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Escrevo. E pronto.
Escrevo porque preciso
preciso porque estou tonto.
Ninguém tem nada com isso.
Escrevo porque amanhece.
E as estrelas lá no céu
Lembram letras no papel,
Quando o poema me anoitece.
A aranha tece teias.
O peixe beija e morde o que vê.
Eu escrevo apenas.
Tem que ter por quê?
Paulo Leminski
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A teoria sem a prática vira 'verbalismo',
assim como a prática sem teoria,
vira ativismo.
No entanto, quando se une a prática com a teoria tem-se a práxis,
a ação criadora e modificadora da realidade.
Paulo Freire
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Resumo:
A pesquisa objetivou analisar as ações educativas oferecidas pela ONG Spectaculu –
Escola de Arte e Tecnologia a partir da visão dos seus egressos. As questões
norteadoras da investigação foram as seguintes: a) Como o egresso avalia as
contribuições da ação educativa de qualificação profissional realizada pela Spectaculu?
b) As competências previstas no projeto pedagógico da ONG colaboraram na
perspectiva do egresso, para o mercado de trabalho? c) Na visão do egresso, como se
deu a construção do processo de cidadania após os processos de educação? d) Qual o
nível de reconhecimento dos egressos sobre a contribuição do curso para sua formação?
A investigação privilegiou os conceitos de educação não formal à luz dos autores Trilla
(2008), Gohn (2010), Gadotti (2005), Libâneo (2010), e nos relatórios da UNESCO. As
contribuições das ações educativas para o exercício de cidadania dos seus participantes
foram cotejadas com as abordagens de Marshall (2002), Santos (1987), Demo (1995) e
Carvalho (2006). O conceito de terceiro setor foi descrito por Montaño (2005), Landim
(1993), Falconer (2005), Salomon (1987) e Calegare (2009). Para a qualificação
profissional a investigação privilegiou os conceitos descritos por Cattani (1997), Hirata
(2007), Ferreti (2004), e Singer (1996). No que se refere a conceituação de
competências essa investigação priorizou as abordagens de Deluiz (2001) e Kuenzer
(2003). No que tange aos procedimentos metodológicos foram realizadas entrevistas
semi-dirigidas com a coordenação pedagógica da Spectaculu e distribuídos
questionários via email, a 256 egressos e obtivemos o retorno de 69 respondentes.
Dentre os principais resultados encontrados destacam-se: a necessidade da construção
de metodologias relacionadas a avaliação da educação não formal para se garantir a
efetividade dos processos de qualificação profissional, também constatou-se que a
utilização do conceito de competência é utilizado de forma acrítica. De acordo com a
avaliação dos egressos entrevistados a dimensão positiva de sua inserção nas ações
educativas da ONG deve-se a construção de um campo relacional vasto e interessante
na freqüência aos cursos e o principal aspecto negativo destacado refere-se a sua não
entrada no mercado de trabalho nas áreas de formação desenvolvidas no curso. A ONG
investigada privilegia as competências técnicas e o êxito dos seus egressos no mercado
de trabalho subordinando o exercício da cidadania a inserção social através do trabalho.
Verificamos que os egressos não têm uma noção clara de cidadania, restringindo este
conceito como uma prática relacionada à política eleitoral, e desconhecem direitos e
deveres ligados ao mundo do trabalho e das outras dimensões da vida social.
Palavra-chave: Educação não formal, Cidadania, Terceiro setor, Qualificação
profissional, Competências, Egressos.
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Abstract
The research aimed to analyze the educational activities offered by the NGO Spectaculu
- School of Art and Technology from the vision of its graduates . The questions guiding
the research were the following: a) How egress evaluates the contributions of the
educational qualifications held by Spectaculu ? b) The powers under the pedagogical
project of the NGO collaborated in the perspective of graduates for the job market ? c)
In view of egress, how was the construction of the citizenship process after the process
of education? d) What level of recognition of the graduates on the contribution of the
course to their training ? The investigation focused concepts of non-formal education in
the light of the authors Trilla (2008) , Gohn (2010 ) , Gadotti (2005 ) , Libâneo (2010 ) ,
and reports by the UNESCO . The contributions of educational activities for the
exercise of citizenship of the participants were compared with those approaches
Marshall ( 2002 ) , Santos ( 1987 ) , Demo ( 1995 ) and Carvalho ( 2006 ) . The concept
described by the third sector Montano (2005), Landim (1993) , Falconer (2005) ,
Salomon (1987) and Calegare (2009). For the qualification research focused concepts
described by Cattani ( 1997 ) , Hirata ( 2007 ) , Ferretti ( 2004 ) , and Singer ( 1996 ) .
Regarding the concept of this investigation powers prioritized approaches Deluiz (2001)
and Kuenzer ( 2003). Regarding the methodological procedures were carried out semistructured interviews with pedagogical coordination of Spectaculu and distributed
questionnaires via mail , to 256 graduates and obtained the return of 69 respondents .
Among the main findings are: the need for building assessment methodologies related
to non-formal education to ensure the effectiveness of the processes of qualification ,
also found that the use of the term competence is used uncritically. According to the
evaluation of graduates interviewed the positive dimension of their involvement in
educational activities of the NGO should be building a relational field wide and
interesting in attending the courses and the main negative aspect highlighted refers to its
non market entry work in the areas of training developed in the course. The NGO
focuses investigated the technical skills and the success of its graduates in the labor
market subordinating the exercise of citizenship through the social work. We found that
the graduates do not have a clear notion of citizenship, restricting this concept as a
practice related to electoral politics, and unaware of rights and duties related to the
world of work and other dimensions of social life.
Keyword: Non-formal Education,
Qualification , Skills , Graduates .
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APRESENTAÇÃO:
Este trabalho é a reformulação de um projeto iniciado no ano de 2005, quando
ingressei no Mestrado em Educação no programa de pós-graduação da Universidade
Estácio de Sá, e interrompido em 2007. Este projeto tinha como orientadora a Profa.
Dra. Neise DELUIZ e objetivava elucidar questões a respeito das concepções de
educação adotada pela ONG SPECTACULU: quais eram seus pressupostos teóricos e
se suas ações de educação tinham qualidade pedagógica. A pesquisa em foco buscava
verificar também se as ações de educação propiciavam o empoderamento dos sujeitos
individuais e coletivos no sentido de sua participação no mundo do trabalho.
Para responder às questões propostas nessa pesquisa, fizemos, naquele
momento, entrevistas com a coordenação pedagógica da ONG, e aplicamos questionário
em 71 alunos.

Em relação a estes, almejava-se identificar sua situação sócio-

econômica, sua avaliação em relação ao curso, sua avaliação em relação ao aprendizado
e sua compreensão em relação ao conteúdo recebido, de acordo com a dimensão das
competências elencadas no projeto pedagógico da organização.
A ONG Spectaculu foi escolhida por ter no seu projeto pedagógico1 eixos
articuladores relacionados aos temas de trabalho e de cidadania, com uma construção
curricular que envolviam dimensões pedagógicas voltadas às competências sociais,
cognitivas relacionais e também orientação pedagógico-metodológica que valorizava
diversidade cultural, étnica, de gênero, e regional .

1

SPETACULU, Escola Fabrica de Espetáculos. Documento interno. Rio de Janeiro, RJ, 2007.

A ONG oferecia 80 vagas para jovens e adolescentes, tendo como critérios para
inscrição: ter entre 17 (completos) e 21 anos, ser morador de área de vulnerabilidade
social, ser estudante ou ter concluído o ensino médio, na rede pública, ter
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disponibilidade de 2ª a 6ª, nos horários de 8:00 às 12:30h ou de 13:45 às 17:30h.
O curso era gratuito, todos os alunos recebiam uma bolsa-auxílio mensal e duas
alimentações diárias (almoço e lanche ou café e almoço).
A Spectaculu oferecia essas vagas em dois projetos denominados de Projeto
Escola Fábrica de Espetáculos e Projeto Kabum, com 18 meses de duração que os
egressos pesquisados participaram na época de sua formação. A matriz curricular do
projeto Escola Fábrica de Espetáculos era composta de sete disciplinas, sendo três do
núcleo técnico, e quatro do núcleo complementar com carga horária total de 288 horas
cada núcleo. O aluno deveria escolher pelo menos uma dessas disciplinas no técnico,
ficando obrigatórias as do núcleo complementar. Já o Projeto Kabum era composto por
oito disciplinas ao todo. Apesar disso, os dois projetos tinham a mesma dinâmica.
No ano de 2011, fizemos o reingresso no Programa de Pós-Graduação no
Mestrado em educação e conforme as novas orientações decidimos retomar este
trabalho devido a escassez de pesquisas que contemplem a avaliação das ações
educativas pelos seus egressos
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INTRODUÇÃO:

A reforma do Estado Brasileiro é questão central da agenda política dos anos 90
devido, entre outros fatores, à internacionalização da economia ocorrida nas décadas
anteriores (HOBSBAWN,1995). A crise do modelo do Estado intervencionista no
cenário internacional contribuiu para a adoção de políticas neoliberais na realidade
econômica brasileira, através do Plano Diretor da Reforma do Estado, no governo
Fernando Henrique Cardoso, executado pelo então Ministro Bresser Pereira no recém
criado Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE).
Esta reforma é voltada para “redefinição das funções do Estado e orientada para
a redução de seu tamanho e, principalmente, de seu contingente de pessoal, mediante
adoção de programas de privatização, terceirização e publicização” 2 (BARRETO, 1999,
p. 112).

A criação do setor público não estatal possibilitou o estabelecimento de

parcerias entre o Estado e a sociedade. À medida que o modelo estatal diminui, surge
um espaço público, não estatal, em que se busca atender reivindicações de determinados
segmentos sociais que atuam na esfera pública no que diz respeito a interesses sociais,
inclusive educação.
De acordo com Deluiz, Gonzalez, e Novicki (2006), a esfera pública é apontada
por Habermas (1984) como ponto de encontro e local de disputa entre os princípios
divergentes de organização da sociabilidade e os movimentos sociais, que são vistos
como fatores dinâmicos na criação e expansão dos espaços públicos da sociedade civil,
e são formados por atores que reagem à reificação e à burocratização desta esfera.
2

Nota da autora: Entende-se por processo de publicização a transferência de serviços não exclusivos do
Estado para o Setor público não estatal ou terceiro setor – mediante transformação de entidades não
estatais em organizações públicas não estatais, denominadas organizações sociais.
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A esfera pública não estatal é também denominada de terceiro setor, termo que,
conforme Montaño (2005), Gohn (2000), Falconer (1999), Landim (1993) e Calegare
(2009) tem origem nos Estados Unidos e este termo que se refere ao trabalho voluntário
de cidadãos em organizações do poder público, privatizadas na forma de fundações e
organizações sociais.

Existem inúmeros termos, cada um dizendo respeito a um

contexto histórico, mas as contradições acabam confluindo para o mesmo ponto: a
finalidade pública e social das instituições que atuam nesse espaço, com a transferência
de parcelas de responsabilidade que antes eram do Estado.
Conceituando o Terceiro Setor, Montaño (2005) e Gohn (2000) possuem
posições diferentes, já que o primeiro autor declara que na matriz neotocquevilliana3 e
na matriz neoliberal, houve a apropriação da concepção de sociedade civil e a utiliza
nessa ultima como terceiro setor, colocando então a serviço da acumulação capitalista.
Gohn (2000) tem uma visão mais específica, mas nem por isso menos crítica, apontando
os movimentos sociais como genuínas manifestações da origem do Terceiro Setor.
Gohn (2000) analisa a atuação das ONGs numa perspectiva ético-política,
tentando perceber elementos que anunciem as novas possibilidades de participação da
sociedade civil nos processos de deliberação do objeto de interesse público, na
formulação de políticas governamentais, no controle da qualidade e quantidade dos
serviços públicos, e no mercado de trabalho.
Segundo Gohn (2010), a participação das ONGs especificamente na educação
profissional se dá, entre outras formas, no oferecimento de cursos de qualificação
profissional com a intenção de inserção no mercado ou de aumento da possibilidade de

3

Se inspira no pensamento de Alexis de Tocqueville. Seu entendimento acerca da necessidade de
entendimento da sociedade civil (ou das associações, conforme o próprio Tocqueville) como condição
para o sucesso de um governo democrático apostando na força do associativismo como forma de
resolução dos problemas das democracias atuais. (Nota do Autor)
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colocação de seus egressos, que ocorre em espaços não formais de educação, ou seja,
em espaços coletivos fora da escola.
Deluiz, Gonzalez, e Novicki (2006), afirmam que o público alvo das ações
educativas no terceiro setor tem sido constituído pela população de baixa renda excluída
da escolaridade formal, assim como o público alvo da ONG em estudo. Para os autores,
essa realidade confirma a dualidade entre educação geral e educação técnicoprofissional, aprofunda a separação entre concepção e execução, pois, sem a ampliação
da base da educação geral, os trabalhadores recebem uma formação insuficiente pela
rápida obsolescência de conhecimentos, sem os aprofundamentos necessários.
Para os autores, o deslocamento das responsabilidades do Estado para os
organismos da sociedade civil, os impasses e os desafios postos pelo processo de
reestruturação produtiva aos trabalhadores têm levado ONGs a atuar de modo decisivo
na esfera educacional. É nesse contexto que a ONG Spectaculu participa como
organização do terceiro setor atuando na educação profissional de jovens e adultos que
são áreas pouco priorizadas na oferta dos sistemas públicos de ensino, e esta atuação
vem se delineando, com suas contradições e ambiguidades, levando à necessidade de
reflexões na perspectiva de seus egressos.
Para Trilla (2008) e Gohn (2010), a educação não formal não é a feita na
escola, é aquela que acontece em espaços não formais onde se dá a ação educativa da
mesma forma que no espaço formal, ou seja, com intencionalidade, que de acordo com
a Gohn (2010) está para além da aprendizagem efetiva na construção de espaços de
educação fora da escola que desenvolvam diversas ações libertadoras de civilidade.
A não formalidade da educação está relacionada à metodologia, ao
procedimento, ao agente, aonde se gera e se localiza o processo educacional, porque
para Trilla (2008, p.29) “educação não formal seria aquela que tem lugar mediante
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procedimentos ou instâncias que rompem com alguma ou algumas dessas
determinações que caracterizam a escola”, e se afastam das formas convencionais da
escola institucionalmente implantada, sendo realizada pelas ONGs no terceiro setor.
As ONGs que realizam educação profissional se enquadram na modalidade de
educação não formal. Algumas têm, nos seus projetos pedagógicos e nas suas práticas, a
intencionalidade de desenvolver competências nos seus alunos para sua colocação no
mundo do trabalho. A pesquisa que pretendemos desenvolver privilegiará a abordagem
das ONGs como espaços não formais de ensino.
A escassez de pesquisas sobre as temáticas do terceiro setor, a educação-não
formal, e a avaliação dos egressos se faz urgente pela carência de estudos neste campo
que ainda é pouco explorado. No Banco de teses da CAPES, tendo como base a
produção de mestrado e doutorado entre 2007 até 2010, estão disponíveis 170 pesquisas
com o parâmetro da palavra-chave educação não formal. Com a palavra-chave terceiro
setor no mesmo período houve 253 pesquisas de mestrado e 132 de doutorado.
Não foi encontrado nenhum trabalho de mestrado e nem de doutorado que
relacionasse os temas educação não formal e terceiro setor ouvindo os egressos como
os principais interessados nas ações educativas, o que comprova a carência de estudos
sobre o tema, implicando, assim, bastante relevância acadêmica, podendo contribuir
para a temática estudada e para o preenchimento das lacunas dos estudos em questão.
Queremos verificar, portanto, se a concepção de educação descrita pela
organização do terceiro setor pesquisada é compatível com a visão que o egresso tem
acerca da ação educativa realizada pela respectiva ONG.
Esta pesquisa tem por objetivos:
1. Analisar as contribuições para a qualificação profissional, na perspectiva dos
egressos, dos cursos oferecidos pela Spectaculu – Escola de Arte e Tecnologia;
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2. Analisar se os processos de educação não formal, na perspectiva do egresso,
desenvolvem competências que possibilitem seu ingresso no mundo do trabalho
e na construção de cidadania.
3. Identificar aspectos positivos e negativos da ação educativa da educação não
formal na avaliação do egresso.
As questões que norteiam este estudo são:
1. Como o egresso avalia as contribuições da ação educativa de qualificação
profissional realizada pela Spectaculu?
2. As competências previstas no projeto pedagógico da ONG colaboraram na
perspectiva do egresso, para o mercado de trabalho?
3. Na visão do egresso, como se deu a construção do processo de cidadania após os
processos de educação?
4. Qual o nível de reconhecimento dos egressos sobre a contribuição do curso para
sua formação?
Na primeira parte dessa dissertação apresentamos as origens do terceiro setor, o
histórico de seu surgimento assim como mencionamos o vínculo de algumas
organizações com a educação popular com o intuito de contextualizar a atuação da
ONGs no nosso país. Buscamos também contextualizar as mudanças no mundo do
trabalho, conceituar qualificação profissional, e os impactos na mesma após o fenômeno
da especialização flexível, sua relação com a empregabilidade e mercado de trabalho, e
apresentamos a legislação brasileira sobre o tema para delimitar o problema em questão
e também embasar demais situações que direcionam este estudo.
Na segunda parte, apresentamos a aprendizagem ao longo da vida, e o conceito
de Educação não formal, sendo esta a modalidade de educação realizada pela ONG
pesquisada; Conceituamos também o modelo de competências, e definimos cidadania,
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relacionando com a educação no Brasil, e com o conceito de competências políticas
Deluiz (2006), já que

o projeto pedagógico da ONG em questão é baseado no

desenvolvimento de competências, e também de construção da cidadania.
A terceira parte busca apresentar a metodologia escolhida, e a análise do plano
de trabalho apresentados pela ONG, assim como a Spectaculu – Escola de arte e
tecnologia, comentando a sua parceria com o Instituto Ayrton Senna e analisamos o
plano de trabalho apresentado.
Na quarta parte desse trabalho apresentamos a análise das entrevistas,
descrevendo o perfil do egresso e demonstramos os dados computados através da
realização de pesquisa em determinada rede social onde encontramos duas comunidades
de alunos dessa ONG. Fizemos contato com 682 alunos, recebemos resposta de 256
egressos a quem enviamos os questionários, e recebemos de volta a resposta de 69
alunos no período de 30 dias.

1. O TERCEIRO SETOR, CONTEXTO DE MUDANÇAS NO MUNDO DO
TRABALHO E OS IMPACTOS NA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.

A seguir apresentaremos a reflexão de alguns autores sobre o conceito de
sociedade civil e a apropriação deste conceito como o equivalente a definição de
terceiro setor, com algumas críticas ao modelo atual. Também apresentaremos um breve
histórico sobre o terceiro setor no Brasil, assim como marco histórico de sua
regulamentação.
Em seguida contextualizamos as mudanças no mundo do trabalho ,
conceituamos qualificação profissional e sua relação com o mercado de trabalho,
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empregabilidade e apresentamos as políticas de qualificação e a legislação existente
sobre o tema
Iniciamos com as reflexões de Cohen (2003), que entende como sociedade civil
o âmbito de interação social que difere da economia e do Estado, e que segundo ele, é
composta por três distintas especificações: pluralidade, publicidade e privacidade4.
A sociedade civil independente surge a partir de processos mobilizadores, e o
seu aparecimento acontece em concomitância com surgimento do Estado moderno
soberano, ou seja, para Cohen (2003), foi à junção do “Estado ao direito e o
desenvolvimento da soberania e do constitucionalismo jurídico interno que permitiram
o surgimento do modelo tripartite.” (p.419).
Arauto & Cohen (1994) propuseram novas perspectivas de sociedade civil
baseada na perspectiva habermasiana. De acordo com estes autores “Habermas não nos
oferece uma teoria da sociedade civil (mas) (...) nos fornece os meios para defender a
nossa teoria da sociedade civil” (1994 p. 151).
Os autores se apropriaram da análise habermasiana sobre a diferenciação entre
sistema e mundo da vida para estabelecer uma identidade entre o processo de defesa do
mundo da vida e a ideia de movimentos da sociedade civil. Há a proposta de duas
importantes mudanças sendo uma no conceito de sociedade civil e outra no instrumental
analítico habermasiano, para Arauto & Cohen (1994).
Os autores propõem uma transformação no conceito de sociedade civil em sua
estrutura de acordo com a forma como esta conceituação se une com movimentos
4

“O conceito de pluralidade dizia respeito à associação voluntária, que incluía as interações face a face e
as organizações nacionais baseadas na iniciativa de grupos locais. Publicidade referia-se a reuniões
públicas de caráter civil, realizadas em espaços “públicos”, como cafés, tabernas, clubes, parques,
bibliotecas, hotéis, sedes de prefeituras, destinadas à articulação de interesses comuns e sua interconexão
por intermédio do veículo de comunicação de massa da época, a imprensa.Privacidade referia-se à
autonomia do indivíduo, institucionalizada em direitos que abrangiam o habeas corpus e o devido
processo judicial, o direito à privacidade ao lar e ao matrimônio, à liberdade de consciência e às
liberdades de mercado (Cohen e Arato, 1992, prefácio e introdução; Cohen, 1999b)” (p.423).

20

sociais e instituições que podem se localizar tanto na esfera privada quanto na esfera
pública. Estes autores têm como objetivo deter ações do mercado e do Estado nos
pontos de contato entre os referidos conceitos e a sociedade civil.
Arauto & Cohen (1994) destacam ainda que não há uma divisão da sociedade
civil e que sua inserção no interior de uma sociedade multidiferenciada gera
movimentos cuja unidade reside na sua forma de interagir e de se organizar. Em
segundo lugar, no tocante ao instrumental analítico habermasiano, a introdução do
conceito de sociedade civil cria e possibilita novas formas de inter-relação entre
sistemas e o mundo.
Na perspectiva habermasiana a sociedade civil é o mundo da vida conforme é
expresso nas instituições. Ela inclui todas as instituições e formas associacionais que
necessitam de uma interação comunicativa para sua existência e reprodução e que se
baseiam em processos de integração social para ação.
Percebe-se que o que proporciona as relações na sociedade civil é a
comunicação. A sociedade civil é autônoma, pois suas atividades são governadas por
normas que são tiradas do mundo da vida e reproduzidas e reformuladas através da
comunicação. Com a natureza comunicativa como aspecto definidor da sociedade civil,
fica mais fácil ver como a economia e o Estado podem ser excluídos, sendo que a
sociedade civil é um projeto “emancipatório contemporâneo”.
Outra forma de abordar o conceito de sociedade civil é dentro da perspectiva
Gramsciana que, segundo Bobbio (1996), distingue-se no interior do Estado – embora
no Estado tenha o devido papel na reprodução das ideias necessárias para a manutenção
da estabilidade através do qual o Estado de classe exerce sua direção e mantém sua
liderança ideológica sobre a sociedade civil.
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Bobbio (1996) destaca que a sociedade civil em Gramsci pertence à
superestrutura5, e que a diferença entre sociedade civil e sociedade política não é uma
questão metodológica entre os dois níveis da superestrutura, mas é um lugar de extrema
originalidade e enriquecimento teórico para a teoria marxista do Estado. Essa diferença
coloca em questão a forma complexa, a articulação e a relativa independência, da base
econômica, das instituições, das organizações, onde é expresso o poder de uma classe.
Na atualidade, há disputas na sociedade civil que se traduzem em disputas em
torno do próprio conceito. Alguns setores como associações empresariais, fundações se
apresentaram como sociedade civil, como se fossem distintas e contrapostas ao Estado
(e aos governos) dos quais participam.
Segundo Montaño (2005), o projeto neoliberal redefine o conceito de sociedade
civil que parte da bipolaridade do Estado versus sociedade civil, e muda para uma
perspectiva de três setores, a saber: Sociedade civil (terceiro setor), Mercado (segundo
setor), e Estado (primeiro setor). Essa abordagem tri-setorial abandonava claramente o
entendimento da totalidade da vida social e a dinâmica das relações sociais sob o
capitalismo e afirma que se confunde sociedade civil com terceiro setor.
Landim (1993) e Montaño (2005) afirmam que o Terceiro Setor tem
nacionalidade clara. É de procedência norte-americana, contexto onde associativismo e
voluntariado fazem parte de uma cultura política e cívica baseada no individualismo
liberal e o conceito de terceiro setor é sinônimo de sociedade civil na matriz neoliberal e
é utilizado nos relatórios de instituições internacionais.
O conceito de terceiro setor é usado no discurso social e tem sido pensado e
reformulado por diversos autores como Manfredi (2002), Montaño (2002), Falconer

5

Segundo Bobbio (1982) superestrutura é um dos níveis da estrutura social, e compreende a estrutura
jurídica (O direito e o Estado) e a ideologia (Moral, política religião, etc...)
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(1999), Landim (1993), Gohn (2005), com determinados autores dentro de uma
dimensão crítica favorável e desfavorável a sua utilização.
Conforme Calegare (2005), Montaño (2005), Landim (1993) e Manfredi (2002),
o termo terceiro setor ganha corpo nos Estados Unidos na década de 1970 quando as
instituições foram reconhecidas como um setor atuante da política, economia e vida
social desse país. O termo foi cunhado por John D. Rockfeller 3ed,6 em 1978, quando
menciona a existência de um sistema de três Setores: governo, mercado e setor privado
sem fins lucrativos, desconhecido até então.
Os autores favoráveis ao terceiro setor seguem a abordagem norte-americana e
são todos baseados no associativismo defendido por Tocqueville que afirma que a força
e a estabilidade das democracias liberais dependem necessariamente de uma esfera de
participação associacional ativa e determinada, como Salamon (1997) e Falconer
(1999).
Uma das características marcantes do modelo norte-americano que favorecem o
Terceiro Setor é a participação da sociedade em atrair a cooperação tanto de indivíduos
como de grandes corporações, a saber, o associativismo. Conhecer a origem do termo
não é, portanto, um preciosismo na investigação da origem de um nome, mas serve,
principalmente, para discernir o contexto no qual ele está imerso.
Autores como Falconer, (1997) Salamon (1997), Landim (1993) e Manfredi
(2002) concordam que o terceiro setor é composto de associações livres e o indivíduo
participa de acordo com seus interesses particulares através de ajuda mútua. A

6

( 21.03.1906 – 10.07.1978) Financista e filantropo. Nascido na rica e socialmente proeminente família
Rockefeller. Ele era o filho mais velho de John Davison Rockefeller Jr e Abby Aldrich Rockefeller.
Frequentou o ensino primário na Escola Browning em Nova York, e no Instituto Loomis em Windsor,
Connecticut. Em 1929, graduou-se pela Universidade de Princeton, onde recebeu honras em economia,
graduando-se com um grau de BS

23

sociedade civil é vista de forma espontânea onde os grupos e associações voluntárias
surgem.
Essa perspectiva é criticada por autores como Montaño (2005), pois a sociedade
civil é vista de uma maneira menos ativa e não é uma esfera que se oponha ao status
quo, mas funciona como um complemento ou substituto para o Estado e o mercado.
Montaño (2005) afirma ainda que o terceiro setor tenha papel ideológico na
implementação das políticas neoliberais e a sua sintonia com o processo de
reestruturação do capital, que significa a flexibilização das relações de trabalho, o
afastamento do Estado das responsabilidades sociais e da regulação social entre capital e
trabalho. No entanto, o Estado, permanece como instrumento de consolidação da
hegemonia do capital mediante seu papel no processo de desregulação e reforma estatal,
na reestruturação dos modelos de produção com características de flexibilização no
financiamento ao capital, particularmente financeiro.
Para o autor, o terceiro setor aparentemente parece um “lócus” de participação
da sociedade, mas na verdade representa a fragmentação das políticas sociais e, por
conseguinte, o enfraquecimento das lutas dos movimentos sociais. O terceiro setor é
colocado num patamar de responsabilidade compartilhada das questões públicas junto
ao Estado, propiciando a sua falta de possibilidade política com o com a mitigação do
conceito de “publicização”.
Para Montaño (2005) o que está por trás da publicização é diminuição dos custos
da atividade social através da precarização, focalização e localização destes serviços,
pela perda das suas dimensões de universalidade, não contratualidade e do direito do
cidadão. É neste terreno que se inserem o terceiro setor como fenômeno promovido
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pelos governos neoliberais, orientados para América Latina no Consenso de
Washington7.
Por outro lado, Salamon (1997) despreza qualquer abordagem “ideologizante”
do terceiro setor, destaca que o terceiro setor segue a concepção limitada de bem-estar,
por pertencer ao espaço privado, ou seja, as famílias, a comunidade, as instituições
religiosas e filantrópicas é que devem se responsabilizar por esse bem-estar, construindo
uma “rede de solidariedade” que seja capaz de proteger os mais pobres. Este autor
enfatiza que é aperfeiçoar e organizar a sociedade civil, para participação mais ativa nas
comunidades e no dia a dia.
Salamon (1997) afirma existir uma estratégia de substituição e de
descentralização e também de privatização dos serviços públicos, tirando a
responsabilidade do Estado delegando-se assim aos governos locais em parceria com o
vasto setor não governamental, que é formado por associações comunitárias,
movimentos sociais, ONGs8, entidades beneficentes, associações profissionais, igrejas e
fundações de empresas.
Há então a conversão do Estado como “público” e de tudo que é não estatal ,
assim como o mercado e sociedade civil , e como “privado” e uma visão desses espaços
como esferas autônomas. O autor reflete que tal oposição pode ser resolvida com o
7

Era necessário garantir a estabilidade econômica mundial, em especial nos países da América Latina.
Esses países eram os mais endividados, comprometendo o equilíbrio econômico das nações do primeiro mundo;
então, no ano de 1989, o Internacional Institute of Economy se reúne para discutir as questões econômicas que
garantissem o papel hegemônico das maiores economias mundiais (FIORI, 1996). Nesta reunião, denominada
“Consenso de Washington”, os principais órgãos e organizações americanas tinham acordado que a proposta de
mudança neoliberal deveria ser implementada não só nos países centrais (desenvolvidos).
A hegemonia perdida durante as décadas de crise nos países periféricos (em desenvolvimento ou
subdesenvolvidos) tinha que ser recuperada. Esta recuperação viria através de ajustes estruturais, que seriam
condição para o retorno de capitais estrangeiros para estes países.
Como consequência, temos a partir do “Consenso de Washington”, as grandes organizações mundiais dão
as diretrizes responsáveis pela entrada de investimentos no país (Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial,
Banco Interamericano de Desenvolvimento). Tais organizações passaram a determinar diretrizes aos países
periféricos para que a crise econômica fosse estabilizada, e se integrassem na economia global o que Hobsbawm
(1995) denomina economia transnacionalizada. (Nota do Autor)
8

O termo Organização Não Governamental foi formulado pela ONU em 1945, e contribui para confundir o sentido
social dessas entidades. As ONGs dentro do olhar neoliberal dão ênfase a uma possível cisão entre o social e o
Estado, colocando suas relações em estado de obscuridade de acordo com Montaño (2005).
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aparecimento de um setor “público porém privado”, que absorve cada vez mais a
questão social e dessa forma criando uma identificação com o Estado.
Conforme a abordagem norte-americana se cria um espaço alternativo de
produção numa intercessão entre o primeiro e o segundo setor, já que o primeiro setor
funciona como um setor ineficiente e burocrático, e o terceiro setor correspondem ao
reforço da sociedade civil diminuindo o poder do Estado.
Essa abordagem defende o fortalecimento da sociedade civil e de sua atuação no
desenvolvimento social e que seria o caminho correto e necessário para que se combata
de forma eficiente e efetiva a injustiça e a exclusão, pois no terceiro setor podem estar
modelos de trabalho mais eficazes de resolver problemas sociais (SALAMON ,1997)
1.1 – O TERCEIRO SETOR NO BRASIL

No Brasil, a atuação do terceiro setor, na área da educação, nos remete aos
movimentos sociais de educação popular, que surgiram na década de 70, influenciados
pela igreja católica através de Leonardo Boff e a teologia da libertação 9 (MANFREDI
2002; GOHN 2005).
Gohn (2003 p.13) define os movimentos sociais como
ações coletivas de caráter sociopolítico e cultural que viabilizam
distintas formas da população se expressar suas demandas. Na
ação concreta, essas formas adotam diferentes estratégias que
variam da simples denuncia, passando pela pressão direta
(mobilizações, marchas, concentrações, passeatas, distúrbios à
ordem constituída, atos de desobediência civil, negociações,
etc...), até pressões indiretas.

9

Leonardo Boff, (1938) teólogo. Esteve presente nos inícios da reflexão que procura articular o discurso
indignado frente à miséria e à marginalização com o discurso promissor da fé cristã, gênese da conhecida
Teologia da Libertação. Foi sempre um ardoroso defensor da causa dos Direitos Humanos, tendo ajudado
a formular uma nova perspectiva dos Direitos Humanos a partir da América Latina, com "Direitos à Vida
e aos meios de mantê-la com dignidade” . Assessor de movimentos sociais de cunho popular libertador,
como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e as Comunidades Eclesiais de Base
(CEBs), entre outros . Disponível em http://www.leonardoboff.com/site/bio/bio.htm consultado em
28/06/2012 às 18:46
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Gohn (2000) analisa a atuação das ONGs numa perspectiva ético-política,
tentando perceber elementos que anunciem as novas possibilidades de participação da
sociedade civil nos processos de deliberação do objeto de interesse público, na
formulação de políticas governamentais, no controle da qualidade e quantidade dos
serviços públicos e no mercado de trabalho.
Os movimentos sociais buscavam autonomia política e social dos segmentos que
representavam, questionando a função do estado, que naquele momento estava sob
regime ditatorial militar, reivindicando a participação da sociedade civil em processos
que deviam ser democráticos e especificamente com educação popular que é uma
expressão, derivada da pedagogia proposta por Paulo Freire10 para educação das massas
populares.
Esta categoria de educação é feita com o povo e para o povo, respeitando seu
contexto socio-histórico e econômico, em que toda ação educativa é uma ação política
problematizando as situações da vida do própio educando, criando consciencia crítica,
segundo Ghirardelli (2005).
Para Calegare (2005) e Falconer (1999) a entrada do terceiro setor dentro do
aspecto neoliberal no Brasil aconteceu na década de 90, através de organismos
internacionais (Banco Mundial), governo federal e o empresariado iniciando uma nova
era de intervenção social conforme nos aponta Montano (2005).

10

Paulo Freire (1921 -1997) - Destacou-se por seu trabalho na área da educação popular, voltada tanto
para a escolarização como para a formação da consciência. É considerado um dos pensadores mais
notáveis na história da pedagogia mundial, tendo influenciado o movimento chamado pedagogia crítica.
disponível em http://www.plppaulofreire.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=9
consultado em 15/05/2013 as15:30
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Conforme Manfredi (2002) e Gohn (2005), na década de 90 no Brasil, atuavam
ONGs que foram sistematizadas como caritativas, voltadas para a assistência a partir de
categorias específicas (crianças, mulheres e velhos), as desenvolvimentistas, (Meio
Ambiente), e as cidadãs, (reivindicação dos direitos da cidadania, como a Anistia
Internacional, que é uma ONG dedicada aos direitos humanos) e as ambientalistas, que
possuem premissas do desenvolvimento auto-sustentável e da cooperação internacional.
Calegare (2005) ressalta, entretanto, que há uma polêmica sobre o surgimento do
terceiro setor no país, pois há a existência das organizações sem fins lucrativos que
praticavam caridade desde a época da colonização conforme Landim (1993) e há
também os movimentos sociais nos anos 70, segundo Gohn (2005), Corrêa e Pimenta
(2006) e Gimenes e Mazzei (2007) e Manfredi (2002).
Tentando resolver essa polêmica Falconer (1999) afirma que existem origens
múltiplas do terceiro setor como a igreja e instituições religiosas; ONGs e movimentos
sociais; empreendimentos de serviços do terceiro setor. Há consenso no fato de que o
terceiro setor se firma como um conjunto de organizações que configuram um novo
padrão institucional em comparação com os momentos anteriores. A tendência da dessa
dinâmica é a de reduzir o tamanho do Estado, fomentando a autonomia do mercado e
delegando papel central às ações do terceiro setor.
O Marco legal que dá suporte às organizações do terceiro setor no Brasil é a Lei
9.790/99, conhecida como lei do Terceiro Setor, que define as entidades sem fins
lucrativos perante o poder público como organizações da sociedade civil de interesse
público (OSCIP). Esta lei introduz uma concepção de esfera pública social que
conforme Cardoso (2001) possibilita parcerias entre Estado e sociedade civil sobre
bases mais alinhadas com as atuais exigências de publicização e eficiência das ações
sociais.
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Haddad (2001), Gonzalez e Matias (2004) também apontam que as ONGs nas
décadas de 60 e 70 já atuavam na educação e com o processo de democratização
ocorrido nos anos 80, essas organizações passaram atuar de forma diferente, ampliando
sua atuação junto com outros movimentos sociais legitimadas pela Lei 9394 de 20 de
dezembro de 1996. E conforme Gonzalez, Deluiz, e Pinheiro (2003), já no primeiro
artigo dessa lei, demonstram-se a abrangência dos processos de educação inclusive
pelos movimentos sociais e pela sociedade civil.
Segundo Deluiz, González e Novicki (2003), o terceiro setor é o resultado das
novas relações com o Estado e a sociedade civil, e engloba um conjunto de
organizações privadas baseadas no trabalho associativo. A orientação do terceiro setor é
guiada por missão ideológica que busca atender reivindicações de determinados
segmentos sociais atuando na esfera pública no que diz respeito a interesses sociais com
o Estado transferindo parcelas de responsabilidades para as comunidades organizadas,
em ações de parceria com as ONGs.
E como parte do pacote das reformas estruturais da construção da matriz

neoliberal, os modos de produção mudam e surge no contexto mundial a especialização
flexível que devido aos processos de mundialização da economia entrou na realidade de
diversos países. Por esta razão apresentaremos o contexto em que o modelo de
especialização flexível se torna realidade.

1.2 - CONTEXTO
Autores como Antunes & Alves (2004), e Kuenzer (1999) afirmam que o
sistema taylorista/fordista de produção era caracterizado por trabalhadores com baixa
qualificação que cumpriam tarefas e ordens segundo normas da empresa. A
especialização flexível implica em uma nova organização da produção e do trabalho,
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que requer uma menor divisão do trabalho, integração mais acentuada de funções, maior
necessidade de formação e requalificação da mão de obra representada pelo toyotismo
que é considerado o modelo desse novo conceito de produção.
Segundo Antunes (1995), o toyotismo começa a se desenvolver no pós-guerra,
como a única chance de fazer com que a fábrica de automóveis Toyota sobrevivesse.
Trata-se, em última instância, de um aumento de produção sem aumentar o contingente
de trabalhadores. A partir do momento que esse “receituário” se amplia para o conjunto
de empresas japonesas o resultado é o crescimento que levou o Japão a atingir padrões
de produtividade e índices de acumulação capitalista altíssimos.
Para o autor, a vigência do neoliberalismo propiciou condições favoráveis à
adaptação de parte das ideias do toyotismo no Ocidente. Para o autor, o toyotismo se
distingue do fordismo pelas seguintes características: produção vinculada à demanda, e
esta que fixa o número de veículos de cada modelo a ser produzido. A fábrica só produz
o que é vendido, e é o consumo que condiciona toda a organização da empresa.
No toyotismo é necessário aproveitar o tempo de produção da melhor forma
possível com estoque mínimo, controlado pelo sistema “Kanban”, que são placas ou
senhas de comando para reposição de peças e de estoque, ou seja, valendo tanto para a
produção na fábrica quanto para todos fornecedores; círculos de controle de qualidade
(C.C.Q.) – que são grupos de trabalhadores que refletem sobre a atividade laboral
visando a melhoria contínua da produtividade.
A época da especialização flexível traz inovações tecnológicas e organizacionais
com mudanças no mundo do trabalho, afetando a necessidade de qualificação do
trabalhador compatível com o desemprego estrutural, a redução dos postos do trabalho,
e para Antunes (2005), o desemprego estrutural apresenta uma “processualidade
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contraditória”,

causando

processos

de

exclusão

devido

ao

“processo

de

heterogeneização, fragmentação, e complexificação da classe trabalhadora” (p.50).
A especialização flexível, conforme Sabel e Piore (1984 apud ANTUNES p.25)
teria “possibilitado o advento de uma nova forma produtiva que articula de um lado, um
significativo desenvolvimento tecnológico, e de outro uma desconcentração produtiva
baseada em empresas artesanais”, exigindo um aumento de qualificação do trabalhador.
O que se denomina especialização flexível ainda é uma forma do capitalismo e
que mantêm as mesmas características essências: Crescimento do capital, apoiado na
exploração do trabalho humano dentro da sua própria dinâmica intrínseca tecnológica e
organizacional. Para Sennett (1999), os trabalhadores se desnortearam em meio a um
período de transformação permanente na ordem produtiva e consequentemente na
definição das ocupações e dos papéis ocupacionais, e neste novo cenário o
conhecimento passa a ser um bem valorizado, mas altamente descartável.
Segundo o autor, quanto maior o conhecimento acumulado que uma pessoa
possui menor valor relativo ela tem, o mercado de trabalho tornou-se ainda mais
exigente e as mudanças para quem se encontra no mercado de trabalho parecem não
fazer sentido e ter como objetivo único apenas excluir. As novas regras são nebulosas, a
descontinuidade parece ser impossível de ser tolerada pelo trabalhador.
A especialização flexível não adota a reprodução em série e em massa, uma das
características do fordismo que para Cattani (1997) possui um caráter restritivo, porque
adestra e adapta o individuo ao posto de trabalho, tentando recuperar uma nova
concepção de trabalho não alienada como a do padrão fordista e de forma geral, a
qualificação profissional se refere aos processos educativos que abrem caminho para o
indivíduo desenvolver conhecimentos técnicos, teóricos, operacionais em espaços
escolares, ou nas empresas.
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1.3 - O CONCEITO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Para Hirata (2007), dentro do modelo da acumulação flexível, a mão de obra se
torna uma necessidade da empresa como resposta a urgência na demanda de produtos e
de mercado, ou nos custos de produção. Esta mudança de foco sugere a necessidade de
uma especialização e qualificação do trabalhador de forma mais abrangente:
Hirata (2007), Ferreti (2004) e Cattani (1997) afirmam que essas novas
tecnologias reforçam a divisão do trabalho e a desqualificação da mão de obra
características do Fordismo/Taylorismo, ficando por conta dos meios de produção a
responsabilidade da definição das necessidades de quem tipo de qualificação profissional
o trabalhador necessita.
Hirata (2007) ressalta a multidimensionalidade de qualificação profissional: na
dimensão do emprego, a qualificação é definida pela empresa a partir dos postos de
trabalho e das necessidades organizacionais; na dimensão do trabalhador é mais ampla
porque incorpora as noções de qualificação tácita ou social, que é aquilo que se traz da
sua vida e que se aprendeu no meio social que a primeira não considera.
Hirata (2007) divide a qualificação do trabalhador em qualificação real e
operatória, sendo a real o conjunto de competências e habilidades, técnicas,
profissionais, escolares, sociais e a qualificação operatória são as condições que os
trabalhadores mobilizam para enfrentar uma situação no trabalho.
A autora finalmente apresenta a dimensão da qualificação como uma relação
social, que é uma relação entre capital e trabalho, que resulta da diferença entre a
qualificação do emprego e a qualificação do trabalho, ou seja, a qualificação que na troca
de forças entre o trabalho e o capital resulta na necessidade de capacitar para o emprego
levando em consideração a qualificação real e operatória.
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Como resultado das variações acima descritas de qualificação do trabalhador
dentro do contexto da especialização flexível, se supera o modelo de qualificação
profissional “capacitador” que é a qualificação para o emprego, colocando o trabalhador
frente ao modelo de qualificação como uma relação social.
Este modelo de qualificação é o marco da passagem entre a qualificação focada
nos saberes disciplinares de características capacitadoras para o emprego, para uma
qualificação que objetive a produção de competências diversas conforme a execução de
tarefas de acordo com a qualificação real e operatória.
Já para Ferreti (2004) a educação profissional faz parte da educação escolar, e
objetiva a formação profissional em complementação a formação na escola que teria
sentido amplo. Aponta para duas matrizes teóricas que se completam e às vezes,
dependendo da abordagem, se distanciam: A perspectiva técnica e a perspectiva
analítico-crítica, mas acredita que a perspectiva técnica esta contida na perspectiva
analítico crítica.
Para o autor, a perspectiva técnica tem visão essencialista na medida que cuida
de uma formação voltada ao campo especificamente técnico e orienta as propostas de
formação profissional do período que se denomina Fordismo/Taylorismo.
A matriz analítico-crítica tem influências filosóficas e econômicas do Marxismo,
colocando a educação frente a reflexões filosóficas de natureza ético-política, que
ampliam a discussão sobre a formação essencialista, dando um foco a formação humana
em sentido mais amplo, e pleno, da qual a matriz com a visão técnica logicamente faz
parte. Dessa forma, não são campos antagônicos, e podem ser no mínimo
complementares, e o olhar depende da abordagem que se quer dar e da perspectiva
ideológica.
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Ferreti (2004) também demonstra que na especialização flexível, a formação
profissional passou a ser necessária de forma menos essencialista e não somente
técnico-profissional, já que a teoria e a prática não deveriam ser mais dissociadas,
colocando a formação geral e a formação profissional em um ponto de convergência
A qualificação profissional nessa nova fase contemplaria inclusive os saberes já
acumulados, ou saberes tácitos que passam a ser reconhecidos e requisitados porque
reconhece a sua necessidade para resolução de questões cotidianas com que o trabalho
se confronta. O autor declara que a valorização desse saber e sua incorporação aos
processos produtivos, dá-se o nome de modelo de competências, que mobiliza
conhecimentos que não são apenas técnicos para resolução de problemas.
Para Singer (1996) a educação está polarizada no que diz respeito à sua
finalidade entre duas visões: a posição civil democrática e a visão produtivista. A
posição civil democrática defende a formação total do homem dentro de um espaço
democrático enquanto que a visão produtivista se afina com a concepção de educação
profissional que serve para inserção do indivíduo no mercado de trabalho embora não
descarte outros propósitos da ação educativa, mas sua ênfase está na obtenção de
posição do egresso no mercado de trabalho.

1.4 – A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E MERCADO DE TRABALHO

Segundo Pochmann (2008) entre as décadas de 40 e 70 o mercado de trabalho no
Brasil era estruturado com base no emprego regular e assalariado que se devia à
implementação do projeto nacional de industrialização e à institucionalidade das
relações de trabalho dentro de um projeto nacional amparado pela implantação da
consolidação de leis trabalhistas.
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Na década de 1980, houve o rompimento com essa tendência de funcionamento
do mercado de trabalho e Pochmann (2002) afirma que essa ruptura foi o que motivou
os ajustes macroeconômicos que segundo ele inviabilizaram o crescimento sustentável
da economia causando assim estagnação e numa situação de hiperinflação. Há então o
rompimento com a estruturação do mercado de trabalho conquistado nas décadas
anteriores.
Pochmann (2008) afirma que nos 1990 os sinais de desestruturação do mercado
de trabalho ficam mais claros, e ao mesmo tempo se tornaram mais evidentes e dentro
desta perspectiva da especialização flexível, a mão de obra se torna uma necessidade da
empresa como resposta à urgência na demanda de produtos e de mercado, ou nos custos
de produção.
Surge a necessidade de uma especialização e qualificação do trabalhador de
forma mais abrangente alterando as relações no mundo do trabalho, causada declínio de
alguns setores, e a elevação de setores mais tecnológicos, promovendo assim a exclusão
de trabalhadores com perfil delineado pelo padrão de acumulação fordista, criando
assim uma situação estrutural de desemprego.
Antunes (1995) afirma que além do desemprego estrutural ocorreu uma
mudança na natureza do desemprego no Brasil. Além do problema da incorporação da
mão de obra no mercado de trabalho, ocorreu também a expulsão de um contingente
significativo de trabalhadores do mercado formal em consequência da crise econômica.
Coraggio (1996) aponta que na década de 1990 há uma regressão no Brasil
porque aqui se quis promover e acompanhar a revolução da tecnologia que acompanha a
especialização flexível com indicadores de precarização do trabalho, obrigando o
Estado brasileiro a intervir com políticas sociais compensatórias que são criticadas por
Abranches (1998) que propõe políticas sociais não compensatórias, mas com
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objetividade que tenham foco econômico através de políticas industriais, agrícolas e
voltadas para o desenvolvimento sustentável.
As políticas de geração de trabalho e renda no Brasil mostram-se condizentes
com as características de políticas liberais em que o Estado apresentou ações
descentralizadas e focalizadas em parcelas específicas da população. Coraggio (1996)
chama a atenção para o fato de que essas políticas acabam sendo direcionadas para uma
compensação dos efeitos da especialização flexível que caracteriza a década de 1990, e
com isso, o desemprego vem crescendo significativamente, deixando de fora do
mercado de trabalho uma parte considerável da população economicamente ativa.
O Autor afirma que mudanças no mundo do trabalho tiveram grande impacto
incentivando assim, uma discussão em torno das políticas públicas de trabalho, geração
de renda e qualificação profissional. Coraggio (1996) destaca a necessidade de
qualificação profissional, em que a educação para o trabalho deixa de ser equacionada
principalmente para as empresas e passa a se tornar interesse do trabalhador e da própria
sociedade, inclusive como dimensão do resgate da cidadania.

1.5 – A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE

As mudanças no mercado de trabalho colocaram a educação como principal
agente potencializador da capacidade de trabalho, de renda e de produtividade, sendo
concebida, portanto, como um fator de desenvolvimento social e econômico de um país,
confirmando a importância do entendimento dessas mudanças para a educação
profissional.
O reflexo desse contexto acaba por influenciar o sistema educacional que passa a
ter que se posicionar às novas questões que são desarticuladoras da formação para o
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trabalho, e que transforma as políticas de qualificação profissional não em políticas
educacionais, mas em políticas de geração de trabalho e renda vinculadas ao Ministério
do Trabalho. A qualificação profissional passa a se caracterizar como política ativa de
emprego, para atender à demanda do mercado de trabalho por mão de obra qualificada.
Deluiz (2001) afirma que a ideia de empregabilidade do trabalhador é de que
cabe a ele se tornar empregável para uma diversidade de postos de trabalho deixando
logicamente a responsabilidade a sua inserção ou permanência no mercado, transferindo
a responsabilidade do desemprego para o fato do trabalhador não se adequar às
exigências de qualificação colocadas pelo novo paradigma produtivo.
Dentro dessa ótica, a renda é vista como resultado da produtividade, e segundo a
autora a principal explicação da diferença de rendimentos é atribuída à diferença na
capacidade de produção. Dessa forma, ao contribuir para o aumento da produtividade, a
educação passou a se configurar também como um importante instrumento de ajuste
social e distribuição de renda e a noção de empregabilidade defende a ideia de que, por
meio de investimentos na qualificação profissional, o indivíduo se tornaria mais
competitivo para ocupar um lugar no mercado de trabalho.
Manica e Caliman (2010) reiteram que os cursos de qualificação são os que mais
atendem às demandas de indivíduos à margem da sociedade que estão buscando
satisfação das suas necessidades de inserção social. Os autores reconhecem que não há
necessidade de posicionamento financeiro e nem social para participar de um curso de
qualificação profissional, pois o sujeito vê, nestes cursos, a possibilidade de iniciar ou
reiniciar um longo caminho para chegar à inserção no mundo do trabalho.
Pochmann (2002) afirma que a obtenção de certificados de cursos da educação
regular e de cursos de qualificação profissional é determinante para alcançar a condição
de inserção no mercado de trabalho. O autor, porém, adverte que é possível observar um
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número cada vez maior de jovens que ocupam empregos inferiores ou diferentes à sua
qualificação. Castel (1998) comenta sobre a realidade francesa, onde tal fenômeno
ocorre:
Porque a exigência de qualificação não corresponde sempre a
imperativos técnicos. Muitas empresas têm tendência a se precaver
contra futuras mudanças tecnológicas contratando jovens super
qualificados, inclusive em setores de status pouco valorizados. É assim
que os jovens portadores de um Certificado de Aptidão Profissional ou
de um Certificado de Estudos Profissionais ocupam, cada vez mais,
empregos inferiores à sua qualificação. (pg. 514).

O autor destaca que os indivíduos não qualificados acabam sem alternativa para
a sua inserção no mercado de trabalho visto, que os postos estão já ocupados por
indivíduos mais bem qualificados, invalidando políticas e ações de qualificação do
Estado, e no caso desse trabalho, do Terceiro setor como o caminho mais eficaz para o
desemprego significando que a exigência por um grau maior de qualificação nem
sempre é condizente com a complexidade da função a ser exercida.
Castel (1998) afirma que não é possível fazer uma correlação direta entre um
maior grau de qualificação do indivíduo e a sua facilidade na obtenção de um emprego.
O autor

partilha da mesma avaliação de Pochmann (2002), quando afirma que a

elevação do nível de escolaridade pode, assegurar ao indivíduo, um aumento na sua
renda, mas não garante o acesso ao emprego e muito menos uma proteção contra a
precarização da função e da deterioração dos níveis de renda.

1.6 – A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – LEGISLAÇÃO E POLÍTICAS.
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É importante nessa dissertação trazer à luz a legislação sobre educação
profissional para que se possa ilustrar e o tornar autêntica a inserção do terceiro setor
nos processos de qualificação profissional, da educação não formal, e das políticas de
qualificação profissional do Estado como categoria de análise dos processos
educacionais da ONG em questão.
Conforme Cêa (2006), a educação profissional é prevista no artigo primeiro, e
no artigo segundo, da Lei de Diretrizes e Bases para a educação brasileira, Lei no. 9394
de 20 de dezembro de 1996 e é apresentada como uma modalidade educacional (Título
VI, Capítulo III) voltada para o “desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva”
(art.39), e também essa mesma lei convoca a sociedade civil a participar mais
diretamente na oferta de serviços educacionais.
A educação profissional nesta lei também apresenta, conforme Cêa (2006), a
possibilidades de organização: integração com as diferentes formas de educação
(parágrafo único do art. 39) e assim a sociedade civil se legitima nos processos de
educação realizada pelo terceiro setor dentro da modalidade de educação não formal.
Existem também dois marcos legais que, segundo Cêa (2006), também acabam
por confirmar a dualidade entre a educação técnica e a educação acadêmica: o decreto
2.208/97 e o decreto 5.154/2004 que revoga o anterior, conforme o seu artigo 1º: “a
educação profissional é desenvolvida por meios de cursos e programas de formação
inicial e continuada de trabalhadores; educação profissional técnica de nível médio; e
educação profissional tecnológica, de graduação e de pós- graduação” , no Artigo 4º ,
diz a que “a educação profissional técnica de nível médio [...] será desenvolvida de
forma articulada com o ensino médio através da forma integrada, concomitante e
subsequente ao ensino médio”, e não prevê limite para aproveitamento da carga horária
do ensino médio para a educação profissional.
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Como política de qualificação profissional no Brasil, temos ainda o Plano
Nacional de Qualificação que substituiu o Plano Nacional de Qualificação do
Trabalhador – PLANFOR, que foi estruturado e implementado a partir de 1995, no
governo de Fernando Henrique Cardoso, constituindo-se como um mecanismo das
Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda, tendo como principal fonte de
financiamento o Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT 11.
Uma flagrante baixa qualidade dos cursos, em geral, e uma baixa efetividade
social das ações do PLANFOR reforçaram tal desgaste e levaram o MTE, já sob o
Governo Luiz Inácio Lula da Silva a instituir o Plano Nacional de Qualificação –
PNQ12, extinguindo o PLANFOR, orientando as diretrizes da Política Pública de
Qualificação.
O Plano Nacional de Qualificação foi estruturado a partir de três objetivos:
inclusão social e redução das desigualdades sociais; crescimento com geração de
trabalho, emprego e renda, de forma ambientalmente sustentável; promoção e expansão
da cidadania e fortalecimento da democracia, dimensões que estão ligadas aos objetivos
desse trabalho no âmbito da inserção no mercado de trabalho, de construção de
cidadania e de desenvolvimento humano dentro do olhar de competências crítico
emancipatórias, ou seja, a qualificação profissional como direito, como política pública,
como espaço de negociação coletiva e como um elemento constitutivo de uma política
de desenvolvimento sustentável.
Na construção do conceito de cidadania, através de noções de educação integral;
de formas solidárias de participação social e gestão pública; empoderamento dos atores
11

Fonte: http://www.mte.gov.br/trabalhador/QualProf/Conteudo/0-Introducao.pdf
Resolução do CODEFAT nº 333, de 10/07/2003, publicada no D.O.U, de 14/07/2003 Ressalte-se que,
em 2008, as ações de qualificação social e profissional de trabalhadores alcançaram maior efetividade
com a Resolução Nº. 575, de 28 de abril de 2008, do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao
Trabalhador - CODEFAT, que estabeleceu diretrizes e critérios para transferências de recursos do Fundo
de Amparo ao Trabalhador - FAT (que financia as ações do PNQ) aos estados, municípios e entidades
sem fins lucrativos, para a execução do Plano Nacional de Qualificação - PNQ.Disponível em
http://www.mte.gov.br/pnq/conheca.asp em 08 de julho de 2012 as 18:46 min.
12
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sociais (na perspectiva de sua consolidação como cidadãos plenos); qualificação social e
profissional; efetividade social; qualidade pedagógica; reconhecimento dos saberes
socialmente produzido pelos trabalhadores.
O Plano Nacional de Qualificação, assim como a lei de diretrizes básicas para
educação, fundamenta a ação educativa realizada fora do contexto escolar, gerando a
possibilidade de diversificar a reconhecer a ação educativa através de processos de
educação não formal no Brasil, em consonância com a tendência mundial de implantar
processos de educação que pudessem acontecer ao longo da vida, respeitando a
diversidade, as culturas e os interesses de cada um.
Apresentamos a seguir a evolução do conceito de educação não formal, e o
conceito de competências, bem como a aprendizado ao longo da vida e a relação das
competências políticas com a construção de cidadania e com a educação no Brasil.

2 - A EDUCAÇÃO NÃO FORMAL E O CONCEITO DE COMPETÊNCIAS.

2.1 - A APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA

Para a UNESCO (2010), a necessidade de incorporar os princípios da
aprendizagem ao longo da vida na educação e políticas mais amplas de
desenvolvimento assumem um tom mais urgente do que nunca. Os princípios de
educação ao longo da vida, caso sejam sistematicamente implementados, serão capazes
de contribuir para sociedades mais justas e equitativas.
A educação permite que as pessoas participem mais plenamente da sociedade,
questionando por que as coisas são e como são, podendo fazer escolhas e o respeitando
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a diversidade. Há também benefícios imensuráveis em termos de melhorias na saúde e
na redução da pobreza segundo a UNESCO (2010).
A educação ao longo da vida engloba a aprendizagem em todas as idades e
contém os processos de aprendizagem formal, não formal e informal, pois a educação
não pode mais ser vista como algo que se limita à infância, às escolas ou ao que antes
era visto como o setor "educacional".
É através da educação que as pessoas podem se tornar conscientes, agentes
responsáveis de mudança, agindo como eternos aprendizes genuínos. A UNESCO
(2010) reafirma que a educação é utilizada para alcançar objetivos econômicos, é muito
raramente vista como uma responsabilidade de um governo para seus cidadãos ou como
um meio de sua capacitação.
Com base no Relatório Faure (1972)13, (aprender a ser), o Relatório Delors
(1996) expôs os quatro pilares da Educação: aprender a fazer, aprender a aprender,
aprender a ser e aprender a viver juntos. Desde então, tem sido sugerido que os outros
"pilares" sejam adicionados, tais como aprender a mudar e transformar, aprender a
empreender e assumir riscos e aprender a ser. Todos estes pilares são o reflexo da
necessidade não só para enfrentar problemas e desafios atuais, mas também antecipar os
emergentes.
Com base nesses objetivos a UNESCO organiza reuniões internacionais
intituladas CONFINTEA (Conferencia Internacional de Educação de Adultos) que
acontecem a cada 12 ou 13 anos desde o final da década de 40 (Dinamarca 1949,
Canadá 1960, Japão 1972, França 1985 e Alemanha 1997, Brasil 2010). A conferência
13

A Comissão Internacional para o Desenvolvimento da Educação presidida por Faure foi constituída em
1971 e concluiu seus trabalhos em março de 1972. O Relatório Final foi resultado de amplos estudos
conduzidos, incluindo o envio para todas as regiões do mundo de missões especiais para proceder a troca
de ideias, visitas e reuniões com inúmeras instituições educacionais, estudos de documentos pertinentes e
entrevistas com diversos especialistas de credibilidade internacional. Disponível
em .http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001297/129766por.pdf verificado em 25 de junho de 2013 as
17:00.
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realizada na Alemanha, CONFINTEA V, é um marco no debate sobre educação de
adultos e educação não formal.
Esta conferência chamou a atenção para a educação de adultos e educação não
formal como elementos indispensáveis para a educação ao longo da vida. Os dois
documentos básicos adotados pelos delegados ao final da conferência enfatizaram a
educação de adultos e a educação ao longo da vida como ferramentas fundamentais para
responder aos desafios globais do século 21 em relação aos seguintes temas:
democracia, paz e direitos humanos, respeito pela diversidade, resolução de conflitos,
sustentabilidade econômica e ecológica e desenvolvimento da força de trabalho.
Entretanto, o objetivo mais desafiador dessa conferencia foi harmonizar a
educação formal e não formal com outras agendas internacionais de educação e de
desenvolvimento e ainda integrar aprendizagem de adultos e educação não formal no
âmbito das estratégias setoriais nacionais mais abrangentes. A conferência no Brasil em
2010 avaliou se os resultados dos compromissos assumidos em 1997 foram
implementados e, o mais importante, produziu as ferramentas para assegurar que os
compromissos sobre educação não formal previamente assumidos e os atuais sejam
prioridade de forma a passar da teoria à ação.

2.2 - O CONCEITO DE EDUCAÇÃO NÃO FORMAL

Gohn (2010), e Trilla (2008) concordam que a educação não formal também é a
ação educativa organizada fora do sistema formal de ensino. Essa modalidade de
educação que pode atuar de forma independente ou pode ser um recurso importante para
atividades mais amplas destinadas a públicos específicos, com necessidades de
aprendizagem identificáveis conforme Coombs (1973, apud GOHN 2010, p.12). A
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educação não formal abrange todas as formas de ação educativa que não estão nos
sistemas oficiais ou formais de educação. Tais formas constituem ações educativas
geralmente executadas por comunidades ou ONGs em locais e em horários que atendam
as necessidades dos participantes.
O autor afirma que a educação não formal está também em programas de
formação profissional ou formação em grupos sociais economicamente marginalizados.
Também é voltada para a melhoria imediata da vida das pessoas, para a redução da
pobreza e dar uma maior sensação de controle sobre suas vidas e dando-lhes
informações e conhecimentos que lhes permitam fazer melhor uso de seus recursos,
aumentar a consciência dos seus direitos e capacitá-los a agir de forma construtiva para
alcançar a implementação desses direitos.
Gohn (2010) e Trilla (2008) afirmam que o ensino ministrado por meio de um
sistema não formal deve ser do interesse dos alunos e que os mesmos devam organizar e
planejar os conteúdos que se refiram às suas necessidades a fim de capacitá-los a
compreender e, se necessário, alterar a estrutura social em torno deles.
Para esses autores, a educação não formal propõe um conjunto de resultados
compostos de uma série de habilidades e competências específicas para mudanças
esperadas. Algumas delas são realizáveis e observáveis através de vários meios, tais
como o emprego, bem-estar, o crescimento econômico, ambiente limpo, uso sustentável
dos recursos naturais, redução da criminalidade, melhor saúde e segurança alimentar.
A UNESCO tem intenção facilitar o acesso dos indivíduos às competências que
lhes permitam continuar a aprender, entrar no mercado de trabalho e ter mobilidade
profissional e social. Tal estratégia seria incompleta se não incluir o reconhecimento,

44

validação e certificação14 de competências ou resultados obtidos em todos os contextos
de aprendizagem. Neste contexto, sugere-se que os Estados-Membros:15
(1) desenvolvam uma estratégia nacional de aprendizagem ao longo da vida, com
reconhecimento, validação e certificação dos resultados da educação não formal e como
um pilar fundamental e como um meio para melhorar a realização pessoal, o acesso e a
mobilidade na educação e no mercado de trabalho.
(2) facilitar o desenvolvimento de referências ou padrões nacionais que integram a
educação não formal e informal, e, com base no contexto nacional, estabelecer um
quadro nacional de qualificações (QNQ).
(3) desenvolvam equivalências entre os resultados de educação formal, não formal e
informal, nas referências nacionais, normas ou de um quadro nacional de qualificações
através de uma compreensão compartilhada dos resultados da aprendizagem.
Os processos de reconhecimento, validação e certificação permitem que grandes
grupos sociais possam ter seus resultados de aprendizagem avaliados, validados e
reconhecidos. Isso dá aos indivíduos um incentivo para continuar a aprender, capacitálos e lhes permite se tornar mais ativos no mercado de trabalho e na sociedade em geral.
Neste contexto, sugere-se que os Estados-Membros:

14

Prática que torna visível e valoriza toda a gama de competências que os indivíduos tenham obtido em vários
contextos, e através de várias meios em diferentes fases de suas vidas.• O reconhecimento é um processo de conferir
um estatuto oficial de resultados de aprendizagem e / ou competências, o que pode levar ao reconhecimento de seu
valor na sociedade. • Validação é a confirmação por um organismo aprovado oficialmente que os resultados de
aprendizagem ou competências adquiridas por um indivíduo foram avaliadas em função de pontos de referência ou
padrões através de metodologias de avaliação pré-definidos. • A certificação é um processo pelo qual um organismo
oficialmente aprovado, com base na avaliação dos resultados e / ou competências de aprendizagem de acordo com
finalidades diferentes e métodos, prêmios qualificações (certificados, diplomas ou títulos), ou doações equivalências,
unidades de crédito ou isenções ou documentos questões como carteiras de competências. UNESCO GUIDELINES
for the Recognition, Validation and Accreditation of the Outcomes of Non-formal and Informal Learning.
15
Atualmente, a UNESCO conta com mais de 190 Estados Membros que se reúnem a cada dois anos, em sua
Conferência Geral, para discutir e deliberar sobre importantes questões no âmbito de seu mandato. Além disso, ela
promove inúmeros estudos, reflexões e reuniões com os governos, dirigentes e especialistas dos países que a integram
com o objetivo de aprofundar o exame de temas vitais para o futuro das sociedades, buscando consensos e definindo
estratégias de ação. Disponível em http://www2.metodista.br/unesco/perfil_unesco.htm em 25 de junho de 2013 às
22:57.
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(1) desenvolvam procedimentos para identificar, documentar, avaliar, validar e certificar
os resultados da ação educativa, dando a devida atenção para os processos de educação
não formal.
(2) fazer uso de avaliação formativa (que chama mais atenção à identificação, e
documenta o processo de aprendizado dando feedback aos alunos) e avaliação que visa
explicitamente validar e reconhecer a ação educativa.
(3) Os Egressos se tornem mais conscientes de suas próprias competências e mais
motivados para aprender mais e ter seus resultados de aprendizagem reconhecidos.
(4) fornecer apoio especial por meio de acordos flexíveis de evasão escolar, adultos com
necessidades educativas especiais, de pessoas e de trabalhadores com baixos níveis de
educação e os excluídos do mercado de trabalho.
Conforme Gohn (2010), em 1967, na Conferência Internacional sobre a crise
global de educação em Williamsburg, P. Coombs, Diretor do Instituto Internacional de
Planejamento da Educação da UNESCO, apresenta uma ênfase especial na necessidade
de desenvolver meios educacionais diferentes do que os convencionais da escola, e a
partir desse momento começa o uso de nomes, tais como "informal" e "não formal" para
explicar a ampla e diversificada gama de processos de educação não formal ou
localizados fora do sistema de educação formal.
Gohn (2010) ainda relata que no ano de 1974 Coombs e Ahmed, propõem a
distinção conceitual entre formal, não formal e informal, e chamavam a educação não
formal de qualquer atividade organizada, sistemática educativa, realizado fora do
âmbito do sistema oficial escolar para facilitar certos tipos de aprendizagem a
subgrupos particulares da população, tanto adultos quanto crianças.
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Trilla (2008) define a educação não formal que refere-se a todas as instituições,
atividades de mídia, áreas de educação, que não são da escola, foram criados
especificamente para atender a certos objetivos educacionais.
A educação não formal é uma forma de educação, e o conceito existe antes do
surgimento dos problemas e dificuldades de desenvolvimento da escola formal como
forma de alcançar os objetivos de educação, conforme Trilla (2008) e afirma que a
educação não formal completa, reforça, mantém ou, se necessário, cumpre com
determinadas tarefas educativas.
La Belle (1982, apud GADOTTI, 2005, p.2) define educação não formal como
toda atividade educacional organizada, sistemática, executada fora do quadro do sistema
formal para oferecer tipos selecionados de ensino a determinados subgrupos da
população, mas Gadotti (2005) aponta a ambiguidade dessa modalidade de educação, já
que ela se define em oposição (negação) a um outro tipo de educação: a educação
formal.
Gadotti (2005) destaca que sempre se define a educação não formal focando a
ausência de formalidade em comparação com a escola, e isso coloca a educação formal
como único modelo, como se a educação formal também não pudesse aceitar a o que
estivesse fora da escola. Não se trata de colocar em lados opostos educação formal e a
educação não formal. Precisamos conhecer melhor suas potencialidades e harmonizá-las
em benefício de todos e de forma complementar a educação não formal.
Para a UNESCO (2010)
"Qualquer atividade educacional organizada e sustentada que não
corresponde exatamente à definição de educação formal. Educação não
formal pode, portanto, realizar-se dentro e fora das instituições de
ensino, e atender a pessoas de todas as idades. Dependendo do contexto
de cada país, pode cobrir os programas educacionais para transmitir
alfabetização de adultos, educação básica para crianças fora da escola,
de habilidades de vida, de habilidades de trabalho, e cultura em geral.
Programas de educação não formal não seguem necessariamente a
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sistema de "escada", e podem ter diferentes durações, e pode ou não
conferir certificação da aprendizagem conseguida”. (p.41)

A partir da desta definição, concordamos com Trilla (2008) quando diz que a
educação

tem

características

complexas,

por

ser

multidimensional,

bastante

heterogênea, e quase onipresente, pois há educação em todos os espaços. Segundo ele,
são tão diversos que para didaticamente continuar falando sobre eles, se faz necessário
distinguir classes para que possamos diferenciá-los.
Trilla (2008) e Gohn (2010) distinguem essas classes de forma tripartite:
educação formal, não formal e informal, e que segundo Trilla (2008) devem contemplar
todo o processo educacional. Para esse autor, toda ação educativa deve abranger um
desses processos, e ressalta que a educação formal e não formal são caracterizadas pela
intencionalidade enquanto que a informal é caracterizada pela não intencionalidade. A
educação formal e a educação não formal também são metódicas, enquanto que a
informal não é metódica.
Para Trilla (2008) o campo de desenvolvimento da educação não formal são os
espaços fora da escola, mas de forma intencional com conteúdos previamente marcados
que rompem com alguma característica que a escola oferece.Para Gohn (2010), o campo
de desenvolvimento são os espaços de ações coletivos cotidianos; aprende-se “no
mundo da vida”.
Gohn (2010) concorda com Trilla (2008) no fato de que a educação não formal
pode acontecer em locais que possam acompanham as trajetórias dos grupos, como
organizações do terceiro setor, igrejas, etc. Em um contexto, ambientes e situações
interativos construídos coletivamente, segundo diretrizes de dados grupos, com
paramentos definidos pela instituição que tem a proposta e realiza a ação educativa.
Trilla (2008) afirma que a educação não formal é metódica e pode se dividir
também por idade/classe de conhecimento. Requer tempo e local específico; currículo,
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mas não é sistematizada por regulamentação legal. É intencional e pode desenvolver
uma série de processos, tais como: consciência e organização de como agir em grupos
coletivos; construção/reconstrução de concepções de mundo e sobre o mundo; forma o
indivíduo para a vida e para suas adversidades; resgata o sentimento de autovalorização,
qualificação profissional, e atividades extracurriculares na própria escola.
Gohn (2010), por outro lado, defende a posição de que a educação não formal
não pode ser é organizada por séries, idades ou conteúdos, e atua sobre os aspectos
subjetivos do grupo, trabalha a forma, a cultura, a política de um grupo mas concorda
com a mesma intencionalidade que Trilla (2008) e aponta com mais foco para o
desenvolvimento da cidadania que capacite os indivíduos para se tornarem cidadãos do
mundo, no mundo.
Trilla (2008) diz que a educação formal e a educação não formal também se
relacionam e interagem de forma complementar, compartilhando funções que podem ser
pela especificidade de alguma ação educativa, como a qualificação profissional, por
exemplo , e também assumem relações de suplência assumindo tarefas que deveriam ser
do sistema formal, ou vice-versa, quando o sistema formal assume responsabilidade por
conteúdos que poderiam estar sendo trabalhados em instâncias de educação não formal.
Segundo Trilla (2010), a educação formal e a educação não formal possuem
relações de reforço e de colaboração ao exemplo de programas de instituições privadas
que colaboram em programas de educação formal, e que pela própria característica
aberta e heterogênea da ação educativa podem ocorrer contradições causadas pela
presença da educação informal que reforça essa heterogeneidade e diversidade de
qualquer processo de educação.
Para o autor, a educação não formal não basta ser fora da escola, mas tem que
necessariamente romper com algumas determinações que caracterizam a escola, como
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espaço físico, horários, calendário, aluno e professor, escolha e organização de
conteúdos por meio de planos de estudo e aprendizagem descontextualizada, porque na
escola se ensina conteúdos que estão fora do âmbito natural de sua aplicação e
produção.
Gohn (2010) também apresenta a educação não formal com a responsabilidade
de promover o desenvolvimento de cidadania e a aprendizagem voltada para o mundo
do trabalho. Os processos de cidadania têm como objetivo a conscientização do aluno
como portador de direitos por compreensão do meio social, e a educação profissional
visa estabelecer o desenvolvimento de habilidades e competências para o trabalho assim
como preconiza o projeto da ONG em estudo.
Assim, destacamos as reflexões realizadas pela autora sobre a educação não
formal em relação à educação popular, quando sugere que nem toda educação não
formal é educação popular, no sentido atribuído por Paulo Freire, se tomarmos como
referência ações educativas desenvolvidas pelas organizações governamentais e pelo
terceiro setor, cujas práticas com funções produtivistas, conforme Singer (1996) não
desenvolvem e nem instauram processos de autonomia e emancipação entre os sujeitos
atendidos.
Trilla (2008) propõe que a não formalidade da educação está caracterizada e
relacionada com a metodologia, ou ao procedimento, ou ao agente, ou onde se gera e se
localiza o processo educacional. Desse modo a forma de atuação da educação não
formal é definida pela liberdade, pela temporalidade, pela flexibilidade também dos
conteúdos ao contexto, as características de socialização, relações pouco hierarquizadas
e pouca sistematização.
Para Gohn (2010) existem lacunas metodológicas na educação não formal, pois
metodologias devem ser desenvolvidas, mesmo com o dinamismo e a provisoriedade
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que são característicos da educação não formal. A autora ressalta a importância da
sistematização de procedimentos metodológicos porque as organizações do terceiro
setor e as ONGs se deparam, cotidianamente, com sujeitos sociais que vivem em
alguma situação de desvantagem social, com os quais necessitam desenvolver práticas
educativas capazes de incorporar propostas/orientações pedagógicas, sem o que,
segundo a autora pouco contribui para a transformação da sociedade.
Segundo Gohn (2010), a educação não formal pode ter como objetivos a
convivência com os outros e a diversidade, socializando-se o respeito mútuo, a
adaptação do grupo a diferentes culturas trabalhando a sensação de pertencimento, a
construção de identidade coletiva, e o regramento ético de condutas aceitas socialmente.
Mas para que isso aconteça, a autora afirma ser necessário pensar em formação
específica dos educadores e das instituições, para reconhecer seu papel, lugar e função,
definir claramente os objetivos da educação não formal, sistematizar as metodologias
utilizadas no trabalho que acompanhem o trabalho de egressos que participaram dos
programas de educação não formal
Segundo Trilla (2008), a atuação da educação não formal e a criação de seus
espaços de atuação se deve também a transformações no mundo do trabalho que
levaram ao surgimento do modelo produtivo da especialização flexível onde de acordo
com Ferreti (2004) e Hirata (2007), o conceito de competências surge para dar conta
desse novo modelo em complemento as ações de qualificação profissional.

2.3. O CONCEITO DE COMPETÊNCIAS

Nesta parte do trabalho, apresentamos o surgimento do modelo de competências,
sua adequação ao modelo educacional brasileiro, as competências políticas em sintonia
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com o conceito de cidadania, a relação da cidadania com educação, e o
desenvolvimento de competências para a educação profissional.
Para Ferreti (2004), o conceito de competência não substitui e nem é sinônimo
de qualificação profissional, e alerta que se pensarmos no modelo que desenvolve
competências que são somente técnicas, apesar das mudanças nos meio de produção
voltamos a visão essencialista que a qualificação profissional tinha, apropriada pelo
capitalismo em sua versão neoliberal.
O Conceito de competências, segundo Deluiz (2001), também começa a ser
utilizado nos anos 80 na Europa, é implementado na França na Charte des programmes
de 1992. Esse programa apresenta as categorias que direcionam os programas de ensino
para todos os ciclos da educação geral, que para a autora significa o marco da passagem
entre o ensino focado nos saberes disciplinares para um ensino que direcionado para a
produção de competências diversas conforme a execução de tarefas.
Para a autora este conceito tem características diferentes e com vários sentidos
em diversas abordagens e tem origem nas ciências de organização, surgindo num
momento em que o modelo Fordista/taylorista entre em crise, contextualizado pela
mundialização da economia, e pela flexibilização dos processos de produção.
Segundo Deluiz (1996), a experiência francesa demonstra uma tendência ao foco
no aluno, colocando-o como ator de seu percurso, e ficando as organizações motivadas
a valorizar os percursos e competências individuais dentro do percurso profissional.
Conforme Novicki & Gonzalez (2003), o Brasil adequou-se ao modelo de
competências a partir da legislação sobre educação profissional

16

e a matriz teórica
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Lei nº 9394/96 , Decreto nº 2208/97, Parecer nº 16/99 e Resolução nº 04/99 da Câmara de Educação
Básica do Conselho Nacional de Educação
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que fundamenta o modelo de competências nos textos legais, é baseada na obra de
Philippe Perrenoud17.
Para Perrenoud (1999, Apud NOVICK E GONZALEZ (2003) p.7),
competência é “a capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de
situação e ‘requer’ a sinergia de vários recursos cognitivos entre os quais estão os
conhecimentos”.
Para Novicki & Gonzalez (2003), a adoção do modelo de competências é
central na reforma educacional por estar incorporado nos diferentes níveis de ensino.
A disseminação do conceito de competências na escola é o resultado de um contágio
do mundo do trabalho e tem sido cobrada para desenvolver competências para a
formação dos indivíduos, assim, adaptam-se as escolas às demandas do mercado, por
estas “poderem fornecer os meios para o indivíduo apreender a realidade e não ficar
indefeso nas relações sociais”.
Para os autores, fica claro que o foco da pedagogia das competências de
Phillipe Perrenoud é a adequação dos indivíduos às exigências do mercado e
eventualmente o papel da escola pode ser o de qualificá-lo para outras dimensões da
vida social.
Surgem várias críticas a adoção desse modelo na educação brasileira, como
Machado (2000 apud NOVICKI & GONZALEZ, 2003 p.4) que denuncia o caráter
ideológico da articulação entre escolaridade básica, competência e empregabilidade,
onde as competências são tomadas como naturais, inerente ao indivíduo e não criadas e
possibilitadas socialmente.

17

Philippe Perrenoud, sociólogo, nasceu em 1954. Ele tem um doutorado em sociologia e antropologia. De 1984 a
2009, foi professor na Universidade de Genebra, em seguida, em 1994, professor no campo do currículo, práticas
pedagógicas e instituições de formação. http://autoresdapedagogia.wordpress.com/2012/11/15/philippe-

perrenoud-biografia-3/ verificado em 05/07/2013 as 21:36 min.
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Deluiz (1996, apud NOVICKI & GONZALEZ, 2003 p.4) também atenta ao
risco da adoção desse tipo de pedagogia como atendimento exclusivo ao mercado,
preocupação com o produto e não com o processo de construção e a responsabilização
do trabalhador pela aquisição e manutenção dessas competências. Para a autora, os
referenciais curriculares são conceitualmente construtivistas e operacionalmente
funcionalistas.
Este modelo é focalizado em objetivos de referencias (Ensino Geral),
referenciais (Ensino profissional) e referenciais de atividades (nas empresas), ou seja, é
voltado para competências terminais a serem adquiridas no final do curso, do ano, ou da
formação, que são descritos detalhadamente.

Sendo esta também a forma de

identificação de competências requeridas pelo emprego.
Ainda para Novicki & Gonzalez (2003) A mudança no foco da educação
profissional com ênfase na laborabilidade ou trabalhabilidade deve-se à escassez das
formas tradicionais de emprego e mudança no perfil requerido característica da
década de 1990. Estas competências são o conjunto de conhecimentos (saberes),
habilidades (saber fazer) e valores (saber ser), desenvolvidas através de ações,
projetos, situações problemas encontradas no mercado, que o aluno deve resolver
concomitante ao desenvolvimento de suas habilidades de leitura, comunicação oral e
escrita, leitura e interpretação de dados fundamentais ao seu desempenho
profissional.
Deluiz (2001, p.5) define competências como algo “inseparável da ação e dos
conhecimentos teóricos e/ou técnicos são utilizados de acordo com a capacidade de
executar as decisões que a ação sugere.”.
Kuenzer (2003) define competência como capacidades que o individuo tem de
agir nas situações que são previsíveis e nas situações que são imprevisíveis com a
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eficiência e eficácia que a situação prevê e requer, articulando diversos conhecimentos,
que segundo a autora são os conhecimentos tácitos e científicos, que são conhecimentos
adquiridos ao longo da vida pessoal e profissional, tendo como objetivos a solução de
problemas que se apresentem e que possam mobilizar de forma transdisciplinar diversas
habilidades e capacidades, supondo, portanto, a capacidade do indivíduo de mobilizar
seus conhecimentos.
Segundo Deluiz (2001) as competências técnicas traduzem a capacidade de
reconhecer situações problemas, encontrar soluções, pensar de forma estratégica,
modificar processos de trabalho, atuar de forma preventiva, transferir e generalizar,
competências organizacionais ou metódicas que são a capacidade de autoplanejamento,
de autogestão de forma que possa se organizar, criar seus próprios métodos,
gerenciamento de tempo e espaço de trabalho.
A autora apresenta as competências comunicativas como a capacidade de
expressar e de se comunicar com seu grupo, com seus superiores hierárquicos ou com
subordinados, de cooperar, de trabalhar em equipe, dialogar, exercer negociação e de se
comunicar, as competências comportamentais que são a possibilidade de desenvolver
iniciativa, criatividade, vontade de aprender, estar aberto as mudanças, ter consciência
da qualidade e das implicações éticas do seu trabalho, implicando no envolvimento da
subjetividade do indivíduo na organização do trabalho.
Kuenzer (2003) define que a competência é a capacidade de resolver um
problema em uma situação dada, a capacidade de mobilizar conhecimentos, e se baseia
nos resultados que se deseja obter através desta mobilização. A partir desta definição já
se estabelece a necessidade de articular conhecimentos teóricos e práticos, pois, caso
contrário, não se consegue estabelecer a visão de práxis da competência.
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O conhecimento existe anteriormente a competência, que justamente só se
concretiza quando identifica o conhecimento necessário para a resolução de
determinada questão.
Segundo Vazquez (1968, apud KUENZER, 2003, p.17), práxis “é a atividade
teórica e prática que transforma a natureza e a sociedade; prática, na medida em que a
teoria, como guia da ação, orienta a atividade humana; teórica, na medida em que esta
ação é consciente”.
As autoras alertam para os riscos de adoção do conceito de competências de
forma acrítica, apontando para a utilização da formação por competências
exclusivamente para as necessidades de produção do mercado, e que sem a utilização do
ensino politécnico, esta abordagem se torna restritiva, instrumentalizante e tecnicista.

2.4 – AS COMPETÊNCIAS POLÍTICAS E A CIDADANIA

Deluiz (2001) apresenta as competências políticas que permitem aos indivíduos
a reflexão e sua atuação critica sobre a esfera da produção entendendo seu lugar e papel
na estrutura produtiva, seus direitos e deveres como trabalhador, sua participação nos
processos de trabalho e de acesso e controle das informações referentes às
reestruturações produtivas e organizacionais em curso, na esfera pública, nas
instituições da sociedade civil, se impondo como agentes atores sociais com interesses
próprios que se tornam interlocutores legítimos e reconhecidos.
Para Marshall (1967), o conceito de cidadania pode ser didaticamente dividido
em três partes: cidadania civil, cidadania política e cidadania social. A civil é aquela que
abrange os direitos referentes à liberdade individual, a liberdade de expressão, de fé, de
pensamento. É teoricamente o direito de ir e vir, o direito de propriedade e o direito de
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possuir direitos. A cidadania política se refere ao direito de participar e exercer o seu
poder político, como eleitor ou como um membro de autoridade política. E o elemento
social engloba “tudo o que vai desde o direito a um mínimo de bem-estar econômico e
segurança ao direito de participar (…) na herança social e levar a vida de um ser
civilizado de acordo com os padrões que prevalecem na sociedade” (p.63), se
relacionando com o sistema educacional e com os serviços sociais.
Segundo o autor, na antiguidade, estas três perspectivas estavam agrupadas em
uma só, e não era possível identificá-los de forma clara uma vez que o os direitos
sociais de um determinado indivíduo variavam de acordo com o seu status e o tipo de
relacionamentos que cultivava. Por status, compreende-se a medida de desigualdade e
diferença entre classes vista na sociedade feudal, e não a noção de cidadania e igualdade
à qual estamos acostumados a ver no mundo moderno.
Marshall (1967) destaca a cidadania como um status concedido àqueles que são
membros de uma comunidade, e a sua relação com o Estado, definindo quem possui
direitos e obrigações pertinentes a esse status, e são reunidos de acordo com o mesmo.
Não existe nenhum princípio ou lei que defina e determine quais seriam estes direitos e
obrigações, mas “as sociedades, nas quais a cidadania é uma instituição em
desenvolvimento, criam uma imagem de uma cidadania ideal em relação à qual o
sucesso pode ser medido e em relação à qual a aspiração pode ser dirigida.” (p. 76).
A classe social, por outro lado, “é um sistema de desigualdade” baseada no
conjunto de ideias, crenças e valores. O autor questiona acerca da oposição entre os
princípios de cidadania e classe capitalista, olhando de forma detalhada o conceito de
classe social, abordando em duas perspectivas: elementos legais e produtos derivados de
outras instituições.
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Dentro do olhar determinado por elementos legais, que são de caráter de
coerção, e de costumes formalmente estabelecidos, se concretizando em instituições
com seu próprio direito sem compartilhar direitos com alguém entendida como ordem
natural, em que cada nível ou classe social e uma demonstração dessa ordem e “a
diferença entre os níveis sociais não equivalem a diferenças de padrão de vida, porque
não há nenhum padrão comum pelo qual aquelas podem ser medidas” (p.77).
Em um produto derivado de outras instituições, não é possível que se estabeleça
as diferenças entre classes pelas leis ou padrões de costumes, pois, para o autor, essas
diferenças existem graças a combinação de fatores, entre eles a educação e a estrutura
econômica nacional.
Para o teórico, a cidadania é a relação do indivíduo com o Estado, e a partir
dessa relação são conferidos direitos individuais num movimento em direção à
igualdade material ou à cidadania ideal. A classe social, por outro lado, “é um sistema
de desigualdade” (p.76), relacionada com a inserção do indivíduo no mercado de
trabalho e sua existência é desejável para recompensar o trabalho realizado ou como
incentivo para o desenvolvimento. O autor afirma que é possível afirmar que a classe
social é fundada nas desigualdades econômicas dos indivíduos, ao mesmo tempo em
que existe como reprodutora de desigualdades sociais.
Por fim, julga-se importante a definição essencial dada por Marshall do conceito
de cidadania, sendo ele “a lealdade de homens livres, imbuídos de direitos e protegidos
por uma lei comum. Seu desenvolvimento é estimulado tanto pela luta para adquirir tais
direitos quanto pelo gozo dos mesmos, uma vez adquiridos” (p. 84).
No caso do Brasil, o modelo de cidadania se desenvolve de forma diferente do
modelo inglês. Marshall (1967) e Carvalho (2006) apontam duas distinções em relação
ao descrito. A primeira diferença se relaciona com a ênfase maior nos direitos sociais
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em relação aos outros, e a segunda diferença é na sequência em que os direitos foram
adquiridos. Em Carvalho (2006) observa-se que os direitos políticos se desenvolvem
firmemente após a independência brasileira em 1822, e por outro lado, a manutenção da
escravidão e outros fatores limitaram os direitos civis nesta época.
O autor destaca que a constituição promulgada em 1824, que vigorou até o fim da
monarquia, regula os direitos políticos estabelecendo os três poderes tradicionais, o
Executivo, o Legislativo e o Judiciário e criou-se também um quarto poder, o poder
Moderador, que segundo o autor, era exclusivo do imperador e que tinha como principal
atribuição nomear os ministros de Estado. Essa constituição definiu que estava em condição
de votar e ser votado e a regularidade de eleições.
O Autor ressalta, todavia, que o voto não tinha o mesmo sentido que tem hoje, já
que não buscava um direito de cidadania, mas sim a dominação política, relacionada com a
as lutas locais, sendo um ato de obediência, lealdade ou gratidão. A ênfase dos direitos civis
não era dada nessa constituição, pois havia a escravidão, os latifúndios. O Estado
comprometido com o poder privado limitou o desenvolvimento dos direitos civis. Os
direitos políticos evoluíram, porém, novamente Carvalho (2006),questiona essa evolução já
que até 1930 nunca houve uma organização popular e nem a consolidação de um
sentimento nacional.
O desenvolvimento dos direitos civis e políticos de forma insatisfatória, para o
autor, levaram a uma definição de cidadania com base estritamente na proteção do Estado
por meio dos direitos sociais, ficando a cidadania é separada da liberdade política e baseada
numa percepção de direitos como uma doação de um Estado protecionista que reduz tais
direitos ao acesso aos direitos sociais.

Para Demo (1995), “a cidadania é a competência humana de fazer-se sujeito para
fazer história própria é coletivamente organizada” (p.1). Fazer-se sujeito para fazer
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história própria e, em segundo lugar, fazer história própria, mas organizada de forma
coletiva.
Santos (1987 apud CARVALHO, 2006 p.75) traz a tona o conceito de cidadania
regulada, que é o conceito de cidadania enraizado somente em um sistema de níveis
ocupacionais definido por normas legais e não em um código de valores positivos, ou seja,
são reconhecidos como cidadãos todos aqueles membros da sociedade que se localizam em
qualquer uma das ocupações reconhecidas e definidas em lei. “A cidadania está embutida
na profissão e os direitos do cidadão se restringem aos direitos do lugar que ocupa no
processo produtivo”. (SANTOS, 1987, p. 75).
Dessa forma, se excluído do mercado de trabalho, o indivíduo se vê destituído da
sua própria condição de cidadão. A condição de cidadão não se dá por meio das conquistas
dos direitos, mas sim por um pertencimento corporativo, concepção que aparece de forma
marcante nas ações da ONG, nas ações de mercado e nas políticas públicas de inserção.

2.5 - CIDADANIA E EDUCAÇÃO NO BRASIL
O que Santos (1987) denomina cidadania regulada se constitui, durante o Estado
Novo

18

com a regulamentação das relações de trabalho e segundo Ribeiro (2002) se

inicia também com a ampliação da rede pública de educação primária, com objetivo de
disciplinar a força de trabalho para a enorme expansão industrial daquele momento.
18

17 Com a promulgação da Constituição de 1934, chegou ao fim o chamado governo provisório instaurado com a
vitória da Revolução de 1930. A nova Constituição, elaborada por uma Assembléia Nacional Constituinte, introduziu
no país uma nova ordem jurídico-política que consagrava a democracia, com a garantia do voto direto e secreto, da
pluralidade sindical, da alternância no poder, dos direitos civis e da liberdade de expressão dos cidadãos.
Particularmente para as mulheres, a Constituição de 1934 representou uma enorme conquista: pela primeira vez,
tornavam-se eleitoras e elegíveis. Mas a Constituição durou pouco. Três anos depois, antes mesmo que a primeira
eleição que elegeria o novo presidente se realizasse, Getúlio Vargas deu um golpe para manter-se no poder e
instaurou uma ditadura, conhecida como Estado Novo.
Assim, em 10 de novembro de 1937, foi outorgada uma nova Constituição, idealizada e redigida pelo ministro da
Justiça, Francisco Campos. A nova Carta incluía vários dispositivos semelhantes aos encontrados em constituições de
regimes autoritários vigentes na Europa, como as de Portugal, Espanha e Itália. Com o Congresso Nacional fechado e
com a decretação de rigorosas leis de censura, Vargas pôde conduzir o país sem que a oposição pudesse se expressar
de forma legal. Disponível em http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/EstadoNovo consultado em 27 de
junho de 2013 às 21:37.
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Ribeiro (2002) afirma que a cidadania regulada ocorre num período de
ampliação dos postos de trabalho e é autenticada e materializada através do exercício
profissional regulamentado e ficam fora da cidadania todos os que não se inserem
nesses processos são excluídos, tais como os agricultores, os desempregados e os sem
profissão, naquela época na maioria negros.
Atualmente, com a flexibilização das relações de trabalho, como resultado
daquilo que Hobsbawm (1995) denomina mundialização da economia, cresce o número
de indivíduos sem acesso aos direitos através de mudanças nos processos produtivos
que desregulamenta ações profissionais que tinham suas atribuições reguladas por
sindicatos que acabam perdendo sua força coletiva.
A maioria dos autores que fazem reflexões sobre cidadania reconhece que a
educação é um direito essencial, pois garante as condições necessárias na inclusão dos
espaços públicos, ou seja, no campo da participação política. Para Ribeiro (2002), o
acesso à educação para todos os cidadãos confirma a definição de um bem comum à
comunidade política e ao compartilhamento, por parte de seus membros, do
conhecimento como um valor.
Segundo Demo (1995) qualquer entidade representativa da sociedade civil, deve
ser palco de discussão e diálogo, e também de desenvolvimento de hábitos e atitudes
transformadoras que podem, na sua persistência e continuidade, formar agentes
transformadores , ou seja, cidadãos. Evitando assim a subalternidade que, segundo ele, é
menos carência material do que incapacidade cidadã. O pobre é, sobretudo, subalterno
quando aceita esta condição sem crítica, como situação imutável.
A condição de sub-cidadania se relaciona com processos de naturalização da
desigualdade social no Brasil, que reconhece direitos e deveres do cidadão condicionado
a várias formas, como ser pobre , ser negro ou ser desempregado.
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Caso não haja o direito à educação, ou condições insuficientes para o seu
exercício, conclui-se que a conquista, a igualdade de direitos será anulada. A ação
educativa que se volta para processos de cidadania se contradiz quando afirma que a
colocação profissional é o único caminho de inserção social, sem desenvolver nos
educandos nenhum processo reflexivo, ou crítico, ficando, portanto, na cidadania
regulada.
A

seguir

faremos

algumas

reflexões

sobre

educação

profissional

e

desenvolvimento de competências em espaços não formais de educação e a
possibilidade de avaliação e certificação dessas competências, em decorrência do
pressuposto da educação ser um dos veículos de resgate da cidadania.

2.6 – COMPETÊNCIAS E A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM ESPAÇOS NÃO
FORMAIS DE EDUCAÇÃO.
Depresbiteris (2005) questiona se as instituições que têm proposta de
qualificação e de educação profissional são eficazes em desenvolver competências,
trazendo à tona a ideia de como pode ser complexo uma avaliação desse tamanho que
envolve as relações entre os sistemas de educação e produção, características das formas
de gestão educativa.
A Autora reflete que no caso de planos de trabalho voltados para o
desenvolvimento de competências merecem observação e reflexão, e sugere a análise
conjunta dos profissionais da instituição educacional sobre que abordagens educacionais
seguirão para a construção de uma linha filosófica norteadora das ações educativas.
Segundo a autora, devemos dar especial atenção também para planos de trabalho
baseados em abordagens condutivistas de aprendizagem e aqueles que se fundamentam
em propostas educacionais mais construtivistas. Em uma perspectiva fortemente
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condutivista, esses planos tendem a colocar muita ênfase na prática, no saber-fazer.
Segundo ela, essa abordagem parece relacionar diretamente competências e
comportamentos esperados e a considerar o sistema produtivo como o único parâmetro
de formação.
Manica e Caliman (2010) em consonância com Depresbiteris (2005) quando
afirmam que

os ambientes de educação não formal dão sentido ao que se deseja

ensinar, valorizando a prática e a vivencia do aluno e desenvolvendo conteúdos
relativos ao contexto de cada grupo. Faz-se necessário também fornecer, além do
conhecimento teórico, habilidades que permitam ao aluno a criação e o reconhecimento
através do seu trabalho, para que se torne ativo da sua promoção e inserção social.
Depresbiteris (2005) também destaca que as competências não podem ser
simplesmente adaptadas para os planos de trabalho e devem passar por um processo de
acerto educacional que acrescente elementos de uma aprendizagem mais fundamentada
e significativa.
Para Manica e Caliman (2010), o currículo e a metodologia devem ser pensados
a partir das necessidades de cada grupo, utilizando as características da educação não
formal como a flexibilidade curricular, da especificidade e da avaliação por
competências, e conforme Depresbiteris (2005) e Kuenzer (2003), ser competente é ser
capaz de executar uma série de atos, mas percebendo que eles contêm uma função
técnica e social.
Um currículo com um eixo voltado a competências exige ambientes que
extrapolem o espaço da sala de aula e da oficina, dos laboratórios das escolas, como
educação não formal. É possível a estruturação de laboratórios e ferramentas técnicas
nos ambientes onde se pratica essa modalidade, orientando o docente a planejar e criar
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metodologia própria para o atingimento do público-alvo, conforme Manica e Caliman
(2010).
Para Depresbiteris (2005), exige igualmente, a realização de atividades
colaborativas através de experiências que definam responsabilidades possam aprimorar,
além do saber-técnico, o saber-conviver. Uma premissa importante é a de que, para
desenvolver competências, é preciso estimular a resolução de problemas, desafiar os
educandos a mobilizar os conhecimentos já adquiridos, a integrar novos, a criar. O
conteúdo passa a ser um meio, e não um fim em si mesmo.
A autora reitera Kuenzer (2003) no fato de que a noção de competências envolve
mobilização em uma situação real de trabalho. As competências se referem à
mobilização de um saber-agir em uma situação concreta e contextualizada no mundo do
trabalho. Depresbiteris (2005) defende a ideia de que se pode avaliar os recursos que
farão as competências serem mobilizadas.
Na educação formal, podemos considerar a dificuldade de reproduzir na escola,
situações que se aproximem da realidade; problemas novos surgem no dia-a-dia, mas na
educação não formal isso é possível pelas suas próprias características.
Para Manica e Caliman (2010), os ambientes de educação não formal também
dão sentido ao que se deseja ensinar, valorizando a prática e a vivencia do aluno e
desenvolvendo conteúdos relativos ao contexto de cada. Faz-se necessário também
fornecer, além do conhecimento teórico, habilidades que permitam ao aluno a criação e
o reconhecimento através do seu trabalho, para que se torne ativo da sua promoção e
inserção social.
Os autores defendem que a educação profissional realizada em ambientes não
formais deveria ir muito além do que apenas fazer qualificação profissional. A
qualificação profissional pode aumentar o potencial dos envolvidos no que se refere à
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autoestima e à inserção profissional e social, dessa forma, realiza uma educação
complementar, atendendo ao que a educação formal, talvez não consiga atender, pois
tem objetivos diferentes, mais focalizados nos processos de ensino-aprendizagem que
nas relações sociais, como afirma Caliman (2008).
Contudo, Depresbiteris (2005) afirma não ser possível afirmar categoricamente
que o egresso possa ou não realizar eventos referentes à sua formação já que isso
implica observação perene da mobilização dos saberes em várias e diversificadas
situações, mas pode-se, evidentemente, buscar evidências sobre a presença ou não de
alguns recursos, inclusive da ação educativa de qualificação profissional da educação
não formal que possa ter formado essa competência, já que as competências necessitam
de um tempo para serem desenvolvidas e mobilizadas.
Para a autora, a educação profissional poderia cuidar de promover competências
necessárias para gerar não só trabalho, mas formas de agir e pensar permitindo a
formação de cidadãos que possa viver em um mundo complexo e dinâmico. Precisa-se
desenvolver estratégias, ao longo do processo de qualificação profissional, para que os
alunos possam modificar suas maneiras ver o mundo, suas estruturas de cognição,
atitudes, e possam refletir e rever valores. É um percurso árduo e talvez não possa ser
considerado como responsabilidade exclusiva da escola formal, conforme alerta
Depresbiteris (2005).
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3 - PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS DA PESQUISA E ANÁLISE
DOCUMENTAL

Alves-Mazzotti (2002) enfatiza que nenhum processo social pode ser
compreendido de forma isolada, como uma instância neutra acima dos conflitos
ideológicos da sociedade. E que esses processos estão sempre profundamente
vinculados às desigualdades culturais, econômicas e políticas que dominam nossa
sociedade, tendo como noção ontológica a perspectiva crítico-realista, em que os
valores do pesquisador estarão presentes.
Adotou-se como procedimento metodológico a divisão desta pesquisa em três
etapas: a definição do quadro teórico conceitual, a pesquisa de campo, análise
documental e de dados. A definição do quadro teórico conceitual foi caracterizada pela
discussão e identificação das categorias de análise necessárias à construção do objeto,
conforme Deluiz (2002), pretendendo-se construir um quadro conceitual que desse base
para a discussão sobre o terceiro setor, educação não formal, qualificação profissional,
conceito de competências, delineando assim um referencial que orientasse a análise das
questões apresentadas na pesquisa.
Na pesquisa de campo também foram realizadas entrevistas semi-dirigidas com
a coordenação pedagógica da Spectaculu, e as perguntas foram formuladas para que o
foco nos objetivos desse trabalho fosse atendido, com o cuidado de deixar o
entrevistado à vontade, conforme Rizzini et All. (1999), e formulando questões que
pudessem estar em estreita relação com o problema de pesquisa.
Foram também distribuídos questionários para que os egressos pudessem
responder questões que possibilitassem a análise das contribuições para a qualificação
profissional na perspectiva dos egressos dos cursos oferecidos pela ONG, a análise dos
processos de educação não formal ainda na perspectiva do egresso, e se desenvolveram
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competências que o instrumentalizassem para o mundo do trabalho e na construção de
cidadania, e também que pudéssemos identificar aspectos positivos e negativos da ação
educativa da educação não formal na avaliação do egresso.
Dessa forma, podemos verificar a práxis e que através da análise de conteúdo
fossem explicitados os conceitos e entendimentos de qualificação profissional, dos
processos da educação não formal analisando assim as competências desenvolvidas.
Os dados foram verificados à luz da análise de conteúdo temático que é codificar
o material, transformando-se de um estado bruto para atingir uma possível
representação do conteúdo. Os resultados devem ser analisados em seu conteúdo para
que o pesquisador seja criativo e possa demonstrar a conexão entre os fatos,
Dessa forma, consegue-se dar significados à cadeia de fenômenos, ou seja, o
pesquisador deve dizer qual é o significado da cadeia dos conteúdos que ele analisou e
não só demonstrar dentro de um rigor metodológico.
De acordo com Turato (2003) pode ser sistematizada da seguinte forma:
•

Pré-análise: fazer uma leitura flutuante. A escuta e leitura flutuante têm
origens na técnica psicanalítica de atenção flutuante, a qual não deve
privilegiar, a priori, qualquer elemento do discurso dele, o que implica que
deixe funcionar o mais livremente possível a sua própria atividade
inconsciente e suspenda as motivações que dirigem habitualmente a atenção.

•

Categorização: Classificação dos elementos constitutivos de um conjunto,
por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero.
Turato propõe que dentro de cada categorização também se faça uma
subcategorização,

dando

destaque a tópicos

particulares

que dão

embasamento de análise a categoria principal. A repetição é a observância do
que há em comum no discurso dos entrevistados e a relevância, é a
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observância de um comentário rico em conteúdo e que necessariamente não
tenha sido repetido. A categorização não busca a quantificação e sim a
essencialidade do fenômeno.
•

Validação externa: Para que seja possível a verificação da autenticidade da
categorização e da análise, que com a explicitação dos dados observados se
tenha o panorama do excesso de participação do pesquisador.

•

Apresentação dos resultados: discussão (interpretação). Turato (2003) reitera
que os resultados devam ser analisados em seu conteúdo para que o
pesquisador seja criativo e possa demonstrar a conexão entre os fatos, dando
significados a cadeia de fenômenos, ou seja, o pesquisador deve dizer qual é
o significado da cadeia dos conteúdos que ele analisou e não só demonstra
dentro de um rigor metodológico.

Optamos pela análise documental, pela sua utilidade na comparação dos
resultados da análise das entrevistas coma coordenação da ONG e com os egressos para
que se possa realizar a triangulação de dados buscando elucidar se os objetivos da
presente investigação teóricas estão em conformidade com a ONG pesquisada.
Para estabelecer contato com egressos, recebemos da ONG uma lista com 56
nomes onde constavam nome, telefone, endereço, e endereço eletrônico. No entanto, na
tentativa de aproximação com os egressos, verificou-se que a relação de nomes estava
desatualizada. Tentamos junto a ONG nova lista sem obter sucesso, então decidimos
pesquisar nas redes sociais, pois devido à faixa etária do egresso avaliou-se que seria
mais fácil a identificação e o contato. Encontramos um perfil no Facebook e também
encontramos nessa mesma rede um grupo aberto pela própria coordenação pedagógica
para os alunos.
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Vieira, Castro e Schuch (2010) declaram que a internet está presente na vida de
uma parcela significativa de brasileiros, e utilizada pelos jovens, que são em grande
parte estudantes. Os autores se referem a uma pesquisa realizada em 2008 pelo IBGE
(Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios), revelando que aproximadamente
56 milhões de pessoas fizeram uso da Internet durante o período de referência da
pesquisa (último trimestre de 2008). Praticamente um terço da população se conecta à
rede mundial de computadores para diversos fins, e principalmente lazer, quando
geralmente são acessados os sites de relacionamento e redes sociais.
Os autores ainda destacam que no Brasil 80% dos usuários da Internet acessam
sites de relacionamento e que, para cada quatro minutos on-line, um minuto é utilizado
nesse tipo de página da web. Percebe-se então que a internet está desenvolvendo um
importante papel no processo comunicativo entre indivíduos.
Atualmente as principais atividades estão estruturadas através da Internet e
podemos dizer que os processos de pesquisa podem também entrar nesse rol, já que
também se trata de um processo comunicativo entre pesquisado e pesquisador. Dessa
forma a Internet, como meio de comunicação, pode oferecer várias oportunidades a
serem exploradas para a realização de pesquisas, dado que possui diversas
funcionalidades. As aplicações mais conhecidas da Internet são o correio eletrônico, a
navegação em sites na Rede e a participação em redes sociais e outros grupos conforme
Vieira, Castro e Schuch (2010).
O Correio eletrônico é uma das formas de metodologia que pode ser usada para
pesquisa porque segundo os autores é bastante versátil e útil permitindo a comunicação
por mensagens de qualquer tamanho e o envio de documentos a um custo muito baixo e
com grande rapidez, com comunicação entre indivíduos ou grupos que estejam à longa
distância.
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As pesquisas on-line são consideradas equivalentes às pesquisas realizadas
utilizando questionários ou por telefone, e só diferem na maneira como são conduzidas
conforme destacam Vieira, Castro e Schuch (2010). São usados dois meios para esse
tipo de pesquisa: são dirigidas em uma página na Internet, ou na utilização do email. Na
utilização de página na internet o instrumento de coleta de dados deve ser postado na
página para que os pesquisados e respondam. E por email o questionário é enviado para
o endereço eletrônico.
Estas pesquisas pela Internet estão ficando cada vez mais comum entre os
pesquisadores, principalmente devido menores custos, agilidade, a capacidade de atingir
populações específicas, e para quem responde é possível responder da maneira melhor
no que diz respeito ao tempo me a disponibilidade de cada um. A principal desvantagem
é a baixa taxa de resposta aos questionários, conforme afirma Gonçalves (2008), mas
afirma que as razões para tal constatação precisam ser estudadas e aprofundadas.
A coleta de dados utilizando o e-mail pode proporcionar algumas vantagens
porque os questionários podem ser enviados quantas vezes forem necessárias com maior
velocidade, assim como no recebimento das respostas, e na conveniência de tempo de
cada respondente. E mesmo com as desvantagens, a pesquisa com uso de questionários
via e-mail e de websites continuem aumentando devido à expansão dos usuários da
Internet. Vieira, Castro e Schuch (2010) afirmam que talvez haja maneiras de diminuir
as desvantagens das pesquisas on-line, para aproveitar melhor a sua potencialidade
proporcionando maiores vantagens aos envolvidos no processo.
Utilizando a ferramenta de busca da rede social Facebook, conseguimos
localizar 256 egressos da ONG. A partir daí fizemos contatos com todos eles
informando sobre a realização da pesquisa em foco. Do total de indivíduos contatados
recebemos como resposta positiva a participação na pesquisa de 154 egressos.
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Enviamos o questionário para estes, por emails, e recebemos retorno de 71
questionários, no período de 24 de abril de 2013 até 25 de maio de 2013. Esclarecemos
que em virtude do recebimento de dois questionários a amostra diminuiu para 69
egressos.
Vale a pena ressaltar que o total de participantes no grupo ONG Spectaculu no
Facebook é de 685 membros, mas os contatos foram realizados com 256 indivíduos.
Podemos explicar esse fato em virtude de muitos jovens terem dificuldades de
acessarem a internet. Esclareço que alguns participantes da pesquisa nos relataram as
essas dificuldades pelo fato de não possuírem computadores em casa e que só
dispunham dos equipamentos nos seus ambientes de trabalho e o acesso a internet
ficava restrito aos horários pré determinados pelas empresas.
Essa avaliação realizou-se mediante a aplicação de questionário padronizado,
elaborado especificamente para esse fim, com questões fechadas e abertas. Abordamos
a situação sócio-econômica, inicio e fim do curso, nível de escolaridade, razão pela
escolha do curso, nível de satisfação com o curso e com a ONG, se o egresso percebeu
as competências que a ONG propôs desenvolver através também das perguntas abertas,
se aconteceu e como se deu o aprendizado do conceito de cidadania e sua prática e a
opinião do aluno sobre o curso (disciplinas, professores, orientador, dificuldades e
objetivos) para dessa forma respondesse as questões que norteiam essa pesquisa.
Os

resultados

foram

tabulados

em

um

banco

de

dados

em

www.surveymonkey.com, analisando as respostas dadas pelos participantes de acordo
com a sua natureza. Para as questões fechadas, tabulamos as frequências das respostas
em cada categoria prevista e calculada a porcentagem de sua ocorrência. Submetemos
as questões abertas à análise de conteúdo de acordo com o tema da questão, e
agrupamos as respostas encontradas em categorias por similaridade, definindo-se, a
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seguir, as frequências dentro de cada categoria e calculando-se sua porcentagem de
ocorrência.
3.1 - PESQUISA COM EGRESSOS

Boterf (2003, apud DEPRESBITERIS, 2005 p.5) declara que não é possível
afirmar categoricamente que o egresso tenha desenvolvido todas as competências
relativas a sua formação, mas pode se evidenciar a presença de algumas questões que
são fruto da ação educativa na educação não formal pelo egresso, através de pesquisas
com esses ex-alunos.
Pena (2000) questiona se, ao realizar o acompanhamento de egressos, as
instituições de ensino praticariam o Nosce te Ipsum, (Conhece-te e ti mesmo) podendo
dessa forma estabelecer seu planejamento, realinhar suas estratégias para o atingimento
de seus objetivos. Egressos são alunos graduados que concluíram todas as disciplinas do
currículo e que tenham colado grau. São, portanto, portadores de diplomas oficializados
pela Instituição, os alunos desistentes, os alunos transferidos, e os alunos jubilados.
Pena (2000) defende que, para iniciar a luta pelo ensino eficiente e eficaz, é
reconhecer o poder de sua verdade, para, então, em um processo consciente, promover
ações proativas, e determinar correções que se façam necessárias, e Gonzalez (S/D)
afirma que a falta de acompanhamento de egressos são realidade no Terceiro Setor e
devem ser superados.
Para Pena (2000), o acompanhamento dos ex-alunos constitui uma forma de
avaliar os resultados de uma instituição, de sua ação educativa e a partir disso promover
melhorias no processo de ensino agregando informações para a reflexão sobre a ação
educativa.
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Gonzalez (sem data [s/d]) recomenda que a realização de pesquisas nesta área
possa trazer a prática cotidiana recursos que possibilitem reconstruções que possam
resgatar a intenção de que “o vivido implica em ter passado pela experiência”, como
Fernandes (2005) ao citar Larrosa em que expõe e complementa por dizer que “ter sido
exposto ou expor-se, ter permitido o acontecimento em si do conhecido e do novo, do
inusitado, do imprevisto”.
Para a autora significa criar significados, porque a vivência permite o
conhecimento, uma vez que as riquezas das experiências que acontecem nestes espaços
não formais, que conforme Gohn (2010) possibilitam a construção de valores,
envolvimento ético e mudanças de hábitos, voltados para uma Educação Social numa
perspectiva humanitária, filosófica e política.
Gonzalez (sem data [s/d]) afirma que a opinião de alunos é importante para uma
série de objetivos, que vão desde a avaliação dos professores e das instituições, a
identificação de motivos para escolha de curso, quais as preferências por métodos de
ensino. Alguns estudos, inclusive, utilizam-se da opinião de alunos em estágios finais
do curso, entretanto, são raros os estudos que avaliam a opinião dos egressos.
A avaliação de um curso significa a busca por informações, os seus efeitos, a fim
de determinar sua importância, envolver o processo de formação do aluno e o impacto
desta formação em sua atividade profissional.
A avaliação da satisfação do aluno com o curso permite a identificação de
pontos críticos de melhoria ou manutenção de qualidade, mas não permite uma visão
mais ampla, que vai ao cerne da atividade de ensino: a aprendizagem e sua
aplicabilidade profissional. Esta amplitude pode ser verificada na opinião do egresso, já
inserido no mercado de trabalho.
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Os egressos dessa pesquisa são oriundos da ação formativa da ONG que
apresentaremos a seguir:

3.2 – SPECTACULU – ESCOLA DE ARTE E TECNOLOGIA19.

A Spectaculu – Escola Fábrica de Espetáculos é uma organização civil sem fins
lucrativos, de Utilidade Pública Federal, criada em 2000 por Gringo Cardia20 e Marisa
Orth21. Situada no Cais do Porto, reúne jovens de mais de 90 comunidades da periferia
do Rio de Janeiro, incluindo Baixada Fluminense, Niterói e arredores. A escola tem
como missão integrar o adolescente em situação de vulnerabilidade social, trabalhando
sua consciência crítica, autoestima e direitos através de conhecimentos em arte e da
preparação para o mercado de trabalho dos espetáculos, da imagem e da tecnologia,
como descrito no site.
Conforme dados disponíveis no seu site e no seu plano de trabalho, A ONG
informa que oferece oficinas técnicas gratuitas de qualificação profissional e construção
cidadã a jovens de 17 a 21 anos, da rede pública de ensino e moradores de áreas de
vulnerabilidade social. Conforme a ONG o núcleo de artes cênicas engloba os cursos de
Iluminação Cênica, Montagem de Shows e Espetáculos (Cenários), Contrarregragem e
Adereços, Figurino e Costura, Maquiagem e Cabelo, Núcleo de Artes Visuais e
Tecnologia oferecem cursos de Vitrinismo e Marketing Visual, Fotografia e Tratamento
de Imagem.

19

http://www.spectaculu.org.br/

20

Waldimir Cardia Júnior, conhecido como Gringo Cardia, nasceu na cidade gaúcha de Uruguaiana, em 1957. Cenógrafo. Formado
em Arquitetura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), além de cenógrafo, é designer, artista gráfico, diretor de
videoclipes e diretor de arte. A partir dos anos 90, é apontado como criador de uma nova linguagem na cenografia de teatro,
espetáculos de dança e shows. Disponível em www.gringocardia.com.be consultado em 05/03/2013 às 16:00.
21

Marisa Domingos Orth (São Paulo, 21 de outubro de 1963) é uma atriz, cantora, humorista e apresentadora brasileira. Disponível
em www.marisaorth.com.br, consultado em 05/03/2013 às 16:12.
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Além da habilidade técnica, os dois núcleos contemplam a formação de
consciência crítica através do suporte pedagógico oferecido nas oficinas da Palavra
(reforço na prática da leitura, escrita e oralidade), Filosofia (temáticas sociais de direitos
e identidades, cultura geral e informação) e Olhar (conhecimento de História da Arte e
desenvolvimento do olhar criativo). O Núcleo de Artes Cênicas recebe também
orientações da oficina de “VIC – Voz, Corpo e Interpretação Teatral” (desenvolvimento
pessoal projetando voz, postura e criatividade).
A ONG está construindo seu projeto pedagógico, mas tem um plano de trabalho
que funciona como condutor do seu processo de coordenação pedagógica.

22

Os

objetivos gerais que constam nesse plano de trabalho estão voltados à promoção de
oportunidades de crescimento pessoal através da arte realizando capacitação
profissional e formação ética, estética e política, buscando também desenvolver
potencialidades e condições favoráveis ao desenvolvimento técnico e cognitivo dos
jovens a fim de prepará-los para inserção no mundo do trabalho, viabilizando a
realização de seus projetos de vida.
Os objetivos Específicos são:
Desenvolver habilidades, capacidades, atitudes e valores, relacionados
aos quatro pilares do desenvolvimento humano: pessoal, relacional,
cognitivo e produtivo; Possibilitar a compreensão de que somos frutos
das oportunidades que temos e das escolhas que fazemos; Impactar
positivamente a aprendizagem formal dos educandos de modo a
contribuir para ampliar os índices de sucesso e permanência na escola;
Estimular o olhar curioso frente ao mundo, despertando o compromisso
com o processo permanente de aquisição de conhecimento; Favorecer o
exercício da democracia, da solidariedade, da cooperação; Propiciar
trânsito pela diversidade cultural, valorizando a cultura popular, de
massa e erudita a fim de que o jovem educando respeite e valorize suas
origens, tradições e costumes de sua comunidade; Possibilitar a inserção
ocupacional, preparando o jovem através de cursos técnicos nas áreas
de Cenotécnica, Iluminação Cênica;
Possibilitar a inserção
ocupacional, preparando o jovem através de cursos técnicos nas áreas
de contrarregragem/Camarim/Figurino/Adereço, Vídeo, Cabelo,
Maquiagem, Fotografia, Marketing Visual (vitrinismo), com duração de
22

Spectaculu/IAS - Plano de trabalho de 2012 – Fornecido pela coordenação pedagógica em 12/11/2012.

75

12 meses, objetivando geração de renda e autonomia. ( PLANO DE
TRABALHO, p.2)

A ONG define como itinerário formativo de seus alunos as oficinas de
Iluminação cênica, em cenotécnica, de contrarregragem/camarim/figurino/adereço,
oficina de beleza composta de maquiagem, e cabelo, vídeo, oficina de fotografia, oficina
de marketing visual (vitrinismo), oficina “VIC” que é composta de voz, interpretação e
corpo, oficina de filosofia e oficina da palavra, e informática.
Segundo o plano de trabalho, estas oficinas têm como função desenvolver senso
estético, domínio de ferramentas e materiais referentes a cada oficina, desenvolver a
compreensão dos conceitos técnicos de cada oficina, desenvolver habilidades
específicas inerentes a cada estudo, e também a convivência com os colegas,
autoconhecimento, cidadania e empreendedorismo.
A ONG desenvolve também Palestras e Workshops com artistas, escritores,
jornalistas, cineastas, líderes comunitários e outros profissionais com ações relevantes
em suas áreas de atuação, para ampliar e complementar as atividades culturais e
educacionais propostas pela equipe da Spectaculu.
São selecionados filmes pela equipe que são exibidos, pelo menos, uma vez por
mês, podendo ser filmes educativos ou de lazer que tragam novos conhecimentos para
os alunos e desenvolvam sua capacidade de interpretação. Os alunos também realizam
visitas guiadas a museus, exposições, shows musicais e espetáculos de teatro e dança,
ampliando outras maneiras de ver o mundo, e também passeios a pontos turísticos, para
que se sintam integrados à sua cidade.
Como culminância, a ONG e os alunos realizam o projeto final do curso que é
uma montagem de uma peça teatral escolhida e representada pelos jovens da oficina de
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interpretação. A ONG considera um excelente instrumento de aprendizagem para os
jovens e funciona como avaliação final, conforme nos informa o plano de trabalho
apresentado pela mesma.
A Spectaculu articula o conjunto de temas e projetos (educação por projeto),
visando o entrelaçamento do conhecimento constituído nos Componentes Formativos, e
possui culminâncias dessa articulação durante o curso, mas o projeto de montagem e
apresentação da peça de teatro do final do ano é, sem dúvida, a mais importante.
A ONG afirma que os componentes formativos se propõem a desenvolver as
quatro competências para o desenvolvimento humano (aprender a conhecer, aprender a
fazer, aprender a viver com os outros, aprender a ser) orientado pelo Instituto Ayrton
Senna23 que é um instituto que trabalha com foco na educação pesquisando e
produzindo conhecimentos que visam melhorar a qualidade da Educação em larga
escala.
Para cada oficina técnica, a instituição oferece 15 vagas. Como exceções: a
Maquiagem com 18, Cabelo com 12 e o Vídeo e Fotografia com 20 vagas conforme
quadro abaixo:24

COMPONENTES FORMATIVOS

Nº DE
ALUNOS

CARGA
FREQ.
HORÁRIA
SEMANAL
SEMANAL

Oficina de Filosofia

Todos

8hs

2x

Oficina da Palavra

Todos

8hs

2x

20

8hs

2x

Todos

8hs

2x

15

8hs

2x

Marketing Visual (Vitrinismo)
Oficina de VIC – Voz, Interpretação e Corpo
Oficina de Iluminação Cênica

23

http://senna.globo.com/institutoayrtonsenna/quem_somos/ayrton_senna.asp em 22/04/2013.

24

A ONG Não informou a carga horária total.
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Oficina de Cenotécnica

15

8hs

2x

Contrarregragem/Camarim/Adereço/ Figurino

15

8hs

2x

Oficina de Cabelo

14

8hs

2x

Oficina de Maquiagem

16

8hs

2x

Oficina de Vídeo

20

8hs

2x

Oficina de Fotografia

20

8hs

2x

Quadro 1 – Componentes formativos
Fonte: Plano de trabalho – IAS/Spectaculu -Escola Fábrica de Espetáculos

3.3 – A PARCERIA ENTRE A SPECTACULU E O INSTITUTO AYRTON SENNA
O Instituto Ayrton Senna – IAS foi Fundado em 1994, por desejo de Ayrton
Senna25, e capacita anualmente 75 mil educadores e seus programas beneficiam
diretamente cerca de dois milhões de alunos, em mais de 1.300 municípios nas diversas
regiões do Brasil. Trabalha com recursos próprios, de doações e de parcerias com a
iniciativa privada, disponibilizando serviços de gestão do processo educacional como,
que segundo o site da instituição oferece “diagnóstico e planejamento, formação de
gestores e educadores, desenvolvimento de soluções pedagógicas e tecnológicas
inovadoras”, tentando articular tudo para desenvolver uma educação com abordagem
integral que possa resultar no pleno desenvolvimento de múltiplas competências em
crianças e jovens.
Este Instituto tem como missão “a criação de oportunidades de desenvolvimento
humano às novas gerações. Dessa maneira, contribui para que crianças e jovens

25

Ayrton Senna da Silva (1960-1994) foi piloto de Fórmula 1. Conquistou três vezes o campeonato mundial correndo
pela McLaren. Em 10 anos de Fórmula 1, disputou 116 corridas, conquistou 65 pole positions e venceu 41
competições.
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brasileiros tornem-se cidadãos autônomos, competentes e solidários, orgulhosos da
nação que ajudam a construir”.
O seu conceito do desenvolvimento humano surgiu em 1990, quando o
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) sugeriu substituir a
visão tradicional do termo focada no crescimento da renda e na produtividade de um
país, por uma abordagem mais ampla.26
O Instituto acredita que conforme esse modelo de desenvolvimento humano, no
que o indivíduo se transforma no seu percurso de vida, é consequência das
oportunidades que se tem ao e das escolhas que fez. Portanto, além do acesso às
oportunidades, as pessoas precisam também ser preparadas para fazer as melhores
escolhas. O seu trabalho é baseado no princípio dos "Quatro Pilares da Educação para o
século 21", do relatório da UNESCO "Educação - Um Tesouro a Descobrir",
organizado por Jacques Delors.27
A partir desses quatro Pilares (aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a
viver com os outros, aprender a ser) no plano de trabalho da ONG são descritos as
competências cognitivas, as competências pessoais, as competências relacionais, e as
competências produtivas. As competências relacionais são desenvolvidas através dos
trabalhos coletivos e das discussões de temas propostos em todos os componentes, que
26

O objetivo da criação do Índice de Desenvolvimento Humano foi o de oferecer um contraponto a outro indicador
muito utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, que considera apenas a dimensão econômica do
desenvolvimento. Criado por Mahbub ul Haq com a colaboração do economista indiano Amartya Sen, ganhador do
Prêmio Nobel de Economia de 1998, o IDH pretende ser uma medida geral, sintética, do desenvolvimento humano.
Apesar de ampliar a perspectiva sobre o desenvolvimento humano, o IDH não abrange todos os aspectos de
desenvolvimento e não é uma representação da "felicidade" das pessoas, nem indica "o melhor lugar no mundo para
se viver". Democracia, participação, equidade, sustentabilidade são outros dos muitos aspectos do desenvolvimento
humano que não são contemplados no IDH. O IDH tem o grande mérito de sintetizar a compreensão do tema e
ampliar e fomentar o debate. Disponível em http://www.pnud.org.br/IDH/DH.aspx - 22/04/2013 as 17:53

27

Os quatro pilares da Educação são conceitos de fundamento da educação baseado no Relatório para a UNESCO da
Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, coordenada por Jacques Delors. No relatório editado sob
a forma do livro: "Educação: Um Tesouro a Descobrir" de 1999 , a discussão dos "quatro pilares" ocupa todo o
quarto capítulo, da página 89-102, onde se propõe uma educação direcionada para os quatro tipos fundamentais de
educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver com os outros, aprender a ser, eleitos como os
quatro pilares fundamentais da educação. http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590por.pdf3 em
22/04/2013 às 18:06.
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favorecem o exercício da democracia, da solidariedade e da cooperação, pois, segundo a
instituição, só vivenciando estes valores os jovens podem incorporá-los ás suas práticas.
As competências cognitivas são desenvolvidas através de componentes técnicos
e são estimuladas “pelo exercício coletivo de busca de soluções para as situações
propostas, relacionadas à criação e construção dos produtos artísticos,” e as
competências produtivas são desenvolvidas no saber específico de cada oficina,
segundo a instituição.
A ONG em tela nos apresentou um plano de trabalho em que constam os
objetivos gerais, os objetivos específicos, o itinerário formativo, que é a descrição dos
componentes de sua formação e as competências que deverão ser desenvolvidas.
Esse itinerário é composto do curso de iluminação cênica, cenotécnica,
contrarregragem, camarim, figurino, adereço, oficinas de beleza com os cursos de
maquiagem e cabelo, oficina de vídeo e fotografia, oficina de marketing visual
(vitrinismo), oficina de voz, interpretação e corpo, oficina de filosofia e da palavra.
Apresenta também o oferecimento de palestras e workshops, exibição de filmes,
passeios culturais, mostras de trabalhos dos alunos, e esclarece que cada componente
formativo se propõe a desenvolver as competências para o desenvolvimento humano
(relacionais, pessoais, cognitivas e produtivas).
No plano de trabalho também se descreve a operacionalização do curso, que terá
duração de 12 meses, oferecidos aos 135 alunos que frequentam a oficina de fotografia
e marketing visual no horário de 08h30min as 13h30min e na parte da tarde de
13h30min as 17h30min, carga horária de 20 horas semanais.
Segundo o plano de trabalho apresentado pela ONG os objetivos gerais se
relacionam com a promoção das oportunidades de crescimento pessoal através da
capacitação profissional que ofereça, através da arte, uma formação ética, estética e
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política, propiciando condições para o desenvolvimento técnico e cognitivo dos alunos
para sua inserção no mundo do trabalho e a viabilização da realização de seus projetos
de vida.
Ainda segundo o mesmo plano de trabalho, a ONG também tem como objetivos
específicos o desenvolvimento de habilidades e competências que se relacionam aos
quatro pilares do desenvolvimento humano: pessoal, relacional, cognitivo, e produtivo,
possibilitando a compreensão das oportunidades e das escolhas são responsabilidade do
aluno.
De forma especifica, objetiva o impacto positivo na aprendizagem formal dos
alunos para que contribua para aumentar os níveis de sucesso e minimizar a evasão,
estimulando a curiosidade frente ao mundo, despertando o compromisso com o desejo
constante de aprender, e favorecendo o exercício da democracia, da solidariedade, da
cooperação.
A diversidade cultural busca valorizar a cultura popular, de massa e erudita para
que o aluno respeite suas origens, possibilitando a inserção no mercado de trabalho para
que tenha renda e autonomia e preparar o jovem através do itinerário formativo
apresentado.
Depresbiteris (2005) alerta para o fato das propostas de qualificação e de
educação profissional serem realmente eficazes no desenvolvimento de competências,
com a ausência de avaliação de processos a posteriori, mas ressalta que devido à
extensão e a complexidade, esses processos de avaliação merecem atenção.
A autora defende a ideia da existência de uma linha filosófica norteadora das
ações educativas, que no caso da ONG em questão, é orientado pelo Instituto Ayrton
Senna28 que trabalha com foco na educação pesquisando e produzindo conhecimentos
que visam melhorar a qualidade da Educação em larga escala através de componentes
28

http://senna.globo.com/institutoayrtonsenna/quem_somos/ayrton_senna.asp em 22/04/2013.
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formativos e se propõem a desenvolver as quatro competências para o desenvolvimento
humano (aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver com os outros,e
aprender a ser).
Depresbiteris (2005) destaca que a necessidade da existência de uma linha
norteadora tem a funcionalidade de produzir formas de metodologia e avaliação, pois
Gohn (2010) afirma que existem lacunas metodológicas na educação não formal, e
metodologias devam ser desenvolvidas, mesmo com o dinamismo e a provisoriedade
que são característicos da educação não formal.
Concordando com Depresbiteris (2005), Gohn (2010) ressalta a importância de
sistematizar procedimentos metodológicos e de avaliação porque as ONGs
cotidianamente estão diante de atores sociais em alguma situação de desvantagem social
que necessitam de práticas educativas que sejam capazes de incorporar ações para a
transformação da sociedade.

3.4 - O PLANO DE TRABALHO

O plano de trabalho apresentado é baseado em abordagens condutivistas ou
behavioristas de aprendizagem conforme os objetivos descritos29, e associa a promoção
de oportunidades de crescimento pessoal através da capacitação profissional e sua
inserção no mundo do trabalho e após então viabilizar seus projetos de vida, dando
ênfase no saber-fazer relacionando diretamente as competências aos comportamentos
esperados e considerando o sistema produtivo como o único parâmetro de formação,
como afirma Depresbiteris (2005).
29

Objetivos gerais: Propiciar condições favoráveis ao desenvolvimento técnico / cognitivo dos jovens
a fim de inseri-los no mundo do trabalho e viabilizar a realização de seus projetos de vida.(Plano de
trabalho, p.1)
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Segundo a autora as competências não podem ser simplesmente adaptadas para
os planos de trabalho sem processos de aprendizagem fundamentada não somente em
funções técnicas, mas também sociais, pois ser competente é ser capaz de executar uma
série de atos dentro de contexto técnico, mas também num espaço social.
Como apresentado no plano de trabalho, os objetivos também estão dentro da
perspectiva técnica que Ferreti (2004) nos apresenta, e da Visão produtivista tal como
apontada por Singer (2005). Sendo assim, conforme Hirata (1997), Ferreti (2004) e
Singer (2005) a qualificação dentro da perspectiva técnica, com a visão produtivista
reforçam a divisão do trabalho, pois fica por conta dos meios de produção a
responsabilidade da definição das necessidades de que tipo de qualificação profissional
o trabalhador necessita e quem tem que recebê-la.
Conforme Deluiz, Gonzalez e Novicki (2006), o público alvo das ações
educativas das ONG é constituído pela população de baixa renda assim como o público
alvo da ONG em estudo. Para os autores, se observa a dualidade entre educação geral e
educação técnico-profissional, que Ferreti (2004) afirma que deva ser complementar,
aprofundando

a

separação

entre

concepção

e

execução

sem

os

devidos

aprofundamentos.
Os projetos de vida dos alunos só se realizarão com o tipo de qualificação
profissional que a ONG oferece e que atenda ao mercado, ficando caracterizado ainda
mais o essencialismo e a instrumentalidade técnica somente dessa qualificação
conforme Ferreti (2004).

Os objetivos gerais confirmam a atitude essencialista assumida pela ONG:
Propiciar condições favoráveis ao desenvolvimento técnico / cognitivo
dos jovens a fim de inseri-los no mundo do trabalho e viabilizar a
realização de seus projetos de vida. (PLANO DE TRABALHO p.1)
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O documento reforça que a qualificação profissional deve contribuir para
inserção no mercado de trabalho, preferencialmente no mercado específico de sua
formação, ou seja, no mundo dos espetáculos, em consonância com as demandas do
empresariado ( HIRATA, 1997; PINHEIRO, 2004). Assim, a ONG contradiz também a
função histórica da sociedade civil como espaço de luta em prol dos desfavorecidos e
não fortalecimento de ações mercadológicas conforme declarado no, quando se pensa a
operacionalização do curso:
... terá a duração de 12 meses. Esta mudança, junto com a busca
constante pelo reajuste da bolsa de estudo, foi a melhor forma que
encontramos para lidar com a alta evasão dos alunos que saem para
trabalhar antes do termino do curso. Após este período, os jovens devem
estar aptos para entrarem no mercado de trabalho (PLANO DE
TRABALHO, p.11).
Dessa forma, podemos concluir que a matriz de entendimento da ONG em tela é
a matriz neoliberal vinculada à matriz neotocquevilliana, de acordo com Pinheiro
(2004) e Montano (2003) onde a sociedade civil é vista de uma maneira menos ativa e
não sendo uma esfera em oposição ao Estado e ao status quo complementando as
funções do Estado e principalmente do mercado. Nesta perspectiva a sociedade civil
não é espaço de embates e nem da emancipação, mas lugar da estabilidade, e da
responsabilidade social assim como as organizações sem fins lucrativos ou organizações
não governamentais que são sinônimos de sociedade civil nessa matriz.
O Plano de trabalho também apresenta o modelo formativo de competências da
ONG e para melhor compreensão, fizemos uma tabela comparativa para identificar as
competências elencadas nos documentos analisados ao modelo formativo deste
trabalho, conforme Deluiz (2006).
COMPETÊNCIAS DO PLANO DE
TRABALHO DA ONG
Competências cognitivas
Nos componentes técnicos são estimuladas pelo exercício
coletivo de busca de soluções para as situações propostas,

COMPETÊNCIAS DE DELUIZ (2006)
Competências intelectuais e técnicas
Capacidade de reconhecer e definir problemas, equacionar
soluções, pensar estrategicamente, introduzir modificações no

84

relacionadas á criação e construção dos produtos artísticos
Competências pessoais
Através da apreciação artística e o fazer criativo que propiciam
aos educandos que se conheçam melhor e, portanto, possam
fazer melhores escolhas em suas vidas. A sensibilização, a
percepção, o conhecimento e a troca que apreciar e fazer arte
possibilitam experimentar, fazem com que os jovens criem
novas formas de ver e de agir na vida, na relação com as outras
pessoas e com o mundo ao redor.

Competências relacionais

processo de trabalho, atuar preventivamente, transferir e
generalizar conhecimentos
Competências organizacionais ou metódicas
Capacidade de autoplanejar-se, auto-organizar-se, estabelecer
métodos próprios, gerenciar seu tempo e espaço de trabalho.

Competências comportamentais

Através dos trabalhos coletivos e das discussões de temas
propostos em todos os componentes, que favorecem o exercício
da democracia, da solidariedade e da cooperação. Só
vivenciando estes valores os jovens podem incorporá-los ás
suas praticas.

iniciativa, criatividade, vontade de aprender, abertura às
mudanças, consciência da qualidade e das implicações éticas do
seu trabalho, implicando no envolvimento da subjetividade do
indivíduo na organização do trabalho.

Competências produtivas

Competências intelectuais e técnicas

Nas 8 oficinas técnicas, assim como na oficina de Interpretação,
são desenvolvidas no saber fazer, específicos de cada uma
delas.

Capacidade de reconhecer e definir problemas, equacionar
soluções, pensar estrategicamente, introduzir modificações no
processo de trabalho, atuar preventivamente, transferir e
generalizar conhecimentos.
Competências políticas,
que permitiriam aos indivíduos refletir e atuar criticamente
sobre a esfera da produção (compreendendo sua posição e
função na estrutura produtiva, seus direitos e deveres como
trabalhador, sua necessidade de participação nos processos de
organização do trabalho e de acesso e domínio das informações
relativas às reestruturações produtivas e organizacionais em
curso), assim como na esfera pública, nas instituições da
sociedade civil, constituindo-se como atores sociais dotados de
interesses próprios que se tornam interlocutores legítimos e
reconhecidos.

Quadro 2 -Quadro comparativo entre o modelo formativo da Instituição e o modelo formativo
adotado na pesquisa Fonte: Deluiz, (2006) , Plano de trabalho IAS/Spectaculu Escola Fábrica de
Espetáculos

Nos objetivos gerais e específicos, não estão relacionadas as competências de
forma explícita conforme o modelo formativo apresentado no plano de trabalho, um
currículo com um eixo voltado a competências exige ambientes que extrapolem o
espaço da sala de aula e da oficina, dos laboratórios das escolas, como educação não
formal.
Gohn (2010) coloca também a educação não formal como promotora de
desenvolvimento de cidadania e a aprendizagem voltada para o mundo do trabalho, e
para desenvolvimento de cidadania. Há uma concordância com o que Deluiz (2006)
denomina competências políticas (vide quadro 2). O vínculo entre cidadania e mundo
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do trabalho também é efetuado por Santos apud Carvalho (2006, p.75) ao mencionar o
que “a cidadania está embutida na profissão e os direitos do cidadão se restringem aos
direitos do lugar que ocupa no processo produtivo”. Excluído do mercado de trabalho, o

indivíduo se vê destituído da sua própria condição de cidadão. Sendo assim, a condição
de cidadão não se dá por meio das conquistas dos direitos, mas sim por um
pertencimento corporativo, concepção que aparece de forma marcante no plano de
trabalho da ONG quando afirma que a capacitação profissional é a proporciona tanto a
inserção social como a realização pessoal.
Os processos de cidadania têm como objetivo a conscientização do aluno como
portador de direitos por compreensão do meio social, e a educação profissional visa
estabelecer o desenvolvimento de habilidades e competências para o trabalho e não
colaborar com a cidadania regulada.
Segundo Depresbiteris (2005) é exigido igualmente, a realização de atividades
colaborativas através de experiências que definam responsabilidades possam aprimorar
além do saber técnico, o saber conviver. Uma premissa importante é a de que, para
desenvolver competências, é preciso estimular a resolução de problemas, desafiar os
educandos a mobilizar os conhecimentos já adquiridos, a integrar novos, a criar. O
conteúdo passa a ser um meio, e não um fim em si mesmo.
Complementando a análise do plano de trabalho apresentado realizamos
entrevistas com a coordenação geral e a coordenação pedagógica da ONG com o intuito
de verificar se as ações educativas da ONG estão de acordo com as diretrizes de seu
plano de trabalho, à luz dos dados obtidos com as duas técnicas mencionadas
buscaremos responder as questões que norteiam esse trabalho.

4 - ANÁLISE DAS ENTREVISTAS
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As entrevistas com o coordenador geral da ONG e com a coordenadora
pedagógica foram realizadas em 05/12/2012 e 21/03/2013, respectivamente.
Para analisar as contribuições para a qualificação profissional na perspectiva dos
egressos dos cursos oferecidos pela Spectaculu, precisamos saber a concepção de
qualificação profissional que a coordenação adota e qual o conceito que a ONG utiliza,
caso haja um.
1) Qual a sua concepção de qualificação profissional?
Coordenador geral:
Os profissionais da área são profissionais que tem experiência no
mercado, que recebem, que trabalham e acompanham as exigências que
esse mercado faz dentro da área de artes cênicas por exemplo que nós
atendemos e também a questão da prática e dos estágios que ele fazem o
que o conteúdo que desenvolvem ou pedem uma demanda de trabalho,
então hoje ela é bem ampla. A gente não é ingênuo de acreditar que essa
formação se dá dentro da escola, ela começa dentro da escola, na
verdade quando eles e no relato deles sempre dão esta ênfase: “eu só
entendi a importância do trabalho e a formação que eu estava fazendo
dentro da escola quando eu comecei a estagiar e trabalhar e comecei a
perceber a questão do rigor, a questão da disciplina, do estudo, da
pesquisa, quando começo a ter esta exigência fora da escola.” Então
para nós a questão do estágio e da experiência profissional é super
importante para essa formação por ser tão específico, área do
espetáculo, área de eventos, e área de teatro.

Coordenadora pedagógica:
Qualificação profissional? Um profissional hoje tem que estar aberto ao
conhecimento, aberto a absorver nesse mundo que a gente vive hoje,
múltiplo, que é diferente de alguns anos atrás que você era muito
específico. Você hoje tem que ser um profissional múltiplo e criativo.

1ª) A instituição adota um conceito de qualificação profissional?
Coordenador geral
A gente mais que trabalha uma formação especifica naquela área de
iluminação ou cenografia a nossa maior preocupação é formar um
cidadão, formar um profissional, então assim, tanto nas áreas técnicas
quanto nas disciplinas transversais essa é a grande discussão, trabalhar a
formação de uma personalidade, de uma responsabilidade que tem a ver
com qualquer trabalho, em qualquer lugar, e a gente também a ilusão de
que ele vai sair daqui e exercer uma função de assistente de fotografia
logo de imediato, porque é um mercado muito exigente, então é
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importante que ele saia com essa formação da capacidade de ser um
bom profissional. Ter essa formação é ser um bom profissional em
qualquer situação.

Coordenação pedagógica:
Trabalha o profissional técnico, mas criativo, porque você pode ser um
excelente técnico, um excelente “apertador de parafuso”, mas se você
tem outro universo com você tanto de entendimento do meio que você
está trabalhando e de criatividade você pode ser um profissional que
dá/traz boas soluções, não só um tarefeiro, a gente precisa de pessoas
que sejam criativas.

Observamos que não há uma concepção definida e sim uma ideia dos
coordenadores que se aproxima da dimensão que Hirata (2007) define como
qualificação de emprego que busca o preparo profissional a partir de exigências de
mercado, descontextualizando a própria atuação da instituição que utiliza o termo “ser
criativo” dentro de uma perspectiva mais restritiva, conforme Cattani (1997).
Tal fato é observado na entrevista do coordenador administrativo quando ele
menciona que os ”seus professores tem experiência no mercado, que recebem, que
trabalham e acompanham as exigências que esse mercado faz dentro da área de artes
cênicas” .
Ao se aproximar dos processos de cidadania, e de criatividade, se aproximam
também do conceito de competências, mas a falta de clareza, e a ausência da definição
institucional do termo talvez prejudique a construção de um parâmetro para a análise da
formação desejada pela ONG realizada no egresso.
A educação não formal para Gohn (2010) é como promotora de
desenvolvimento de cidadania e a aprendizagem voltada para o mundo do trabalho, mas
sem o desenvolvimento do que Deluiz (1996) denomina competência política, o egresso
pode cair na armadilha conceitual que conforme Santos (1975 apud Carvalho (2006)
p.75): “A cidadania está embutida na profissão e os direitos do cidadão restringem-se

aos direitos do lugar que ocupa no processo produtivo”.
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Excluído do mercado de trabalho, o indivíduo não se sente e nem se observa
como cidadão porque não acontecem conquistas de direitos, mas acontece somente com
a sensação de pertencimento ao mundo do trabalho corporativo, concepção que marca o
discurso da coordenação quando afirma que “não só trabalha uma formação especifica
naquela área de iluminação ou cenografia a nossa maior preocupação é formar um
cidadão, formar um profissional”, ficando cidadania associada a formação profissional.
Os processos de cidadania deveriam ter como objetivo principal na ótica da
coordenação, a forma de conscientizar o seu aluno como portador de direitos por
compreendendo o meio social não colaborando com a cidadania regulada.
No discurso dos coordenadores afirma-se que o egresso só entende a importância
do trabalho e a formação quando começaram a estagiar e trabalhar e começaram a
perceber a questão do rigor, a questão da disciplina, e do estudo, e que conforme
Kuenzer (2003) a competência é a capacidade de resolver um problema em uma
situação dada, a capacidade de mobilizar conhecimentos.
Para a autora, baseia-se nos resultados que se desejam obter através desta
mobilização e a partir desta definição já se estabelece à necessidade de articular
conhecimentos teóricos e práticos, pois, caso contrário, não se consegue estabelecer a
visão de práxis30 da competência. O conhecimento existe anteriormente à competência,
que justamente só se concretiza quando identifica o conhecimento necessário para a
resolução de determinada questão.
A coordenação ressalta também a importância dos processos de criatividade que
no modelo formativo da ONG são as competências relacionais e que numa comparação
com o modelo proposto por Deluiz (1996), são competências comportamentais que
30

Segundo Kuenzer (2003, p.17 apud Vazquez), práxis “é a atividade teórica e prática que transforma a
natureza e a sociedade; prática, na medida em que a teoria, como guia da ação, orienta a atividade
humana; teórica, na medida em que esta ação é consciente”.
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desenvolvem a iniciativa, a criatividade, vontade de aprender. Além disso, relaciona
também a abertura às mudanças, tomada de consciência da qualidade e das implicações
éticas do seu trabalho, implicando no envolvimento da subjetividade do indivíduo na
organização do trabalho, relacionando na sua fala criatividade com multiplicidade, ou
seja, ser criativo para ser múltiplo, porque assim o mercado exige .
2) Qual a intencionalidade da qualificação profissional oferecida?
Coordenação geral:
Formar um bom profissional

Coordenação pedagógica:
A intencionalidade é estar dando um novo universo a esse jovem que às
vezes fica restrito a um universo de profissões que ele acha que são as
únicas possíveis. Apresentar um novo universo de profissionais para ele
e mais objetivamente estar gerando esses novos técnicos para o mercado
que tem uma carência nessa qualificação e para esse jovem.

Hirata (2007) aponta a multidimensionalidade da qualificação profissional. A
qualificação é definida pela empresa e pelo mercado, qualificação definida na dimensão
do trabalhador incorporando as noções de qualificação tácita ou social que é aquilo que
se traz da sua vida e que se aprendeu no meio social que a primeira não considera.
Aqui se verifica que a intencionalidade é dar um universo ao Jovem, mas que
não se configura em autonomia, mas sim “gerando novos técnicos para o mercado”
confirmando a intencionalidade mercadológica que Hirata (2007) apresenta na
dimensão da qualificação do emprego.
Depresbiteris (2005) faz reflexões em que a educação profissional promoveria
competências para gerar não só para formação profissional, mas poderia colaborar no
desenvolvimento das formas de agir e pensar formando cidadãos. A autora reforça a
necessidade de desenvolver estratégias, ao longo do processo de qualificação
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profissional, para que os alunos possam modificar suas maneiras ver o mundo, suas
estruturas de cognição, atitudes, e possam refletir e rever valores.
Hirata (2007) e Pochmann (2002) afirmam que certificação em cursos de
qualificação profissional é a também uma forma de alcançar a inserção no mercado de
trabalho, mas adverte que se observa um número cada vez maior de jovens que ocupam
empregos inferiores ou diferentes à sua qualificação e Castel (1998), destaca que a
exigência de qualificação não se refere sempre a questões técnicas porque muitas empresas têm
tendência a se planejar contra futuras mudanças tecnológicas contratando jovens super
qualificados, e aqueles que possuem certificado de qualificação profissional se submetem.

Castel (1998) argumenta que os indivíduos não qualificados ficam sem
condições de se inserir no mercado de trabalho já que os postos estão já ocupados por
indivíduos mais bem qualificados, tornando inválida qualquer política de ações de
qualificação do terceiro setor como o caminho mais eficaz para o desemprego,
significando que a exigência por um grau maior de qualificação nem sempre é
condizente com a complexidade da função a ser exercida.
Sobre o relato da coordenação de que a intencionalidade é a formação e a
inserção no mercado de trabalho através da mudança de olhar e de universos, Pochmann
(2002) afirma que sempre fica a cargo do aluno se tornar empregável, ficando por sua
conta a responsabilidade de inserção e o desemprego se dá pelo fato do trabalhador não
se adequar às exigências de qualificação. É como se tivesse enorme oferta de trabalho
para a população, cabendo ao trabalhador adequar-se às exigências da oferta de
emprego.
3) O que você ensina aqui serve para que?
Coordenador geral:
Serve para inserir no mercado de trabalho.
Coordenador acadêmico
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A parte técnica é direcionada a uma profissão que ele vai escolher, mas
a gente não faz só um trabalho de formação técnica e sim uma formação
de desenvolvimento pessoal também, então eles têm toda uma parte de
palavra, filosofia, voz, interpretação e corpo porque a gente entende que
ele vai através desse universo da arte ele vai poder ser uma pessoa, um
profissional então mais sensível com uma humanidade. A gente vai
estar contribuindo com isso: Com um profissional mais criativo e mais
sensível, mesmo que ele saindo da Spectaculu resolva ser advogado, a
gente entende que nem 100 % dos alunos vão seguir esta carreira da
área artística, mas a gente entende que ele vai ser um profissional que
através da arte, terá ajudado a ele a ser um profissional mais humano.

Portanto, a necessidade de qualificação profissional deixa de ser equacionada
principalmente para as empresas e passa a se tornar interesse do trabalhador e da própria
sociedade, inclusive como dimensão do resgate da cidadania.
Para analisar se os processos de educação não formal, na perspectiva do egresso,
desenvolvem competências que o instrumentalizem para o mundo do trabalho e na
construção de cidadania, decidimos verificar como a instituição operacionaliza esses
conceitos e, por esta razão, fizemos as seguintes questões:
4) O que você entende por competência?
Coordenador geral:
É eu poder exercer determinado conhecimento que eu adquiri
ou estou adquirindo, é ter competência para exercer “aquilo”.
Exercer como? Na questão do conhecimento, da prática e no
caso dos jovens, exercer aquele conhecimento, naquela prática
isso é uma competência no sentido de formação profissional.

Coordenação acadêmica:
A gente adota a metodologia do Instituto Airton Senna- IAS que
é nosso parceiro desde o início da instituição e ajudou a
desenvolver a nossa pedagogia aqui, esse estudo através da
Arte, Educação através da Arte e tem 4 Pilares: ser, conviver,
conhecer e fazer.

A instituição tem algum conceito de competência que utilize?
Coordenação geral:
A competência para nós é saber exercer o trabalho de forma
digna com conhecimento, com interesse, e com
responsabilidade, seja lá na cenotécnica, na costura, nos
adereços. São competências para o mundo do trabalho e
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objetivamente para o mundo do espetáculo, sabe por quê?
Porque o mundo do espetáculo é um mundo muito sedutor,
existe um glamour que a gente tenta desmistificar o tempo
inteiro. O fato de ele trabalhar com artistas, e com um mundo,
enfim é um outro espaço que socialmente ele vai ascender, mas
que ele não pertence, mas ele não tem que se sentir menor ou
desvalorizado por estar trabalhando lá, mas ele é um
profissional daquele espaço, daquele lugar, ele tem que exercer
um trabalho que atenda a demanda lá, ela não é o artista, ele é
um profissional do mundo do espetáculo. Ele tem que cobrar
aquilo que ele acha correto e não por amizade, por uma
celebridade que ele vai ter que viver, a gente tem
“desglamorizar” isso, é um perigo da ONG essa
“celebrarização” das pessoas envolvidas nisso: é trabalho, você
tem que ter uma formação, ser profissional.”

Kuenzer (2003) e Deluiz (2001) alertam para os riscos de adoção do conceito de
competências de forma acrítica, apontando para a utilização da formação por
competências exclusivamente para as necessidades de produção do mercado, esta
abordagem se torna restritiva, instrumentalizante e tecnicista.
A educação não formal desenvolve competências porque objetiva promover o
entendimento de processos sociais e coletivos, e a construção de um novo olhar de
mundo promovendo a autovalorização. Embora a ONG no seu plano de trabalho adote o
modelo formativo do Instituto Ayrton Senna – IAS, (aprender a conhecer, aprender a
fazer, aprender a viver com os outros, aprender a ser), a coordenação geral reforça a
necessidade de desenvolver somente as competências técnicas, anulando qualquer
possibilidade de se aproximar de competências que a própria ONG garante desenvolver.
Podemos observar na fala do coordenador geral que diz que “são competências
para o mundo do trabalho e objetivamente para o mundo do espetáculo”, se tornando
restrita, instrumentalista e tecnicista.
No quadro comparativo entre o modelo formativo de competências da ONG e o
modelo formativo adotado nessa dissertação conforme Deluiz (2001) busca demonstrar
que as competências cognitivas se relacionam com as competências intelectuais e
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técnicas, sempre no sentido mais amplo se afastando do que Singer (1996) chama de
educação produtivista.
As competências pessoais correspondem às competências organizacionais ou
metódicas e também com as competências comunicativas se encontrando nos itens que,
conforme Deluiz (2001) se referem ao autoconhecimento e na autovalorização para
melhoria do trabalho em grupo com seus superiores e a melhoria da comunicação
interpessoal,

as

competências

relacionais

correspondem

às

competências

comportamentais desenvolvem a iniciativa, criatividade, vontade de aprender, abertura
às mudanças, consciência da qualidade e das implicações éticas do seu trabalho,
implicando no envolvimento da subjetividade do indivíduo na organização do trabalho.
As competências produtivas, ligadas ao saber fazer, mas voltadas ao processo
subjetivo do “fazer” conforme a posição civil democrática defendida por Singer (1996)
se relacionam com as competências intelectuais e técnicas, e não somente com as
técnicas defendidas pela coordenação da ONG que afirma que “a competência é saber
exercer o trabalho de forma digna com conhecimento, com interesse, e com
responsabilidade, seja lá na cenotécnica, na costura, nos adereços.”.
Deluiz (2001) acrescenta as competências políticas que, conforme a autora,
dizem respeito os processos de cidadania e reflexões críticas na construção de atores
sociais capazes de interlocução social legitima. O desenvolvimento dos direitos civis e
políticos de forma insatisfatória podem construir no aluno a uma definição de cidadania
com base estritamente na proteção do Estado por meio dos direitos sociais, ficando a
cidadania é isolada da liberdade política com base em um entendimento dos direitos como
uma doação de um Estado protecionista que reduz tais direitos ao acesso aos direitos sociais
afirma Santos (1979).

5) No que a ONG difere da escola formal?
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Coordenador geral:
A primeira diferença é da questão da relação com esse aluno.
Eu não tenho um boletim, eu não tenho uma avaliação formal
desse aluno, que a escola tem que ter, até por conta da
aprovação e reprovação desse aluno, então existem outras
observações com essa formação que não são levadas muito em
conta na escola formal, formal e não formal hoje é uma
definição meio difusa essa observação. A gente fala formal
aquela que é reconhecida que tem um currículo mínimo, tem
que estar submetida ao MEC, e no nosso caso somos livres para
poder exercer a forma que quisermos o currículo que fizermos e
a grade curricular que a ONG quiser montar, ela tem essa
liberdade, o retorno que vai legitimar essa prática é a inserção
desse profissional no mercado e o retorno que isso vai dar, a
repercussão do trabalho desse jovem.

6) Como vocês acompanham isso?
Nós temos um núcleo de trabalho em que todos os alunos já
estudando na escola ou que se formam na escola são contatados
constantemente para oferecer uma demanda de trabalho, algum
estágio, algum parceiro que procure e a gente acompanha. O
Parceiro que contratou dá o retorno, a gente pede a avaliação
dos jovens num determinado período ou como foi trabalho que
ele está executando. A gente consegue acompanhar nesse
sentido.

Coordenação acadêmica:
Depende da escola formal porque tem escolas formais que são
excelentes, mas difere da escola formal no sentido de envolver
o aluno em todos os processos e estar sempre utilizando a
criatividade envolvendo eles de uma maneira ,de construção
mesmo, através do conhecimento dele, e não só do
conhecimento que é levado, mas a partir dessa bagagem que
cada um já traz.

O coordenador geral mais uma vez reforça a sua visão produtivista de educação
profissional como nos diz Singer (1996), a matriz técnica como nos diz Ferreti (2004) e
a qualificação para o emprego, conforme Hirata (2007). A coordenação coloca que a
instituição é livre para fazer o que quer, mas a coordenadora acadêmica ressalta que as
diretrizes são dadas pela parceria com o Instituto Ayrton Senna.
Em conformidade com a educação não formal segundo Gohn (2010) a ação
educativa acontece em locais que acompanham as trajetórias dos grupos e em ambientes
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e situações interativas construídas coletivamente, segundo diretrizes de dados grupos,
nesse caso a parceria com o Instituto Ayrton Senna.
A ONG difere da escola formal em diversos aspectos, além do que foi descrito
pelas coordenações no que segundo Gohn (2010) não é organizada por séries, idades ou
conteúdos atuando sobre os aspectos subjetivos do grupo, trabalhando a forma, a
cultura, a política de um grupo. A ONG se aproxima dos processos de educação formal
já que possui conteúdos estabelecidos previamente, como já foi dito. Embora haja
liberdade na criação de conteúdos e de currículos, a educação não formal, segundo
Gohn (2010) não é conteudística e nem pode se prender a currículos.
Segundo a ONG a trajetória dos egressos é acompanhada após e durante a
formação com avaliações, e provas que são metodologias características de educação
formal. O conteúdo educacional é realizado em ambientes com normas, regras
definidas, esquecendo a construção interativa de um espaço que Gohn (2010) aponta
como uma característica de educação não formal. Os objetivos da educação que a ONG
oferece são em sua maior parte para o mercado, e a educação não formal esta voltada
para processos de cidadania “no mundo, para o mundo”em termos de potencialidade.
Através do plano de trabalho e das entrevistas com a coordenação da ONG, a
formação oferecida têm características metodológicas, em espaço temporal, em um
local, e com currículo sistematizado, portanto, não difere nesse aspecto da educação
formal, e os resultados esperados são a inserção no mercado do trabalho e desse modo a
forma de atuação da ONG não se caracteriza pela liberdade, pela temporalidade, e pela
flexibilidade , das características de socialização, de relações pouco hierarquizadas e de
pouca sistematização, de acordo com Libâneo (2010).
7) O Curso oferecido propicia de que forma que o aluno valorize os processos formais
de educação?
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Coordenador geral
Depois de certo período que ele está na escola ele começa a
estabelecer uma comparação perigosa com a escola formal, ele
acha que a ONG é muito mais interessante pela questão da
organização espacial, das regras que se estabelecem de
convivência da forma que os conteúdos são trabalhados e da
prática desses conteúdos. Ele começa a comparar a educação
formal, que conteúdo é aquele para que ele serve... Então ele
começa a partir, todo ano isso acontece, então o nosso trabalho
é reforçar a importância dessa formação formal para a questão
da profissionalização dele mesmo porque isso vai ser exigido
dele, agora, a gente não faz discussão do valor do conteúdo
daquela escola. A condição para ele estar matriculado na ONG)
e ele estar estudando ou ter a formação do ensino médio. Se ele
abandonar, ele tem que correr atrás e regularizar sua situação,
então tem aluno que passa um semestre tentando se regularizar
na escola (Formal) retornar, pagar as disciplinas que deve
porque ele sabe que não vai receber o certificado se ele não
tiver.

Coordenação Pedagógica:
Desde o momento que ele esta sendo desenvolvido a ser
um Ser de uma forma estimulada criativamente pensante,
em qualquer atividade que ele vai fazer, não só na escola
formal ele vai olhar aquilo de outra forma, ele vai estar
tendo uma bagagem tanto cultural mas crítica mesmo,
porque aqui ele questiona o tempo todo, a gente pratica o
questionamento, as escolhas, as diferenças, então acho que
isso contribui em qualquer momento da sua vida para você
ser uma pessoa até mais confiante, o conhecimento traz
para você (A forma de que como você recebe esse
conhecimento) vai fazer que você seja uma pessoa mais
segura até, e isso aí é em tudo na vida.

A ONG colabora com os processos formais de educação já que é um prérequisito para os alunos estarem dentro da instituição.
Para La Belle (1982 apud Gadotti, 2005, pág.2) a educação não formal é toda
ação educativa de forma organizada, sistemática, fora do quadro do sistema formal para
oferecer tipos selecionados de ensino a determinados subgrupos da população, mas
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Gadotti (2005) aponta para o fato de que o conceito de La Belle (1982) existe
ambiguidade já que ela se define em oposição (negação) a outro tipo de educação à
educação formal.
Gadotti (2005) destaca que sempre se define a educação não formal focando a
ausência de formalidade em comparação com a escola, e isso coloca a educação formal
como único modelo, como se a educação formal também não pudesse aceitar o que
estivesse fora da escola. Não se trata de colocar em lados opostos educação formal e a
educação não formal. Precisamos conhecer melhor suas potencialidades e harmonizá-las
em benefício de todos e de forma complementar a educação não formal.
Deluiz, Gonzalez e Novicki (2006) observam a dualidade entre educação geral e
educação técnico-profissional, que Ferreti (2004) afirma que deva ser complementar,
aprofundando a separação entre concepção e execução sem os devidos questionamentos
aos que podemos incluir também a dualidade e o afastamento que possa existir entre a
educação formal e a educação não formal.
8) Qual o conceito de cidadania que você utiliza para você?
Coordenador geral:
É exercer os meus direitos e os meus deveres naquilo que eu
acho que é para mim e para aqueles que convivem comigo.
Tomar conhecimento disso e exercer de forma correta esses
direitos e deveres.
E na ONG? Exercer os direitos e deveres o tempo inteiro.
Direitos, vem junto com deveres.

A coordenação geral define Cidadania como direitos e deveres, mas não
dimensiona de que forma e em que área, assim como para a ONG, esta visão é
confirmada pela coordenação pedagógica:
Cidadania é exercer seu papel no mundo então as pessoas ficam
focadas nessa questão da política na época do voto, mas é o
tempo todo ao seu redor, o que fazer para mudar as coisas ao
seu redor, então a gente e estimula muito eles até replicar,
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enfim, essa coisa de questionar e solucionar problemas
próximos deles. A gente tem que o tempo todo olhar os nossos
atos, das pessoas ao nosso redor e questionar, isso é que é ser
cidadão.

Para confirmar o apresentado pela coordenação pedagógica e pela coordenação
geral, verificamos que há o entendimento de Cidadania como processo de construção de
identidade de forma individual, sem definir quais os direitos e quais os deveres que são
desenvolvidos em seus alunos preparando para o convívio coletivo.
Como os processos de cidadania são constituídos na sua ONG?
Coordenação geral
Primeiro vem a questão de identidade, apesar de viverem em
comunidades diferentes eles têm características que se
assemelham, a questão do abandono pelas obras públicas de
saneamento básico, onde há falta de espaço para exercer a
cultura, e educação, saúde, é comum a todos eles, então, isso é
uma forma , são situações que fazem com eles vivem do forma
comum, todos vivem essa situação.

A competência política seria a base da construção de um conceito de cidadania
porque desenvolve nas pessoas a reflexão crítica sobre o mundo do trabalho e tudo aquilo que o
envolve, para entender seu papel, lugar e função, para entender seus direitos e deveres como
trabalhadores em todas as esferas sociais, formando atores sociais com interesses próprios.

No Brasil, a cidadania se desenvolve de forma diferente do modelo inglês de
Marshall (1967) e Carvalho (2006), aponta as diferenças que se relacionam com o destaque
maior nos direitos sociais que, segundo Marshall (1967), abrange os direitos referentes à

liberdade individual, a liberdade de expressão, de fé, de pensamento.
É teoricamente o direito de ir e vir, o direito de propriedade e o direito de possuir
direitos em relação aos outros. A segunda diferença é na sequência em que os direitos
foram adquiridos. Em Carvalho (2006), observa-se que os direitos políticos se desenvolvem
firmemente após a independência brasileira em 1822 e, por outro lado, havia a manutenção
da escravidão e outros obstáculos para a consolidação de direitos.
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Para o entendimento de como a ONG percebe a instrumentalização da ação
educativa para o mundo do trabalho questionamos qual seria o principal instrumento que a

ONG fornece para a inserção do egresso no mundo do trabalho:
Coordenação geral:
A principal é a responsabilidade profissional, essa é a
ferramenta. É ter um conceito de profissional responsável que
sabe exercer bem o seu trabalho.

Coordenação acadêmica:
Eu acho que muito além da técnica porque eu te falei ele pode
sair daqui e não ser um profissional da iluminação cênica, por
exemplo, ou seja, é o desenvolvimento como pessoa, eu acho
que isso é o que faz toda a diferença num profissional, dele ser
um “cara” que está apto a receber o conhecimento técnico, mas
com o olhar de respeito à equipe, um olhar de respeito à
diferença, esse olhar mais aguçado. Assim, não é só técnico,
desenvolvimento humano mesmo, acho que é essa a principal
contribuição da vida dele, eles questionarem, saberem, quais
são as possibilidades correrem atrás das informações, não ser
uma pessoa passiva e ser uma pessoa ativa, e resumidamente é
isso.

A coordenação geral reforça a visão de instrumentalizar de forma essencialista
de acordo com Ferreti (2004), deixando de lado as competências que o próprio plano de
trabalho determina, mas a coordenação pedagógica não concorda com essa posição
defendendo o desenvolvimento humano mais amplo nos alunos.
Quisemos também verificar o que a coordenação percebe como positivo e
negativo para posterior comparação com a opinião do egresso, questionamos:
9) Em sua opinião, o que o egresso pode ter como negativo nos processos
de sua formação da instituição? E positivo?
Coordenação geral:
Não sei. A minha convivência com o egresso é muito pouca.
Positivo é que a escola relaciona o conteúdo com a questão da
experiência profissional.

Coordenação pedagógica
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Bom, a instituição muda muito, enfim, logo no início que você
veio (2007) a gente era uma ONG uma equipe pequena, como é
o terceiro setor no nosso país, recurso vai, recurso vem, e é
difícil eu falar de todo o egresso daqui, porque cada um viveu
uma escola, estamos sempre evoluindo, sempre transformando,
mas o que eles poderiam não ter gostado daqui? Atualmente?
Posso pensar atualmente, né? (risos...) Não costumo ouvir muito
que não gostam muito, pelo contrário, eles têm assim um relato
muito positivo quando sai daqui, mas talvez essa questão seja
difícil por conta desses critérios todos que a gente avalia e
entende como um profissional tem que estar mais pronto e a
gente não tem uma inserção de 100 por cento né? Isso talvez
seja uma coisa para o qual não participar possa achar isso como
um ponto negativo (Eu não sei, mas acho que esta um pouco
fora...).
Positivo: Eles levam a convivência aqui dentro, eles levam o
universo da informação (A gente ouve isso direto) e da forma
que trabalham, bem lúdica com a participação, esse universo de
forma mesmo, eles falam isso por conta da gente estar fazendo
de uma forma de envolvê-los em todos os processos... Porque
aqui é assim: Se o “cara” que estiver aqui tiver a consciência da
oportunidade que ele tem, ele pode aproveitar muito. A forma
as aulas são dinâmicas , procuram trazer informações variadas,
e a gente trabalha aqui dentro muito, levamos eles em mil
lugares, né? Exposições, a gente consegue fazer eles
mergulharem nesse universo que muitas vezes é muito novo
para eles, muitos nunca entraram num teatro, muitos por não
ter o sentimento de pertença, ou achavam que não podiam estar
ou não. Eu acho isso positivo

Os objetivos gerais que constam no plano de trabalho estão voltados à promoção
de oportunidades de crescimento pessoal, realizando capacitação profissional buscando
também desenvolver potencialidades e condições favoráveis ao desenvolvimento
técnico e cognitivo dos jovens a fim de inserir no mundo do trabalho, viabilizando a
realização de seus projetos de vida.
Se o conceito de competências for utilizado de forma equivocada conforme
alertam Kuenzer (2003) e Deluiz (2001), os processos de qualificação acabam ficando
reduzidos e tecnicistas. Percebemos esse fato quando o resultado desejado da ação
educativa é a competência técnica.
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Se a coordenação da ONG diz que o que é mais importante é a responsabilidade
profissional que é dada como uma ferramenta, fica clara a responsabilidade que é dada
ao egresso sobre a sua formação, conforme destaca Junior (2009), tirando dos processos
de educação não formal a sua principal atribuição, segundo Gohn (2010) e Trilla (2008).
Cabe também questionar de que forma a ONG avalia essa responsabilidade
desenvolvida no egresso, já que segundo a coordenação, o contato com a maioria dos
egressos não existe. E reforça aqui o que Gohn (2010) afirma sobre as lacunas
metodológicas na educação não formal concordando com Depresbiteris (2005),
ressaltando a importância de sistematizar procedimentos metodológicos e de avaliação
por que a ONG se relaciona com alunos que serão egressos e que já estão de certa forma
em situação de desvantagem social e precisam da construção de ações educacionais
efetivas.

De acordo com os objetivos dessa pesquisa, buscamos traçar o perfil dos
egressos pesquisados nesse trabalho:
4.1- O perfil do Egresso:
4.1.1 – gráfico 1 - Gênero:
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Gênero
52,2 %

Masculino

47,8 %

Feminino

33
egressos
36
egressos

Conforme observado no gráfico 1 existe maioria masculina, mas com diferença
de 10,4 % o que não pode caracterizar como perfil de formação da ONG esse ou aquele
gênero, mas destaca que o gênero feminino mantém sua participação no mercado de
trabalho através de processos de qualificação.

4.1.2 – Gráfico 2 - Faixa etária:
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Faixa etária
17 – 22 anos

56,52 %

23 – 28 anos

40,58 %

28 - 32 anos

2,90 %

40
egressos
27
egressos
2
egressos

Faixa etária dos 69 egressos respondentes corresponde à média da idade de 17 a
22 anos (56,52 %), e é este o momento de tentativa de inserção no mercado de trabalho,
e por esta razão, a maioria (73.9%) procurou o curso para o aumento ou atualização dos
conhecimentos.
4.1.3 – Gráfico 3 – Escolaridade

De acordo com a coordenação da ONG, é uma exigência que os alunos tenham o
ensino médio. A ONG fomenta que os alunos valorizem os processos de educação
formal, mas verifica-se ainda que houveram 15,9 % de egressos que não terminaram o
ensino médio e que 49.3% concluíram.
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Escolaridade
49,
3%
15,
Ensino médio incompleto
9%
2,9
Superior completo
0%
30,
Superior incompleto
4%
1,4
Pós Graduação
%
Ensino médio completo

34
egressos
11
egressos
2
egressos
21
egressos
1
egresso

Deluiz, Gonzalez, e Novicki (2006), afirmam que essa realidade reforça a
ambivalência entre educação geral e a educação técnico-profissional, e reforça a
separação concepção e execução, pois sem a ampliação da base da educação geral, os
trabalhadores recebem uma formação insuficiente pela rápida obsolescência de
conhecimentos, sem os aprofundamentos necessários conforme observado no gráfico
seguinte.
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4.1.4 – Gráfico 4 – Formação contínua

Formação contínua
Continuam estudando
58,00% 40 egressos
Não continuam estudando 42,00% 29 egressos
Dentre os 40 alunos que continuam estudando, 21 estão fazendo curso superior,
11 egressos estão terminando o ensino médio, 8 continuam fazendo cursos de
qualificação profissional em outras áreas, já que o nível de inserção na área de formação
oferecida pela ONG é baixo. E de acordo com o visto no gráfico 4.1.3 , confirma
Deluiz, Gonzalez, e Novicki (2006), no que diz respeito a formação insuficiente
separada da educação geral.
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4.1.5 – Gráfico 5 – Rendimentos

Rendimento
1 salário mínimo
2 salários mínimos
3 salários mínimos
4 salários mínimos
5 salários mínimos
Mais de 5 salários mínimos
Não responderam

6,10%
40,90%
19,70%
15,20%
10,60%
7,60%
7.5 %

4 egressos
27 egressos
13 egressos
10 egressos
7 egressos
5 egressos
3 egressos

O perfil dos egressos confirma a visão de Deluiz, Gonzalez, e Novicki (2006)
quando afirmam que o público alvo das ações educativas no terceiro setor tem sido
constituído pela população de baixa renda. No caso dos egressos são 40,9 % com dois
salários mínimos.
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4.1.6 – Gráfico 6 – Renda própria

Renda própria
Possui renda
59,10%
Não possui renda
40,90%
Não responderam

39 egressos
27 egressos
3 egressos

Ressalto aqui que apesar de todos os egressos possuírem rendimento, 27
egressos (40,90%) têm rendimento ligado a renda familiar, e não por atividade laboral.
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4.1.7 – Gráfico 6 – Fonte de rendimentos do egresso

Fonte de Rendimento
Área de formação da ONG 22,00% 13 egressos
Outras áreas
33,00% 24 egressos
Sem renda
45,00% 32 egressos
Apesar de 59,1 % (Gráfico 5) dos egressos possuírem renda, somente 22 %
desses egressos trabalham na área em que desenvolveram habilidades técnicas para o
exercício profissional no mundo do espetáculo.
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4.1.8 – Gráfico 7 – Razões da procura do curso (múltiplas respostas)

Razões da procura do curso31
Aumentar ou atualizar conhecimentos
73,90%
Se tornar micro empreendedor
11,60%
Melhorar o desempenho profissional
43,50%
Trabalhar por conta própria
20,30%
Aumentar a renda
24,60%
Ter mais chance de conseguir o trabalho 29,00%
Gerenciar o próprio negócio
1,40%
Interesse em formar cooperativa
5,80%
Outros
11,50%

51 egressos
8 egressos
30 egressos
14 egressos
17 egressos
20 egressos
1 egresso
4 egressos
8 egressos

A maioria dos egressos afirmou que o procurou o curso buscando aumentar ou
atualizar os seus conhecimentos.

31

A questão permitia múltiplas respostas e por isso o percentual total ultrapassa 100%.
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4.1.9 – Gráfico 8 – Região de habitação

Região de habitação
Comunidades
45,0% 31 egressos
Áreas carentes do município do Rio de Janeiro 48,0% 33 egressos
Baixada Fluminense
7,0% 3 egressos
O Perfil do nosso egresso é composto de jovens que moram em áreas mais
carentes da cidade do Rio de Janeiro.
No que tange a questão de gênero há um certo equilíbrio entre os egressos com
uma pequena vantagem para o sexo masculino, 52,2%. Resumidamente destacamos que
o seu perfil compreende: a) concentração na faixa etária entre 17 – 22 anos, 56,52 %, b)
quase a metade deles, 49,3 %, possuem ensino médio completo e c) a maioria, 60,6%
possui rendimento entre dois salários e três salários mínimos.

4.2 - ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS DOS EGRESSOS.
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É oportuno destacar que este trabalho tem como objetivos analisar as
contribuições para a qualificação profissional na perspectiva dos egressos dos cursos
oferecidos pela Spectaculu – Escola de Arte e Tecnologia, verificando junto ao
egresso como avalia as contribuições da ação educativa de qualificação profissional
realizada pela ONG.
Obtivemos as seguintes respostas:
4.2.1 – Gráfico 10 – Contribuição da ação educativa para o egresso

Como o egresso como avalia as contribuições da ação educativa de qualificação
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profissional realizada pela ONG.
M.D
%

D
%

R
%

B
%

M.B
%

M.
avaliação

3,0
(2)
1,0
(6)
7,6
(5)
3,0
(2)

0,0
(0)
7,6
(5)
1,5
(1)
6,1
(4)

27,3
(18)
27,3
(18)
37,9
(25)
37,9
(25)

60,6
(40)
24,2
(16)
42,4
(28)
31,8
(21)

4,42
(66)
3,50
(66)
4,06
(66)
3,89
(66)

3,1
(2)

1,5
(1)

9,1
(6)
31,8
(21)
10,6
(7)
21,2
(14)
12,3
(8)

46,2
(30)

36,9
(24)

4,12
(66)

12,1
(8)
Sua vontade de aprender coisas relacionadas ao 4,5
seu trabalho
(3)

4,5
(3)
0
(0)

22,7
(15)
7,6
(5)

36,4
(24)
24,2
(16)

24,2
(16)
63,6
(42)

3,56
(66)
4,42
(66)

Utilidade do que você aprendeu no curso
Colocação no mercado de trabalho depois do
curso
Contribuição da técnica para o seu trabalho
Gerenciamento do seu tempo
Noção de direitos e deveres que você tem
dentro do seu trabalho
Aumento de seu salário e/ou renda depois do
curso.

Quadro 3 – Contribuição da ação educativa
(M.D = muito deficiente, D=deficiente,R= regular, B=Bom, M.B.= muito bom,
M.Avaliação= média de avaliação)
Com relação à utilidade que do que aprendeu no curso para sua inserção
profissional, 61 % dos egressos avaliam como muito boa, mas não ajudou na sua
colocação no mercado de trabalho que conforme Antunes (2005) é um mercado
exclusório, heterogêneo, fragmentado e complexo. Para Sennett (1999), o conhecimento
na especialização flexível é um bem valorizado e, por esta razão, todos são conclamados
a uma qualificação perene, mas o conhecimento adquirido acaba sendo altamente
descartável, porque o mercado de trabalho é extremamente exigente.
Pochmann (2002), Hobsbawn (1995) e Antunes (2005) apontam que na década
de 1990 o mercado de trabalho se apresenta de forma desestruturada, e a mão de obra
especializada e qualificada passa a ser uma necessidade da empresa devido à decadência
de alguns setores e o surgimento dos novos setores, excluindo assim trabalhadores que
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não tinham o perfil delineado para essas mudanças, que cria uma situação estrutural de
desemprego e a necessidade de qualificações urgentes e constantes.
No Brasil, as políticas de emprego, trabalho e renda são estruturadas para
inclusão social e crescimento com geração de trabalho. A inclusão social é o veículo de
construção de cidadania como uma condição dada para quem consegue se inserir em
uma comunidade e dessa forma se relacionar com o Estado, definindo os direitos e
deveres pertinentes a essa condição.
A inserção no mercado de trabalho concede um status de cidadania social após
essa colocação, que Gohn (2010) define como um dos objetivos da educação não formal
que deve capacitar para a cidadania, portanto, para a inclusão social. Contudo se faz
necessário observar que a cidadania não pode ser regulada, condicionando a questão do
ser cidadão a uma inserção no mercado.
Além disso, a qualificação profissional pode também abrir caminhos para
conhecimentos técnicos, que segundo Cattani (1997) talvez tenha características
adestradoras e sirvam para adaptar o indivíduo ao posto de trabalho dentro de uma
perspectiva capacitadora, instrumentalizando as ações educativas com a visão
produtivista. Segundo Singer (1996), é necessário pensar que tipo de qualificação
profissional o jovem pesquisado necessita obter para a sua inserção de forma menos
pragmática.
Para Ferreti (2004), a formação deve ser menos essencialista e não somente
técnica ou profissional onde teoria e prática não deveriam ser dissociadas, colocando a
formação geral e a formação profissional num processo de convergência. Trilla (2008)
entende que essa formação geral e formação profissional têm uma relação de reforço
com a educação não formal e que Gohn (2010) também reconhece sua função para a
educação direcionada para o mundo do trabalho.
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Talvez seja por esse motivo que a maioria (32%) avalia como regular a utilidade
do que aprendeu como instrumento de inserção no mercado, até porque verificamos que
a renda dos egressos não está relacionada às habilidades técnicas aprendida na ONG,
mas 42 % afirmam que a técnica aprendida foi importante para o trabalho que exercem.
O gerenciamento de tempo se relaciona com as competências organizacionais ou
metódicas que segundo Deluiz (2001) são a autogestão da forma que possa se organizar
criando seus próprios métodos, gerenciando seu tempo e espaço de trabalho que 38%
dos egressos reconhecem como um aspecto favorável ao exercício de sua função
profissional, mas não teve utilidade para sua colocação nesse mercado. 41%
reconhecem que a renda aumentou depois do curso, embora 59 % obtém renda de áreas
diferentes da formação recebida.
A participação em processos de qualificação profissional é fator determinante
para galgar uma condição satisfatória no mercado de trabalho, mas adverte que se
verifica um numero crescente de jovens ocupando postos inferiores ou diferentes de sua
qualificação.
A educação não formal tem como premissa desenvolver a aprendizagem para o
mundo do trabalho promovendo competências colaborando no desenvolvimento de
processos de cidadania, que segundo Gohn (2010) servem para desenvolver sentimentos
de pertencimento ao meio social como portador de direitos.
A promoção de competências não substitui o conceito de qualificação
profissional, mas complementa o modelo de qualificação que não pode ter a perspectiva
essencialista, pois, dessa forma reduz o conceito de competências a um serviço
produtivista conforme Singer (1996).
Os egressos (64 %) reconhecem que depois do curso, foram desenvolvidas
competências comportamentais que segundo Deluiz (2001) são as possibilidades de
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desenvolver iniciativa, criatividade, vontade de aprender, estarem abertos às mudanças,
e ter consciência da qualidade e das implicações éticas do seu trabalho, provocando o
envolvimento da subjetividade do indivíduo na organização do trabalho.
As formações

das competências

organizacionais

e das competências

comportamentais são, portanto, uma alternativa que possibilite a inserção, pois, segundo
Castel (1998), os postos de trabalho são ocupados por indivíduos mais qualificados,
mostrando que o grau de qualificação oferecido às vezes não condiz com a dificuldade
da vaga ofertada.
A renda se relaciona com a produtividade e mesmo a renda dos egressos não vir
exatamente da área em que foi qualificado, mostra que mesmo assim a educação
profissional se configura como ferramenta de ajuste social no aumento de renda
relacionando a empregabilidade e a competitividade com educação profissional.
Com relação ao descrito acima, Pochmann (2002) defende o posicionamento de
que a elevação do nível de qualificação e de escolaridade garante maior renda, mas não
garante a colocação nas posições de emprego, e menos ainda a garantia de que as
funções exercidas garantam os níveis de renda.
Para analisar se os processos de educação não formal, na perspectiva do egresso,
desenvolvem competências que o instrumentalizem para o mundo do trabalho e na
construção de cidadania e buscando responder se as competências previstas no plano de
trabalho da ONG instrumentalizaram para o mercado de trabalho, questionamos a
avaliação dos ex-alunos sobre a estrutura do curso (gráfico 10) e sobre a sua percepção
a respeito do desenvolvimento de competências: (gráfico 11)

4.1.2 – Gráfico 11 – Avaliação do curso
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Avaliação do curso
M.D D
R
B M.B
M.
%
% %
%
% avaliação
Carga horária do curso para aprendizagem e 3,0 1,5 9,1 31,8 54,5
4,33
estágios propostos
(2) (1) (6) (21) (36)
(66)
1,5 6,1 18,2 36,4 37,9
4,03
Material (Livros, equipamentos, etc..)
(1) (4) (12) (24) (25)
(66)
1,5 4,5 15,2 30,3 48,5
4,20
Formas de avaliação
(1) (3) (10) (20) (32)
(66)
3,0 3,0 9,1 25,8 59,1
4,35
Quantidade de aulas práticas
(2) (2) (6) (17) (39)
(66)_
Quadro 4 – Avaliação do Curso
(M.D = muito deficiente, D=deficiente,R= regular, B=Bom, M.B.= muito bom,
M.Avaliação= média de avaliação)

4.2.2 – Gráfico 12 – Desenvolvimento de competências depois do curso
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Desenvolvimento após o curso
M.D
%
Resolução de problemas que ocorrem no seu diaa-dia
Confiança em você mesmo
Sua criatividade
Sua relação com seu grupo de trabalho ou de
estudo
Sua vontade de continuar estudando
Leitura de jornais, revistas, e artigos na internet
Escolha dos seus representantes na câmara de
vereadores, deputados, governo, presidência?
Conhecimento técnico para sua profissão atual
Interação com seus amigos e redes sociais

4,5%
(3)
1,5%
(1)
3,0%
(2)
1,5%
(1)
1,5%
(1)
1,6%
(1)
4,6%
(3)
7,6%
(5)
1,5%
(1)

D
%

R
%

B
%

1,5% 19,7% 39,4%
(1)
(13)
(26)
1,5%
24,2%
9,1% (6)
(1)
(16)
0,0%
33,3%
4,5% (3)
(0)
(22)
1,5% 10,6% 28,8%
(1)
(7)
(19)
6,1%
15,2%
4,5% (3)
(4)
(10)
6,3% 15,6% 28,1%
(4)
(10)
(18)
7,7% 21,5% 38,5%
(5)
(14)
(25)
1,5% 12,1% 33,3%
(1)
(8)
(22)
3,0% 12,1% 28,8%
(2)
(8)
(19)

M.B
%
34,8%
(23)
63,6%
(42)
59,1%
(39)
57,6%
(38)
72,7%
(48)
48,4%
(31)
27,7%
(18)
45,5%
(30)
54,5%
(36)

M.
Avaliação
3,98 (66)
4,47 (66)
4,45 (66)
4,39 (66)
4,52 (66)
4,16 (65)
3,77 (66)
4,08 (66)
4,32

Quadro 5 – Desenvolvimento após o curso

(M.D = muito deficiente, D=deficiente,R= regular, B=Bom, M.B.= muito bom,
M.Avaliação= média de avaliação)
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Identificamos tanto aspectos positivos quanto negativos na avaliação dos
egressos. Dentre os elogios ressaltamos que 54% dos egressos avaliaram como muito
positiva a carga horária do curso para aprendizagem e

o desenvolvimento de

habilidades e os estágios propostos. Com relação aos equipamentos, os instrumentos
utilizados na atividade pedagógica 37,9% declaram que foram muito satisfatórias, e
36,4% como satisfatórias. As formas de avaliação utilizadas também foram satisfatórias
para os egressos conforme quase a metade dos respondentes (48,5%), assim como a
quantidade de aulas práticas, visitas, entrevistas e palestras com profissionais da área.
Para os egressos a educação não formal que Trilla (2008) classifica como
metódica que e se divide por classe de conhecimento, requer tempo e local específico,
currículo, mas não tem sistematização ou regulamentação legal. É intencional e pode
desenvolver uma série de processos, tais como: consciência e organização de como agir
em grupos coletivos; construção/reconstrução de concepções de mundo e sobre o
mundo; forma o indivíduo para a vida e para suas adversidades; resgata o sentimento de
autovalorização, qualificação profissional, e atividades extracurriculares na própria
escola.
Dessa forma, 34,8 % dos egressos informam que ficaram muito satisfeitos
quando tiveram a oportunidade de resolver os problemas que ocorrem cotidianamente, e
39.4 % somente satisfeitos, e o que Kuenzer (2003) define como competência é a
capacidade de resolver um problema em uma situação dada, a capacidade de mobilizar
conhecimentos, e baseia-se nos resultados que se desejam obter através desta
mobilização.
A partir desta definição, já se estabelece à necessidade de articular
conhecimentos teóricos e práticos, pois, caso contrário, não se consegue estabelecer a
visão de práxis da competência, que “é a atividade teórica e prática que transforma a
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natureza e a sociedade. Prática, na medida em que a teoria, como guia da ação, orienta a
atividade humana; teórica, na medida em que esta ação é consciente”. (VAZQUEZ,
1968, apud KUENZER, 2003, p.17 ).
Quando se questiona o desenvolvimento da confiança em si mesmo, 63 % dos
egressos respondem de forma muito satisfatória a observação dessa habilidade após o
término do curso, e 59,1 % também afirmam que desenvolveram e melhoraram de
forma muito satisfatória sua criatividade.
Segundo o plano de trabalho, devem ser desenvolvidas as competências pessoais
para que através da apreciação artística e o “fazer criativo” pudessem propiciar aos
alunos o autoconhecimento para as melhores escolhas na vida com segurança e
autoconfiança, o que Deluiz (2001) denomina de competências organizacionais ou
metódicas dentro da perspectiva do auto planejamento e da auto organização sendo a
confiança em si mesmo e a criatividade o resultado desse processo, e o aumento da
competência comunicativa pois a autoconfiança e a criatividade propicia a melhora das
relações interpessoais.
Com relação aos processos relacionais no trabalho ou com o grupo de estudo
57,6 % se declaram muito satisfeitos com os resultados após o curso, e 72,4 %
manifestam a vontade de continuar estudando, e ainda 48,4% informaram que passaram
a ler jornais, revistas e buscar informações na internet.
Este fato pode significar que as competências relacionais descritas pela ONG e
as competências comunicativas e comportamentais descritas por Deluiz (2001) são
reconhecidas pelo egresso em seu cotidiano após o curso, assim como a melhora das
relações com amigos e nas redes sociais, que foi na opinião de 54,5 % muito
satisfatórias.
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As competências políticas descritas por Deluiz (2001) não se relacionam com as
competências descritas pela ONG em seu plano de trabalho talvez porque os processos
de construção de cidadania pudessem ser mais explicitados, bem como a noção de
direitos e deveres cívicos no espaço coletivo.
A contribuição do curso para a profissão atual, ou seja, em exercício, foi muito
satisfatória na opinião dos egressos, pois foi de 45,5 %. Além disso, observamos as
competências intelectuais e técnicas, que Deluiz (2001) define como a capacidade de
transferir e generalizar os conhecimentos.
As competências cognitivas se traduzem no exercício coletivo buscando
soluções para as situações propostas, relacionadas à criação e à construção dos produtos
artísticos, que fazendo uma relação com o que Deluiz (2001) denomina competências
intelectuais e técnicas, Tal competência também é definida como capacidade de
reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente,
introduzir modificações no processo de trabalho, atuar preventivamente, transferir e
generalizar conhecimentos.
Objetivando analisar as contribuições para a qualificação profissional na
perspectiva dos egressos dos cursos oferecidos pela ONG, esse trabalho questiona como
o egresso avalia as contribuições da ação educativa de qualificação profissional
realizada pela Spectaculu. Nos 69 questionários, 66 egressos responderam essa questão
e 3 deixaram em branco.
Foram seis egressos (9%) que não trabalham ainda, e 6 egressos (9%) que não
reconhecem nenhuma contribuição do curso porque não houve a inserção no mercado
de trabalho, e alguns declaram que o curso não serviu para nada. 24% dos egressos
afirmam que reconhecem as contribuições da formação recebida embora não esteja
diretamente ligada a prática profissional.
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Ao categorizar as respostas, verifica-se o desenvolvimento das competências
pessoais, ou organizacionais e metódicas de Deluiz (2001) que estão presentes em 50 %
das falas e 38 % das competências cognitivas e muito especialmente o que Deluiz
(2001) denomina de competências intelectuais e técnicas já que há uma mobilidade
muito grande de transferência e na generalização de conhecimentos como vemos na fala
que destaco: “Em meu atual trabalho o conhecimento obtido através do curso me levou
a uma autonomia, podendo gerir melhor minhas ideias e momentos de liderança junto
ao meu grupo de trabalho”:
Na Spectaculu, tive a oportunidade de olhar mais de maneira crítica
para os acontecimentos diários, de ler com “l” maiúsculo a vida, ou
seja, de enxergar as pessoas, problemas e situações com outros olhos,
com um olhar analítico, questionador. Além de, conhecer a arte e ver a
arte, não como bonita ou feia, gostei ou não gostei, mas com todo o
significado por trás dela. Sua atitude política, seu confronto direto com
a realidade, e o seu poder de levar o pensamento para um mundo
desconhecido, mas com algumas semelhanças ao mundo conhecido.
(QUESTIONÁRIO – PERGUNTAS ABERTAS)

Entre os egressos que estão no mercado no exercício de função diretamente
ligada a formação recebida, são 58% que tem nas competências produtivas ou nas
competências intelectuais e técnicas sua maior contribuição.
Quando se questiona as contribuições para a vida pessoal, os egressos
apresentam situações praticas, mas também apresentam situações relacionadas ao
trabalho como, por exemplo: “em situações de emergência em um trabalho, como o
flash parar de funcionar e lembrei-me de tudo que meu professor falava”,
Também para o mundo um egresso coloca “a questão do olhar atento, tanto
falado na fotografia, me ajudou a ter uma nova visão de vida, às pequenas coisas do dia
a dia”, ou ainda “a maneira de observar as coisas que acontecem ao meu redor e forma
de conviver com as pessoas, enxergo o mundo procurando a beleza que cada coisa tem.”
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Consideramos que os limites do aprendizado ultrapassa o olhar somente técnico de
acordo com o categorizado.
Para Ferreti (2004), a educação profissional que produz a visão técnica com
perspectiva essencialista esta contida dentro da ação educativa com perspectiva
analítico-crítica, justificando que o olhar técnico pode ser tido como complementar e
não como foco único. Para o autor, as perspectivas não são antagônicas, mas podem e
devem ser complementares.
Quando também se questiona os resultados, os egressos exemplificam com uma
demonstração prática, como fizeram quando se questiona a prática na vida pessoal,
podendo então se inferir que há visão de práxis das competências, porque de certa forma
a teoria não se dissocia da prática no que o egresso coloca como fator de contribuição.
Na visão do egresso, a construção do processo de cidadania, após os processos
de educação, a categorização fica associada a ter direitos e deveres (38 respondentes –
50%) e respeitá-los no âmbito social, e a contribuição que a ONG deu na formação é
ensinar respeito a esses direitos e deveres, mas não clarifica quais são, pois quando são
questionados sobre essa prática de cidadania na vida profissional os egressos se
confundem e terminam generalizando o conceito para o meio social somente, não
conseguindo dar uma aplicabilidade, ou uma práxis, ou ainda a demonstração do
desenvolvimento das competências políticas conforme Deluiz (2001).
Sobre o nível de reconhecimento dos egressos, sobre a contribuição do curso
para sua formação, eles declaram que reconhecem a formação como decisiva para a
carreira deles somente 5 egressos não reconhecem a contribuição. Ressalto que a
contribuição recebida sempre é indicada no desenvolvimento profissional, abordando a
qualificação profissional na visão produtiva tal como aponta Singer (1996) com a
perspectiva técnica de Ferreti (2004).
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Quando se questiona o que receberam de mais importante, a maioria reponde
que foram as relações, o “networking”, os contatos e os amigos feitos, ficando
secundarizada a formação recebida, já que essa formação tem como objetivo principal a
inserção no mercado, e quando não acontece, o egresso tende a valorizar outros pontos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS:

De acordo com os objetivos desta pesquisa, procuramos seguir uma revisão de
literatura baseada nos conceitos de qualificação profissional, terceiro setor,
competências, cidadania e educação não formal. Nessa revisão elucidamos o equívoco
em aproximar o conceito de sociedade civil e terceiro setor sem uma leitura mais crítica,
e a escolha desse percurso teórico por ser o nosso objeto uma ONG, que busca
desenvolver competências através da educação não formal que visa a construção de
senso de cidadania e qualificar profissionalmente seus alunos.
Ao investigar junto à coordenação pedagógica da ONG as categorias teóricas
que orientassem o seu trabalho, verificamos a falta de uma definição clara e precisa pela
ONG dos conceitos centrais apresentados nessa pesquisa , e verificamos que esse fato
traz um prejuízo para o acompanhamento do egresso, de sua evolução e inserção social,
porque se não há claramente uma definição conceitual, não se pode avaliar e
acompanhar os resultados pela falta de parâmetros.
No que tange o conceito de terceiro setor, Montaño (2005) ressalta que há
apropriação do um conceito de sociedade civil como equivalente ao de terceiro setor, e
partindo do princípio que o espaço de luta de classes fica inexistente já que a ONG em
tela se preocupa em dar uma formação focada prioritariamente para o mercado de
trabalho, coloca-se num plano secundário os aspectos referentes a cidadania que foram
descritos pela própria coordenação, também sem uma delimitação conceitual realizada
pela própria ONG..
No que se refere à qualificação profissional esta pesquisa compartilha o
pensamento de Singer (1996) sobre uma qualificação que defenda a formação total do
homem dentro de um espaço democrático, e ficou constatado que a ONG se dedica a
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uma formação mais próxima da visão produtivista que se afina com a concepção de
educação profissional que serve para inserção do indivíduo nos meios de produção
embora não descarte outros propósitos da ação educativa, mas sua ênfase está na
obtenção de posição do egresso no mercado de trabalho.
Apoiamos a multidimensionalidade da qualificação profissional nesse trabalho, e
a ONG se posiciona frente a um processo de qualificação num âmbito mais restrito
relacionado somente ao mercado. Dessa forma, a ONG acaba pervertendo sua função na
sociedade civil, na perspectiva de Montaño (2002), já que auxilia na formação
específica para o mercado, sem se colocar como crítica às questões sociais relativas a
formação e a educação profissional.
Verificamos que o conceito de competências é usado de forma superficial, como
uma falácia, afastada realmente dos processos de formação e da possibilidade de
observação de sua práxis. Dessa forma, acaba colocando o egresso num caminho em
que ele só será visto como cidadão e com êxito após sua inserção social através do
trabalho.
Na ausência de metodologia própria de avaliação, a ONG acaba utilizando
métodos formais de avaliação nos processos não formais, descaracterizando a própria
educação não formal, que prevê até ausência ou em alguns casos uma avaliação mais
participativa de seus alunos .
Quando se questiona o egresso, vimos que o mais importante foi sempre o
ambiente de convivência, o campo das relações que se configurou durante o curso,
sendo esse o lado positivo, mas um espaço de formação é muito mais do que um espaço
de construção de relações, e deve ser visto como um espaço de desenvolvimento
daquilo que o itinerário formativo se propõe a fazer.

126

O Egresso não avalia de forma positiva o curso, porque talvez a famosa inserção
profissional no mundo dos espetáculos não exista como é prometido no seu ingresso, e
conforme o comentado pela coordenação, a primeira ação junto ao egresso é a
“desglamorização” das funções relacionadas à arte, colocando o egresso como um
trabalhador unicamente braçal, onde a próprio “ser criativo” é posto de lado.
Por outro lado, consideramos também que durante o seu percurso formativo os
alunos recebem informações importantes para a sua formação, que estão satisfeitos com
a carga horária, mas esperam que possam colocar em prática aquilo o que se ensina, já
que se orienta que a única possibilidade de se ter disciplina, de se ter inserção e
reconhecimento é após sua entrada no mercado de trabalho, e isso não acontece.
Na formação de cidadãos verificamos que os egressos não tem uma noção clara
de cidadania, restringindo este conceito como uma prática relacionada à política
eleitoral, e deixam de lado direitos e deveres ligados ao mundo do trabalho, as políticas
públicas, aos movimentos sociais, já que não se contempla as competências políticas
nos processo formativos da ONG.
O Estudo contribui para que a ONG em tela possa construir seu projeto
pedagógico de forma que possa acompanhar o desenvolvimento dos egressos no que
tange a construção orientada pela parceira com o Instituto Ayrton Senna, e que seu
egresso seja acompanhado de forma mais metodológica e eficaz, e inserir disciplinas em
que se obtenha o conhecimento relativo ao desenvolvimento das competências políticas.
Para futuros estudos acreditamos ser necessário o desenvolvimento de
metodologia específica que possa dar reconhecimento, validação e certificação às
competências ou dos resultados obtidos pela ONG.
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A metodologia proposta para novos estudos é formada pela criação de um
instrumento de avaliação das competências previstas no projeto pedagógico que deva
ser construído, por um método exclusivo da educação não formal onde se propicie a
participação dos alunos na construção de planos de trabalho em que se foque o
desenvolvimento de competências possíveis de avaliação, e posterior acompanhamento
da práxis dessa competência durante a utilização dos conhecimentos obtidos na vida dos
egressos sem se preocupar unicamente com uma formação profissional, e sim com uma
formação ampla, e crítica.
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APÊNDICE A
Roteiro de Entrevista – Coordenação pedagógica

Objetivos da pesquisa
Questões
_Analisar as contribuições para a qualificação 1) Qual a concepção de qualificação profissional
profissional na perspectiva dos egressos dos

adotada pela instituição?

cursos oferecidos pela Spectaculu – Escola de 2)
Arte e Tecnologia

Qual

a

intencionalidade

da

qualificação

profissional oferecida?

_Analisar se os processos de educação não1) Qual a concepção de competências adotada pela
formal,

na

desenvolvem

perspectiva
competências

do

egresso,instituição?
que

o2) No que a sua instituição difere da escola formal?

instrumentalizem para o mundo do trabalho e3) O curso oferecido propicia de que forma que o
na construção de cidadania.

aluno valorize os processos formais de educação?
4) Qual a concepção de cidadania que a instituição
utiliza?
5) Qual seria o principal instrumento que a
instituição fornece para o mundo do trabalho?

Identificar aspectos positivos e negativos da1) Na sua opinião, o que o egresso pode ter como
ação educativa da educação não formal nanegativo nos processos de formação da instituição?
avaliação do egresso.

E positivo?
_

APÊNDICE B
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Questionário
______________________________________________________________________
__Identificação do aluno
Nome:.......................................................................................Idade:............ Sexo:..........
End.:........................................................................................Bairro: ...............................
Tel.: ...................... Comunidade: ......................
Curso: .......................Data de inicio do curso: ....../....../.......Término: .../..../...... ___
1 – Você continua estudando? ( ) sim ( ) não
Qual o seu grau de instrução? (Ultima série/ano concluído (a))
( ) Ensino médio incompleto.
( ) Ensino médio completo.
( ) Superior incompleto
( ) Superior completo.
( ) Pós-graduação
______________________________________________________________________
3 - Nos últimos 3 anos você fez algum treinamento voltado a sua área de trabalho?
( ) Sim ( ) não.
3.1 - Em caso positivo, em que áreas?











( ) Gestão
( ) Informática.
( ) Artesanato/decoração.
( ) Beleza/Moda
( ) Hotelaria/turismo.
( ) Admistração (Vendas, Contabilidade, telemarketing, secretaria etc....)
( ) Telecomunicações.
( ) Alimentação.
( ) Construção civil (Pedreiro, ladrilheiro, bombeiro, eletricista, pintor, etc...)
(
) Mecânica e manutenção (Automóveis, eletrodomésticos, aparelhos
eletrônicos, etc...)
 ( ) Outros. Qual (Quais)? ------------------------------------------------4 - Porque motivo você fez o curso na Spectaculu? (Escolha 3)
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Aumentar ou atualizar meus conhecimentos.
) Tornar-me micro empreendedor.
) melhorar meu desempenho profissional.
) Trabalhar por conta própria.
) Aumentar o rendimento pessoal ou familiar.
) Ter mais chance de conseguir trabalho.
) Gerenciar melhor o próprio negócio.
) interesse em formar cooperativa.
) Outro. Quais? --------------------------------
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5 - Qual e hoje o rendimento médio de sua família?
( ) 1 salário mínimo
( ) 2 salários mínimos.
( ) 3 salários mínimos
( ) 4 salários mínimos
( ) 5 salários mínimos
( ) mais de 5 salários mínimos.
6 - Você possui algum tipo de renda?
( ) sim ( ) não
6.1 - Em caso positivo, Qual o valor aproximado? .........................................
Qual a fonte?
........................................

Com relação ao seu trabalho
que nota você daria:

Muito
bom

A utilidade do que você
aprendeu no curso
Colocação no mercado de
trabalho depois do curso
Contribuição da técnica para o
seu trabalho

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

Gerenciamento do seu tempo

5

4

3

2

1

Noção de direitos e deveres que
você tem dentro do seu trabalho

5

4

3

2

1

Aumento de seu salário e/ou
renda depois do curso.

5

4

3

2

1

Sua vontade de aprender coisas
relacionadas ao seu trabalho

5

4

3

2

1

Bom Regular Deficiente Muito
Deficiente
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Em relação ao curso que
nota você daria para:
Carga horária do curso para
aprendizagem/habilidades e
estágios propostos
Material(Livros,
equipamentos, etc..)
Formas de avaliação
Qtdade de aulas práticas,
exercícios e simulações,
visitas, e palestras com
profissionais da área

Muito
bom

Bom Regular Deficiente Muito
Deficiente

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

Depois do urso que nota você
daria para

Muito
bom

Resolução de problemas que
ocorrem no seu dia-a-dia
Confiança em você mesmo
Sua criatividade
Sua relação com seu grupo de
trabalho ou de estudo

5

4

3

2

1

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

Conhecimento técnico para sua
profissão atual

5

4

3

2

1

Interação com sues amigos e
redes sociais

5

4

3

2

1

Bom Regular Deficiente Muito
Deficiente

Sua vontade de continuar
estudando
Leitura de jornais, revistas, e
artigos na internet
Escolha dos seus representantes
na câmara de vereadores,
deputados, governo, presidência?
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Perguntas abertas:
1. No seu trabalho atual qual contribuição que o curso trouxe para você? E na sua
vida?
2. Em que situação você observou que estava utilizando alguma coisa aprendida
fora da área técnica? Quais os resultados que você observou?
3. O que você entende como cidadania? O que a instituição contribuiu para a
construção desse conceito?
4. Como você utiliza o conceito de cidadania no seu dia a dia, e também na sua
vida profissional?
5. Como o curso contribuiu para a sua inserção no mercado de trabalho?
O que você recebeu de mais importante?
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