guerra Mundial (1939-1945). Esses fatores 

contribuiram de forma significativa para a intensificação de uma política econômica de 

revitalização do mercado interno brasileiro. Historicamente, a economia da guerra na 

década de 1930 impôs sérias restrições às importações, o que impulsionou o processo de 

industrialização. O comércio internacional estava totalmente desorganizado, não 

oferecia segurança, nem confiança: “A indústria formou o mercado interno e, ao mesmo 

tempo, cresceu apoiado nele”, (Furtado (1983) apud Santos, 1998, p. 11). 

É notório, por assim dizer, que um surto de desenvolvimento dessa ordem 

determinaria a aquisição e maior número de máquinas e equipamentos, além de 

favorecer uma demanda por pessoas qualificadas para a diversidade de ocupações 

surgidas com essa nova realidade de mercado. O aumento da produção industrial 

favoreceu a criação e a institucionalização do SENAI, que foi desenvolvido por um 

grupo de industriais, engenheiros, sanitaristas e educadores para impor forças 

                                                           

11
 Conforme CUNHA (2000), foram criadas 19 escolas de aprendizes artífices em cada unidade da 

federação, voltadas para as classes menos favorecidas, com o objetivo de formar operários e 

contramestres, mediante o ensino prático e conhecimentos técnicos necessários aos menores que 

pretendesse aprender um ofício, de acordo com as especificidades das indústrias locais. Essa formação 

daria condições de inserção no mercado de trabalho, possibilitando melhoria de suas condições 

financeiras.   
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propulsoras da modernidade, “arrogando para si autoridade profissional e competência 

técnica para ajudarem a modernizar a sociedade brasileira”, (Manfredi, 2002, p. 181).  

Essas transformações no cenário mundial foram marcantes para que o Estado 

brasileiro elaborasse um conjunto de decretos-lei, conhecidos como Leis Orgânicas do 

Ensino, como forma de adequar a educação brasileira às necessidades da indústria 

nacional, que precissava de mão-de-obra qualificada. A saída encontrada pelo governo 

federal foi a criação dessas Leis Orgânicas, “que tiveram um papel importante na 

reformulação do sistema educacional brasileiro, já que (re)estruturaram o ensino 

profissional, secundário, primário e normal, (Bezerra, 2007).  

A expansão do SENAI trouxe para a cidade de Mossoró a construção do Centro 

de Formação Profissional Ítalo Bologna em 1954, mais precisamente no mês de 

fevereiro, sob o regime de cooperação com a Diocese de Mossoró. As primeiras 

atividades desenvolvidas foram o curso de carpintaria, no prédio da Escola Profissional 

Diocesana de Mossoró. Mais tarde, inaugurou-se, neste local, um Centro de 

Treinamento com o aproveitamento dos equipamentos e instalações já existentes e teve 

o governo alemão como um dos seus parceiros na construção desse estabelecimento. 

Assim, podemos afirmar que a primeira ação efetiva de interiorização do SENAI 

no Estado do RN foi dada com a criação de sua nova sede na cidade de Mossoró, no ano 

de 1972, cujo objetivo seria atender as empresas locais e da região, mediante a oferta de 

cursos de aprendizagem industrial, qualificação e desenvolvimento profissional nas 

áreas de mecânica geral, mecânica de automóveis, eletricidade e marcenaria.  

A exigência por cursos dessa área foi devido a cidade de Mossoró dispor de um 

comércio voltado para a atividade salineira, com uma mecanização adotada nos campos 

de produção de sal e a modernização das matérias-primas colocadas no mercado. 

Conforme Santos (1998), um dos fatores que muito colaborou para a efetivação 

dessa unidade junto ao Conselho Nacional da Indústria – CNI foi a condição da cidade 
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de Mossoró ser a maior produtora de sal marinho do país e destacar-se 

internacionalmente pela qualidade do sal importada. Esse fator levou ao 

reconhecimento, em 25 de novembro de 1998, de primeiro Centro Modelo do Nordeste 

do Brasil em termos de aulas práticas na área de mecanização industrial.  

O prédio foi erguido com recursos financeiros advindos de um convênio entre o 

Departamento Regional e a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - 

SUDENE. Porém, o processo de descentralização das atividades do SENAI de Mossoró 

frente ao Departamento Regional só foi possível a partir de março de 1974, com a 

descentralização do órgão frente a unidade administrativa do Estado, colaborando para 

uma  autonomia financeira e administrativa, no sentido de melhor conduzir o órgão na 

cidade, ao sediar o primeiro Centro de Treinamento do Nordeste.  

Podemos dizer que desde a sua chegada na cidade, o SENAI tem ampliado e 

reformulado continuamente a matriz curricular dos cursos técnicos voltados para á área 

de petróleo e gás.  Em 1998, entretanto, o quantitativo de alunos ali matriculados passou 

de 1.000 para 12.000, com o fomento da indústria do petróleo, uma vez que 90% dos 

cursos oferecidos são demandados pela Petrobrás, (Romcy, 2010). 

 Recentemente, o SENAI de Mossoró possui cursos para menores aprendizes e 

adultos, nas mais diversas ocupações, além de oferecer consultorias e trabalhos técnicos 

aos industriais locais da região. No entanto, ao iniciar suas atividades na cidade, a 

maioria dos seus alunos pertencia e à classe menos favorecida economicamente, eram 

filhos de operários, trabalhadores braçais, principalmente os que trabalhavam nos 

armazéns de sal. Outros trabalhavam com os pais nas oficinas de carpintaria e tinha 

ainda os jovens de baixa que precisavam de uma profissão para ajudar na renda familiar.  

 Entretanto, foi somente a partir dos anos 90 que a procura por novos cursos 

começou a trazer alunos do ensino médio de outras cidades devido às atividades 

comerciais da cidade e região terem se expandido com a dinâmica da indústria do 
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petróleo e outras atividades surgidas com essa dinâmica econômica na região. A busca 

pelo ensino tecnológico fez com essa unidade de ensino profissional reestruturasse toda 

a sua matriz curricular, bem como atualizando o seu projeto político pedagógico em 

consonância com o mercado de trabalho que se despontava.  

Com isso, novos cursos de base tecnológica fora introduzidos e inúmeras 

parcerias firmadas entre a iniciativa privada e os órgãos de fomento ao desenvolvimento 

do ensino profissional e tecnológico. Como exemplo, citamos a cessão de um terreno, 

pela Prefeitura de Mossoró, em regime de comodato para a ampliação do Centro de 

Capacitação Profissional em Sonda Nível 2 (CCPSN2), na unidade do SENAI em 

Mossoró. 

A área de serviços técnicos e tecnológicos o SENAI-RN, unidade de Mossoró 

disponibiliza atendimento de consultoria e laboratoriais, destacando-se as consultorias 

na área de alimentos, de BPF (boas práticas de fabricação) e APPCC (análise de perigos 

e pontos críticos de controle), e serviços laboratoriais do Laboratório do Sal, o único da 

região apto a realização de exames que atestam a qualidade do produto, percebido como 

condição essencial para comercialização nos dias atuais. O Centro Tecnológico Ítalo 

Bologna, SENAI de Mossoró está  equipado com tecnologias apropriadas às 

necessidades do parque industrial local, e é constituído por laboratórios, oficinas, salas 

de aulas, auditórios, bibliotecas. Os profissionais docentes e técnicos que nele atuam são 

qualificados e especializados nas mais diversas tecnologias de forma a atender as 

necessidades do segmento industrial e da sociedade em geral. 

Atualmente, a entidade passou a desenvolver ações de educação profissional nas 

modalidades de aprendizagem industrial, técnico de nível médio, qualificação e 

desenvolvimento profissional, além de programas flexíveis adequados às necessidades 

das empresas e do mercado na sua sede ou em local da conveniência do cliente, quando 

possível.  
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A estrutura física desse Centro de Aprendizagem Industrial é composta de salas 

de aula, oficinas equipadas para as atividades de aprendizagem profissional e 

laboratórios de informática, de automação, de MOPE (Movimentação e Operação de 

Produtos Especiais) e de análise do sal, além de um auditório, biblioteca e um Centro de 

Exames de Qualificação - CEQUAL, em parceria com o SENAI/RN e a Associação 

Brasileira de Manutenção-ABRAMAN, objetivando certificar profissionais nas áreas de 

mecânica, elétrica e caldeiraria exigidas, sobretudo, pelas empresas que atuam no 

segmento de petróleo e gás de Mossoró e região.  

A partir de toda uma recomposição estrutural, o SENAI de Mossoró, é a primeira 

entidade de ensino profissional da região a integrar a rede de entidades formadoras da 

Escola de Petróleo de Mossoró, iniciativa efetivada em parceria com a Prefeitura 

Municipal. Na expectativa de atender a demanda desse setor foram criadas áreas de 

atuação tecnológica nas seguintes modalidades de ensino: Petróleo e Gás, Mecânica 

Industrial e Automotiva, Eletro Eletrônica, Qualidade, Segurança e Meio Ambiente, 

Informática e Alimentos.  

Os aspectos citados sobre a caracterização, atuação e compromisso do SENAI de 

Mossoró está em acordo com a política de qualidade do SENAI, nível estadual, no que 

diz respeito a desenvolver produtos e serviços em educação profissional e serviços 

técnicos e tecnológicos, com o propósito de uma melhoria contínua dos seus processos 

internos, com a finalidade de garantir a satisfação das empresas e sociedade em geral, 

traduzida na inserção dos seus alunos no mercado de emprego em constantes mudanças 

e incertezas. 

2.2.2. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia: Aspectos históricos e as 

implicações no âmbito do Campus de Mossoró. 

Tudo começou nos tempos coloniais, quando o Estado coagia homens livres, 

impedidos socialmente de opor resistência para se transformarem em artífices e também 
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com menores órfãos, abandonados e/ou desvalidos internados nas Santas Casas de 

Misericórdia e levados a trabalhar como artífices até a idade de escolherem onde, como 

e para quem trabalhar. O Colégio das Fábricas, uma instituição criada em 1809 no Rio 

de Janeiro, com a finalidade de abrigar os órfãos trazidos com a família real e sua 

comitiva para o Brasil, serviu de referência para que o ensino profissional no país fosse 

instalado posteriormente:  

(...) embora de forma minoritária, a iniciativa de educação 

manufatureira do Colégio das Fábricas prenunciava a orientação que 

viria se mostrar predominante, pelo menos na esfera ideológica, a 

partir das primeiras décadas do século XX: O industrialismo voltado 

para o mercado interno, (Cunha, 2000a, p. 91)  

No início do século XX, o Brasil atravessou um surto de industrialização e os 

empresários conseguiram fazer com que o governo repensasse a questão do ensino 

profissional. Com isso, o presidente da República da época, Nilo Peçanha, baixou o 

Decreto 7.566, de 23 de setembro de 1909, criando a Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica, composta por 19 (dezenove) Escolas de Aprendizes e 

Artífices, situadas uma em cada estado da federação, entre eles o Estado do Rio Grande 

do Norte, como detalharemos mais adiante. Desta forma, o marco teórico do ensino 

profissional foi traçado, cuja finalidade  

era a formação de operários e contramestres, mediante ensino prático 

e conhecimentos técnicos necessários aos menores que pretendessem 

aprender um ofício, em oficinas de trabalho manual ou mecânico que 

forem mais convenientes e necessários ao estado em que funcionar a 

escola, consultadas, quanto possível, as especialidades das indústrias 

locais, (Cunha, 2000b, p. 63). 

É de visível constatação que o argumento do governo para a criação dessas 

escolas estava direcionado ao momento político e econômico que atravessava o país já 

nos primeiros anos do século XX, ou seja, a necessidade de uma formação da força de 

trabalho industrial em termos técnicos e tecnológicos para enfrentar os desafios da falta 
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de mão-de-obra qualificada nos setores manufatureiros e também disciplinar o 

trabalhador no contexto das práticas taylorista/fordista de organização do trabalho.  

Para o autor, os propósitos dessas escolas profissionais estavam longe de serem 

alcançados devido a não ter havido um critério explícito de dimensionamento do 

sistema e de localização das escolas de aprendizes em razão da produção. Houve apenas 

um critério implícito, de caráter político-representativo de acordo com os interesses da 

nação. Na prática, o que se constatou foi um ajustamento ao mercado local, com o 

ensino de ofícios artesanais, para os quais havia mestres no local e oportunidade de 

trabalho para os egressos. Seria, portanto, um ajustamento aos mercados locais de 

trabalho, mais artesanais do que manufatureiros, porque o decreto que criou essas 

escolas “determinou que se instalassem em cada uma delas até cinco oficinas, as que 

fossem mais convenientes e necessárias no Estado onde se situava, consultadas quanto 

possível, as especialidades das indústrias locais”, (Idem, 2000, p.73).   

Conforme Garcia (2000), essas Escolas foram transformadas em Liceus 

Profissionais em 13 de janeiro de 1937, cuja finalidade era atender uma política 

nacional de expansão do ensino profissional, em todos os ramos e graus, devido a 

indústria brasileira ainda ser incipiente, baseada no artesanato e manufatura e com 

poucas exigências de mercado competitivo. Entretanto, o Decreto nº 4.127, de 25 de 

fevereiro de 1942 transforma esses Liceus em Escolas Industriais e Técnicas, com a 

formação profissional direcionada em nível educacional equivalente ao do secundário. 

Em 16 de fevereiro de 1959, a Lei nº 3.552/59 passam a vigorar como Escolas Técnicas 

Federais, dotadas de autonomia didática, de gestão e intensifica-se a formação de 

técnicos,  porque neste contexto histórico, o governo de Juscelino Kubitschek se 

comprometeu a trazer o desenvolvimento de forma absoluta para o Brasil, realizando 50 

anos de progresso em apenas cinco de governo, o famoso “50 em 5”.  Assim, era 
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indispensável  para a aceleração do processo de industrialização no país que tivesse uma 

mão-de-obra capaz de atender os anseios do parque industrial brasileiro. 

No decorrer dos anos, a Lei nº 8.948, de 08 de dezembro de 1994, que dispõe 

sobre a instituição do Sistema Nacional de Educação Tecnológica, transforma 

gradativamente, as Escolas Técnicas Federais em Centros Federais de Educação 

Tecnológica – CEFETs, com decreto específico para cada instituição e estabelece 

instalações físicas, laboratórios e equipamentos, condições técnico-pedagógicas e 

administrativas, além de recursos humanos e financeiros necessários ao funcionamento 

de cada centro, consideradas a realidade de cada Estado Federativo. 

No período de 1994 até 1997 esses Centros Federais de Educação Tecnológica 

(CEFET) ofertaram o ensino profissionalizante de forma integrada, com uma formação 

geral e uma específica, com currículo único e funcionando em um turno. Porém, a partir 

de 1997, um quadro de reformas promovidas pelo MEC para a educação profissional 

brasileira define a educação profissional como uma modalidade que deve articular a 

escola e o mundo do trabalho, cuja função seria requalificar e reprofissionalizar 

trabalhadores, independente do nível de escolaridade. Foram implantados cursos 

técnicos desvinculados do sistema de ensino tradicional. 

Com isso, o Decreto n0 2.208/97 passou a estabelecer três níveis para a educação 

profissional: básico, técnico e tecnológico. Em relação ao ensino tecnológico,  as ofertas 

integram a educação superior, com carga horária mínima significativamente menor que 

as demais carreiras da educação superior. Essas escolas tinham a mesma importância na 

formação profissional para um mercado de trabalho específico que as universidades 

federais, no sentido da credibilidade do ensino por elas oferecido. Com isso, esses 

Centros Federais passaram a oferecer alguns cursos superiores voltados para a área 

tecnológica, como forma de atender também as novas exigências do mercado 

empresarial, (Loponde, 2006).  
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O conjunto de transformações sócio-econômicas e políticas vivenciadas no Brasil, 

a partir da década de oitenta e noventa, decorrentes do processo de globalização dos 

mercados, ocasionados pela internacionalização da economia nas décadas seguintes, 

impulsionaram o Estado brasileiro a se adequar aos padrões de qualidade e 

produtividade vigentes na economia mundial, no que diz respeito a viabilizar meios de 

formação e preparação de mão-de-obra para a demanda de um mercado altamente 

competitivo que despontava. Esses motivos levaram o atual governo federal, mediante a 

Lei n.º 11.892/2008 a transformar os respectivos Centros Federais em Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia-IFCT, ampliando a Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica, criada desde 1909 até 2008, com as Escolas de 

Artífices e Aprendizes. 

Os três primeiros capítulos do art. 6º da citada Lei apontam as intenções do 

governo brasileiro com a educação profissional, que seria  melhorar e incentivar o 

desenvolvimento sócio econômico local, regional e nacional e poder  atender a demanda 

propagada pelo setor empresarial: 

I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis 

e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na 

atuação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no 

desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional;  

II - desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo 

educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas 

e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais;  

III - promover a integração e a verticalização da educação básica à 

educação profissional e educação superior, otimizando a infra-

estrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão, (LEI N° 

11.892/2008). 

Desta maneira, esses institutos federais de ensino profissional tecnológico 

passaram a ter autonomia nos limites de sua área de atuação territorial para criar e 

extinguir cursos, bem como registrar diplomas dos cursos por ele oferecidos, mediante 
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autorização do seu Conselho Superior, com o papel de instituições acreditadoras e 

certificadoras de competências profissionais. Cada instituto é organizado em estrutura 

de campi avançados, com proposta orçamentária anual identificada, equiparando-se às 

universidades federais. 

Historicamente, podemos dizer que foi assim que o ensino profissional 

promovido pelo Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande 

do Norte foi sendo constituído oficialmente. Como sabemos, dada  a criação da Escola 

de Aprendizes Artífices, em Natal, no dia primeiro de janeiro de 1909, teve início o 

processo histórico do ensino profissional nesse Estado, com objetivo de fornecer 

instrução primária e profissional aos filhos de trabalhadores carentes. Primeiramente, 

instalou-se no antigo Hospital da Caridade, prédio que hoje abriga a Casa do Estudante 

de Natal, colocando em atividade as oficinas de marcenaria, sapataria, alfaiataria, 

serralharia e funilaria, em regime de semi-internato, funcionando das 10 horas da manhã 

às 04 horas da tarde, (Relatório do Presidente da Província do RN, 1910).  

A partir do ano de 1937, transformou-se em Liceu Industrial e em 1942 recebeu a 

denominação de Escola Industrial de Natal, vindo a se tornar uma autarquia, autorizada 

a funcionar e ministrar ensino técnico. Em 1968, com a ascensão do ensino industrial 

em nível de 2º grau, surge a Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte.  

A transformação dessa Escola Técnica em Centro Federal de Educação 

Tecnológica do Rio Grande do Norte- CEFET aconteceu com a Lei nº 8.948/94 que 

transformou as doze Escolas Técnicas Federais em Centros Federais de ensino 

Tecnológico. Essa Lei, para tornar-se efetiva, dependia de regulamentação própria, o 

que ocorreu em 18 de janeiro de 1999, através de Decreto Presidencial, data oficial a 

partir da qual o CEFET-RN passa integrar o quadro das instituições federais de 

educação superior do país. Como função social, o CEFET-RN estava preocupado com a 

educação científico–tecnológico–humanística, traduzido na formação do profissional e 
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cidadão critico-reflexivo, imbuído de competência técnica e ética, bem como 

comprometido efetivamente com as transformações sociais, políticas e culturais para 

atuar no mundo do trabalho na perspectiva da edificação de uma sociedade mais justa e 

igualitária, (Projeto Político Pedagógico do CEFET-RN, 2006). Ao longo dos anos, 

recebeu diferentes denominações conforme podemos observar o Quadro1, abaixo.  

 

Quadro 1. Periodização da evolução da denominação institucional do IFRN 

 

Período Denominação 

 

De 1909 a 1937 Escola de Aprendizes Artífices do Rio G do Norte 

De 1937 a 1942 Liceu Industrial de Natal 

De 1942 a 1968 Escola Industrial de Natal 

De 1968 a 1999 ETF (Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte) 

1999 a 2008 CEFET-RN (Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio 

Grande do Norte) 

A partir de 2008 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - IFRN 
 Fonte: Elaboração própria a partir do documento Portal da Memória IFRN( Disponível em:    

http://www.ifrn.edu.br/centenario/cronologia). 

    

A política nacional de interiorização da educação profissional contribuiu para que 

a cidade de Mossoró recebesse uma unidade do CEFET-RN. As atividades iniciaram no 

início do ano de 1995, com 200 alunos na Área de Eletromecânica e, no ano seguinte, 

implantou-se a Área de Construção Civil. A partir do ano de 1997 foram instalados os 

cursos de Informática Industrial e Segurança do Trabalho, devido a forte atividade das 

empresas prestadoras de serviço à Petrobras.  

Podemos registrar que essa Unidade de Ensino iniciou-se com a preocupação de 

oferecer educação profissional nas áreas de indústria, construção civil, meio ambiente e 

segurança do trabalho, devido o desenvolvimento econômico local, cuja principal 

economia é o sal marinho, o petróleo e a agroindústria. Hoje, função social estabelecida 

pelo IFRN é oferecer uma formação humana integral por meio da educação profissional 

e tecnológica de qualidade socialmente referenciada, comprometida com a produção e 
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difusão de conhecimentos, com a transformação da realidade e a emancipação dos 

sujeitos em sua totalidade. 

O aluno, ao ingressar nessa instituição de ensino profissional tem uma visão 

esclarecedora, na prática, dos princípios que modelam toda a postura ética e 

profissional, além do compromisso da instituição em dar o melhor ensino profissional e 

tecnológico que o sujeito precisa para se inserir no mercado de trabalho. Entre os 

princípios que norteiam toda a dinâmica educativa desse órgão registramos aqueles 

diretamente envolvidos no nosso recorte teórico, sem deixar de lado os demais, uma vez 

que todos são os pilares da formação geral dessa sua clientela. Assim, destacamos o 

princípio da justiça social, com igualdade, com cidadania emancipada, com ética e com 

preservação do meio ambiente e a formação humana integral, com a produção e a 

difusão do conhecimento científico, tecnológico, artístico-cultural e desportivo, tendo 

em vista as necessidades da sociedade. Desta maneira, podemos vislumbrar as 

características e finalidades da instituição em oferecer uma educação profissional e 

tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades (ensino técnico, profissional e 

pesquisa tecnológica), formando e qualificando cidadãos com vistas à atuação 

profissional juntos aos mais diversos e dinâmicos setores da economia, com ênfase para 

o desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional. Uma outra preocupação  

está no desenvolvimento da educação profissional e tecnológica como processo 

educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às 

demandas sociais e peculiaridades regionais, principalmente. 

O Campus Mossoró do IFRN, antiga unidade descentralizada do CEFE-RN está 

localizado na região semi-árida, a 277 km da capital do Rio Grande do Norte, na cidade 

que é o segundo maior município do Estado, com uma população estimada em 254.032 
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mil habitantes
12

. Essa cidade tem uma vantagem favorável em relação aos demais 

municípios devido a sua dinâmica econômica privilegiada. Por isso, algumas cidades da 

região também foram contempladas pelas ações educacionais desse instituto de ensino 

profissional e tecnológico, entre elas os municípios de Tibau, Grossos, Areia Branca, 

Serra do Mel e Baraúna através da inserção de alunos oriundos desses municípios. Além 

desses alunos, houve ainda um incremento de pessoas de outros estados, com o 

propósito de obter certificação na área de petróleo e gás, devido ao salário das empresas 

instaladas no pólo industrial de Mossoró, formado em sua maioria por empresas 

nacionais e algumas estrangeiras, estarem  bem acima da média em relação às outras 

atividades comerciais da cidade.  

Com o avanço tecnológico ocorrido nas últimas décadas pelo processo de 

internacionalização econômica, percebemos uma maior procura da população pelos 

cursos técnicos e profissionais pelos jovens da cidade e região, a fim de assegurar 

inserção no mundo do trabalho oferecido pelo setor petrolífero, seja diretamente, ou na 

prestação de serviços ao segmento de petróleo e gás natural. Com isso, houve um 

aumento no número de estabelecimentos bancários, chegada de mais indústrias e a 

dinâmica em outros setores, como o industrial, o bancário, o comercial e o educacional. 

A unidade, ou melhor, o Campus do IFRN de Mossoró, desde a sua instalação 

tem oferecido muitos outros cursos, entre eles o de Eletromecânica, Eletrotécnica, 

Mecânica, Operador de Produção de Petróleo e Gás Natural, Segurança do Trabalho, 

Edificações, Construção Predial, Informática, Desenvolvimento de Software, 

Plataformista de sonda de perfuração, Compressores de gás natural, Soldagem, Gestão 

ambiental e Estação Coletora de Fluidos são cursos que têm possibilitado a inserção de 

centenas de trabalhadores nesse setor, contribuindo para a circulação de renda e, 

                                                           

12
 De acordo com o Censo de 2010, IBGE. 
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conseqüentemente, a melhoria da qualidade de vida das famílias na região. Parte deles, 

em parceria com a Agência Nacional de Petróleo e empresas do setor de petróleo e gás 

da região, o que tem resultado na inserção de centenas de trabalhadores no referido 

setor. Também já foram capacitados pela Unidade milhares de profissionais através dos 

cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores.  

A dinâmica das atividades da Petrobrás na cidade e região suscitou a efetivação 

de inúmeras contribuições dessa empresa para a formação de mão-de-obra específica na 

área de petróleo e gás natural, materializadas em forma de convênios, contratos e 

parcerias com órgãos governamentais. No ano de 2008 o IFRN, Campus de Mossoró, 

foi contemplado por essa estatal, mediante a doação de um Centro Móvel de 

Treinamento com uma mini-sonda de perfuração para as aulas práticas do curso de 

Plataformista de Sonda. Desta forma, o Centro Móvel de Treinamento veio suprir a 

lacuna existente atualmente em treinamento prático para a formação de profissionais 

desta área. Projetado e construído pela Petrobrás, este é o primeiro dos cinco centros 

móveis instalados no País.  

A necessidade de formação de mão de obra no mercado local, para atender a 

crescente demanda da atividade de perfuração, é realidade em Mossoró e região. A 

função de Plataformista, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (Caged) do Governo Federal, está na lista das dezoito profissões que 

mais geraram emprego no Rio Grande do Norte, em 2007 (Santos, 2010).  

Outro exemplo de parceria ocorreu entre o SEBRAE, a Petrobrás e o IFRN para a 

qualificação de, aproximadamente, cerca de 700 trabalhadores na região de Mossoró, 

através do PROMINP ( Programa de Mobilização da Industria Nacional de Petróleo e 

Gás Natural (PROMINP) Instituído pelo Governo Federal, através do Decreto n. 4.925, 

de 19 de dezembro de 2003, criado com o objetivo de maximizar a participação da 
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indústria nacional de bens e serviços, em bases competitivas e sustentáveis, na 

implantação de projetos de petróleo e gás natural no Brasil e no exterior.  

Desde o ano de 2000, o Campus do IFRN de Mossoró oferece cursos de 

capacitação profissional para o setor petrolífero como forma de promover o 

desenvolvimento da região no que diz respeito à inserção de jovens no mercado de 

trabalho formado pelas empresas prestadoras de serviço no ramo petrolífero e similares. 

O Quadro 2, a seguir, dá uma visualização de algumas  empresas do Setor de Petróleo e 

Gás com as quais o IFRN/Mossoró possui parceria direta para encaminhamento de 

alunos estagiários com possibilidades de efetivação no mercado. 

Quadro 2: Empresas do Setor de petróleo e gás parceiras do IFRN-Mossoró 

EMPRESA ENDEREÇO 

AURIZONIA PETRÓLEO  Alto de São Manuel –  

AZEVEDO E TRAVASSOS  BR 304 – Mossoró RN 

BJ SERVICE Nova Betânia – Mossoró RN 

BAKER HUGHES DO BRASIL LTDA Abolição 1 – Mossoró RN 

BRAIN TECNOLOGIA LTDA  Alto de São Manuel – Mossoró RN  

CONSTRUTORA ELOS ENGENHARIA BR 405 – Mossoró RN 

CRISTENSEN RODER  Alto de São Manuel – Mossoró RN 

DRILLFOR PERFURAÇÕES DO BRASIL BR 304 Distrito Industrial – Mossoró 

EMPERCON  Aeroporto – Mossoró RN 

ENGEQUIP – ENG. DEQUIPAMENTOS Governador Dix-Sept Rosado 

ENGEPETROL LTDA  Auto da Conceição – Mossoró RN 

FORTEKS ENG. E SERV. ESPECIAIS LTDA  BR 405 - Aeroporto – Mossoró RN 

GIUST BR 405 - Aeroporto – Mossoró RN 

HALLIBURTON  BR 304 – Mossoró RN 

JCI ENGENHRAI LTDA  Shopping Oásis Center – Mossoró RN 

JIMAG SERVIÇOS LTDA Centro – Mossoró RN 

HANOVER BRASIL LTDA Candelária - Natal 

KOCH PETRÓLEO DO BRASIL LTDA  Areia Branca - RN 

MARÍTIMA PETRÓLEO E ENG. LTDA  Planalto 13 de Maio -Mossoró 

MI SWACO LTDA  Areia Branca - 

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A Alto do Sumaré – Mossoró - RN 

PETROSAL SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA  Alto da conceição 

POWER WELL BRASIL SERVIÇOS BR. 304 – Mossoró RN 

TESTE GEOLÓGICO LTDA BR. 304 – Mossoró RN 

PREST PERFURAÇÕES LTDA  Alto de São Manoel - Mossoró 

PROENGE – PROJETOS E ENG. LTDA  Planalto 13 de Maio 

SCHLUMGERGER Centro – Areia Branca RN 

SERTEL BR 304 Planalto 13 de Maio – Mossoró RN 

SETIMAP MANUTENÇÃO E MONTAGEM RN Conj. Ving Rosado – Mossoró RN 

SKANSKA BRASIL LTDA BR 304 - Don Jaime Câmara – Mossoró 

SMITH RAN Abolição – Mossoró RN 

SOTEP S/A  BR 304 – Mossoró RN 

TECNOPETRO BR 304 – Mossoró RN 

TUCKER WIRELINE  Aeroporto – Mossoró RN 

VIPETRO – VILMAR PEREIRA Aeroporto – Mossoró RN 

Fonte:  CIEE-UNED-Mossoró (RN). 
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A aceitação do instituto por parte da comunidade é relevante, isto porque 

analisando pesquisas anteriores sobre a empregabilidade dos egressos do IFRN-

Mossoró no mercado de trabalho, o Relatório de Pesquisa (2005) apresenta um alto 

nível de empregabilidade desses egressos dos cursos técnicos no período de 1999-2003.   

Dados desse Relatório apontam que o IFTRN, Campus de Mossoró tem 

procurado formar cidadãos qualificados para atender às necessidades do mercado e suas 

expectativas profissionais. Nesse período, a maioria dos concluintes dos cursos técnicos 

(85%) inseriu-se no mercado de trabalho atuando, em sua maior parte (75%), na sua 

área de formação, (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1: Nível de empregabilidade dos Egressos do IFRN 1999-2003 

SIM 85%

NÃO 15%

SIM

NÃO

 
 Fonte: Relatório de Pesquisa (2005). 

 

Desde o período de sua atuação, a instituição já formou mais de dois mil alunos 

oriundos da cidade de Mossoró e toda região em seus diversos cursos, quais sejam: 

Segurança do Trabalho, Eletromecânica, Informática Industrial, Construção Civil, 

Operação e Produção P & GN, Construção Predial, Eletrotécnica, Mecânica, 

Desenvolvimento de Software, procurando sempre atender às exigências demandadas 

pelo novo paradigma de produção flexível. 
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 Em relação às perspectivas dos egressos no mercado de trabalho em níveis de 

abrangências geográficas mais distantes, os resultados das entrevistas efetivadas na 

nossa pesquisa de campo comprovaram uma mobilidade social dos jovens oriundos de 

alguns cursos na área tecnológica de petróleo e gás, onde alguns se encontram atuando 

profissionalmente em outras regiões e países. Isso vem corroborar com as nossas 

expectativas em relação ao problema dessa tese, que trata do ensino demandado pelas 

escolas de formação profissional e tecnológico brasileiro frente às exigências das 

empresas que o modelo de organização de base passou a demandar.  

As reformas sofridas nos institutos de formação profissional brasileiro, incluindo 

cursos de graduação e pós-graduação vem reafirmar a necessidade de profissionais 

altamente capacitados para enfrentar a falta de mão-de-obra das empresas de ponta no 

segmento da tecnologia e de inovação de produtos e serviços no contexto do nosso país 

cada vez mais globalizado.    

Por isso, mesmo considerado “distante” dos circuitos empresariais mais 

modernos e dinâmicos e localizado em regiões “menos” favorecidas, como é o caso da 

cidade de Mossoró no contexto brasileiro, podemos dizer que o mundo globalizado e 

altamente informatizado diminuiu as fronteiras do conhecimento. Um aluno hoje do 

IFRN, como do SENAI pode muito bem tentar um emprego nas mais diversas 

localidades geográficas e ser contratado, se tiver habilidades cognitivas, conhecimento 

da tecnologia (informática, idiomas, operações de equipamentos complexos) e 

habilidades comportamentais e atitudinais. Basta para isso, ter as informações precisas e 

sistematizadas no currículo dos cursos da área tecnológica o qual está matriculado. 

Conforme nos apresenta Carvalho (2000) apud Staff (2008) as barreiras para a 

composição deste perfil é que dão significativa importância aos problemas da 

qualificação e requalificação profissional, haja vista que a competitividade no mercado 
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local, regional e mundial passou a depender cada vez mais da capacidade de a empresa 

produzir e incorporar inovações, colocando em jogo a formação de recursos humanos. 

Concordamos com Staff (2008), quando a autora aponta que há 

aproximadamente 34 milhões de desempregados nos países industrializados e que os 

empregos bons só serão acessíveis aos que tiverem bem preparados e que há 

necessidade de se estudar perpetuamente. Nesse ponto, fazemos uma ressalva em 

relação a um pequeno contingente de jovens oriundos dos cursos de formação 

tecnológica que tanto o SENAI, quanto o IFRN estão preparando. Não é a toa que os 

resultados da nossa pesquisa de campo comprovam que muitos dos egressos formados 

por essas instituições estão abarcando um mercado de trabalho, antes preenchidos 

apenas por profissionais vindos de classes econômicas mais favorecidas. 
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III – A PETROBRÁS E A CIDADE DE MOSSORÓ-RN: Percurso 

histórico, crescimento econômico e desenvolvimento local. 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar o processo de descobertas do petróleo no 

Estado do RN, mais especificamente na cidade de Mossoró. Uma retrospectiva toma as 

origens do petróleo em terras potiguares como início de um longo processo de 

caracterização do atual cenário da cidade. Por isso, ela é o ponto de partida para uma 

reflexão sobre as mudanças geradas na economia de Mossoró com a chegada da 

Petrobrás na cidade que, entre outros aspectos, favoreceu a dinâmica física, estrutural e 

comercial de sua população (Rocha, 2005), além de ampliar as perspectivas de 

empregabilidade dos jovens oriundos das escolas de formação profissional e tecnológica 

junto às empresas prestadoras de serviços, por ela contratadas. 

Os investimentos e crescimento socioeconômico da cidade é outro assunto 

tratado, levando-se em consideração o crescente número de empresas contratadas pela 

Petrobrás nos últimos anos, propiciando uma significativa margem de empregos diretos 

gerados com as atividades petrolíferas. 

3.1. O Petróleo em terras potiguares – origens e personagens 

Em um dos recantos da lagoa desta vila (vila do Apodi), que está mais em 

contato com as substâncias minerais da serra, tem-se coalhado, em alguns 

anos, uma substância betuminosa, inflamável e de boa luz, semelhante à 

cera, em quantidade tal que se podem carregar carros dela, (ROSADO, 

1998, p. 35). 

 

E assim começa a história do “ouro negro” no Estado do Rio Grande do Norte. 

Os primeiros registros sobre os indícios de petróleo em terras potiguares ocorreram na 

cidade de Apodi, região oeste do Estado, no final do século XIX, e confirmados apenas 

na terceira década do século XX. O personagem principal dos primeiros registros das 
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evidências do petróleo em terras potiguares foi o Padre Florêncio Gomes de Oliveira
13

. 

Com ele, foram datadas as primeiras informações sobre a existência ou indícios de uma 

substância betuminosa nas terras da província, por meio dos escritos “Memória 

topográfica, geológica e mineralógica do território banhado pelas águas do rio Mossoró 

ou Apodi e seus afluentes, principalmente nos limites deste estado do Rio Grande do 

Norte com o Ceará”. Na verdade, essas memórias são resumos das anotações sobre os 

anos que o Padre dedicou a perguntar à terra os seus segredos, publicadas oficialmente 

entre os meses de junho e agosto de 1853, através das Atas da Câmara de Vereadores da 

Vila do Apodi, que foram enviadas ao Presidente da Província do Rio Grande do Norte, 

Sr. Antônio Francisco Pereira de Carvalho, como relato dos principais acontecimentos 

desse povoado, (Rosado, 1998).  

Mais adiante, no ano de 1908, no Açude do Governo, na Vila de Caraúbas, 

Estado do RN, o farmacêutico Jerônimo Rosado analisou uma substância inflamável 

que estava sendo usada nas lamparinas da Vila. Os resultados de suas análises 

apontaram elaterita, uma variedade de betume que, exposta ao ar, torna-se dura e 

quebradiça. A literatura científica da geologia assim define a substancia betume: 

“Sólido é asfalto; liquido é petróleo, e gasoso é gás natural”, (Petrobrás, 2005, p. 25). 

Em relação a estudos mais precisos, observamos que as primeiras indicações de 

caráter científico são do geólogo norte-americano Jonh Casper Branner. Este, em 1922, 

publicou o artigo “Oil possibilities in Brasil”. Em seus estudos, o autor cita a região de 

Mossoró (RN) como uma das áreas petrolíferas do Brasil. Ao perceber irregularidades 

nas formações terciárias das vias costeiras do litoral potiguar, chamou atenção para as 

irregularidades e  

                                                           

13
 ROSADO (1998, p. 65) assim caracterizou a personalidade do Padre Florêncio: “... extraordinária 

figura de sacerdote, político, poeta, jurista, deputado provincial a preocupar-se também com problemas 

científicos (grifo nosso)”. 
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interrompidas formações terciárias costeiras, que se estendem com 

interrupção, até Cabo Frio, perto do Rio de Janeiro e o Maranhão e 

além com possível manancial de petróleo. Parece inteiramente 

possível que esta zona contém petróleo onde ela se alarga para o 

interior, como na Bahia, até 300 milhas, e Mossoró, no Estado do Rio 

Grande do Norte, e Maranhão, mas em qualquer outra parte duvido de 

sua existência porque este horizonte é muito estreito, muito 

fragmentário e muito delgado, para fornecer solo para muito petróleo. 

Na grande área do terciário da região do alto Amazonas não há 

certamente nenhum limite para espaço, pois dentro do território 

brasileiro, só a área terciária do Acre e Amazonas é coberto por mais 

de 1.000.000 m². A espessura deste depósito exceto ao longo das 

margens é desconhecida, (Branner (1922) apud Rosado, 1998, p.144). 

 

Além de Branner (1922), outros pesquisadores se dedicaram ao estudo do 

petróleo no Brasil. Luciano Jacques de Moraes foi um deles. Em Julho de 1932 

publicou, através da Revista Viação, do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, o 

resultado de seus estudos, em que registra uma forte presença de hidrocarbonetos no 

subsolo do Estado do RN, sugerindo petróleo. No ano de 1938, elaborou o texto 

“Recursos minerais do Rio Grande do Norte”, o qual apresentou na reunião da 1ª 

Academia Brasileira de Ciências, argumentando sobre o resultado de suas análises 

científicas na Costa Pernambucana: 

(...) no Rio Grande do Norte, devem merecer toda a consideração o 

terreno cretáceo que se estende de Apodi até a região de Olho D’água 

da Catanduva, a leste de Epitácio Pessoa e o terciário da costa, pelo 

fato de haver formações mais antigas, cretáceas, debaixo dele. O 

calcário cretáceo é atravessado por rochas eruptivas, como no México; 

é magnesiana e contêm fosseis de mares costeiros. O calcário eocênio 

também é deposito de plataforma, em alguns pontos com abundantes 

fósseis. Embora essas formações se inclinem ligeiramente para o mar, 

é possível haver dobras ou outros tipos de estrutura, que permitam a 

acumulação de petróleo, (Moraes apud Rosado, 1998, p.154). 
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Em seu trabalho intitulado ”A Província Petrolífera do Nordeste”, Luciano 

Jacques de Moraes acrescentou que a geologia da Costa do Brasil guardava 

semelhanças com a de algumas regiões produtoras de petróleo no mundo, tal qual a 

porção setentrional da América do sul, Costa do Golfo do México e outros. 

Isto é provado, principalmente pelos estudos da notável 

paleontologista norte-americana Carlotta J. Maury, que durante mais 

de um quarto de século, se entregou exaustivamente às pesquisas 

paleontológicas do Brasil e das citadas regiões, (Rosado, 1998, p. 157-

158). 

Oliveira (1938 apud Rosado, 1998) publicou em seu “Mapa Demonstrativo das 

Possibilidades de Petróleo no Brasil”, através do Serviço de Fomento da Produção 

Mineral do Departamento Nacional da Produção Mineral – DNPM sobre as 

possibilidades de existência do ouro negro na cidade de Mossoró. Em 1938, publicou  

que a região se enquadrava nas áreas de rochas sedimentares com maiores 

possibilidades de existência de petróleo. Áreas em que predominavam formações 

marinhas, mesóicas e cenozóicas, abrangendo o alto do amazonas, Acre e na faixa 

litorânea do Rio Grande do Norte até o Estado da Bahia. 

A partir de 1945, o pesquisador e engenheiro agrônomo Vingt-Un Rosado
14

, 

potiguar e grande curioso sobre a temática do petróleo em terras mossoroenses, 

começou a se interessar pelos trabalhos de Jonh Casper Branner, escritos em 1922, além 

de se aprofundar nos estudos de Luciano Jacques de Morais (1929), a respeito de suas 

pesquisas geológicas no Estado do Rio Grande do Norte. Várias foram as contribuições 

desse pesquisador para que novas pesquisas sobre a existência do combustível fóssil 

fossem realizadas. Para se ter uma idéia, no ano de 1947, listou todos os trabalhos e 

                                                           

14
 Agrônomo e escritor mossoroense. Obstinado em perseguir sobre o tema do petróleo, 

publicou diversos artigos no Jornal “O Mossoroense”, no período de 06 a 13 de abril de 1947.  
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pesquisadores relacionados com o petróleo no RN, tornando-os públicos, através de seu 

livro “Memórias do Petróleo Mossoroense”, onde assim se posicionou: 

Carregado nos ombros de dois gigantes: Jonh Casper Branner 

(geólogo americano) e Luciano Jacques de Moraes, em 1945, na 

cidade de Ouro Fino fundei uma crença que tinha alguma coisa de 

evangelismo fervoroso do passado, radical e perseguido pela 

intolerância católica. Convenci-me de que Mossoró tinha petróleo. Se 

me perguntassem a razão, talvez não soubesse explicá-lo. Mas, não 

cometeria a insensatez de afirmar que o petróleo mossoroense tenha 

sido uma conquista da minha pregação. Esta tarefa foi uma vitória da 

Petrobrás, uma gloriosa conquista do povo brasileiro, que a criou para 

pesquisar, descobrir e explorar o petróleo, (Idem, p.167).   

 

O autor escreveu alguns artigos no Jornal “O mossoroense”, no período de 06 a 

13 de abril de 1947 sobre o wildcat
15

 Mossoró, apontou as análises de Branner (1922) e 

Moraes (em 1929) a despeito do petróleo em terras potiguares, além de registrar  

resultados dos estudos de Euzébio Paulo de Oliveira, Sílvio Froes Abreu, Mac Naughtor 

e Everette de Golyer e Paulo Fernandes (quem primeiro cobrou pesquisas do petróleo na 

região nordeste). Dessa forma, a partir de seus estudos, Vingt-Un Rosado dividiu a 

história do petróleo de Mossoró em quatro fases:  

 

Na primeira, menciona Brunet, Silva Coutinho, Crandall, Sopper, 

Maury, Luciano Jacques de Morais, Price, Kredier, Andrery e o Pe. 

Florêncio Gomes de Oliveira.A segunda fase é de John Casper 

Branner e Luciano Jacques de Morais. O terceiro período, de 1951-

1955 é a dos estudos geofísicos. A quarta fase começa com os poços 

de Grossos e Macau. Estamos no limiar de uma nova época, para os 

nossos destinos econômicos, se a sondagem já iniciada, descobrir o 

petróleo. Estes dias são de emoção e de justa expectativa. Até o fim de 

                                                           

15
 O autor assim se posiciona sobre o termo: “Wildcat é a zona onde se supõe existir petróleo, por dados 

vagos ou informações superficiais, mas que ainda não se provou a existência de combustível”, 

(ROSADO, 1998, p.168). 
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1956, os homens do capacete branco, os bravos e eficientes soldados 

da Petrobrás terão talvez confirmado as proféticas previsões do sábio 

de Stanford, canto de cisne de um homem eminentíssimo, que quase 

morreu pensando em uma terra distante e calcinada, que nunca chegou 

a conhecer, (Ibidem, p. 200-201).  

 

O entusiasmo desse potiguar e sua convicção da existência de petróleo em solo 

potiguar tiveram sucesso. Entre 1951 a 1955, vários estudos geofísicos foram realizados 

pelo Conselho Nacional do Petróleo-CNP e Petrobrás, respectivamente. Finalmente, em 

1956, a empresa fez a primeira sondagem no Rio Grande do Norte, onde perfurou o 

poço artesanal na localidade de Gangorra, município de Grossos, próximo à cidade de 

Mossoró. Em sua sondagem, a Petrobrás constatou a existência de petróleo, porém com 

fraca impregnação de óleo. Esse fato foi noticiado pelo programa de rádio A Voz do 

Brasil, em 18 de fevereiro de 1956. A população de Mossoró costumava ouvir esse 

noticiário através de um sistema de som municipal instalado nos bairros da cidade, 

porque a maioria de sua população não possuía rádio, (Petrobrás, 2005). 

A perfuração do poço de Gangorra decorreu dos resultados dos estudos 

geológicos e geofísicos levados a efeito na Região Sedimentar da costa dos Estados do 

Ceará e Rio Grande do Norte, em particular na faixa compreendida entre as cidades de 

Aracati (Ceará) e Macau (RN). Além da perfuração de Gangorra, estava prevista 

também uma sondagem pioneira nas proximidades de Macau, já que  

a interpretação dos estudos geológicos e geofísicos realizados permitiu 

prever um pacote sedimentar de cerca de 2000 metros, sendo de 100 a 

500 metros a porção do terreno terciário e de 1500 a 1900 metros, a de 

formação cretácea ou mais antiga. A perfuração de Gangorra tem por 

objetivos testar a anomalia sísmica constatada quanto as suas 

possibilidades oleíferas e conhecer o verdadeiro perfil geológico da 

área, (Rosado, 1998, p. 202).  
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Em relação ao poço de Gangorra a opinião de Rodrigues Neto (2007) é 

ilustrativa e esclarecedora sobre as justificativas que levaram a Petrobrás a investir no 

Estado do Rio Grande do Norte: 

o poço pioneiro 2-G-1-RN, foi considerado como de formação 

arenítica com fraca impregnação de óleo, segundo comunicado feito 

ao Presidente da República Juscelino Kubistschek, pelo presidente da 

Petrobrás Janary Gentil Nunes, que em trecho afirma: embora seja 

prematura qualquer apreciação quanto ao valor da ocorrência, é de se 

ponderar a localização favorável no que respeita às facilidades de 

aproveitamento e transporte, do possível depósito de óleo ali existente. 

Em função destes estudos geofísicos, foram perfurados pela Petrobrás, 

em 1956, os poços 2-G-1-RN (Gangorra) e 2-M-1-RN (Macau-RN), 

que mostraram indícios de hidrocarbonetos, sem, contudo, localizar 

intervalos de interesse comercial (Rodrigues Neto, 2007, p. 143). 

 

Adiante, o autor registra:  

 

Lembro que a população de Mossoró comentava, naquele ano, que os 

americanos encontraram petróleo e fecharam o poço para explorar no 

futuro. “Essa alegação aos americanos era feita em referência à equipe 

de Walter Link que chefiava a equipe de exploração e perfuração da 

Petrobrás”. Tudo fazia crer que o espírito do nacionalismo ainda 

estava vivo nos mossoroenses, por acreditarem nessa possibilidade. 

Como Gangorra, município de Grossos fica localizada entre a cidade 

de Mossoró e a praia de Tibau (local onde os mossoroenses 

freqüentam em veraneios), era o local dos trabalhos de perfuração pela 

Petrobrás e que foram presenciados pela população local os indícios 

de óleo deixados em torno do poço, o que motivou uma expectativa, e 

talvez uma certeza, da existência de petróleo na região. A existência 

de indicações de óleo na superfície era negligenciada, pois 

contrariavam os princípios básicos da ciência, sendo consideradas 

como simples ocorrência de petróleo imaturo, produto da fase 

precursora de sua formação, (Idem, 2007, p.143-144). 
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De fato, a Petrobrás considerou a existência de óleo nessa região apenas como 

simples ocorrência, sem maiores expectativas e encerrou as perfurações.  Mesmo com 

os resultados não favoráveis mediante as sondagens realizadas pela Petrobrás, o 

pesquisador Vingt-Un Rosado continuou na sua luta para conseguir que o Estado fosse 

contemplado com pesquisas para comprovar a existência de combustível fóssil 

(Petrobrás, 2005).  

Historicamente, foi com o planejamento (Plano de Metas) do governo de 

Juscelino Kubistscheck que, em 1956, começaram a acontecer mudanças econômicas e 

sociais significativas no Brasil. Com isso, houve fortalecimento da estrutura 

administrativa da Petrobrás e os investimentos em pesquisas para as descobertas de 

petróleo foram efetivados.  

Assim, no ano de 1965, a Petrobrás realizou outras pesquisas geológicas no 

Estado do Rio Grande do Norte, na região em direção a plataforma continental e 

concluiu que, “apesar dos fracos resultados antes obtidos, a Bacia Potiguar
16

 (quadro 3) 

tinha condições de gera petróleo e que, independente dos resultados obtidos, continuaria 

estudando a região” (Idem, 2005, p. 17).  

 

 

 

 

 

 

                                                           

16
 É o espaço geográfico ocupado pela indústria do petróleo no Rio Grande do Norte. Formada pelos 

estados do Ceará e o Rio Grande do Norte, ROCHA (2005). É a segunda maior bacia petrolífera do país, 

(Rodrigues Neto, 2007). 
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Quadro 3: Arcabouço Estrutural da Bacia Potiguar (RN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

         Fonte: www.scielo.br/img/revistas/rbg/v25s1 

 

Segundo Sobrinho (2006, p. 118), o setor do petróleo passou a ter uma renomada 

importância histórica a partir do século XX, devido a sua forte vinculação com o poder 

imperialista e com as crises do modo de produção capitalista. Para o autor, a Petrobrás 

desenvolveu-se, entre outros fatores, sob o processo de reestruturação produtiva, que 

trouxe “adoções de políticas de gestão da força de trabalho orientadas para redução de 

custos e para a precarização das condições de trabalho”. O autor define esse processo 

como um conjunto de inovações tecnológicas e organizacionais que atingiram o modelo 

de produção em vigor (Fordismo), cujos efeitos puderam ser sentidos nas mudanças da 

força de trabalho e nas relações entre firmas, a partir da década de 1980.  

Em 1973, começou a pesquisar a plataforma continental próxima a Macau e, em 

outubro desse mesmo ano, o primeiro campo petrolífero marinho foi descoberto com o 

poço 1-RNS-3, denominado de Campo Ubarana, no município de Guamaré, onde foram 

identificadas acumulações de óleo (petróleo) economicamente viáveis.  

Várias forma as evidências que apontavam a existência de petróleo na cidade de 

Mossoró:  
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(...) em outubro de 1975 e em maio de 1976, quando a companhia de 

Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte- CAERN perfurou poços, à 

procura de água, para abastecimento da cidade de Mossoró, observou-

se que a água que jorrava nas torneiras das residências saía associada 

com óleo negro (petróleo), fato ocorrido em 1976 e que se repetia. 

Outro fato, em setembro de 1979, que constatava a existência de 

petróleo, em terra, foi quando um poço perfurado para abastecer o 

Hotel Thermas, em Mossoró, jorrou água associada com petróleo, em 

suas dez piscinas, (Rodrigues Neto, 2007, p. 145). 

 

As instalações do Hotel Thermas em Mossoró dá início ao marco histórico sobre 

a existência de petróleo na cidade. Na década de  1970, o Estado idealizou  um hotel 

para a cidade de Mossoró, com 10 piscinas termais, como forma de beneficiar o turismo 

nesse municípío.  Porém, ao ser perfurado o poço, pela Companhia de Recursos 

Minerais do RN –CDRM, foi constatada uma grande presença de óleo junto às àguas 

das piscinas. A Petrobrás foi chamada para verificar essa ocorrência e perfurou o 

primeiro poço, o MO-14 (ao lado do poço perfurado por aquela companhia), no início 

de dezembro de 1979, cujo resultado indicou ser petróleo. Esse fsto histórico é bem 

retrato por Rodrigues Neto em sua tese de doutorado: 

Outras evidências da existência de petróleo, em terras potiguares, 

ocorreram em outubro de 1975 e em maio de 1976, quando a 

Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN 

perfurou poços, à procura de água, para abastecimento da cidade de 

Mossoró, observou-se que a água que jorrava nas torneiras das 

residências saía associada com óleo negro (petróleo), fato ocorrido 

em 1966 e que se repetia. Outro fato, em setembro de 1979, que 

constatava a existência de petróleo, em terra, foi quando um poço 

perfurado para abastecer o Hotel Termas, em Mossoró, jorrou água 

associada com petróleo, em suas dez piscinas, dias antes da sua 

inauguração marcada para 30/09/1979, (Rodrigues Neto, 2007, 

p.145) . 
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A partir dessa retrospectiva histórica, sabemos que o ponto culminante de 

referência dos investimentos da Petrobrás no Estado se deu após as descobertas do  

poço, o  9-MO-14-RN, perfurado nas proximidades do Hotel Thermas, em Mossoró, 

que originou o campo petrolífero da cidade e a produção terrestre do Estado do Rio 

Grande do  Norte. Esse acontecimento levou a Petrobrás a intensificar novas 

descobertas nos municípios de Alto do  Rodrigues, Areia Branca, Gov. Dix-Sept 

Rosado, Macau, Grossos e outros Municípios. Além dos campos terrestres, campos 

marítimos também foram descobertos com plataformas oceânicas que confrontam com 

os municípios de Guamaré e Areia Branca, (Rocha, 2005; Rodrigues Neto, 2007). 

Os depoimentos de alguns atores sociais que presenciaram a perfuração dos 

poços MO-13-RN e MO-14-RN são relevantes do ponto de vista da dinâmica 

econômica alcançada pela cidade e região, após as descoberta e investimentos da 

Petrobrás:  

Uma das maiores felicidades que eu tive na Petrobrás foi 

participar dessa descoberta, como geólogo acompanhante. (...) Depois 

tivemos descobertas na fazenda São João, em Alto do Rodrigues, 

então formamos um grupo de estudos exploratórios aqui na Bacia 

Potiguar. Este foi um passo importantíssimo, pois levou às 

descobertas em terra, colocando o nosso Estado entre os grandes pólos 

produtores de petróleo no Brasil (grifo nosso). Aníbal César Alves, 

geólogo, Mossoroense, (Petrobrás, 2005, p. 22). 

 

A primeira acumulação comercial de petróleo em campos terrestres 

foi encontrada em Mossoró, no poço MO-14, em 29 de dezembro de 

1979 (Localizado no Hotel Thermas). Essa descoberta foi o salto na 

contribuição para levar o estado à posição de maior produtor terrestre 

de petróleo do Brasil (grifo nosso). Fernando Lima, gerente geral da 

UN-RNCE, (Idem, 2005, p.25); 
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O registro desses depoimentos reafirma a crença do grande pesquisador e 

professor Vingt-Un Rosado, de que em solo mossoroense existia petróleo. Em 1965, ele 

já profetizava: 

Um dia as torres voltarão ao sagrado chão de Mossoró e dirão muito alto que 

JONH CASPER BRANNER, o sábio de Stanford, e LUCIANO JACQUES 

DE MORAIS, o grande geólogo patrício, estavam certos, absolutamente 

certos, quando há quarenta e três e trinta e nove anos respectivamente, 

falaram do petróleo mossorense, (Rosado, 1998, p. 227).  

 

As intensificações de novas pesquisas ocasionaram, em 1985, a descoberta na 

regiao de Mossoró, de um novo campo de petróleo, o campo de Canto de Amaro, que se 

estende do Municipio de Mossoró e Areia Branca, considerado atualmente o maior 

campo de petróleo terrestre do Brasil, (Rocha, 2005; Petrobrás, 2005; Rodrigues Neto, 

2007).     

A descoberta desse novo campo petrolífero fez com que a Petrobrás, dois anos 

após sua atuação na região, atingisse a produção de 83,1 mil barris por dia, elevando-se 

ainda mais nos anos posteriores. A partir de1994, o Rio Grande do Norte tornou-se o 

maior produtor terrestre de petróleo no Brasil, contabilizando 96,6 mil barris por dia.  

Uma melhor visualização da evolução do campo exploratório da Bacia Potiguar, 

no período de 1945 até 1979 (ano da descoberta e exploração do petróleo na cidade de 

Mossoró) pode ser verificada através do Quadro 1. Nele, podemos constatar as ações 

dos órgãos administrativos da cidade, do estado e da esfera federal (Petrobrás) para as 

descobertas do petróleo na Bacia Potiguar.  
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Quadro 2 – Fase de reconhecimento exploratório da Bacia Potiguar – 1945-1979 

 

DATA EVENTO 

1945-1949 Mapeamento geológico de reconhecimento (C.P.Q.) 

1951-1955 Levantamento sísmico de reconhecimento (Petrobrás). 

1956 Perfuração dos poços Gangorra-1 e Macau. 

1965 Aprofundamento das pesquisas e perfuração de novos poços 

1966 A Prefeitura de Mossoró perfura um poço para água que produz água misturada com óleo  

1967 A Petrobrás perfura o campo Panela do Amaro nº 1. Descoberta da existência de rochas 
geradoras. 

1966/1968 A Petrobrás realiza o mapeamento geológico do semi-detalhe da Bacia Potiguar. 

1970-1977 Levantamento gravimétrico e sísmico de detalhe e semi-detalhe do solo. 

1976 Criação do DIGUAR, até então a exploração era feita a cargo da RENOR (Região de 
Exploração do Norte), com sede em Belém. 

1979 Descoberta da primeira acumulação economicamente viável da perfuração do poço 9-
MO-13-RN, na cidade de Mossoró (perfurado para captação de água e encontrou 
petróleo). Perfurado o poço gêmeo 9-MO12-RN que até hoje ainda é produtor.  

      Adaptado de Rosado (1998). 

Neste sentido, a Petrobrás resolveu, após estudar minuciosamente a região, 

investir maciçamente no solo potiguar, mais especificamente na cidade de Mossoró, 

vindo a instalar-se definitivamente em 1980, “como ponto de apoio ao desenvolvimento 

das atividades de petróleo e gás natural da Bacia Potiguar”, (Rocha, 2005, p. 99). 

As plataformas Ubarana 2 (instalada em 1975) e a Ubarana 3(instalada no ano 

posterior) foram os primeiros investimentos da Petrobrás no Estado, além da construção 

da primeira usina eólica da Petrobrás, instalada no município de Macau, onde são 

geridos 1.800 kW de energia (equivalente ao consumo de uma cidade com 10 mil 

habitantes). O Estado também foi contemplado com projetos experimentais da produção 

de biodiesel, através de duas plantas construídas no município de Guamaré, (Rn 

Negócios, 2008). 

Concordamos com a posição de Rodrigues Neto (2007) sobre o dinamismo que a 

atividade petrolífera brasileira e exerce em uma determinada região, a partir das 

descobertas e exploração do petróleo. Pois, conforme já demonstrava Rocha (2005), a 

cidade Mossoró e regiões circunvizinhas foram modificadas em relação ao seu aspecto 

urbano, dado ao processo de crescimento e desenvolvimento econômicos que, induz as 

mais variadas transformações sociais, ao beneficiar comunidades com programas de 
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inserção social, entre eles culturais e artísticos; de preservação do meio ambiente; 

educacionais de profissionalização; de geração de renda; e, de esportes e lazer. 

3.1.2. Investimentos e crescimento socioeconômico da cidade de Mossoró. 

Na parte introdutória dessa tese registramos superficialmente alguns aspectos 

econômicos pertencentes à cidade de Mossoró (RN), sítio de nosso estudo e que agora 

merece ser mais bem pontuado para compreendermos a chegada do SENAI e do IFRN 

na cidade. 

 Em âmbito local, temos a dinâmica da atividade salineira, do agronegócio da 

fruticultura e do setor petrolífero como expressões atuais da seletividade capitalista no 

município de Mossoró e respectiva região, sob sua influência e dinamizadoras do seu 

mercado de trabalho, fazendo-a atuar  tanto na sua dinâmica local, quanto em nível de 

trabalho regional e/ou até mesmo nacional, se considerarmos as indústrias nacionais que 

vieram se instalar na cidade. Essas mudanças acontecem junto com o novo contexto da 

globalização de mercados, inserindo a cidade de Mossoró no circuito mundial de 

produção e circulação da mercadoria, com a exportação de petróleo, frutas tropicais e 

sal marinho. 

 Podemos registrar a década de 1980 como um marco introdutório do 

desenvolvimento local e que ampliou o mercado de trabalho formal de Mossoró, a partir 

dos incrementos trazidos pelo setor petrolífero na região, fomentando mudanças 

significativas na estrutura urbana e social da cidade e região circunvizinhas. Os dados 

do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE/ RAIS) apresentados na Tabela 1 mostra 

que o emprego formal é crescente para o município modalidade de trabalho significativa 

no que tange à transformação do modo de ganhar a vida da população. Dessa maneira, 

na década de 1980, no interior nordestino, o espaço mossoroense repercute, ainda que 
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em descompasso com o país, a lógica da regulação do trabalho com o crescimento do 

trabalho formal. 

TABELA 1. Estoque de empregos formais 

                                  Mossoró. Estoque de empregos formais. 1985- 2005 

ANO 1985 1991 1995 2000 2005 

Mossoró 12.928 19.630 28.465 27.110 39.876 

Fonte: Organização de Priscila Romcy (2010),  a partir dos dados do RAIS. 

 

 Em nossa reflexão, a leitura do crescimento do emprego formal da segunda 

maior cidade potiguar apresenta, historicamente alguns espaços privilegiados 

economicamente em detrimento de outros. Assim, na medida em que no âmbito 

nacional os espaços mais antigos e organizados, quanto à existência de um mercado de 

trabalho, sofrem o impacto das medidas de cunho neoliberal como a Precarização do 

trabalho, flexibilização e demais medidas prejudiciais à classe trabalhadora, Mossoró 

apresenta crescimento econômico, crescimento do número de empregos, fomento às 

infra-estruturas, instituições de ensino, etc. 

 Com o perfil de produção da região mossoroense influenciado por fatores 

exógenos e pautado na ciência e tecnologia, a demanda por mão-de-obra está mais 

seletiva pela necessidade de especialização dos empregados para este novo contexto. 

O projeto político pedagógico do IFRN, ainda na concepção de antigo CEFET, 

apresenta o perfil dos cursos da instituição direcionado para a qualificação profissional 

no sentido de atender aos setores da indústria mecânica, elétrica, de petróleo e de 

construção civil. 

 O jornal o Mossoroense, em sua publicação do dia 30 de outubro de 2007, traz 

um dado importante sobre a evolução do ensino profissional no Estado que merece ser 

analisado. A entrevista realizada com o gerente geral da Petrobras para o Rio Grande do 

Norte aponta que o fator educacional é significativo para os avanços da educação 
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tecnológica na cidade de Mossoró e região: “Nós criamos aqui um conhecimento nessa 

área de petróleo. A Petrobras está participando de várias iniciativas, não só em nível de 

graduação, mas tem participado também do Centro de Exames de Qualificação -

Cequal”.  

Embora saibamos que o petróleo passou a ter projeção na cidade  a partir da 

década de 1970, com as descobertas do Campo de Ubarana (1973), no Hotel Thermas 

(1979) em Mossoró e, em seguida, no Canto do Amaro
17

, a dinâmica econômica da 

região começou a despontar somente a partir de 1976, quando a produção de petróleo 

foi considerada significativa para o desenvolvimento do país e a comercialização do 

produto passou a projetar o Estado na produção nacional do Nordeste. Essa descoberta 

fez a produção de petróleo na Bacia Potiguar ter um crescimento acelerado em décadas 

distintas, conforme análise feita por Rodrigues Neto (2007), traduzidas mediante o 

gráfico1, abaixo.  

Gráfico 1- Produção de Petróleo na Bacia Potiguar- UN-RNCE – 1976-2000 

 
Fonte: Rodrigues Neto (2007, p.148) 

 

 

                                                           

17
 Esta região concentra hoje a maior produção de campo de petróleo terrestre do Brasil. O relatório da 

Petrobras indicou, em 2008, uma produção de 85 mil barris/dia deste produto. 
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Conforme as análises do autor, a produção de petróleo no Rio Grande do Norte 

foi crescente entre o período de 1976 a 1989. Entre os anos de 1990 e 1995 obteve uma 

média de 98 mil barris diários. A partir de 1996, manteve-se instável, na casa dos 100 

mil barris/dia. Essa condição redimensionou a estrutura econômica da região, no sentido 

das novas perspectivas econômicas ligadas ou não ao setor petrolífero, favorecendo o 

contexto social vigente. 

A presença do Estado na economia do Rio Grande do Norte, enquanto 

produtor de petróleo, ou como fomentador de investimentos para 

outras atividades econômicas, é de fundamental importância pelo 

caráter multiplicador na formação de renda e no nível de emprego, ao 

utilizar de alguns segmentos do setor terciário, indispensáveis as suas 

atividades produtivas. A implantação de uma nova matriz produtiva 

foi capaz de transformar a base produtiva e econômica do Estado, bem 

como criar novas alternativas para o surgimento de outras atividades 

econômicas ligadas ou não, ao setor produtivo (Rodrigues Neto, 2007, 

p. 150). 

De fato, a chegada da Petrobrás no Estado do Rio Grande do Norte 

redimensionou a vida socioeconômica até então ligada a agro-pecuária, baseada na 

produção do algodão, sal e pecuária. Segundo a própria empresa, a dinâmica trazida 

com a atividade petrolífera em um determinado centro geográfico gera crescimento e 

desenvolvimento econômicos, com conseqüências para o aspecto social, o meio 

ambiente, preservação ecológica, geração de renda, educação e profissionalização, 

esporte e lazer, entre outros fatores, (Petrobrás, 2005).  

A cidade de Mossoró passou a sediar as instalações definitivas da Petrobrás com 

o propósito de gerenciar as atividades da Bacia Potiguar, denominada de Comando do 

Ativo da Produção Mossoró – ATPO-MO, que abrange também os municípios de Areia 

Branca, Dix-Sept Rosado, Upanema, Felipe Guerra e as cidades de Icapuí e Aracati, no 

vizinho Estado do Ceará. Esse setor gerencia a produção de óleo e gás da área oeste 

dessa Bacia, (Rocha, 2005). 
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Esse acontecimento histórico, de cunho social, urbano e econômico transformou 

o cenário mossoroense devido ao acréscimo de pequenas, médias e grandes empresas, 

criadas e atraídas pelo mercado de prestação de serviços no ramo petrolífero. Na 

realidade, a chegada dessa empresa estatal trouxe inovações e riquezas, quer através da 

geração de empregos, quer mediante o pagamento de royalties
18

 desde 1993. Em agosto 

de 1977, entra em vigor a Lei nº. 9478 que trata do adicional correspondente a 1% do 

valor total de petróleo produzido por propriedade que possuem unidade de bombeio em 

suas terras. A regulamentação do pagamento da participação na produção de óleo e gás, 

a Petrobrás dá nova dinâmica à economia norte-rio-grandense, emergindo uma nova 

classe social:  

Enquanto os proprietários recebem sua participação pela produção, o 

Governo do Estado e os municípios onde há campos produtores 

recebem royalties. Esse dinheiro, desde que começou a ser pago, é 

uma garantia de desenvolvimento e de segurança à economia do 

Governo, de 15 municípios potiguares e dois cearenses, (Petrobrás, 

2005, p. 39). 

De acordo com dados da Agência Petrobrás de Notícias, a atividade de 

exploração e produção de petróleo e gás natural da Bacia Potiguar rendeu no ano de 

2008 ao Estado do Rio Grande do Norte R$ 379,27 milhões em royalties em que um 

total de noventa e cinco municípios são contemplados com esses recursos, com 

dezesseis em produção de petróleo e gás. A cidade de Mossoró liderou, em todo o ano 

de 2008, a lista dos municípios que mais recebeu esse beneficio, totalizando um volume 

de 26,38 milhões de reais, seguido do município de Macau que obteve um total de 23,65 

milhões de reais e a cidade de Guamaré contemplada com a quantia de 23,39 milhões de 

reais já no ano de 2008, (Tabela 2).   

                                                           

18
 Compensação financeira paga a Estados, municípios e proprietários de terra produtoras de petróleo e 

gás natural no Brasil. 
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Tabela 2: Repasse dos royalties ao RN, em 2008 

MUNICÍPIOS 

PRODUTORES 

VALOR 

PAGO  

EM 2008 (R$) 

VALOR PAGO  

EM 

DEZEMBRO 

(R$) 

Mossoró 26.382.449,45 2.085.017,39 
Macau 23.654.953,88 1.972.434,17 
Guamaré 23.397.768,23 1.917.185,92 
Areia Branca 11.255.294,54 754.822,89 
Apodi 4.755.153,88 352.453,56 
Alto do Rodrigues 4.434.026,45 312.973,64 
Serra do Mel 4.381.781,04 714.451,74 
Porto do Mangue 4.077.490,72 331.522,11 
Assú 4.004.788,30 321.103,35 
Pendências 3.919.533,12 291.888,93 
Gov. Dix-Sept Rosado 3.547.252,97 288.036,15 
Caraúbas 3.541.208,90 278.001,52 
Upanema 2.820.884,08 205.225,86 
Felipe Guerra 2.520.892,30 171.464,68 
Carnaubais 1.583.916,17 136.163,28 
Afonso Bezerra 63.469,53 5.351,58 

                              Fonte: Agencia Petrobrás de Notícias, 2008. 

 

Conforme dados fornecidos pela Gerência de Comunicação Empresarial, UN-

RNCE da Petrobrás, subscritos na tese de Rodrigues Neto (2007), elencamos algumas 

das contribuições para a mobilidade social do Estado e da cidade de Mossoró que 

merece uma melhor apreciação sobre os aspectos positivos em relação à chegada dessa 

fonte de economia para o município: Os investimentos no RN, no período de 1976 a 

2005, foram de US$ 15,5 bilhões de dólares; o número de Empresas prestadoras de 

serviços: Serviços foram de 586 (quinhentos e oitenta e seis) e Fornecedoras (ou 

compras) no total de 369 (trezentas e sessenta e nove), no ano de 2005; o número de 

empregos gerados em todo o Estado foi de 1.929 (um mil, novecentos e vinte e nove) 

empregos próprios e de 6.800 (seis mil e oitocentos) contratados ou terceirizados; e 

34.916 (trinta e quatro mil, novecentos e dezesseis) empregos indiretos; a participação 

especial nos Royalties na cidade de Mossoró, no período 2003-2005foi de 11 milhões de 

reais. 

Em relação aos projetos culturais, a cidade foi contemplada com a construção do 

Teatro Municipal Dix-Huit Rosado, em Mossoró e construção da Estação das Artes 

Eliseu Ventania. Nesse espaço cultural encontra-se o Museu do petróleo, visitado por 
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pesquisadores e interessados no estudo da história do petróleo e da Petrobrás no Rio 

Grande do Norte. 

3.2. Aspectos da melhoria da formação de mão-de-obra jovem 

Em relação à melhoria na formação de mão-de-obra para atender a demanda das 

empresas que vieram para a região de Mossoró, após a chegada da Petrobrás, houve um 

redimensionamento das atividades do SENAI, no que se refere à introdução de cursos 

na área de mecânica, manutenção e reparos de máquinas e ferramentas, segurança no 

trabalho, para atender uma demanda específica. Considerando o IFRN, houve uma 

interiorização dessa escola que estendeu um pólo de atuação em Mossoró, uma década 

após as instalações da Petrobrás, com o objetivo de atender às exigências do novo 

mercado de trabalho que despontava na região, (Relatório de Pesquisa, 2005). 

Segundo esse Relatório, o IFTRN Mossoró tem procurado formar cidadãos 

qualificados para atender às necessidades do mercado e suas expectativas profissionais. 

Em 2005, a maioria dos concluintes dos cursos técnicos (85%) inseriu-se no mercado de 

trabalho atuando, em sua maior parte (75%), na sua área de formação. Desde o período 

de sua atuação, a instituição já formou mais de dois mil alunos oriundos da cidade de 

Mossoró e toda região em seus diversos cursos, quais sejam: Segurança do Trabalho, 

Eletromecânica, Informática Industrial, Construção Civil, Operação e Produção P & 

GN, Construção Predial, Eletrotécnica, Mecânica, Desenvolvimento de Software, 

procurando sempre atender às exigências demandadas pelo novo paradigma de 

produção flexível. 
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RESULTADOS DA PESQUISA 

 

4.1. Análises e Perspectivas do Estudo  

 

A nossa análise privilegiou o período compreendido entre 1995 (uma década 

após a chegada da Petrobrás na cidade de Mossoró)
19

 até os diais atuais, por 

considerarmos a visibilidade das transformações sócio-econômicas da cidade e região, 

trazidas com as instalações definitivas da empresa nesse município.  

A escolha das entrevistas, mediante o uso de questionário semi-estruturado se 

justifica por acharmos que os informantes teriam maiores possibilidades de discorrer 

sobre a problemática proposta, sem fugir as nossas expectativas, por compreendermos 

que “é mais comum as pessoas aceitarem falar sobre determinados assuntos”, (Selltiz et 

alli, 1987, p. 644). Desta maneira, construímos nossas análises, sem fugir ou mesmo 

intervir nas respostas dos entrevistados. Concordamos com Staff (2008, p. 16), quando a 

mesma nos afirma que “a entrevista deve proporcionar ao pesquisado bem-estar para 

que ele possa falar sem constrangimento de sua vida e de seus problemas e, quando isso 

ocorre, surgem discursos extraordinários”. 

Assim, selecionamos cinco egressos do SENAI e cinco do IFRN que se 

encontram no mercado de trabalho, após a conclusão de cursos realizados nessas 

escolas, além de entrevistarmos dois professores dos cursos técnicos desses centros de 

formação profissional e tecnológica.  Dado os limites desta tese, centramos nossa 

análise sobre a qualificação necessária para o ingresso dos atores sociais no mercado de 

                                                           

19
 A Revista Petrobrás, em sua publicação comemorativa dos 25 anos de produção terrestre de petróleo na 

Bacia Potiguar, apresenta dados reais sobre o desenvolvimento da região, PETROBRÁS (2005). 
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emprego formal, a partir do ensino oferecido por essas duas entidades de ensino técnico, 

com a finalidade de verificar se os conteúdos dos cursos da área técnica estavam  em 

acordo com as perspectivas que o mercado de trabalho altamente competitivo e 

sofisticado.  

O mercado empresarial moderno deixa clara a existência de uma “nova” forma 

de ser e um “novo” perfil do trabalhador, a partir dos anos 90, principalmente no 

contexto brasileiro, em atendimento às necessidades de competitividade e, ao mesmo 

tempo, atendendo às empresas. 

As perguntas aos egressos tiveram o mesmo teor tanto para os formados pelo 

SENAI, quanto os do IFRN de Mossoró, uma vez que nossa preocupação esteve 

relacionada com a preparação para o mercado de emprego, a partir da formação 

profissional desses atores sociais nos cursos técnicos  oferecidos por essas entidades, 

bem como compreendermos que essa clientela, ao buscarem se qualificar, almejavam 

uma formação que garantisse sua inserção no mercado de trabalho. 

As perguntas direcionadas aos egressos foram formuladas com a intenção de 

conhecermos se o  currículo das disciplinas obrigatórias, principalmente, contemplava 

as necessidades do mercado local, regional e nacional das empresas prestadoras de 

serviço à Petrobrás. 

Os egressos, em sua maioria, realizaram cursos técnicos em Mecânica e 

Eletrotécnica, que são cursos muito solicitados pelas empresas devido às atividades de 

prestação de serviços a Petrobrás, especialmente e são oferecidos pelas duas instituições 

pesquisadas. A maioria dos respondentes afirmou escolher esse curso devido à escassez 

de mão-de-obra do setor das empresas prestadoras de serviço instaladas na cidade e 

também pelas oportunidades de tentarem um concurso público na Petrobrás para essa 

área, além de ser um curso voltado para a área industrial e pela facilidade de absorção 

no mercado de trabalho em Mossoró.  
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A pergunta sobre se eles encontraram ou não dificuldades em acompanhar as 

disciplinas dos cursos por eles escolhidos, os mesmos, em sua maioria, 8% disseram 

que sim, devido a ter de conciliar o tempo de estudo com o trabalho, mas nada que os 

desestimulassem a prosseguir na jornada, porque, segundo alguns depoimentos, os seus 

objetivos era mudar de vida e ingressar em alguma empresa de ponta na área do 

petróleo. No entanto, três entrevistados disseram que as dificuldades encontradas 

estavam relacionadas com a distância casa X escola, devido à localização do IFRN e 

também do SENAI. Mesmo assim, em seus depoimentos, deixaram evidentes que o 

esforço, as dificuldades, os obstáculos faziam parte do “processo”, porque o mais 

importante era poder “arrumar um emprego”. 

A questão que tratou das perspectivas de colocação no mercado de trabalho após 

a realização do curso técnico, todos os entrevistados foram unânimes em responderem 

que encontraram muitas facilidades, embora, em alguma empresa o salário não fosse 

muito atrativo, mas que não ficariam desempregados, apenas seria pouco remunerados. 

O único obstáculo que um ou outro relatou, diz respeito à competitividade nos 

processos seletivos, porque o número de vagas era inferior a demanda de candidatos. 

Nesse quesito, três egressos do IFRN, afirmaram estarem satisfeitos em poder escolher 

a empresa para trabalhar. Um dos entrevistados obteve aprovação em vários concursos 

públicos, sempre nas primeiras colocações, porém afirmou que esperou o resultado do 

concurso realizado para a Petrobrás, que era a empresa do seu sonho, o que não 

demorou muito para se tornar realidade. Hoje encontra-se fazendo o curso de formação 

da Petrobrás no Estado da Bahia. O mesmo disse agradecer ao IFRN, seus professores e 

“todo mundo que ali estava inserido”.
20

 

                                                           

20
 Esse profissional veio de uma classe menos favorecida. Contou-nos ser filho de um pai agricultor e 

mãe lavadeira, residente em um bairro afastado da cidade de Mossoró (RN). 
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Outra questão teve como ponto de análise a pretensão do trabalhador em fazer 

ou não carreira na empresa ou na área técnica escolhida e se vislumbrava alguma chance 

de crescimento profissional na empresa. Em sua maioria, os respondentes disseram que 

sim. Aqui merece destaque o seguinte depoimento de José Ivan Monte, hoje exercendo 

atividades de Técnico em Manutenção Mecânica da Petrobras e instrutor do SENAI- 

Mossoró (RN):  

Sim. Após concluir meu curso de técnico em manutenção 

mecânica, fui convidado para ser instrutor do SENAI e durante 

todo o tempo que ministro aulas, tive oportunidade de realizar 

concurso para Petrobrás, onde também obtive sucesso. Hoje 

trabalho na Petrobrás, ocupando o cargo de Técnico em 

Manutenção Mecânica, na função de programador e planejador de 

manutenção. 

Os entrevistados responderam que muitas foram às oportunidades de trabalho, 

mudanças de cidade, ao término de sua formação profissional. Um desses egressos 

afirmou sentir orgulho do diploma expedido pelo IFRN. Percebemos que realmente as 

políticas pedagógicas dos cursos técnicos do SENAI e IFRN estão em conformidade 

com o que o mercado espera dos profissionais ali formados. Este é um dado importante 

e merece registro por que reafirma toda a perspectiva teórica expressada pelos 

estudiosos da área da sociologia do trabalho, especificamente voltadas para a análise do 

reajustes dos modelos de qualificações que foram determinados pelo processo de 

organização do trabalho flexível (Hirata, 1994), que pressupõem uma maior capacidade 

de raciocínio lógico demandado do sujeito frente às necessidades do mercado de 

trabalho avançado. Vimos que o mundo do trabalho globalizado requer dos atores 

sociais um maior nível de formação educacional, por ser uma questão de sobrevivência 

das empresas nesse cenário competitivo.  
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Neste entendimento, cabe as instituições profissionais reestruturarem seus 

currículos, como também ampliarem as ofertas de cursos na área de inovações 

tecnológicas, de gestão e de qualidade para que as localidades onde a matéria-prima é 

basicamente extraída da natureza. 

Por fim, as respostas dadas a pergunta sobre as chances de empregabilidade em 

outras localidades geográficas na área da formação adquirida nos deixou satisfeitos 

porque, nesse ponto, tivemos a comprovação da nossa hipótese, de que a formação 

profissional adquirida dentro dos padrões internacionais de qualidade do ensino 

profissional é determinante para que os atores sociais possam atravessar fronteiras 

geográficas, sem, contudo ficar de fora do mercado de trabalho, no sentido de que, 

quando bem preparado o sujeito consegue inserir-se no mundo do trabalho formal. 

Serão sujeitos empregáveis, mesmo que o mundo do trabalho denote fragilidades, 

precariedades, entre outros fatores. Assim comprovamos que a formação profissional 

dos jovens egressos do IFRN e do SENAI de Mossoró (RN) tem sido suficiente para 

inseri-los nos postos de trabalho, gerados tanto pela Petrobrás quanto em outros setores 

da economia local e nacional.  

 Entramos em contato com alguns desses profissionais que hoje estão trabalhando 

nas empresas multinacionais instaladas na cidade de Mossoró, e que foram transferidos 

para outras filiais no Brasil e no exterior, onde a atividade da indústria do petróleo 

prevalece. Em uma de nossas conversas, perguntamos se estavam satisfeitos com o 

emprego e disseram que sim, apesar da distância familiar, os amigos e outras questões 

culturais afetassem a possibilidade de permanecerem nesses locais por um tempo maior. 

O que não podemos deixar de registra em nossas análises é a caracterização dos 

conteúdos curriculares dos cursos técnicos que tanto o SENAI de Mossoró (RN) quanto 

o Campus do IFRN, nesse local, tem contemplado. Entretanto, sabemos que a 

determinação, euforia e sonho no futuro maior, retirando-os da condição de filhos de 
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operários, classes menos favorecidas, entre outros condicionantes sociais tem motivado 

uma pequena parcela da população na sua preparação educacional para entrarem no 

mundo do trabalho oferecido pelas prestadoras de serviços à Petrobrás, no município e 

região. 

É interessante colocarmos que o papel da formação para o trabalho, na sociedade 

do conhecimento, deve considerar a exigência de identificações dos tipos de 

competências laborais que um dado setor demanda, (Poschmann, 2007).   

No entanto, sabemos que construir uma visão da formação profissional e do 

trabalho que ultrapasse o sentido da subordinação às restritas necessidades do mercado, 

contribua para o fortalecimento da cidadania dos trabalhadores e democratização do 

conhecimento em todos os campos e formas deve ser uma meta do sistema educacional 

em sua forma ampla. 

O outro lado das nossas perspectivas em relação ao tema da nossa tese teve como 

suporte prático as entrevistas realizadas com os professores dessas duas escolas. 

Escolhemos aqueles mais antigos na casa porque no nosso entendimento  vivenciaram o 

processo de mudanças nas bases curriculares determinadas pela reestruturação dos 

sistemas de ensino profissional no Brasil, em vigor deste a Lei de diretrizes e Bases 

(LDB), de 1996. 

Em relação a questão sobre o ponto de vista dos professores sobre o que o mercado  

de trabalho espera dos egressos dessa instituição de ensino, especialmente dos cursos 

técnicos que ela oferta, disseram que as empresas, hoje, almejam  um técnico capaz de 

tomar decisões, tenha liderança, mas, sobretudo conhecimento adequado de sua área de 

atuação. Em resumo, que não dominassem apenas as competências e habilidades 

específicas do curso, mas também que tivessem iniciativa e fossem proativos, com 

capacidade de liderança, entre outros requisitos semelhantes. Essa afirmação nos remete 
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aos estudos de Hirata (1994) sobre o novo perfil do trabalhador demandado com o 

modelo de organização do trabalho flexível. 

A análise sobre se o conteúdo programático atendia ou não a realidade do exercício 

da profissão, os professores do IFRN colocaram atendiam porque a instituição tem um 

programa de acompanhamento às empresas sobre as necessidades do mercado. Por isso, 

os currículos eram revistos periodicamente e a escola encontra-se reformulando o 

Projeto Político Pedagógico, em que são revistas algumas questões referentes à sua 

adequação frente o mercado da cidade e região. 

Em outro momento perguntamos se a escola dava oportunidades de seus docentes 

se capacitarem, se atualizarem. Tanto os professores do SENAI, quanto o IFRN se 

posicionaram de forma positiva.  O IFRN informou que existe uma política de 

capacitação e constantemente os professores e técnico-administrativos são liberados 

para cursos de especialização, mestrado e doutorado e que também oferece iniciativas 

de formação continuada.  

Em relação ao IFRN, tivemos a informação de que todos os professores e alunos 

participais do planejamento pedagógico anual desse Instituto. No que diz respeito às 

empresas, um dos docentes informou que elas participam indiretamente através de 

convênios, encontros, visitas e mesmo as ações de estágio tem contribuído para alterar 

algumas práticas das disciplinas: “Um exemplo disso é o fato de que por vezes os 

alunos fazem visitas à empresas da região e que os convênios com a Petrobrás e ANP 

tem proporcionado equipamentos para o treinamento dos técnicos que são formados no 

IFRN”, (depoimento de um dos entrevistados). 

O SENAI informou que a participação das empresas no planejamento pedagógico 

da instituição é mínina e que a Petrobrás participa na revisão dos planos dos cursos, se 

os mesmo estão atendendo suas expectativas e a das empresas prestadoras de serviços.   
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A última questão versou sobre o conhecimento, por parte dos docentes, sobre 

algum egresso que estivessem trabalhando em empresas nacionais de ponta, ou até 

mesmo alguma multinacional instalada em Mossoró. O SENAI se posicionou afirmando 

que alguns de seus alunos encontram-se muito bem financeiramente trabalhando em 

multinacionais e na própria Petrobras. O mesmo foi corroborado pelo s professores 

entrevistados do IFRN. 

Em síntese, ficamos satisfeitos com os resultado das nossas entrevistas, mesmo 

diante da limitação do tema da educação formal no Brasil e das dificuldades de ordem 

pessoais terem impedidos a realização de um estudo mais aprofundado, envolvendo um 

maior contingente  de alunos, docentes e empresários sobre as transformações sociais 

corridas na cidade de Mossoró e região que pudessem validar ainda mais nosso estudo. 

Em todo caso, ficam as observações dos leitores para um posterior aprofundamento 

das questões aqui suscitadas sobre a dinâmica do mundo do trabalho, a partir do avanço 

das inovações tecnológicas no contexto do mundo empresarial que o sistema capitalista 

atual propõem a classe trabalhadora em geral. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho objetivou analisar os condicionantes da formação profissional e 

tecnológica dos atores sociais egressos das escolas de formação profissional brasileira - 

SENAI-RN e IFRN – para verificar se atendiam se atendiam ou não às expectativas do 

mercado de trabalho altamente sofisticado, competitivo e incerto. O nosso recorte 

teórico tomou como referência o período das instalações da empresa Petrobrás na 

cidade de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte, no período compreendido entre 

1995 aos dias atuais. 

Os resultados aqui analisados e apresentados, tanto em nível teórico, quanto as 

análises práticas deixam em evidência a necessidade, por parte dos institutos de 

formação profissional e tecnológica, de reformulações curriculares semestrais e/ou em 

acordo com as mudanças de ordem econômica e social de um determinado contexto, por 

considerarmos que as novas posturas do mercado global, altamente competitivo, 

impõem aos sujeitos, nele inseridos, uma atualização contínua de saberes e 

competências, como fonte de sobrevivência no mercado de emprego, independente de 

sua formação profissional inicial. 

Do ponto de vista das instituições profissionais, podemos dizer que os 

conteúdos, competências e habilidades necessárias à formação do educando para sua 

inserção no mercado de emprego, imprimidas nas grades curriculares dos seus cursos, 

devem contemplar disciplinas da área comportamental, sobretudo, devido as incertezas 

advindas de um mercado altamente competitivo, individualista e incerto. Isto por 

considerarmos que o sujeito ao buscar uma escola técnica procura desenvolver 

conhecimentos, habilidades, valores e emoções que o conduzam a um exercício 
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profissional competente, em condições de oferecer-lhe um emprego ou melhorar seu 

desempenho profissional no emprego atual, (Zarifian, 2003). 

Algumas das respostas dos egressos dos cursos tecnológicos do IFRN, 

principalmente, nos alegraram por terem corroborado com o nosso pensamento de que a 

a formação dada por essa escola estar em acordo com os padrões de uma educação que 

prepara para as incertezas, para o imprevisível e, principalmente para lidar com as 

divergências culturais do nosso tempo, haja vista alguns dos entrevistados se 

encontrarem do outro lado do continente, trabalhando em empresas multinacionais de 

ponta no segmento petrolífero. 

Se, como apontou as estatísticas do Relatório 2005, 85% dos egressos do IFRN 

se encontram no mercado de trabalho e, desses, 75% atuavam na área de sua formação 

técnica, podemos afirmar que esse instituto tem procurado alinhar suas políticas 

pedagógicas de acordo com a demanda do mercado da região, principalmente do setor 

petrolífero e das empresas prestadoras de serviço em nível local, nacional e até global.  

Este fato tem correlação com as políticas implementadas pelo Parecer CNE/CEB 

Nº16/99, que estabelece o delineamento a ser seguido pelas instituições de ensino 

tecnológico sobre as competências para o trabalho. Segundo esse documento, os 

avanços da ciência e tecnologia geraram profundas mudanças no quadro legislativo 

brasileiro voltado para o ensino técnico. Sua principal premissa diz que as diretrizes 

propostas no documento não devem se esgotar em si mesmas, assegurando sempre a 

construção de currículos que propiciem a inserção e a reinserção profissional dos 

técnicos de nível médio no mercado de trabalho atual e futuro. 

 Alguns depoimentos dos egressos entrevistados  foram significativos para a 

comprovação dessas propostas; vale a pena ser aqui apresentado principalmente a do 

Técnico em Manutenção Mecânica, hoje funcionário da estatal Petrobrás. Ao responder 
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sobre as suas chances no mercado de trabalho, após o curso realizado no IFRN ele 

revelou:  

Após concluir o curso tive a oportunidade de realizar concurso para 

Petrobrás ocupando o cargo de Técnico em Manutenção Mecânica, 

na função de programador e planejador de manutenção. (...) 

Agradeço primeiramente a Deus, e seguida meu esforço, 

perseverança e dedicação e ao SENAI e o IFRN, por hoje trabalhar 

na maior empresa do Brasil. Considero que manter os 

conhecimentos atualizados na sua área, é quem mantém a sua 

empregabilidade no Brasil e no mundo, (Jorge Ivan Monte da 

Silva)
21

. 

 

Em relação às expectativas desses egressos sobre a sua inserção no mercado 

nacional, fora dos circuitos empresariais de Mossoró e região, Mizael, outro jovem 

entrevistado, assim se posicionou:  

A formação na área de elétrica industrial tem um campo muito 

amplo de atuação, desde a área de projetos elétricos e 

instrumentação industrial até a execução de trabalhos no âmbito 

civil e doméstico. Atualmente, moro em Aracaju-Se, e já tive 

propostas para trabalhar em Macaé-RJ e no Congo, (Mizael, grifo 

nosso). 

 

De fato, são depoimentos que nos levam a acreditar e confiar na formação 

profissional de dois dos mais antigos centros de formação profissional para o mercado 

empresarial brasileiro e com forte aceitação por parte da sociedade, uma vez a 

abrangência desses órgãos atinge todos os Estados da Federação, incluindo inúmeros 

municípios. 

Hoje, o IFRN, Campus de Mossoró encontra-se desenvolvendo um novo projeto 

político pedagógico, no qual estão sendo revistas algumas questões referentes à sua 

                                                           

21
  O entrevistado disse sentir-se  orgulho em registrar seu depoimento  nesse trabalho. 
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adequação à realidade do mercado de trabalho da cidade, da região e também 

considerando o contexto internacional voltado não somente para atuação da indústria do 

petróleo, mas também em conformidade com os avanços da tecnologia.  

Outro dado importante a ser colocado nas nossas considerações finais é trazido 

com o relatório geral da Petrobrás do ano de 2007. Segundo esse documento, essa 

empresa estatal com um volume de investimentos na ordem de 131 milhões de reais 

para o CENPES (Centro de Pesquisas da Petrobrás), onde 62 (sessenta e dois) novos 

convênios com 28 instituições no país (com destaque para a Universidade Federal do 

Rio de Janeiro-UFRJ) para pesquisas em tecnologia e inovação do produto, além da 

implantação de novos projetos de educação e treinamento, com o propósito de capacitar 

cada vez mais sua força de trabalho. 

Em suas justificativas, a empresa aponta que são recursos para garantir 

profissionais capazes de dar suporte a seus projetos e planos de investimentos nas 

empresas prestadoras de serviço. Isto comprova que é uma empresa comprometida com 

a formação inicial e continuada de seus recursos humanos. Afirma ainda ter sido a 

principal parceira do Governo Federal do Plano Nacional de Qualificação no Programa 

de Mobilização da Indústria Nacional do Petróleo e Gás – PROMIMP, cujos 

investimentos, nesse projeto, foram de 40 milhões de reais. Uma das vantagens do 

programa foi o oferecimento de bolsas-auxílio e cursos gratuitos em 80 (oitenta) 

instituições de 17(dezessete) Estados, onde mais de 25 mil alunos já concluíram cursos 

ou estão participando dos mesmos, (Petrobrás, 2007). 

Como vimos no desenvolver desse trabalho, a cidade de Mossoró foi incluída 

nesse programa e teve um alto índice de participantes, mediante o convênio firmado 

também com o IFRN, SEBRAE e SENAI. 

Ao analisarmos as questões sobre as novas competências exigidas pelo mercado 

de trabalho atual, concordamos com Zarifian (2003, p. 11) quando o autor retrata que o 
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modelo atual das qualificações impostas para o sujeito que busca sua inserção no 

mercado de emprego, leva em consideração o fato de que “quem aprendeu deve saber 

porque está fazendo dessa maneira e não de outra, e (deve) aprender que existem outras 

tantas formas para esse mesmo processo”. 

  Neste sentido, esperamos que este trabalho  possa contribuir para uma maior 

reflexão sobre os impactos que as novas tecnologias trazem para o contexto da 

formação técnica e profissional, no que diz respeito a necessária e contínua 

reformulação de bases curriculares dos cursos técnicos existentes no país, em 

conformidade com as transformações trazidas com as inovações tecnológicas em todas 

as áreas do conhecimento. 

No que diz respeito aos avanços econômicos trazidos para a cidade de Mossoró, 

nosso sítio de pesquisa, os impactos econômicos e sociais no trabalho, com a geração de 

empregos diretos, indiretos e terceirizados, trouxe um cenário onde se procurou 

acompanhar o sonho da existência do petróleo, que é o imaginário social, desde a 

segunda metade da década de 1940, conforme nos mostrou a exaustiva pesquisa de 

Rosado (1998) aqui posta em riqueza de detalhes. 

Além de toda essa abordagem sobre a inserção no mercado de trabalho dos 

egressos do IFRN e do SENAI no município de Mossoró e região, podemos dizer 

também que o imaginário social ou o sonho do petróleo, na cidade de Mossoró está 

concretizado nas possibilidades criadas pelas atividades petrolíferas, através da oferta de 

empregos diretos ou indiretos e  das transferências de royalties para a cidade. Isso tudo 

significou o surgimento de um novo grupo social (atingido por aqueles beneficiários de 

terras produtoras de petróleo, principalmente) e mais  impostos recolhidos ao município.  

Neste sentido, surge uma dinâmica social mais intensa, favorecendo novas 

perspectiva de vida para sua população, uma vez que são inúmeros os benefícios as 

atividades petrolíferas oferecem, em termos energéticos, tais como: derivados do 
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petróleo, gás natural, gás liquefeito (gás de cozinha), querosene de aviação e energia 

gerada por termoelétrica, que possibilitam o surgimento de novas atividades industriais, 

em Mossoró, na região e no Estado do Rio Grande do Norte. 

No entanto, sabemos que o desenvolvimento econômico e social de uma região e 

de uma nação não está somente voltado para as questões de um ensino profissional de 

qualidade, ela é muito mais ampla, atingindo outros parâmetros de uma educação mais 

geral, voltada para a formação da cidadania plena, onde os cidadãos possam opinar e 

dialogar com os pares políticos, econômicos e fazer uma sociedade mais justa, mais 

organizada politicamente e mais humana. 

Como nosso recorte teórico esteve voltado para uma esfera da educação, dita 

profissional e voltada para a sua dinâmica frente ao contexto empresarial, reconhecemos 

nosso limite teórico aqui evidenciado, no sentido de não expandir sobre o tema da 

educação. Nossa preocupação foi em analisar a abordagem de educação por 

competências que, progressivamente, ganhou espaço entre as reformas educativas de 

todo o mundo e, concomitantemente, também entre os acadêmicos e teóricos nacionais 

e internacionais da área de educação.  

Neste sentido, apesar dessas limitações, podemos dizer que o ensino técnico e 

profissional dessas duas escolas de ensino profissional tem preparado, não totalmente, 

mas de forma satisfatória, um contingente de atores sociais, principalmente os mais 

jovens, para competirem e se inserirem no mercado de emprego em constantes 

mutações, ocasionadas pelas incertezas do sistema capitalista de produção. 

Os resultados da pesquisa apontam que estamos diante de duas fortes instituições 

de ensino tecnológico e profissional brasileira e que são respaldadas pelas empresas de 

ponta, como é o caso da Petrobrás e suas contratadas, em relação ao nível de seus 

formandos.
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PONTÍFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÂO PAULO 

PROGRAMA DE ESTUDOS PÓS-GRADUADOS EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

RUA: MINISTRO GODÓI, 969 – PERDIZES – SÃO PAULO – SP – CEP: 05015-001 – SALA 4E20 

 

 

Pesquisa: Formação profissional e mercado de trabalho: Um estudo da Petrobrás por 

meio das empresas prestadoras de serviços. 

Doutoranda: Neófita Maria de Oliveira 

Público alvo: Egressos do IFRN-RN 

 

Questões: 

1ª) Qual o curso técnico que você participou junto ao IFRN  de Mossoró? Por que você 

escolheu esse curso? 

Resposta:  

 

2ª) Quais as dificuldades encontradas no decorrer do curso? 

Resposta: 

3ª) Você encontrou facilidade para se colocar no mercado de trabalho? 

Resposta:  

4ª) Você pretende fazer carreira na empresa ou na área escolhida? Vê chances de 

crescimento profissional? 

Resposta: 

5ª)  Você  teve outras chances de trabalho após a formação adquirida? 

Resposta: 

5ª) A formação adquirida lhe oportuniza e/ou oportunizou  chances de empregabilidade 

em outras localidades geográficas na área de sua formação profissional? Descreva. 

Resposta: 
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UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÂO PAULO 

PROGRAMA DE ESTUDOS PÓS-GRADUADOS EM CIÊNCIAS SOCIAIS 
RUA: MINISTRO GODÓI, 969 – PERDIZES – SÃO PAULO – SP – CEP: 05015-001 – SALA 4E20 

 

Pesquisa: Formação profissional e mercado de trabalho: Um estudo voltado para 

atuação da Petrobrás na cidade de Mossoró (RN), por meio das empresas prestadoras de 

serviços. 

Doutoranda: Neófita Maria de Oliveira 

Público alvo: Professores do IFRN 

 

Questões: 

1ª) Quais as disciplinas que você ministra? Há quanto tempo leciona nesta instituição? 

 

 

2ª) O que você acha que o mercado de trabalho espera dos egressos dessa instituição de 

ensino, especialmente dos cursos técnicos que ela oferta? 

 

 

3ª) O conteúdo programático das disciplinas por você lecionadas atende às necessidades 

do mercado de trabalho? 

Resposta SIM – Este conteúdo é revisto periodicamente? 

Resposta NÃO – Você tem liberdade para mudar o conteúdo? Por quê? 

 

 

4ª) Como você vê a política da instituição para um futuro próximo? Isto é, ela está 

planejando suas atividades pedagógicas de acordo com as incertezas do mercado de 

trabalho? 

 

5ª) A  instituição oferece oportunidades para vocês se capacitarem e/ou se atualizarem? 

 

 

6ª) Você participa do planejamento pedagógico? E os alunos? E a Petrobrás ou outra 

empresa, também tem participado? 

 

7ª) você conhece algum egresso que esteja trabalhando em alguma dessas empresa: 

Vipetro, Halliburton ou Schlumberger? 
 

 

 

Muito obrigada pela sua colaboração. 

 


