
INTRODUÇÃO 

 A pesquisa sobre instituições escolares vem crescendo no meio 

acadêmico, sobretudo desde os anos 90. Nosella e Buffa (2009) demonstram a 

sua relevância atual no âmbito da história da educação. 

 A escola SENAI de Jundiaí “Conde Alexandre Siciliano” foi a escolhida 

para a pesquisa, por sua relevância histórica no ensino profissional da cidade 

e nacionalmente. O ensino técnico profissional no contexto da cidade de 

Jundiaí apontou a possibilidade de várias investigações sobre a 

industrialização, o modelo de trabalho exigido por ela, bem como sobre a 

formação do próprio trabalhador. É nesse quadro que a pesquisa situou as 

origens da instituição SENAI e seus primeiros anos de funcionamento. 

 O processo de industrialização da cidade de Jundiaí relaciona-se, é claro 

com o processo de industrialização do país. A pesquisa, portanto, levou em 

conta as relações do local com o nacional, mas se distinguiu pela busca de 

evidências das especificidades do SENAI-Jundiaí e da própria cidade. As 

questões que orientam a pesquisa são as seguintes: quais as origens da 

instituição escolar?; qual foi a sua estrutura organizacional?; como se 

desenvolveu o seu modelo de ensino e aprendizagem? E, qual foi a cultura 

escolar desenvolvida no período de 1944 a 1961? Espera-se contribuir para 

com a escrita da história da própria  instituição bem como da história das 

instituições escolares.   

METODOLOGIA 

 A pesquisa teve início com o levantamento da bibliografia pertinente ao 

tema e das fontes primárias buscadas na instituição, na Biblioteca Municipal 

“Prof. Nelson Foot” e no Museu “Solar do Barão”. Foram encontrados 

documentos institucionais de natureza diversa e publicações veiculadas na 

imprensa local. 

 O conjunto das fontes foi analisado, classificado e selecionado de forma 

crítica, de modo a se construir uma narrativa histórico-educacional da 

instituição e suas relações com a cidade. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A pesquisa mostrou que a cidade de Jundiaí, em 1944, já possuía 

indústrias em crescente expansão, contando também com uma ferrovia e 
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CONCLUSÃO 

 Sanfelice (2006) diz que ao se produzir um trabalho historiográfico das 

instituições escolares interpreta-se o sentido daquilo que elas instituíram, 

formaram, educaram, instruíram, criaram e fundaram, enfim, o sentido da sua 

identidade e da sua singularidade. 

 Com a realização deste trabalho, pode-se concluir que a sociedade de 

Jundiaí identifica traços de sua própria história na instituição SENAI e a 

reconhece como formadora de mão-de-obra qualificada para as principais 

indústrias da cidade e região. 

 O sucesso desta instituição com seus mais de 60 anos de credibilidade e 

tradição devem-se a sua aproximação das indústrias. Nela, o aprendiz, 

juntamente com seu ofício, incorpora também um determinado ethos 

profissional, ou seja, uma maneira de se portar na fábrica como operário. Isso 

se deve ao fato de o SENAI possuir uma metodologia específica de ensino, as 

Séries Metódicas de Ofício, que apresenta traços tayloristas: a racionalização 

dos métodos de ensino industrial e do próprio trabalho.  
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um Núcleo de Ensino Ferroviário, fatores que contribuíram para com a 

chegada do SENAI na cidade. 

 O SENAI de Jundiaí “Conde Alexandre Siciliano” encontrou boa 

receptividade por parte dos industriais e do Rotary Clube, ambos articuladores 

da sua instalação, bem como pelas autoridades públicas da cidade. A 

população reconheceu a instituição como uma oportunidade de estudos e 

qualificação para seus trabalhos e o SENAI passou a se relacionar com outras 

instituições educativas.  


