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RESUMO:  

Este artigo apresenta concepções sobre o processo de avaliação do ensino-aprendizagem dos 

alunos dos Cursos de Capacitação em Segurança Industrial, especificamente o Curso Básico 

de Segurança de Plataforma – CBSP, desenvolvido pela empresa de treinamento e 

consultoria Sampling Planejamento e Assessoria de Segurança Industrial LTDA, obrigatório 

para as atividades desenvolvidas na Indústria de Petróleo e Gás da Bacia de Campos, 

localizada no município de Macaé – RJ/ BR.  
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ABSTRACT:  

This paper presents conceptions about the Qualification Courses in Industrial Safety 

evaluation of teaching-learning students process, specifically the Platform Safety Basic 

Course - CBSP, developed by the training and consulting company Sampling Planejamento 

e Assessoria de Segurança Industrial LTDA, required for activities developed at Petroleum 

and Gas Industry in Campos Basin, located in the municipality of  Macaé – RJ/ BR.   
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1. INTRODUÇÃO  

    

O presente artigo pretende ressaltar reflexões sobre o processo ensino- 

aprendizagem dos Cursos de Capacitação em Segurança Industrial para a Indústria de 

Petróleo e Gás – Bacia de Campos, especificamente o Curso Básico de Segurança de 

Plataforma – CBSP. Esta análise se baseia na rotina da empresa de treinamento e consultoria 

Sampling Planejamento e Assessoria de Segurança Industrial LTDA, de modo a investigar e 

intervir na relação ensino-aprendizagem dos alunos matriculados nas turmas de CBSP.  

Para entendermos, iniciaremos nossa discussão a partir da segurança industrial  

como requisito fundamental às atividades produtivas. A segurança industrial tem por objetivo 

minimizar os riscos inerentes à indústria, prevenindo acidentes de trabalho, sendo uma área 

multidisciplinar que requer uma gestão dos processos produtivos. Os principais riscos na 

indústria estão associados aos acidentes, os quais podem ter um importante impacto 

ambiental e prejudicar regiões inteiras para além da própria empresa onde ocorrem os 

sinistros.   

As Normas Regulamentadoras - NRs, no Brasil, têm por finalidade  

regulamentar e fornecer orientações sobre procedimentos obrigatórios relacionados à 

segurança e medicina do trabalho. Neste contexto, a segurança industrial, de acordo com as 

Normas Regulamentadoras - NRs, é obrigatória pelas empresas privadas e públicas e pelos 

órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos Poderes 

Legislativo e Judiciário, que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do 

Trabalho - CLT. (MTE, 2013)  

A Norma Regulamentadora NR30 estabelece requisitos mínimos de Segurança  

e Saúde no Trabalho Aquaviário. Segundo a NR30, seu objetivo é regular a proteção 

obrigatória contra acidentes e doenças profissionais, facilitar os primeiros socorros a 

acidentados e alcançar as melhores condições possíveis de segurança e saúde aos 

trabalhadores aquaviários. (MTE, 2013)  

Destarte, a segurança industrial nas atividades desenvolvidas no ambiente  

marítimo, seguindo a linha de salvaguarda da vida humana no mar, é regulamentada através 

das Normas da Autoridade Marítima - NORMAM.  

Neste contexto, compete à Marinha do Brasil, através da NORMAM 24,  

estabelecer normas para o credenciamento de instituições, para ministrar cursos relativos à 

salvaguarda da vida humana no mar e à segurança e proteção de navios e instalações 
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marítimas contribuindo para o cumprimento das atribuições legais da Autoridade Marítima 

Brasileira (AMB). (NORMAM 24, 2013)  

 De acordo com a NORMAM 24, conforme definido pela Diretoria de Portos e Costas (DPC) 

da Marinha do Brasil, o Curso Básico de Segurança de Plataforma - CBSP tem como 

propósito geral qualificar o aluno, não aquaviário, para as tarefas a bordo de Unidades 

"Offshore", dando-lhe conhecimentos básicos sobre medidas de segurança a bordo. Insta 

salientar que estas recomendações baseiam-se nos itens 5.2 e 5.3 e Tabelas 5.3.1 e 5.3.5 da 

Resolução A.891(21) de 25/11/1999, da Organização Marítima Internacional, em 

complemento ao que é exigido pela Convenção STCW-1978, como emendado, e pelo Código 

STCW-1978, como emendado, como veremos a seguir. (NORMAM 24, 2013)  

            A Sampling, empresa voltada para as atividades de capacitação em segurança  

industrial, desde 1993 no mercado, oferece soluções para atender aos requisitos legais e 

normativos em Segurança, Meio Ambiente, Saúde e Qualidade (SMSQ).   

  

“A Sampling vê na capacitação em segurança industrial mais que um 
segmento de mercado, mas uma responsabilidade social. Por isso, investe 
pesado para oferecer um treinamento de qualidade que valorize a vida de 

seus treinandos”. (SAMPLING..., 2013)  

  

             Nosso desafio, no contexto da capacitação em segurança industrial é analisar o  

processo ensino-aprendizagem desenvolvido pela Sampling. Portanto, compreender em que 

medida esta relação se consolida para uma prática segura no ambiente de trabalho, a partir 

dos conhecimentos adquiridos durante o Curso Básico de Segurança de Plataforma - CBSP 

para os trabalhadores que atuam em regime offshore.  

            Guimarães (1995) coloca que é necessário o exercício da práxis na educação,  

pois apenas a ação gera um ativismo sem profundidade, enquanto que a reflexão gera uma 

imobilidade que não cumprirá com a possibilidade transformadora da educação. Assim, a 

solução seria realizar um verdadeiro diálogo entre a atitude reflexiva e com a ação da teoria 

com a prática, ou seja, o pensar com o fazer. Este processo fortalece o homem e o possibilita 

interferir na realidade  

        A seguinte frase de Paulo Freire (1983) parece bem apropriada ao conceito  

exposto:  

  

“O homem é um ser de relações. A cultura é o reflexo do processo criativo 
do homem e este processo criativo o torna um agente de adaptação ativa e 
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não de uma acomodação. Essa concepção distingue natureza de cultura, 
entendendo a cultura como o resultado do seu trabalho, do seu esforço 
criador. Essa descoberta é a responsável pelo resgate da sua autoestima, 
pois, tanto é cultura a obra de um grande escultor, quanto o tijolo feito pelo 
oleiro. Procura-se superar a dicotomia entre teoria e prática, pois durante o 
processo, quando o homem descobre que sua prática supõe um saber, 
conclui que conhecer é interferir na realidade, percebe-se como um sujeito 

da história”. (FREIRE, 1983).  

  

  

2. DESENVOLVIMENTO  

  

2.1.  A SALVAGUARDA DA VIDA HUMANA NO MAR: UMA BREVE 

CONCEITUAÇÃO  

  

“Conhecer e saber usar os preceitos da segurança no mar como requisitos 
essenciais para enfrentarmos, com êxito, eventuais emergências ou 

dificuldades em nossas singraduras”. (BARROS, 2001)  

  

      A utilização das águas sejam marítimas, lacustres ou fluviais, remetem às  

primeiras civilizações, pois se constituem meios excelentes para o transporte de cargas e 

pessoas. Todavia, os elementos naturais e condições adversas encontradas nesses meios, 

tornam essa atividade extremamente perigosa. O histórico de navegação mundial através dos 

tempos revela que o mar ceifou muitas vidas e no passado qualquer emergência significava 

morte. Até nos dias de hoje, ainda se perdem vidas, mas a grande maioria por inobservância 

das regras de segurança estabelecidas. (SAMPLING, 2013)  

Em 15 de abril de 1912, o Titanic afundou matando 1.475 pessoas. Uma análise  

das possíveis causas desse acidente constatou que um dos principais fatores estava na 

qualidade da chapa utilizada na sua construção. A partir daí a legislação foi se aprimorando 

para garantir a salvaguarda do homem no mar.   

              Portanto, sendo a navegação uma das atividades humanas mais importantes e,  

na mesma proporção, muito perigosa, e para melhorar o desempenho de segurança e proteção 

ambiental na indústria marítima, foram desenvolvidas regulamentações internacionais que 

são seguidas pelos países.  Inicialmente em 1948, uma convenção internacional de Genebra, 

criou a Inter-Governmental Maritime Consultative Organization - IMCO, que em 1982 

tornou-se International Maritime Organization - IMO.  

        Em 1958 a Convenção IMO, embora não regulamentada com este nome,  
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tornou-se mandatória, objetivando:   

“prover a cooperação técnica entre os governos no campo da 

regulamentação e práticas operacionais envolvendo aspectos 

técnicos que possam afetar o desempenho do comércio internacional, 

encorajando e facilitando a adoção de normas que contribuam para a 

garantia da segurança marítima, eficiência da navegação, prevenção 

e controle da poluição proveniente dos navios.” (SAMPLING, 

2003).  

No nosso país as regras de salvaguarda da vida humana no mar são de  

responsabilidade da Marinha do Brasil, que as desenvolve tomando como requisito mínimo 

as convenções e normas internacionais ratificadas pelo Brasil. As principais regras nacionais 

que versam sobre esse assunto estão nas Normas da Autoridade Marítima -  

NORMAM.  

  

“a salvaguarda da vida humana no mar e a da navegaçãonão é tarefa apenas 
da responsabilidade da Marinha do Brasil, mas de todos que, direta ou 

indiretamente, estejam envolvidos com a navegação”. (BARROS, 2001)  

  

Ao tratarmos de segurança no mar, é importante partirmos da premissa de que a  

navegação impõe um perigo associado, derivado do fato de que se desenvolve em um meio 

não propício à vida humana, portanto, este tema é de extrema importância.   

Segundo BARROS (2001), a segurança no mar pode ser definida com uma frase  

curta, porém extremamente abrangente: “Segurança é simplesmente, levar tudo a bom termo, 

fazendo tudo certo e sabendo tudo que deva ser sabido.” (BARROS, 2001)  

Destarte, ao embarcar em qualquer unidade marítima, deve-se rapidamente  

familiarizar-se com os meios, regras e procedimentos de emergência de bordo, para que a 

tripulação possa trabalhar tendo em mente um mesmo objetivo ao lidar com as diversas 

condições que se apresentam. Toda pessoa embarcada deve se interessar e deter 

conhecimento atualizado acerca dos assuntos ligados aos conceitos de salvatagem, 

adquiridos no Curso Básico de Segurança Pessoal - CBSP, tais como regras e procedimentos 

de segurança, técnicas de sobrevivência e equipamento que contribui para a garantia de sua 

integridade física e psicológica no mar.  
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2.2.  CURSO BÁSICO DE SEGURANÇA DE PLATAFORMA - CBSP:  UM 

PANORAMA  

  

O Curso Básico de Segurança de Plataforma – CBSP, de acordo com as 

recomendações da Organização Marítima Internacional e em complemento ao que é exigido 

pela Convenção STCW-1978, tem como propósito qualificar o aluno, não aquaviário, para 

as tarefas a bordo de unidades offshore, dando-lhe conhecimentos básicos sobre medidas de 

segurança a bordo. (NORMAM 24, 2013)  

O CBSP em sua estrutura curricular 04 módulos, perfazendo uma carga  

horária total de 40h/a, compreendendo conhecimentos teóricos e práticos, e avaliação 

teórica e exercícios práticos. Os módulos são organizados nas seguintes disciplinas: 

Segurança Pessoal e Responsabilidade Social; Primeiros Socorros Elementar; Prevenção 

e Combate a Incêndio; Técnicas de Sobrevivência Pessoal e Procedimentos de 

Emergência.  

A metodologia do curso será composta de aulas teóricas e de participações  

práticas nos assuntos de sobrevivência, primeiros socorros e combate a incêndio, podendo 

partes dessas ser aplicadas a bordo. Na impossibilidade, poderá ser feito em local 

apropriado que apresente condições de realizar o que se exige nas disciplinas.  

No que tange às técnicas de ensino, nas aulas expositivas deverão ser  

utilizados recursos instrucionais adequados ao objetivo da aprendizagem, como: filme, 

vídeo, foto, esquemas e plantas de vários tipos de plataformas, visando aproximar o aluno 

da ambiência a bordo. As partes práticas das disciplinas serão realizadas em áreas 

adequadamente preparadas com: equipamentos individuais para cada aluno; instrutores e 

monitores preparados; segurança do evento; e apoio e socorro no local. Os alunos serão 

orientados em relação à segurança e vestimentas apropriadas para as aulas práticas de 

combate a incêndio e salvatagem.  

Ainda, em relação à avaliação, são observados os critérios de frequência e  

grau (nota). Cabe ao aluno uma frequência às aulas e às atividades práticas obrigatórias, 

sendo o mínimo de 90% de frequência no total das aulas ministradas no curso. A 

aprendizagem do aluno será aferida por meio de uma avaliação teórica versando sobre os 

conteúdos de todas as disciplinas. Na avaliação teórica será utilizada uma escala de 0 

(zero) a 10 (dez), com aproximação a décimos. O instrutor fará avaliações da 

aprendizagem do aluno no desempenho das atividades práticas realizadas no decorrer dos 
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treinamentos. Na avaliação das atividades práticas será atribuído conceito satisfatório ou 

insatisfatório.   

A aprovação se dará ao final do curso onde o aluno aprovado fará jus a um  

certificado de acordo com modelo previsto em NORMAM específica, registrado e assinado 

pelo representante da Autoridade Marítima da área. Será considerado aprovado o aluno que: 

obtiver nota igual ou superior a 6,0 (seis), em uma escala de 0 a 10 (zero a dez) na avaliação 

teórica e alcançar o conceito satisfatório nas atividades práticas; tiver a frequência mínima 

exigida (90%).  

Caso o aluno não cumpra as condições descritas nas alíneas acima, será  

considerado reprovado. (SAMPLING, 2013)  

  

2.3.  A EDUCAÇÃO E O PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM:  UMA 

INTRODUÇÃO AO TEMA  

  

De acordo com Jacobi (1999) para se realizar um processo de educação, é  

preciso que se crie um conceito de interesse geral que se fortalece à medida que a cidadania 

e a dimensão da educação para uma cidadania ativa são assumidas como aspectos 

determinantes na multiplicação da prática participativa nos processos decisivos de interesse 

público.  

Segundo Loureiro et al (2002), mudanças de paradigma requerem mudanças de  

atitude. Assim o processo de participação só se concretiza através do conhecimento de sua 

causa, o acesso à informação, especialmente de grupos sociais mais excluídos, pode-se 

promover as mudanças comportamentais necessárias para possibilitar uma atuação mais 

orientada para o interesse geral. Cidadãos bem informados, ao se assumirem enquanto atores 

relevantes têm mais condições de pressionar autoridades, assim como, de se motivar para 

ações de corresponsabilidade e participação comunitária (JACOBI, 1999).  

Freire (2002) desenvolve a práxis educativa através da dialogicidade como  

processo de reflexão e ação na construção do conhecimento, é fundamental para intervir na 

realidade e promover a mudança levando à cidadania, o que implica um movimento dialético 

entre o desvelamento crítico da realidade e a ação social transformadora, segundo o princípio 

de que os seres humanos se educam reciprocamente e mediados pelo mundo.  

        Assim, a educação para ser efetiva não pode ser algo verticalizado do tipo  
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educador-educando, mas sim reflexivo, construído, como afirmou FREIRE (1983):   

  

“Deste processo, advém um conhecimento que é crítico, porque foi obtido 
de uma forma autenticamente reflexiva, e implica em ato constante de 
desvelar a realidade, posicionando-se nela. O saber construído dessa forma 
percebe a necessidade de transformar o mundo, porque assim os homens se 

descobrem como seres históricos”. (FREIRE, 1983)  

  

           Destarte, o processo de transformação da capacitação de caráter unicamente  

finalista para uma noção mais abrangente de aprendizagem recebeu de autores como Paulo 

Freire e Malcom Knoweles, contribuições importantes para o aprofundamento das diversas 

formas de aprendizagem, com a quebra de paradigmas na educação e, sobretudo, no tocante 

aos fundamentos da andragogia. Insta salientar que a andragogia é definida como a arte e 

ciência de orientar adultos para o processo ensino-aprendizagem, logo, um componente 

provocador de mudanças, princípios, metodologias e didática que até então foram aplicados 

indistintamente na pedagogia tradicional orientada às crianças. (PACHECO et al, 2006)  

Através da andragogia adultos são motivados a aprender na medida em que  

experimentam que suas necessidades e interesses são satisfeitos. A aprendizagem está 

centrada na vida; por isso os programas devem ser voltados para situações da vida e não da 

disciplina.  

            Portanto, a experiência é a mais rica fonte para o adulto aprender, por isso, o  

centro da metodologia da educação do adulto é a análise das experiências. Os adultos têm 

necessidades de serem autodirigidos, e neste contexto, o papel do professor é engajar-se no 

processo de mútua investigação com os alunos e não apenas transmitir e avaliar. Neste 

contexto, a associação teórico-prática é fundamental para a construção do conhecimento a 

ser adquirido, sobretudo, no que tange às experiências voltadas para a área de segurança 

industrial, impondo além do conhecimento técnico, uma postura prevencionista e o 

desenvolvimento da autonomia, interação e trabalho em equipe, além do reconhecimento da 

liderança. Segundo Skinner (Apud FIORELLI, 2001, p. 35-36), “o comportamento resulta da 

interação entre indivíduo e o ambiente”.  

                  Para SOTO (2005), a educação faz com que a pessoa seja fácil de dirigir, mas  

difícil de controlar; fácil de governar, porém, impossível de escravizar. Destarte, 

compreendemos que a capacidade para exercer a liderança essencial é fundamental a todo 

ser humano, logo, o respeito deve prevalecer no contexto do ensino-aprendizagem.  
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2.4.  O DESENHO METODOLÓGICO: O OBJETO DE ESTUDO EM 

ANÁLISE  

  

“o objetivo da ciência é definido: qualquer que seja o fenômeno estudado 
trata-se de elucidar certo número de elementos últimos e de descobrir as 

leis que presidem as suas intenções”. (JAPIASSU, 1991)  

  

2.4.1. Metodologia utilizada: o estudo de caso  

 A pesquisa na Sampling consistiu na investigação do processo ensino- 

aprendizagem, desenvolvida, num primeiro momento, por meio de pesquisas bibliográfica e 

documental. Numa segunda etapa, fez-se a coleta de dados, utilizando questionários de 

avaliação de reação, controle de grau e frequência dos alunos, e finalmente a análise e 

interpretação sistemática dos dados.   

      Segundo Lüdke e André (1986), a pesquisa que tem o intuito de abordar e  

analisar as opiniões do público alvo, dentre outras características, é classificada como 

pesquisa qualitativa. Foram levantados fatores em âmbito social e cultural relacionados com 

a questão da aprendizagem.  

               As pesquisas bibliográfica e documental, caracterizadas como estudos teóricos,  

foram realizadas através de um levantamento da literatura já publicada referente ao assunto, 

por meio de livros, periódicos, dissertações, teses, documentos e leis. Segundo May (2004) 

a pesquisa documental se torna um meio através do qual o pesquisador procura uma 

correspondência entre a sua descrição e os eventos aos quais ela se refere. Para Gil (1991) a 

pesquisa bibliográfica permite ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito 

mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente.  

                  O estudo de caso teve como objetivo descobrir a relação do público alvo com  

os recursos acadêmicos ora investigados. Foram analisados provas teóricas e fichas de 

evidências dos exercícios práticos, mapas de notas e controles de frequências, bem como as 

fichas de avaliação de reação preenchidas pelo público alvo em relação ao desempenho 

pedagógico, administrativo e logístico da empresa na execução do curso CBSP, visando 

associar teoria-prática e a relação ensino-aprendizagem. Lüdke e André (1986) consideram 

que o estudo de caso visa à descoberta, mesmo que o investigador parta de alguns 

pressupostos teóricos, deve se manter constantemente atento a novos elementos que podem 

emergir como importantes durante o estudo.  
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O público alvo selecionado para o estudo foi composto por 229 (duzentos e  

vinte e nove) alunos, sendo 71 autônomos, 57 colaboradores de empresas multinacionais e 

30 empregados da Petrobras, matriculados nas turmas de CBSP, compreendendo os meses 

de setembro, outubro e novembro de 2013.  

Gil (1991) considera que a escolha de indivíduos selecionados com bases em 

certas características mostra-se mais adequada para a obtenção de dados de natureza 

qualitativa.  

    

2.4.2. Análise dos resultados e discussões  

             De acordo com a seleção da população alvo, os resultados serão apresentados  

levando em consideração três grupos de pessoas, facilitando a análise da percepção destas e 

suas correlações. Assim, serão analisados primeiro os dados dos treinandos do CBSP 

funcionários da Petrobras, depois os trabalhadores de demais empresas e por último, porém, 

não menos importante, os alunos autônomos, ou seja, os que financiam diretamente seu 

treinamento.  

Iniciaremos as análises apresentadas pelos 30 alunos, empregados da Petrobras, 

referentes às questões relacionadas à didática, metodologia e objetivo do curso CBSP. Foram 

observadas também questões pertinentes à logística do curso em geral, enfatizando a gestão 

de pessoal e o transporte. E, por último, foram verificadas informações sobre a execução do 

treinamento, envolvendo os recursos necessários, como equipamentos, materiais e 

alimentação.  

  Das análises discorridas acima, no recorte do mês de setembro de 2013, dos 03 

alunos de CBSP, empregados da Petrobras, chegamos à seguinte conclusão geral: 1,59% 

considerou o curso Fraco; 3,17% Regular; 52,38% Bom; e 42,86% Excelente. (Gráfico 1)  
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Gráfico 1 – Percepção do público alvo – empregados da Petrobras – quanto à avaliação 

geral do treinamento - setembro de 2013  

  

 
  

 Em relação ao mês de outubro de 2013, nos dados analisados dos 17 alunos do CBSP, 

também empregados da Petrobras, concluímos que: 1,69% consideraram o curso Regular; 

39,33% Bom; e 58,99% Excelente. (Gráfico 2)  

  

Gráfico 2 – Percepção do público alvo – empregados da Petrobras – quanto à avaliação 

geral do treinamento – outubro de 2013  

  

    
  

 Concluindo a análise geral do Curso de CBSP, mês de novembro de 2013, referente aos 

dados informados pelos 10 alunos, estes ainda empregados da Petrobras, percebemos que: 

4,29% consideraram o curso Regular; 47,14% Bom; e 48,57% Excelente. (Gráfico 3)  
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Gráfico 3 – Percepção do público alvo – empregados da Petrobras – quanto à avaliação 

geral do treinamento – novembro de 2013  

  

 
  

  

 De acordo com a percepção do público alvo do CBSP, dos 57 trabalhadores de empresas 

multinacionais, durante os meses de setembro, outubro e novembro de 2013, foram 

analisadas informações referentes à execução da aula, transporte, infraestrutura e a satisfação 

geral do treinamento.  

 Destarte, no mês de setembro de 2013, dos 17 relatórios analisados referentes à execução da 

aula, concluímos que: 0,49% consideraram Insatisfatório; 1% Regular; 5% Satisfatório; 40% 

Bom; e 53% Excelente. (Gráfico 4)  

  

Gráfico 4 – Percepção do público alvo – trabalhadores de empresas multinacionais – 

quanto à execução da aula – setembro de 2013  
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 Ainda, em análise das informações do público alvo supramencionado, no que tange ao 

transporte, concluímos que: 3% consideraram Insatisfatório; 9% Regular; 9% Satisfatório; 

50% Bom; e 29% Excelente. (Gráfico 5)  

  

Gráfico 5 – Percepção do público alvo – trabalhadores de empresas multinacionais – 

quanto ao transporte – setembro de 2013  
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 Em relação à infraestrutura, os alunos de empresas multinacionais colocaram que: 3% foi 

Insatisfatório; 10% Regular; 13% Satisfatório; 59% Bom; e 15% Excelente. (Gráfico 6)  

  

Gráfico 6 – Percepção do público alvo – trabalhadores de empresas multinacionais – 

quanto à infraestrutura – setembro de 2013  
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 No que tange ao grau de satisfação global do treinamento, deste grupo de 17 trabalhadores 

de empresas multinacionais, 14 opinaram, e foi concluído que, no mês de setembro: 14% 

consideraram Satisfatório; 64% Bom; e 21% Excelente. (Gráfico 7)  

  

Gráfico 7 – Percepção do público alvo – trabalhadores de empresas multinacionais – 

quanto ao grau de satisfação global do treinamento – setembro de 2013  
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Analisando o CBSP, dos 57 alunos em geral trabalhadores de empresas multinacionais, 17 

alunos realizaram o curso no mês de outubro de 2013. Portanto, dos relatórios avaliados 

referentes à execução da aula, concluímos que: 3% Regular; 13% Satisfatório; 40% Bom; e 

44% Excelente. (Gráfico 8)  

  

Gráfico 8 – Percepção do público alvo – trabalhadores de empresas multinacionais – 

quanto à execução da aula – outubro de 2013  
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 Em relação ao transporte, analisando o mesmo publico alvo supramencionado, concluímos 

que: 9% consideraram Insatisfatório; 6% Satisfatório; 24% Bom; e 62% Excelente. (Gráfico 

9)  

  

Gráfico 9 – Percepção do público alvo – trabalhadores de empresas multinacionais – 

quanto ao transporte – outubro de 2013  
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 Ainda no mês de outubro, dos 17 alunos trabalhadores de empresas multinacionais, 

relataram quanto à infraestrutura que: 6% foi Insatisfatório; 12% Regular; 25% 

Satisfatório; 22% Bom; e 35% Excelente. (Gráfico 10)  

  

Gráfico 10 – Percepção do público alvo – trabalhadores de empresas multinacionais – 

quanto à infraestrutura – outubro de 2013  
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 Quanto ao grau de satisfação global do treinamento, deste grupo de 17 trabalhadores de 

empresas multinacionais, referente ao mês de outubro, 11 opinaram, e foi concluído que: 

21% consideraram Satisfatório; 50% Bom; e 29% Excelente. (Gráfico 11)  

 

Gráfico 11 – Percepção do público alvo – trabalhadores de empresas multinacionais – 

quanto ao grau de satisfação global do treinamento – outubro de 2013  
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  E por fim, analisando o CBSP, dos 57 alunos em geral trabalhadores de empresas 

multinacionais, 23 alunos realizaram o curso no mês de novembro de 2013. Neste contexto, 

dos relatórios avaliados referentes à execução da aula, concluímos que: 12% consideraram 

Satisfatório; 30% Bom; e 57% Excelente. (Gráfico 12)  

  

 Gráfico 12 – Percepção do público alvo – trabalhadores de empresas multinacionais – 

quanto à execução da aula – novembro de 2013  
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 Quanto ao transporte, analisando o mesmo público alvo supramencionado, concluímos que: 

15% consideraram Insatisfatório; 13% Regular; 13% Satisfatório; 33% Bom; e 26% 

Excelente. (Gráfico 13)  

 

 Gráfico 13 – Percepção do público alvo – trabalhadores de empresas multinacionais – 

quanto ao transporte – novembro de 2013  
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Destes 23 alunos, trabalhadores de empresas multinacionais, que cursaram o CBSP em 

novembro, foi relatado quanto à infraestrutura que: 9% consideraram Insatisfatório; 10% 

Regular; 19% Satisfatório; 35% Bom; e 27% Excelente. (Gráfico 14)  

  

Gráfico 14 – Percepção do público alvo – trabalhadores de empresas multinacionais – 

quanto à infraestrutura – novembro de 2013  
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 Quanto ao grau de satisfação global do treinamento, deste grupo de 23 alunos,  trabalhadores 

de empresas multinacionais, referente ao mês de novembro, 18 opinaram, e foi concluído 

que: 22% consideraram Satisfatório; 44% Bom; e 33% Excelente. (Gráfico 15)  

 

Gráfico 15 - Percepção do público alvo – trabalhadores de empresas multinacionais –  

quanto ao grau de satisfação global do treinamento – novembro de 2013  
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 Analisando, por fim, o último grupo de CBSP pesquisado, tendo como público alvo 71 

alunos autônomos. Neste contexto, iniciaremos a avaliação através dos 22 alunos do mês de 

setembro de 2013. Logo, dos relatórios avaliados referentes à execução da aula, concluímos 

que: 1% considerou Insatisfatório; 1% Satisfatório; 23% Bom; e 75% Excelente. (Gráfico 

16)  

  

Gráfico 16 – Percepção do público alvo – autônomos – quanto à execução da aula – 

setembro de 2013  
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 Ainda, em análise das informações do público alvo supramencionado, no que tange ao 

transporte, concluímos que: 5% consideraram Insatisfatório; 2% Regular; 2%  

Satisfatório; 27% Bom; e 64% Excelente. (Gráfico 17)  

 

 

Gráfico 17 – Percepção do público alvo – autônomos – quanto ao transporte - 

setembro de 2013  
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 Dos 22 alunos de CBSP de novembro, autônomos, foi relatado quanto à infraestrutura que: 

8% consideraram Insatisfatório; 2% Regular; 5% Satisfatório; 20% Bom; e 65% Excelente. 

(Gráfico 18)  

  

Gráfico 18 – Percepção do público alvo – autônomos – quanto à infraestrutura – 

setembro de 2013  
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Em relação ao grau de satisfação global do treinamento, deste público alvo de autônomos, 

sendo 22 alunos, referente ao mês de setembro, 15 opinaram, e foi concluído que: 13% 

consideraram Bom; e 87% Excelente. (Gráfico 19)  

  

    

Gráfico 19 – Percepção do público alvo – autônomos – quanto ao grau de satisfação 

global – setembro de 2013  
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 Dos relatórios avaliados referentes à execução da aula, do grupo de autônomos composto 

por 25 alunos, que cursaram CBSP em outubro de 2013, concluímos que: 1% considerou 

Regular; 5% Satisfatório; 24% Bom; e 70% Excelente. (Gráfico 20)  
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Gráfico 20 – Percepção do público alvo – autônomos – quanto à execução da aula – 

outubro de 2013  
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  Em análise das informações do público alvo supramencionado, no que tange ao 

transporte, da turma de CBSP de outubro, concluímos que: 2% consideraram Insatisfatório; 

4% Regular; 6% Satisfatório; 32% Bom; e 56% Excelente. (Gráfico 21)  

  

 Gráfico 21 – Percepção do público alvo – autônomos – quanto ao transporte –  

outubro de 2013  
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 Dos 25 alunos de CBSP, autônomos, ainda em outubro, foi relatado quanto à infraestrutura 

que: 4% consideraram Insatisfatório; 3% Regular; 14% Satisfatório; 22% Bom; e 57% 

Excelente. (Gráfico 22)  
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Gráfico 22 – Percepção do público alvo – autônomos – quanto à infraestrutura – 

outubro de 2013  
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 Quanto ao grau de satisfação global do treinamento, ainda do público alvo de autônomos, 

sendo 25 alunos, referente ao mês de outubro, 21 opinaram, e foi concluído que: 5% 

consideraram Regular; 10% Satisfatório; 10% consideraram Bom; e 76%  

Excelente. (Gráfico 23)  

 

Gráfico 23 - Percepção do público alvo – autônomos – quanto ao grau de satisfação 

global – outubro de 2013  
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 Concluindo a análise dos alunos de CBSP do grupo de autônomos, referente ao mês de 
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execução da aula, concluímos que: 9% consideraram Insatisfatório; 11% Regular; 17% 

Satisfatório; 36% Bom; e 28% Excelente. (Gráfico 24)  

  

Gráfico 24 – Percepção do público alvo – autônomos – quanto à execução da aula – 

novembro de 2013  
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 Quanto ao transporte, em análise ao discorrido pelos alunos do grupo de autônomos de 

CBSP, de novembro de 2013, concluímos que: 8% consideraram  

Insatisfatório; 15% Regular; 13% Satisfatório; 38% Bom; e 27% Excelente. (Gráfico 25)  

  

 Gráfico 25 – Percepção do público alvo – autônomos – quanto ao transporte – 

novembro de 2013  
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 Dos 24 alunos de CBSP, ainda de novembro, do grupo de autônomos, foi relatado quanto à 

infraestrutura que: 29% consideraram Insatisfatório; 16% Regular; 14% Satisfatório; 24% 

Bom; e 18% Excelente. (Gráfico 26)  

  

Gráfico 26 – Percepção do público alvo – autônomos – quanto à infraestrutura – 

novembro de 2013  
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 Destarte, por último, quanto ao grau de satisfação global do treinamento, ainda do público 

alvo de autônomos, sendo 24 alunos, referente ao mês de novembro, 16 opinaram, e foi 

concluído que: 13% consideraram Regular; 13% Satisfatório; 13% consideraram Bom; e 

63% Excelente. (Gráfico 27)  

 

Gráfico 27 – Percepção do público alvo – autônomos – quanto ao grau de satisfação 

global – novembro de 2013  

 
Nov/13  

0 
2 2 2 

10 

Quantidade de opiniões 16 

  



  

  24  

  

 Finalizando a análise sobre o processo ensino-aprendizagem dos alunos do CBSP, 

enfatizaremos esta relação através dos resultados obtidos do grau (nota) e frequência do 

público alvo selecionado durante os três meses (setembro, outubro e novembro) de 

treinamento na Sampling.  

 Iniciaremos nossa discussão pelo grupo empregados da Petrobras, onde durante o mês de 

setembro participaram do CBSP uma turma de 03 treinandos, no mês de outubro foram 17, 

e em novembro de 2013 foram 10 alunos.  

  

Gráfico 28 – Percepção quanto ao processo ensino-aprendizagem (notas) do público 

alvo – empregados da Petrobras – setembro, outubro e novembro de 2013  
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Gráfico 29 -– Percepção quanto ao processo ensino-aprendizagem (frequência) do 

público alvo – empregados da Petrobras – setembro, outubro e novembro de 2013  
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Gráfico 30 – Percepção quanto ao processo ensino-aprendizagem (notas) do público 

alvo – trabalhadores de empresas multinacionais – setembro, outubro e novembro de 

2013  
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Gráfico 31 – Percepção quanto ao processo ensino-aprendizagem (frequência) do 

público alvo – trabalhadores de empresas multinacionais – setembro, outubro e 

novembro de 2013  
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Gráfico 32 – Percepção quanto ao processo ensino-aprendizagem (notas) do público 

alvo – autônomos – setembro, outubro e novembro de 2013  
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Gráfico 33 – Percepção quanto ao processo ensino-aprendizagem (frequência) do 

público alvo – autônomos – setembro, outubro e novembro de 2013  
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 Pelas análises apresentadas acima, observamos que, embora em grupos distintos, existe uma 

correlação entre o processo ensino-aprendizagem. Esta avaliação se consolida a partir das 

informações discorridas nos relatórios de avaliação de reação, na verificação do material 

bibliográfico, documental, didático-pedagógico e administrativo, considerando o percentual 

de aprovação maciço tanto nas provas teóricas quanto nos exercícios práticos subsidiados 

pela frequência efetiva durante os três meses de pesquisa.  

    

  

 3.  CONCLUSÃO  

    

Acredita-se, portanto, que a capacitação possa, a princípio, sensibilizar os 

treinandos no tocante às questões teórico-práticas, para que mais tarde, gere instrumentos 

que os oriente na identificação de problemas e os auxilie na busca de soluções, integrandoos 

na ação preventiva e participação ativa voltada para as normas da segurança industrial. 

Afirma Dias (1992) que por lidar com a realidade, a educação pode e deve ser o agente de 

novos processos educativos que conduzam as pessoas por caminhos onde se vislumbre a 

possibilidade de mudança e melhoria do seu ambiente total.  

A Sampling foi escolhida para realização da pesquisa por ser precursora em 

Macaé e Região dos cursos de segurança industrial, incluindo o Curso Básico de Segurança 

de Plataforma – CBSP. Insta salientar que a Sampling é uma das únicas empresas do país 
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que possui Centros de Treinamentos próprios com todos os equipamentos necessários para 

as práticas de Salvatagem, propiciando mais efetiva a relação ensino-aprendizagem teórico-

prática dos treinandos. É relevante ainda ressaltar que esta empresa dispõe de procedimentos 

sustentáveis como o uso de gás natural e o reúso da água nos exercícios de combate a 

incêndio, protegendo e preservando ao meio ambiente.  

A educação se caracteriza por ser um instrumento de associação teórico-prática, 

através de informações que possam intervir na realidade e promover mudanças de atitudes 

cotidianas, levando a novas práticas na construção da cidadania. Afirma Loureiro et al 

(2002) que a cidadania está amplamente relacionada ao fazer educacional. Articular o 

exercício da cidadania ao enfrentamento da questão educativa não pressupõe apenas a 

conscientização dos deveres individuais determinados pela moral, mas, sobretudo, a 

conscientização dos direitos coletivos definidos pela negociação política, possibilitando a 

criação da nova cultura da gestão participativa.  

               Na primeira fase, a análise documental e bibliográfica foi uma técnica valiosa,  

já que isso permite segundo Caulley (1981) identificar informações factuais nos documentos 

a partir de questões ou hipóteses de interesse. Guba e Lincoln (1981) apresentam vantagens 

para o uso de documentos na pesquisa ou na avaliação educacional por constituírem uma 

fonte estável e rica, possibilitando várias consultas e servir de base a diferentes estudos, 

dando mais estabilidade aos resultados obtidos.  

Os dados coletados nos relatórios permitiram identificar o nível de 

conhecimento do público alvo sobre a importância da relação ensino-aprendizagem, no que 

tange desde a execução didático-pedagógica, à infraestrutura e logística do curso.  

         Os resultados obtidos ressaltam que ações de capacitação teórico-práticas  

corroboram com a construção do conhecimento, e no que diz respeito à segurança industrial, 

agem diretamente no enfoque preventivo, consolidando uma postura segura pautada no 

planejamento e gestão da indústria de petróleo e gás.  
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