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RESUMO 

Esta pesquisa analisa os materiais didáticos do Programa de Qualificação Profissional – PEQ, 

elaborado em mídias integradas, uma das ações da Secretaria do Emprego e Relações do 

Trabalho – SERT em São Paulo, implantado em 2007 a partir de um amplo diagnóstico a 

nível estadual com a finalidade de promover a qualificação de trabalhadores – ou daqueles em 

busca de emprego. Na investigação de indicativos para subsidiar a análise, procura-se 

entender as articulações da SERT junto às suas parcerias e as concepções metodológicas 

empregadas na criação e desenvolvimento do curso. Para isto, acompanhou-se uma 

capacitação de professores no Centro Paula Souza promovida pela FUNDAP. Participou-se da 

recepção dos alunos do PEQ no primeiro dia de aula na unidade escolar do Centro Paula 

Souza e realizaram-se entrevistas com os elaboradores dos materiais didáticos na TV Cultura, 

com os técnicos da SERT. Além disso, realizou-se o estudo de documentos institucionais da 

Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho. Destacam-se, durante a pesquisa, ações 

articuladas da SERT na qualificação dos trabalhadores. Para o desenvolvimento do trabalho e 

análise dos dados, foi aplicado um questionário a 25 professores atuantes nas escolas 

parceiras. A coleta dos dados busca indicativos da apropriação eficaz do material elaborado 

em múltiplas mídias e sua adequação ao perfil do aluno que se encontra em desalento 

profissional, com baixa escolaridade e estima. Os resultados da pesquisa evidenciam que o 

curso de qualificação do trabalhador oferecido com conteúdo metodológico e desenvolvido 

em materiais didáticos em múltiplas mídias é capaz de favorecer a inserção do trabalhador 

desempregado no mercado de trabalho. Essas ações são potencializadas pela veiculação em 

mídias complementares, por meio de uma instituição articuladora de programas sociais.  

Palavras-chave: Materiais em múltiplas mídias, Qualificação do trabalhador, PEQ, SERT  



8 

ABSTRACT  

This study examines textbooks and other multimedia materials produced for the Professional 

Qualification Program – (Programa de Qualificação Profissional, PEQ, in Portuguese), one 

of the measures of the Department of Employment and Labor Relations – (Secretaria do 

Emprego e Relações do Trabalho, SERT, in Portuguese) in the State of São Paulo, established 

in 2007 after a full diagnosis at the state level with the purpose of promoting workers’ -- or 

those looking for employment -- qualification. In search of evidences to corroborate this 

analysis, we seek to understand the articulations of SERT with their partners and the 

methodological approaches used in the creation and development of the course. In order to 

this, we followed a teachers’ training program at the Paula Souza Center, sponsored by 

FUNDAP. We took part in the PEQ students first reception at the Paula Souza Center and 

interviews were held with the mulimedia materials producers on TV Cultura and with the 

technicians of SERT. Moreover, important documentation  from the Department of 

Employment and Labor Relations was read. In the period this research, some of the main 

activities of SERT were articulated projects in qualifying workers. For the development of the 

research and data analysis, a survey was applied to twenty-five teachers working in partner 

schools. Data collection looks for evidence of efficient taking in use of the multimedia 

materials and its suitability to students who are, in general terms, badly-off, low educated 

people with problems of self-esteem. Research data shows that a worker qualification 

program, when offered with a good methodological content and developed in multimedia 

materials is capable of availing unemployed workers in finding a new job. These actions are 

boosted by the diffusion in complementary media, by an institution responsible for social 

programs.  

Keywords: Multimedia materials, Skilled labor, PEQ, SERT  
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SIGLAS 
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CIED: Centro de Informática Educacional 
CNI: Confederação Nacional da Indústria 
CNRS: Centre National de la Recherche Scientifique (França) 
CONSAD: Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração 
DARPA: Defense Advanced Research Projects Agency (Agência Americana) 
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PAT: Posto de Atendimento ao Trabalhador 
PEA: População Economicamente Ativa 
PEQ: Programa Estadual de Qualificação Profissional 
PIB: Produto Interno Bruto 
PLANFOR: Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador 
PNUD: Programa das Nações para o Desenvolvimento 
PROINFO: Programa Nacional de Informática na Educação 
RAIS: Relação Anual de Informações Sociais 
SAI: Sala Ambiente de Informática 
SEADE: Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados 
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SEE/SP: Secretaria de Estado de Educação de São Paulo 
SEED: Secretaria de Educação a Distância 
SENAC: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
SENAI: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
SERT: Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho  
SESI: Serviço Social da Indústria 
SIM Sistema de Indicadores de Monitoramento dos Mercados de Trabalho Locais 
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Quem nunca andou de bonde 
Renata Pallottini 

Quem nunca andou de bonde 
não sabe essa alegria elétrica do passeio 
não virou a rua Direita em frente à Amarante 
nem nunca tentou descer com o bonde andando 
mesmo sendo menina 

Também não andou nunca 
equilibrando-se nos trilhos 
sonhando que eles levavam a algum lugar misterioso 
e que tudo seria diferente 
quando se chegasse ao fim (que não havia) 
dos trilhos do bonde 

Quem nunca andou de bonde 
não sabe que descer do lado errado 
é perigo de vida 
e que descer do lado certo não garante nada 

Quem nunca andou de bonde é jovem 
e bonito 
Mas não ouviu andar o bonde 
quando o seu motorneiro 
batia o pé com força atrás do bloco da Aristéia 
oh Carnavais, oh suco 
dos canaviais... 

No bonde o vento atravessava 
as pernas 
todas 
Mamãe pedia para eu ir no colo 
Eram tempos difíceis 
Vivê-los era fácil 
(era infância) 

O meu bonde cantava quando descia a Glória 
Parecia uma avó quando pensa na gente 
Era como ter pai 
como não ser (ou ser) pingente 

Era a glória 
Mesmo quando ia pela Liberdade 

Ou 
talvez 
por isso. 
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INTRODUÇÃO

Esta dissertação tem como objetivo estudar a relevância de materiais 

didáticos de mídias integradas para a capacitação, prioritariamente, do 

sujeito desempregado, em situação de emprego precário, ou  em vias de 

perder o emprego: um projeto do Governo do Estado de São Paulo. 

A elevação da escolaridade e a qualificação profissional, têm sido assumidas como questões 

de destaque entre os fatores sociais que condicionam o atual processo de reestruturação 

produtiva. O Mapa Estratégico da Indústria coloca a educação, a elevação da produtividade e 

o posicionamento competitivo das empresas como os pilares para o crescimento econômico 

da indústria e da economia brasileira. O documento destaca que “em um ambiente marcado 

pela crescente competição e por contínuas mudanças tecnológicas, a educação básica de 

qualidade assume papel fundamental para o desenvolvimento das empresas e de uma 

economia competitiva” (CNI. Mapa Estratégico da Indústria: 2007 – 2005). 

Segundo Pochmann (2004), o estado da exclusão social no Brasil transformou-se na principal 

marca do modo de evolução capitalista. Para superar essa situação, os programas de elevação 

da escolaridade do trabalhador focalizam um problema que está na ordem do dia: o baixo 

nível de escolaridade dos trabalhadores, os quais apresentam lacunas importantes em sua 

formação e, por consequência, em suas competências profissionais. (Vide gráfico 1) 

GRÁFICO 1 
Nível de escolaridade dos trabalhadores x idade 

Fonte: Pesquisa de Condições de Vida, Fundação SEADE, 2006



15

Há um duplo objetivo subjacente aos programas de formação: aumentar a produtividade e a 

competitividade da indústria e do comércio pela via da promoção de estratégias de educação e 

de formação de competências e habilidades profissionais e, em decorrência, que os 

trabalhadores alcancem maior empregabilidade1, produzindo, assim, um desenvolvimento 

mais sustentável para o país. Quanto a este aspecto, Ladislaw Dowbor, diz: 

Ninguém duvida que necessitamos de qualificação profissional. Mais do que 
isto, precisamos promover de forma generalizada a educação de base no país 
(...) foi-se o tempo em que seguíamos os passos profissionais dos nossos pais. 
Hoje, surgem profissões que só a nova geração conhece. Foi-se o tempo em 
que a vida era dividida numa cronologia clara, estudo primeiro, depois o 
trabalho e a aposentadoria. Toda pessoa hoje precisa periodicamente voltar a 
estudar, sob pena de se ver marginalizada, de não saber utilizar novos 
equipamentos que se desenvolvem em todos os setores. Nossas divisões 
tradicionais são cada vez menos funcionais.(Dowbor, 2006, p.40) 

Considerando dados do PED – Pesquisa de Emprego e Desemprego da região Metropolitana 

de São Paulo no período de 2005 a 2009, o desemprego apresenta-se em queda. (Ver gráfico2) 

http://www.dieese.org.br/ped/sp/pedrmsp1109.pdf (acessado em 18/01/2010) 

                                           
1 S.f. qualidade do que ou de quem é empregável; possibilidade de ser empregado. (dicionário Aurélio, 
2005). Nos Estados Unidos, o termo equivalente é employability: a condição de emprego do que se 
sabe, a habilidade de ter emprego. Em algumas empresas transnacionais, a empregabilidade já é 
praticada sob a forma de política ou de orientação, principalmente para as áreas de treinamento e 
desenvolvimento com uma tendência à formação mais generalista, conhecimentos mais amplos e 
habilidades diversificada o que possibilita que o trabalhador atue em diversas áreas e em diferentes 
ramos de atividade. Disso decorre a maior concentração no setor de serviços de trabalhadores 
autônomos ou terceirizados, sem emprego registrado, o que obriga o profissional a cuidar de sua 
formação e seu aperfeiçoamento, bem como a empresariar seu próprio talento e vender o seu serviço. 
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No mesmo estudo apresentado pelo instituto, pode-se verificar a tendência do nível de 

ocupação por atividade, com índices do nível de ocupação migrando da indústria e do 

comércio para serviços e outras atividades como, por exemplo, construção civil, serviços 

domésticos, etc. (ver tabela 1) 

TABELA 1 
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Esses dados justificam as ações da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho- SERT2 em 

promover ações que possibilitem ao trabalhador deste perfil de pesquisa melhores 

oportunidades, viabilizando ações como os cursos de formação do trabalhador e contando 

com parcerias de grande espectro social para sua disseminação em todo Estado de São Paulo. 

Uma dessas ações ocorre por meio do Programa de Qualificação Profissional - PEQ3, que 

desenvolveu o curso com uma linguagem articulada em múltiplas mídias – textos e DVDs, 

além de um site como suporte pedagógico ao aluno que é o assunto desta pesquisa de 

dissertação. 

Para o desenvolvimento da pesquisa e análise da relevância do Programa Estadual de 

Qualificação Profissional, procuraram-se indícios para verificar se o programa remetia-se a 

uma política inclusiva e de caráter público nas abordagens dos materiais didáticos, 

apresentando aspectos como os que seguem: 

Um ideário, composto de ideias orgânicas articuladas com a necessidade do homem 

em relação ao mundo da educação para o trabalho;  

Diagnóstico da realidade do mercado que indicasse a necessidade de melhor condição 

nas relações pessoais de trabalho para uma faixa significativa dos candidatos a 

emprego na cidade de São Paulo; 

Conteúdos de formação crítica e informação cultural do participante do programa com 

tomadas de decisões e discussão das propostas educativas; 

Perspectiva de melhoria da qualidade de vida do trabalhador, propiciando condição da 

sustentabilidade no mercado de trabalho. 

Com relação a esses aspectos, será analisada se a veiculação do programa e a revitalização 

dos materiais didáticos apresentam indícios reais de possibilidades e potencialização de 

inserção do trabalhador no mercado de trabalho. Nesse sentido, é relevante o tempo de 

atuação do projeto na área social e sua permeabilização por meio das parcerias e da qualidade 
                                           
2 Criada pelo DEL nº 16.401, de 03/12/1946, que dispõe sobre a criação da Secretaria do Trabalho, 
Indústria e Comércio.
3 O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria Estadual do Emprego e Relações do 
Trabalho – SERT lançou dia 23 de junho de 2008, o Programa Estadual de Qualificação Profissional. 
O PEQ tem o objetivo de preparar e capacitar o trabalhador para as novas exigências do mercado de 
trabalho, por meio de cursos gratuitos de qualificação profissional em todo o estado paulista, no qual o 
público alvo são os trabalhadores desempregados, pequenos e microprodutores e profissionais 
autônomos. O programa pretende qualificar 180 mil trabalhadores até 2010 em todo o estado, visando 
a aumentar a possibilidade de empregabilidade dessa população.  
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do material didático. No estudo preliminar do projeto, pouco se pode abstrair sobre a 

avaliação externa do programa. Do seu atendimento às expectativas dos usuários públicos e 

de seu desempenho, advêm indicadores que podem ser estudados futuramente para uma 

elaboração consistente sobre a avaliação. Quanto à divulgação do programa, a pesquisa 

procurará indicativos se o site é, objetivamente, um elemento fortemente mobilizador ao 

apresentar informações sobre postos de trabalho e outros aspectos fundamentais para a 

interatividade com os alunos. 

Outra importante fonte de pesquisa é a contribuição da entrevista concedida por uma 

consultora4 da Fundação do Desenvolvimento Administrativo – Fundap, substancial para o 

entendimento dos objetivos do programa e que traz subsídios relevantes para a fundamentação 

da hipótese da pesquisa. Vale esclarecer que o programa do PEQ sofreu modificações a partir 

de 2010, as quais não serão contempladas neste estudo. 

Sendo assim, o trabalho de dissertação foi estruturado em cinco capítulos, na forma que 

segue:

Capítulo I : Apresentação da pesquisa; 

Capítulo II: Um breve relato sobre experiência vivida: indústria e docência; 

Capítulo III: A política pública de qualificação profissional: as alterações no mundo do 

trabalho e o papel da educação profissional; 

Capítulo IV: Surgimento do PEQ: criação e análise de um curso de formação em busca 

de qualidade para o trabalhador; 

Capítulo V: Desenvolvimento da pesquisa. 

Embora não haja o consenso de que educação do sujeito e geração de empregos são aspectos 

intrínsecos, a SERT apresenta mecanismos que visam possibilitar o ingresso ao mercado de 

trabalho, via qualificação profissional. Diante desta relevância, reitera-se a importância que 

estabeleci para desenvolver o estudo deste programa construído por mídias integradas e pela 

procura de indicadores que possam estabelecer a relação entre o trabalhador cursista e seu 

                                           
4 Drª Selma Venco, pós-doutora em sociologia do trabalho e consultora da Fundação do 
Desenvolvimento Administrativo, FUNDAP, no Programa de Qualificação Profissional da Secretaria 
do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo. Foi importante sua contribuição nesta 
pesquisa, na qual foi agregada sua experiência na concepção da metodologia e do desenvolvimento das 
ações formativas dos professores participantes do Programa.  
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aprendizado. O que não podemos é relacionar a boa formação com a geração de empregos 

necessariamente. 

Acredito que a abordagem da temática do programa PEQ5 nesta pesquisa deve-se à prática 

decorrente do trabalho na indústria, mas, sobremaneira, a partir do trabalho com a EJA desde 

1997, em que  utilizava materiais de múltiplas mídias. Além disso, participei da criação de um 

guia orientativo para os professores e da revisão pedagógica do livro de Química do Telecurso 

2000.

                                           
5 Quando tive o primeiro contato com os materiais didáticos do PEQ em uma aula do Programa de 
Pós-Graduação da PUC/SP, em outubro de 2008, não consegui situar naquele momento a dimensão do 
trabalho em que o material estava inserido. Não tinha conhecimento claro da estrutura educativa do 
trabalho de formação da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho. Assim, por meio dos 
materiais do PEQ apresentados, a partir daquele momento, atentei para a Secretaria do Trabalho e seus 
desdobramentos socioeducativos. 
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CAPÍTULO I

A apresentação da pesquisa

1.1 Objetivos

Objetivos gerais da pesquisa

Apresentar o Programa Estadual de Qualificação Profissional – PEQ inserido no 

panorama das ações da SERT; 

Apresentar estudo sobre a ação das múltiplas mídias em materiais escritos e mídias em 

DVDs do PEQ, que atuam como suporte de formação para o trabalhador 

desempregado; 

Analisar os materiais didáticos e sua adequabilidade, considerando as características 

do trabalhador usuário do programa. 

Verificar a amplitude da inserção do trabalhador no seio social e em sua capacitação 

para enfrentar o desemprego por meio do programa oferecido pela Secretaria do 

Emprego e Relações do Trabalho. 

Objetivos específicos 

Estudar os materiais didáticos do PEQ à luz de uso de tecnologias integradas; 

Analisar a metodologia da veiculação dos materiais didáticos como elementos 

curriculares do PEQ em sala de aula; 

Estudar processos que contribuam para a reflexão sobre a metodologia aplicada no 

curso de formação aos trabalhadores em sala de aula. 

Verificar o impacto na melhoria da aprendizagem do trabalhador. 

Analisar os aspectos da aplicabilidade e funcionalidade dos materiais didáticos 

segundo o entendimento dos professores do programa. 
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1.2 O problema da pesquisa 

Considerando que a onda oscilatória dos níveis de desemprego apresenta uma amplitude 

regional e mundial, os materiais em múltiplas mídias - livros e DVDs – do Programa 

PEQ têm linguagem adequada e se apresentam efetivamente como um agente integrador 

do trabalhador desempregado ou aquele que se encontra em emprego precário, 

promovendo sua qualificação profissional com formação de qualidades básicas?

Hipótese 

O interesse pelo PEQ, apresentado durante o curso de mestrado, veio ao encontro de 

concepções fundamentadas pelas experiências pessoais nas indústrias têxteis e da docência da 

EJA que conceberam a hipótese de que programas de capacitação para o trabalhador são 

importantes para suas vidas profissionais e pessoais e contribuem efetivamente para o 

aumento de seu aprendizado nas relações do trabalho.

1.3  Delimitação da Pesquisa 

A pesquisa foi efetuada com a colaboração de 25 professores inscritos no PEQ - Programa 

Estadual de Qualificação Profissional, lotados no Centro Paula Souza e na AVAPE. Para a 

participação na pesquisa, foi estabelecido o pré-requisito de que os professores participantes 

tivessem aplicado integralmente os materiais didáticos do PEQ em sala de aula. 

1.4  Metodologia 

O questionário é um instrumento de coleta de dados com questões a serem 

respondidas por escrito sem a intervenção direta do pesquisador

(Moroz, 2006). 

Para o desenvolvimento da pesquisa foi elaborado um questionário, segundo alguns critérios 

considerados essenciais para a investigação de campo. Esses critérios estarão referenciados 

nas categorias de análise apresentadas adiante e fundamentaram-se na necessidade de se 

conhecer a adequabilidade do material e na busca de indicadores sobre a qualidade do 

material didático na formação dos cursistas de Habilidades Gerais do curso de formação do 

PEQ. Outro objetivo foi estudar a adequação da linguagem/conteúdos do material ao perfil do 
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aluno e ao plano de aula, assim como verificar a possibilidade efetiva deste ambiente 

profissional contribuir na prática educativa. 

Foi utilizado um instrumento semi-aberto para coleta dos dados, contendo 40 perguntas, em 

que o professor deveria desenvolver sua opinião sobre determinados aspectos pertinentes aos 

materiais e sua aplicação no programa de formação de 120 h. O questionário poderia ser 

respondido de duas maneiras: por e-mail, em resposta a um questionário enviado ao professor 

com sua prévia anuência, ou por instrumento impresso entregue sob seus cuidados em sua 

unidade escolar. Para dar credibilidade à solicitação de pesquisa, a introdução do questionário 

apresentou as credenciais necessárias e indispensáveis que justificassem ao pesquisado a 

importância de sua colaboração nesse trabalho educacional e a relevância de seu tempo 

dispensado. Assim, a carta de apresentação do questionário teve o seguinte texto: 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 
Programa de Pós-graduação em Educação: currículo 

São Paulo, 06 de outubro de 2009 
Caro professor,

Meu nome é Reynaldo A Forte Jr, mestrando da PUC/SP. Estou pesquisando a relevância e 
eficácia dos materiais didáticos do PEQ – os quatro cadernos e os cinco DVDs das 
Habilidades Gerais no curso de formação do trabalhador. 
A pesquisa tem caráter sigiloso e a identificação do seu nome será opcional porque a 
pesquisa irá referenciar os professores do PEQ como um corpo colaborador único na busca 
de indicadores sobre a qualidade do material didático na formação dos cursistas de 
Habilidades Gerais. Outro objetivo é estudar a linguagem/conteúdos do material adequados 
ao perfil do aluno e ao plano de aula.  
Sendo assim, desde já, agradeço sua importante colaboração. 

Nota: Para responder o questionário é preciso salvá-lo no computador e depois de 
respondidas as questões, reenviar como anexo.  

Ao final do questionário, concluía: 

Prezado colega. 
Reitero mais uma vez que estou grato por sua contribuição nesta pesquisa. Estou à 
disposição para maiores esclarecimentos ou contribuições acadêmicas dentro de minhas 
possibilidades.

Atenciosamente, 
Reynaldo Antonio Forte Junior 
renoforte@uol.com.br

Segundo Moroz, para o questionário atingir seus objetivos, deve ser cuidadosamente 

planejado, de forma que as questões especifiquem claramente o conteúdo que se pretende ser 

abordado, com a vantagem de poder ser utilizado por um grande número de pessoas ao 

mesmo tempo. As perguntas foram estruturadas e abertas. Nas perguntas estruturadas, as 

opções de respostas foram formuladas com base na vivência como analista pedagógico de 
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EJA e de revisões pedagógicas em materiais didáticos para EJA. Foi fundamental para a 

estruturação dessas questões a participação na formação de professores do PEQ e, 

sobremaneira, da orientação na condução do questionário pelo Orientador Dr. Fernando 

Almeida, com quem compartilhei as discussões para elaboração de perguntas concisas. 

As questões abertas foram elaboradas considerando uma previsão de análise que permitisse 

inferências relevantes na apresentação do relatório de pesquisa. O momento da Coleta de 

Dados foi planejado em um momento único, em que a acuidade nas relações com os gestores 

e professores das unidades escolares transcorresse assertivamente. É o momento no qual “se 

obtêm as informações necessárias e que serão alvo de análise posterior, deve-se lembrar que 

os dados coletados têm uma direção – aquela dada pela questão que, enquanto pesquisador, 

pretende-se responder pelo objetivo que se pretende atingir; mesmo os dados imprevistos só 

se sabem que são, porque não ocorrem conforme se previa que ocorressem” (Moroz, 2006). 

1.4.1 A Análise de Dados - a importância da inteligibilidade 

É importante, após a coleta dos dados, organizá-los de forma que proponha uma explicação 

adequada ao problema de pesquisa que se quer investigar. Para esse fim, algumas etapas no 

processo de organização dos dados foram verificadas: 

Decisão sobre as categorias nas quais os dados foram recortados: perfil dos alunos, 

avaliação de materiais didáticos em texto, avaliação de materiais midiáticos, 

planejamento de aula, aspectos metodológicos de formação de trabalhadores; 

Compreensão de como o dado se apresenta em cada categoria proposta – tabulação de 

resultados;

Representação dos dados tabulados em quadros; 

Descrição dos dados representados; 

Estabelecimento de relações entre os dados. 

A pesquisa de campo desenvolveu-se durante cinco semanas. Para a elaboração desse 

instrumento de coleta de dados foi construído um questionário (ver anexo 6) semi-aberto que 

foi submetido a um pré-teste simulativo6,  a fim de avaliar a qualidade, a pertinência e a 

inteligibilidade das questões.  

                                           
6 O teste foi aplicado a dois professores do Ensino Médio com a finalidade de analisarem 
inconsistências e sugerirem aspectos referentes à diagramação. 
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1.5  Justificativa 

O emprego ainda é uma necessidade dos empregadores e empregados. Mas, por melhor que 

seja, deixou de ser sinônimo de segurança, embora durante muitos anos essa ideia tenha sido 

vendida aos empregados para garantir a lealdade total aos empregadores. As relações de 

trabalho já não são mais duradouras como antigamente. Os empregos para toda vida já não 

mais existem. Os períodos de permanência nas empresas ficam cada vez mais curtos, 

enquanto aumentam as exigências em termos de profissionalismo. A empresa não é mais a 

grande família, e sim o local onde profissionais atuam na produção de bens e na prestação de 

serviços.

Oliveira (2004) 

Desde 1970, após os reconhecidos “anos de ouro7” do capitalismo pós-guerra, surgiam 

indicativos sobre um gradual desemprego que, a partir da década seguinte, apareceriam em 

maior escala, voltando a fazer parte do cotidiano nacional.   

A fase iniciada após a Segunda Guerra Mundial foi marcada pela intensificação de mudanças 

tecnológicas que não trouxeram na esteira do desenvolvimento situações privilegiadas para os 

trabalhadores.

Quanto a isto, Pochmann (2008) diz que entre 1930 e 1980, “o Brasil registrou crescimento 

significativo de sua renda. A produção nacional foi multiplicada por 18,2 vezes (6% ao ano) 

nesses 50 anos com fantástico crescimento das forças produtivas. Considerando que o país se 

encontrava na periferia econômica dependente do capitalismo mundial, sua ascensão 

econômica não veio acompanhada de um significativo desenvolvimento social equivalente às 

economias mais desenvolvidas”. (Cf Pochmann, 2008, p.7).  

A partir dos anos 1980 surgiram reivindicações sindicais8 para favorecer as questões internas 

de mercado, como a qualificação da força de trabalho, os custos dos contratos de trabalho a 

                                           
7No quarto de século que se seguiu à Segunda Guerra Mundial, os países capitalistas centrais 
apresentaram um crescimento econômico sem precedentes na história do desenvolvimento capitalista,
Esse período estendeu-se por aproximadamente 25 anos e foi denominado de Anos Dourados pela 
literatura anglo-saxônica, dado o virtuosismo do período, revelado por seus indicadores 
macroeconômicos (na Europa, ao crescimento, denominaram-se 30 Anos Gloriosos – 1945 a 1973). De modo 
aproximado, pode-se considerar que esse período vai de 1948, com o lança-mento do Plano Marshall, 
até 1973, quando os indicadores macroeconômicos mostravam uma inequívoca reversão do período de 
prosperidade dos Anos Dourados. 
8 A partir de 1970 com o ressurgimento do novo sindicalismo, as lutas sindicais e políticas foram 
retomadas em defesa de políticas sociais mais amplas, entretanto, sem o instrumento do contrato de 
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proteção social e trabalhista decorrentes das novas tecnologias, porém, medidas para 

flexibilizar o mercado de trabalho adotadas para o enfrentamento desses pontos não foram 

satisfatórias para a ampliação do nível de emprego.  

Na década seguinte, o comportamento do emprego foi descrito por Pochmann, (2008): 

Diante da estabilização monetária alcançada a partir de 1994, o Brasil se 
inseriu na nova divisão internacional do trabalho, cada vez mais especializado 
na produção e na exportação de bens de menor valor agregado, reduzido 
conteúdo tecnológico e intensivo uso de mão-de-obra de baixo custo. Apesar 
dos movimentos de reestruturação produtiva e de reinserção do país na 
economia mundial, o ritmo de expansão de sua economia permaneceu contido 
e inferior às pressões da população economicamente ativa. Assim, o menor 
crescimento econômico comprometeu a geração de empregos, o que resultou 
na ampliação do desemprego e dos postos de trabalho informal.  

 (Pochmann, 2008, p.11) 

Desde os anos 1990, vivencia-se a época da informatização do trabalho, dos terceirizados, 

subcontratados, flexibilizados, trabalhadores em tempo parcial, dos chamados 

infoproletariados.

Empresas de recursos humanos como, por exemplo, a Manpower9 que é a maior empregadora 

nos EUA, é símbolo de emprego. No Brasil, a terceirização de serviços está em todos os 

setores econômicos e em determinados serviços dentro das empresas é, às vezes, sinônimo de 

agilização, eficiência e, principalmente, redução de custos. Por outro lado, pode-se constatar 

uma nítida ampliação das modalidades de trabalho mais desregulamentadas, distantes e 

mesmo burladoras da legislação trabalhista, gerando uma massa de trabalhadores que passam 

da condição de assalariados com carteira para trabalhadores sem carteira assinada, situação 

que vem ampliando os níveis de desemprego, rebaixamento salarial acentuado e perda 

crescente de direitos desde a década de 1990 (Antunes, 2008).

Com relação ao assunto, Antunes faz referência à metamorfose no mundo do trabalho com 

diminuição da classe operária industrial tradicional em razão do novo painel no mundo do 

                                                                                                                                       

trabalho coletivo, os sindicatos dependiam da legislação. Em contrapartida, os sindicatos patronais se 
mostraram dependentes da legislação e poder policial do Estado para repressão às ações sindicais 
operárias, da imposição do arrocho salarial e da garantia de financiamento de entidades de 
representação de interesses, como no sistema S e na contribuição sindical.    
9Agência de emprego e de negócios estabelecida por Elmer Inverno e Aaron Scheinfeld, em 1948 e 
sediada em Milwaukee, Wisconsin. A empresa é líder mundial no segmento de recursos humanos. No 
Brasil está presente desde o ano 2000 e conta com escritórios nas cidades de São Paulo, Aracaju, 
Campinas, Curitiba, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. A Manpower 
Brasil opera sob as marcas: Manpower e Manpower Professional. 
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trabalho, que se apresenta diferente do que foi aprendido fundado na especialização taylorista 

ou fordista10. Segundo o autor, essa gama diversa de transformações,  

levara, de um lado, à desespecialização do operário industrial oriundo do 
fordismo, e por outro, à massa de trabalhadores que oscila entre os 
temporários (que não têm nenhuma garantia de emprego), aos parciais 
(integrados precariamente às empresas), aos subcontratados, aos terceirizados 
(embora se saiba que há, também, terceirização em segmentos 
ultraqualificados), aos trabalhadores da ‘economia informal’, enfim, a este 
enorme contingente que chega até a faixa de 50% da população trabalhadora 
dos países avançados, quando nele se incluem também os desempregados, que 
alguns chamam de ‘proletariado pós-industrial’ e que preferimos denominar 
de’ subproletariado’ moderno.  

(Antunes, 2008, p. 57) 

Ainda referente a discussão sobre o desemprego, deve-se evocar o notável desafio que é o 

ingresso de jovens no mercado de trabalho, que representam um contingente significativo de 

postulantes a emprego, frequentemente sem a conclusão da formação educacional, sobretudo, 

nos segmentos mais pobres da população11. Segundo Pochmann (2007), “o perfil do 

trabalhador juvenil
12

 apresenta intensas desigualdades econômicas e sociais e uma 

complexidade caracterizada pela dependência econômica associada à educação e formação, 

necessitando de uma formação profissional própria. Não por acaso, essa situação vem 

deixando de ser um espaço de decisão privada para se transformar em agenda de intervenção 

pública”.

                                           
10Em 1911, o engenheiro norte-americano Frederick W. Taylor publicou “Os princípios da 
administração científica”, que propunha fracionar as etapas do processo produtivo de modo que o 
trabalhador desenvolvesse tarefas ultra-especializadas e repetitivas, diferenciando o trabalho 
intelectual do trabalho manual, fazendo um controle sobre o tempo gasto em cada tarefa e um 
constante esforço de racionalização, para que a tarefa seja executada num prazo mínimo. Portanto, o 
trabalhador que produzisse mais em menos tempo receberia prêmios como incentivos. O norte-
americano Henry Ford foi o primeiro a pôr em prática, na sua empresa “Ford Motor Company”, o 
taylorismo. Posteriormente, ele complementou o processo que denominou fordismo e adotou três 
princípios básicos: 1) Princípio de Intensificação: Diminuir o tempo de duração, com o emprego 
imediato dos equipamentos e da matéria-prima e a rápida colocação do produto no mercado. 2) 
Princípio de Economia: Consiste em reduzir ao mínimo o volume do estoque da matéria-prima em 
transformação. 3) Princípio de Produtividade: Aumentar a capacidade de produção do homem no 
mesmo período (produtividade) por meio da especialização e da linha de montagem. O operário ganha 
mais e o empresário tem maior produção. 
11 A Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho de São Paulo juntamente com a Secretaria de 
Educação e da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico é um dos órgãos governamentais 
que oferece ao estudante a oportunidade de inserção no mercado de trabalho (Programa Jovem 
Cidadão), por meio de estágio remunerado, em parceria com empresas e entidades sem fins lucrativos. 
12 Cabe chamar a atenção para o conceito de juventude, que se refere fundamentalmente à faixa etária 
de 15 a 24 anos. Isso, talvez pudesse fazer sentido numa sociedade cuja expectativa média de vida 
concentrava-se entre 50 e 60 anos de vida. Mas quando a perspectiva de se viver, em média, de 72,8 
anos (dados do IBGE 2009), a transição da faixa etária jovem para a adulta precisa ser reavaliada. 
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De acordo com o autor, existe para essa faixa etária de trabalhador, a agravante de que o 

funcionamento do mercado de trabalho é desfavorável, diante da constante presença de um 

excedente de mão-de-obra no mercado que os “empurra” em direção às piores condições de 

competição em relação aos adultos, tendo de assumir, na maioria das vezes, funções de 

qualidade inferior na estrutura das empresas. Podemos considerar que, no limite, o panorama 

instável de inserção no mundo do trabalho pode ser ampliado a todos os nichos da economia 

em que o preparo pessoal e profissional está em formação ou não acompanha as demandas 

tecnológicas e educacionais.  

Dessa forma, a discussão sobre a manifestação de desemprego e as medidas existentes no 

Brasil adotadas para o seu enfrentamento têm reflexo na realidade da maior metrópole do país 

situada no Estado de São Paulo. Por ser a maior região metropolitana com perfil 

acentuadamente industrial, São Paulo se ressente mais da crise por depender mais da indústria 

e por conduzir uma economia significativa para o desempenho econômico do país. O setor 

associado ao funcionamento do mercado de trabalho e do desemprego responde por 20% da 

ocupação na região, enquanto a média no país é de 16,4%.  

Dados alentadores do Dieese indicam que a taxa média de desemprego total13 diminuiu pelo 

quinto ano consecutivo, passando de 14,8%, em 2007, para 13,4%, em 2008 (Gráfico 3), o 

menor patamar desde 1996. No período analisado, houve redução da taxa de desemprego 

aberto (de 10,1% para 9,2%) e da taxa de desemprego oculto (de 4,7% para 4,2%), que 

apresentou decréscimo em suas duas componentes: a taxa de desemprego oculto pelo trabalho 

                                           
13 Definições para os conceitos sobre desemprego, segundo a Dieese 

Principais 
Conceitos 

Definições  

PIA pessoas de 10 anos e mais = PEA +inativos 

PEA ocupados + desempregados  

Desemprego Total desemprego aberto + oculto pelo trabalho precário + oculto pelo desalento  

Aberto
pessoas que procuraram trabalho nos trinta dias e não trabalharam nos sete dias 

anteriores à entrevista  

Oculto pelo 
Trabalho Precário 

pessoas que, em simultâneo à procura de trabalho, realizaram algum tipo de atividade 
descontínua e irregular  

Oculto pelo 
Desalento 

pessoas que, desencorajadas pelas condições do mercado de trabalho ou por razões 
circunstanciais, interromperam a procura, embora ainda queiram trabalhar  

Ocupados

pessoas com trabalho remunerado exercido regularmente; ou com trabalho remunerado 
exercido de forma irregular, mas sem procura de trabalho; ou com trabalho não 

remunerado de ajuda em negócios de parentes, ou remunerado em espécie/benefício, 
sem procura de trabalho  

Ocupados
assalariados + autônomos + empregadores + empregados domésticos + trabalhadores 

familiares + profissionais universitários autônomos  

Inativos pessoas de 10 anos e mais que não estão ocupadas ou desempregadas  

Fonte: http://www.dieese.org.br/esp/real/estjun96.xml
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precário passou de 3,5% para 3,1% e a taxa de desemprego oculto pelo desalento, de 1,2% 

para 1,1%. 

GRÁFICO 3 

Fonte: http://www.dieese.org.br/ped/sp/pedrmspanual2008.pdf acessado em 29/08/2009

Concluindo, essa justificativa visa a apresentar fundamentos por meio dos indicativos e pela 

breve historicidade do emprego/desemprego, que reitera a preocupação em investigar a 

relevância dos cursos de formação do trabalhador que possibilitem maior acessibilidade ao 

emprego, com foco na análise sistemática sobre os impactos das tecnologias, representadas 

por múltiplas mídias aplicadas em cursos de formação de sujeitos à procura de trabalho ou 

maiores possibilidades em seu ofício. Nesse sentido, a possibilidade do trabalhador em 

encontrar condições de superar a difícil realidade do mercado de trabalho, muitas vezes, o 

remete a cursos profissionalizantes ou de qualificação que o capacite a enfrentar a forte 

competição pelas oportunidades de trabalho.  

Ainda, sobre esse aspecto, Pochmann, (2007) explicita:  

Na esfera da formação, são conhecidos os cursos profissionalizantes de curta e 
média duração, por meio das ações do sistema “S” e do Ministério do 
Trabalho, em parceria com secretarias estaduais e municipais do Trabalho e 
com base em recursos parafiscais (sistema“S”) e do Fundo do Amparo ao 
Trabalhador (FAT), e os cursos de longa duração das escolas técnicas federais, 
estaduais e municipais. Na esfera da intermediação da mão-de-obra, destacam-
se as importantes ações realizadas pelo Sine, Ciee, sindicatos e empresas 
especializadas pela legislação trabalhista em vigor. 

(Pochmann, 2007, p.80) 
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Em ações complementares, no âmbito estadual, a SERT oferece cursos de qualificação a 

segmentos da população, identificados por meio de estudos específicos, que necessitam do 

apoio de uma política pública para auxiliá-los no processo de (re) inserção no mercado de 

trabalho.

Para finalizar esta introdução, antecipo neste momento que, no capítulo II, ousarei  apresentar 

uma questão de fundo considerada pertinente, além da significativa análise dos materiais de 

múltiplas mídias e sua relevância para a qualificação do cursista: Qual é o papel da educação? 

Ela deve atender às demandas do capital? Como fazer contribuições à formação humana do 

cidadão e propiciar-lhe condições para acesso ao mundo do trabalho? 
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CAPÍTULO II

Um breve relato sobre experiência vivida: indústria e docência

As relações com os trabalhadores operários, com os alunos de EJA e com 

alunos do Ensino Médio do período noturno, delinearam um panorama do 

mundo do trabalho que comportava os anseios e a insegurança daqueles 

recém inseridos no mercado e outros à procura de emprego. 

Este capítulo apresenta uma breve historicidade sobre minha trajetória na indústria têxtil e na 

educação, que visa a justificar a convergência a este tema.  

2.1 Por que entrei neste estudo dissertativo? 

Nos finais dos anos 1970 e início dos 1980, período em que cursava a faculdade de Química 

Industrial, em algumas oportunidades, assistia a meu pai, representante técnico e comercial 

em visitas às indústrias têxteis, ocasiões em que acompanhava as conversas sobre os 

problemas nos processos de produção, assuntos referentes a trabalhadores operários e outros 

administrativos. A produção estava em franca expansão e as ofertas de trabalho surgiam em 

toda a área têxtil.  Entusiasmado pelo movimento fabril, interessei-me pelas possibilidades de 

trabalho, pelos aspectos técnicos dos processos e atentava para o ambiente do trabalhador 

operário. Essa experiência me motivou sobremaneira na continuidade do bacharelado em 

Química Industrial com complementação em licenciatura Química e Ciências e o ingresso 

profissional nessa área de conhecimento.  

Nesse ambiente, naquela época, as observações e as experiências que se seguiram nos estágios 

e indústrias nas quais trabalhei possibilitou que eu mantivesse viva a curiosidade sobre 

determinados aspectos da indústria, como, por exemplo, a rotatividade dos trabalhadores nos 

postos de trabalho. Anos depois, ingressei na área da educação como professor de química do 

período noturno da rede estadual (1992) e posteriormente como orientador de aprendizagem 

na educação de jovens e adultos do SESI (1998), estreitando mais os assuntos pertinentes ao 

mundo do trabalho e da aprendizagem. 
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Esse caminhar me remeteu a estudos sobre a relevância do uso das múltiplas mídias para a 

educação do sujeito em programas de formação do trabalhador. Desde aquela época, 

verifiquei que a tecnologia é uma das mais importantes variáveis que permeia os campos da 

educação e do trabalho e representa um papel relevante nos processos de ensino desses dois 

campos. Tudo isto contribuiu para a formulação do problema que fundamenta meu projeto de 

pesquisa, marcado pela incursão no mundo do trabalho e envolvendo situações do cotidiano 

do trabalhador. 

Sendo assim, são referendados nesta dissertação estes dois campos de ofício que encerram o 

uso das tecnologias, porque visualizo estreita relação entre as múltiplas mídias utilizadas na 

escola e o desafio da melhor formação profissional do trabalhador estudante. Esta leitura será 

por meio do recorte representado pelo programa social do Governo de São Paulo, o PEQ que 

desenvolve o curso por meio de materiais múltiplas mídias. A análise dos materiais didáticos 

desse programa busca não apenas verificar caminhos possíveis que colaboram na formação 

para o novo mundo do trabalho muito mais concorrencial e excludente, mas também analisar 

o que já vem sendo feito como política pública. 

Além disso, esta pesquisa visa explicitar o caráter de eficácia do programa PEQ, assim como 

o atendimento real às necessidades do trabalhador desempregado ou em emprego precário. 

2.2 A instabilidade no emprego e a tecnologia no aprendizado 

A situação do trabalhador operário que encontra dificuldades em se manter empregado 

sempre se mostrou presente nas indústrias têxteis onde ingressei, a partir de 1985 quando 

atuava na função da química industrial em estreito convívio com os operários fabris. No início 

dos anos 1980, durante o bacharelado, estagiei no laboratório têxtil nas Indústrias Basf 

Brasileira SA, de origem alemã. Posteriormente, durante 18 anos, trabalhei em outras 

empresas têxteis, nas funções de laboratorista, encarregado de produção, supervisor de 

produção, técnico de produção, representante comercial e gerente de produção.  

A ocupação inerente a essas atividades industriais na planta da fábrica, ou no denominado 

“chão de fábrica”, mediando diretamente com os operários das máquinas de tingimento, 
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pesadores de corantes e auxiliares de produção, possibilitou a geração do gérmen da docência, 

na medida em que acompanhava a formação das pessoas e aprendia com elas. 

No processo de abertura da economia brasileira, no período 1992/95, a indústria têxtil foi 

bastante afetada. Constantemente o trabalhador que era, em sua maioria, desprovido de 

melhor qualificação encontrava-se em situação de agonia com a possibilidade do 

desligamento do emprego e com a instabilidade da oferta do mercado de trabalho14·.  

Jannuzzi retrata desta forma essa realidade: 

Os anos 1980 caracterizaram-se por uma forte redução do ritmo de 
crescimento do PIB real da economia brasileira [...] A perda do dinamismo 
econômico, na década de 1980, fez com que a literatura especializada 
batizasse tal década como a “década perdida”, dados as suas baixas taxas 
médias de crescimento econômico - especialmente comparado com as das 
décadas anteriores. Mal sabiam os analistas e economistas que viveram os 
anos 1980 que a década seguinte seria ainda pior, em termos de crescimento 
do PIB real [...] dados do IBGE revelam que, enquanto o PIB per capita, nos 
anos 1970, chegou a crescer pouco mais de 6% ao ano (média anual), nos 
anos 1980 variou apenas cerca de 0,9%(ao ano, em média) e, nos anos 90, 
ficou em apenas cerca de 0,1% ao ano! [...] nos anos 90, a economia 
brasileira cresceu ainda menos do que crescera na chamada década perdida.  

(Jannuzzi, 2001, p. 5) 

Assim, o termo “facão”, que significa popularmente demissão, menos polido do que outros 

como “redução de custo” ou “enxugamento de quadros” era um jargão dos trabalhadores 

usualmente utilizado nesses períodos e enseja um sentimento aflitivo para quem se considera 

na condição de possível desempregado.  

Ainda em relação a este período da abertura econômica, Santana, relata: 

No Brasil, temos que a transição política para a democracia na década de 
1980 forneceu bases para um movimento sindical forte, altamente 
mobilizatório. Mas com o início da abertura econômica brasileira, esse 
sindicalismo iria se defrontar com grandes barreiras para sua continuidade. 
O maior obstáculo enfrentado por essas entidades é o crescente desemprego, 
que desloca a temática das lutas por melhorias salariais para a luta contra o 
desemprego, garantias de emprego e mais tarde, engajando-se em programas 

                                           
14 De acordo com o economista Marcio Pochmann, presidente do Ipea (Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada), a taxa de sindicalização no Brasil era de 11% ao final dos anos 1970. Na 
década de 1980, chegou a 32%, caiu para 15% na década de 1990 e, atualmente, está em 18%. O ponto 
defendido por Pochmann para justificar a queda nos trabalhadores sindicalizados é o desemprego, que 
atualmente apresenta taxas maiores. 
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de qualificação e requalificação profissional, perdendo aquela característica 
de luta na porta da fábrica.  

(Santana, 2002, p.51) 

Os efeitos do desemprego sobre a luta sindical foram incisivos nesse período, ocasionando 

enorme enfraquecimento dos argumentos reivindicatórios dos sindicatos dos trabalhadores 

que, sem a força face ao desemprego e mediante a exigência cada vez maior por qualificação 

no mercado de trabalho, em nova articulação, mobilizou trabalhadores para reverter 

possibilidades de emprego por meio de cursos de capacitação, como os do PEQ, que podem 

apresentar os recursos básicos para a entrada ou a manutenção no emprego. 

Esse aspecto é apresentado por Harvey (1996), que menciona que o mercado de trabalho 

passou por uma radical reestruturação, a qual teve impacto nas relações trabalhistas: 

Diante da forte volatilidade do mercado, do aumento da competição e do 
estreitamento das margens de lucro, os patrões tiraram proveito do 
enfraquecimento do poder sindical e da grande quantidade de mão-de-obra 
excedente (desempregados ou subempregados) para impor regimes de 
contratos de trabalho mais flexíveis. (...) Mesmo para os empregados 
regulares, sistemas como ‘nove dias corridos’ ou jornadas de trabalho que 
têm em média quarenta horas semanais ao longo do ano, mas obrigam o 
empregado a trabalhar bem mais em períodos de pico de demanda, 
compensando com menos horas em períodos de redução de demanda, vêm 
tornando muito mais comuns. 

(Harvey,1996, p.143). 

2.3 A experiência com os trabalhadores dos correios

Em 1998, quando lecionava na EJA para os trabalhadores dos correios, vivenciei a 

instabilidade dos trabalhadores em seus empregos e a busca dos trabalhadores pela 

certificação do Ensino Médio para garantir a manutenção de seus postos de trabalho e 

melhores oportunidades dentro da empresa. 

Esta conformação do desemprego é citada por Forrester (1997) que sinaliza a situação quando 

diz: 

Não se sabe se é cômico ou sinistro, por ocasião de uma perpétua, 
irremovível e crescente penúria de empregos, impor a cada um dos milhões 
de desempregados – e isso a cada dia útil de cada semana, de cada mês, de 
cada ano – a procura ‘efetiva e permanente’ deste trabalho que não existe. 
Obrigá-lo a passar horas, durante dias, semanas, meses e, às vezes anos se 
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oferecendo todo o dia, toda a semana, todo mês, todo ano, em vão, barrado 
previamente pelas estatísticas. Pois afinal, ser recusado cada dia útil, de cada 
semana, de cada mês, de cada ano, será que isso constituiria um emprego, 
um ofício, uma profissão? Seria isso uma colocação, um job, ou mesmo uma 
aprendizagem? Seria um destino plausível? Uma ocupação razoável? Uma 
forma realmente recomendável de emprego do tempo? 

(Forrester, 1997, p.14). 

Na educação, ingressei em 1992 na docência no Ensino Médio regular, interagindo com 

jovens alunos em busca do primeiro emprego, e em seguida, a partir de 1997, atuei na 

Educação de Jovens e Adultos – EJA, na qual mais uma vez, compartilhava as angústias de 

alguns jovens alunos à procura de emprego e outros, às voltas com o fantasma do 

desemprego.  

Em todos os casos descritos, acreditava serem fundamentais para essas situações de emprego, 

além dos diferentes momentos que demandavam o desemprego por motivo das políticas 

públicas econômicas, também, a necessidade de melhor formação pessoal e programas de 

qualificação profissional. 

2.4 A experiência vivida na escola estadual e o uso das tecnologias no 

aprendizado 

Neste momento da dissertação, vou apresentar um pequeno relato do final dos anos 1990 

relativo aos problemas iniciais para a utilização de recursos tecnológicos na escola onde 

atuava (ver anexo 1), que apresenta relação com a aplicação dos recursos tecnológicos 

fundamentais para a metodologia do programa do PEQ, na aplicação de múltiplas mídias – 

DVDs e site. 

 No final da década de 1990 a informatização na escola era incipiente, somente utilizada na 

secretaria escolar. Nessa época, a Secretaria de Educação à Distância (SEED) do Ministério 

da Educação (MEC) lançava o Programa Nacional de Informática na Educação (PROINFO), 

objetivando a disseminação da informática no sistema público de ensino fundamental e 

médio. Em 1998, na escola em que trabalhava, foi instalada, por meio deste programa, a sala 
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ambiente de informática – SAI15 que continha 10 computadores, mobiliário adequado e vários 

softwares.  

Naquele período, na unidade escolar, onde era coordenador, vislumbrei o uso da sala de 

informática como forte instrumento pedagógico. Entretanto, as expectativas de uso não 

aconteceram16. Encontravam-se na sala de informática muitos softwares educativos enviados 

pelos multiplicadores17 formados pelo Núcleo de Tecnologia Educacional –NTE ainda  nas 

embalagens originais dois anos depois. Não havia ações pedagógicas ou administrativas que 

viabilizassem o uso da SAI.  A chave da sala encontrava-se em poder da Direção Escolar para 

disponibilizar ao professor que se dispusesse a assumir a responsabilidade pelo seu 

equipamento e os objetos situados no ambiente. Esse procedimento demandava organização e 

controle da utilização da sala, procedimentos que não ocorriam frequentemente, porque 

faltava controle da demanda de utilização da sala e adequada operacionalização dos recursos 

dessa com os alunos. Nesse período estávamos elaborando o Plano Pedagógico Quadrienal18, 

no qual o uso da informática era contemplado por meio de ações muito tímidas. Havia muitos 

obstáculos à utilização, como falta de suporte técnico para os computadores, falta de 

planejamento pedagógico, falta de empenho ou necessidade dos professores em sua utilização. 

Naquela época de coordenação, foram feitas algumas reuniões em HTPC19 para discutir 

                                           
15 Para a implantação das SAI, as escolas indicavam o espaço reservado para a instalação da sala de 
informática por meio de um croqui. Para as escolas houve uma publicação com as orientações sobre 
disposição local e medidas minimamente necessárias para sua instalação. A escola em que estava 
lotado, EE Oswaldo Catalano, dispôs de uma sala especificamente para a informática naquele ano de 
1998 porque tinha amplos espaços físicos, constituídos por 20 salas de aula, teatro, salas pedagógicas, 
administrativas, refeitório, biblioteca, diferente de outras escolas que tiveram que improvisar alguns 
espaços para este fim. 
16 Um aspecto relevante observado neste ano e nos subsequentes foi a ausência de iniciativas para 
efetiva utilização desse espaço educativo, a sala de informática, seja pela gestão ou pelos professores. 
Vez ou outra escutava esporádicas manifestações sobre a utilização da informatização na escola feitas 
por um ou outro aluno, mas havia um sentimento de impotência quanto à viabilidade dos recursos 
tecnológicos ainda não delineado em suas formas de uso e que apresentava tantos obstáculos à 
exequibilidade. 
17 Os multiplicadores são aqueles professores que, tendo feito curso de especialização na área de 
informática e educação, atuam nos Núcleos de Tecnologias Educacionais – NTEs tendo como foco 
central a formação de professores das redes públicas para trabalharem com informática na sua prática 
pedagógica. 
18 Em 2003 a escola iniciou um processo de participação de todos os segmentos da comunidade 
escolar visando à definição da construção do Projeto Político Pedagógico Quadrienal 2002/2005. No 
plano de ensino, foi apresentado apenas um projeto para a sala de informática propondo melhor 
aproveitamento do espaço e disponibilização ao acesso dos alunos, com início a partir de agosto 
daquele ano com a  utilização de alunos monitores voluntários que auxiliariam os alunos e professores 
ao acesso e utilização da Internet para pesquisas.   
19 Portaria CENP nº 1/96 e L.C. nº 836/97. HTPC – Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo, a ser 
desenvolvida na unidade escolar, pelos professores e o Professor Coordenador Pedagógico para 
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alguma utilização da sala, porém as atividades agregadas pela função atribuída de 

coordenação, e, sobretudo, voltada a articulações gestoras e de disciplinamento, não 

favoreceram a viabilização de ações concretas. Na realidade, as salas de informática na escola 

não eram contempladas nos objetivos curriculares, tampouco no planejamento dos 

professores. Faltava uma “cultura de utilização do espaço”. Os softwares que foram suporte 

nos cursos promovidos pelas capacitações se encontravam nos armários da sala de informática 

e não foram multiplicados, como era o objetivo dos programas de formação20. Não havia 

estratégia estabelecida para seu uso em minha escola, porém, segundo declarações de outros 

coordenadores que participavam de reuniões periódicas promovidas pela Diretoria de Ensino 

das quais participei dos anos 2002 a 2004, os relatos entre os pares era de que situações 

semelhantes  aconteciam sistematicamente na rede estadual,  naquele período. 

Em outras secretarias do Governo Estadual de São Paulo, ocorriam ações semelhantes para o 

uso das tecnologias pela informática que justificavam a necessidade de caminhar no rumo 

histórico e irreversível das tecnologias, igualmente, permeando a educação.  

2.5 O trabalho na formação de jovens e adultos: Produção do livro guia “O 

Eu, Pesquisador”, a revisão de materiais didáticos e o desenvolvimento do 

Site Geja-On-Line no SESI  

A construção de um site educativo foi uma experiência enriquecedora de utilização dos 

recursos tecnológicos para ações educativas e gestoras21. A partir de 2002, no SESI/SP, a 

                                                                                                                                       
Articular os diversos segmentos da escola para a construção e implementação do seu trabalho 
pedagógico; Fortalecer a unidade escolar como instância privilegiada do aperfeiçoamento de seu 
projeto pedagógico; (Re) planejar e avaliar as atividades de sala de aula, tendo em vista as diretrizes 
comuns que a escola pretende imprimir ao processo ensino-aprendizagem. 
20 Alguns softwares educativos utilizados nas formações foram: Investigações e simulações nas 
ciências com o uso das tecnologias (2000); SimCity: Construindo cidades e edificando conhecimentos 
(2000 e 2001); Conhecimentos Básico em informática na Educação (2000 a 2003); Iluminatus – 
Software Educativo (2001); Básicos de informática, Desvendando a Natureza: Tudo o que você queria 
saber e não teve coragem de perguntar, Intel – Educação para o futuro, More Than Words, Programa 
de Educação Continuada em Informática Educacional: Oficina Educação para o Futuro, Somos um 
Universo dentro de nós mesmos e Um X em questão (2002). 
21 Nesta oportunidade, no cargo de Analista Pedagógico, participei do desenvolvimento do site e seu 
gerenciamento, desde a concepção à implantação, ocasião em que percebi a relevância deste recurso 
de comunicação no processo educativo. 
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Gerência de Jovens e Adultos22 sentiu a necessidade de abrir um canal de comunicação que 

pudesse orientar a partir da sede, em São Paulo, a distância, os usuários das unidades 

escolares lotados no Estado de São Paulo – Supervisores de Ensino, Coordenadores, 

Assistentes de Coordenação e Professores da Educação de Jovens e Adultos. 

Assim, a partir dessa demanda, foram criadas condições para a criação de um site, 

denominado Sistema GEJA On-Line, nesse mesmo ano. Para a elaboração e implantação do 

sistema foi feita uma parceria com uma empresa prestadora de serviços tendo como objetivo 

expressar as reais necessidades da Gerência de Educação de Jovens e Adultos.  

Na primeira versão em 28/11/2002 o site foi idealizado com recursos básicos para a 

comunicação – Fórum, Sala de Discussão, Controlar Recebimento, Analisar Resposta e 

Enviar e-mail. Posteriormente, após análises das necessidades e possibilidades de 

atendimento, foi adequado e melhorado o sistema, sendo incorporados outros recursos como 

Chat, Quiz, Sondagem, Esclarecimento de dúvidas e Banco de Projetos. 

A seguir, os profissionais da GEJA e alguns supervisores foram capacitados para utilizarem o 

sistema no período de sessenta dias num projeto piloto. Em seguida, os demais supervisores 

de ensino e professores também foram capacitados, concluindo assim as ações de 2002, que 

se estenderam até o ano de 2006. Nesse período, foram feitas formações de professores a 

distância com utilização das salas de discussões - chats, fóruns e recursos de envio de 

documentos com amplo espectro em todo o Estado de São Paulo, em ações de formação 

continuada, conectando a sede em São Paulo com os professores situados estrategicamente 

nos pólos dos Centros Educacionais. Depois de implantado, o site foi desativado em 2006 por 

motivos contratuais. 

Ousei apresentar essa experiência na construção de uma ferramenta – Geja On-Line, porque 

veio ao encontro das expectativas de uma gerência que necessitava qualificar supervisores, 

coordenadores e professores, em diversas regiões do Estado, situados nas Unidades Escolares. 

Nesse projeto, utilizaram-se recursos tecnológicos comumente desenvolvidos para programas 

de ensino a distância- EAD,  que foi se concretizando a partir dos anos 2000, período em que 

                                           
22 A parceria para a elaboração do site foi entre o SESI/Diretoria de Educação Básica/Gerência de 
Educação de Jovens e Adultos/Núcleo de Informática Educacional e o Planeta Educação. 
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os professores viam algumas possibilidades tecnológicas na aplicação de seu trabalho, mesmo 

que pouco contemplados em  seus planejamentos.  

Em 2001, participei do desenvolvimento de um guia orientativo, chamado “O Eu 

Pesquisador”, destinado exclusivamente aos Professores Orientadores de Aprendizagem, o 

qual possibilitou o acesso a informações organizadas de todo o programa do ensino 

fundamental e médio. Nesse ano, após estudos, consultorias e análises dos livros e das fitas de 

vídeo do Projeto Telecurso 2000, identificou-se a necessidade da criação de um material 

suplementar que possibilitasse o aprofundamento de alguns conceitos e informações 

atualizadas, valorizando, ao mesmo tempo, os conhecimentos e a experiência dos professores. 

A produção desse material didático-pedagógico exigiu, antes de tudo, conhecimento 

aprofundado do assunto a ser tratado, trabalho cooperativo, entrosamento de todos os 

membros envolvidos, clareza de objetivos e abertura para inúmeras reformulações 

necessárias, como um processo de depuração que levou à obtenção do produto final 

objetivando qualidade.  

A importância atribuída ao produto – o guia “O Eu Pesquisador” em 2001, evidencia a 

relevância conferida aos materiais didáticos para a formação dos professores do curso a 

distância. A análise do material didático em múltiplas mídias23 e a prática da produção do 

guia representou a aquisição de novos conhecimentos devido às inúmeras pesquisas, interação 

profissional em equipe e motivação para novas pesquisas.  

A partir de 2006, após dez anos de implantação do material do Telecurso 2000 (ver anexo 2) 

constatou-se a necessidade de ampliar alguns conceitos e informações relacionadas às 

mudanças sociais e tecnológicas dos últimos 10 anos. Analistas pedagógicos, da Supervisão 

de Metodologia de Ensino da Educação a Distância do SESI, onde me incluo, em um trabalho 

integrado com os autores dos livros, designers gráficos, da colaboração de professores que 

utilizaram os materiais nos cursos de EJA, propuseram alternativas de renovação da forma e 

da linguagem dos materiais, incluindo novos conceitos e informações relacionadas às 

mudanças científicas, históricas e culturais, incorporando novos conhecimentos e a adequação 

                                           
23 Optei pelo uso do termo múltiplas mídias, adotado por diversos autores por considerá-lo mais 
adequado e amplo, visto que abarca os diferentes recursos constantes no ensino tecnológico (textos, 
DVDs, site interativo. Outros autores utilizam a denominações como multimeios de aprendizagem, o 
qual traz subjacente a concepção de aplicação metodológica outros preferem mídias integradas, 
múltiplas ferramentas de informação para referirem-se às diversas mídias utilizadas para  
desenvolvimento de atividades diversificadas de ensino e a aprendizagem e na veiculação de cursos. 
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pedagógica, para a aplicação do curso. Nos dois anos seguintes formatou-se o  produto  que 

foi denominado Novo Telecurso, apresentado em 2009, incorporando recursos tecnológicos 

como DVDs, com tradução dos livros de conteúdo e atividades do aluno em Língua Brasileira 

de Sinais, e para deficientes visuais, por meio de livros escritos em Braille pelo SENAI-SP.  

Tudo isso veio trazer um olhar mais reflexivo voltado à qualificação dos trabalhadores e na 

utilização de recursos didáticos necessário no desenvolvimento metodológico dos cursos. 

A experiência descrita pode ajudar na abordagem junto aos professores na aplicação da 

pesquisa de campo, assim como, na comparação de histórico que auxilie entender alguns 

percalços que estão sujeitos os trabalhadores em seus postos de trabalho para a produção de 

análise do PEQ, pelas suas similaridades. 

2.6 A evolução tecnológica e a vertigem da montanha-russa 

Para finalizar este capítulo que trouxe a importância da tecnologia para a viabilização do 

processo metodológico do programa de qualificação profissional na forma como foi 

concebido, resgata-se Nicolau Sevcenko (Cf Sevcenko,2006, p. 11-17) , historiador e crítico 

de cultura, que faz analogia de uma viagem de montanha-russa como uma das sensações mais 

intensas e perturbadoras que se pode experimentar no mundo tecnológico atual. O autor 

informa que a própria decisão de entrar na montanha russa já requer alguma coragem, pelo 

conhecimento prévio de que a emoção pode ser forte e que podem decorrer consequências 

imprevisíveis, mas uma vez que se entra no carro e se aperta a trava de segurança, em 

movimento, a situação se torna irremediável. Essa imagem é marcante para indicar algumas 

tendências do nosso tempo com relação aos recursos tecnológicos e ilustra a sensação 

inebriante que esses recursos podem provocar naqueles que invocam suas possibilidades.  

Dando continuidade e esta instigante analogia, o autor relaciona as três etapas – subida, 

descida vertiginosa e o looping – relacionando ao trabalho e à educação, o autor descreve que 

depois de vencida a primeira etapa da subida inicial que requer coragem, a segunda fase, 

precipita-se numa queda vertiginosa, perdendo as referências do espaço e até do controle das 

faculdades conscientes quando, de repente vem o mergulho no vácuo, o espasmo caótico e 

destrutivo, seguido de um tranco seco e uma subida em solavancos. Esses percalços são 
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enfrentados no mercado e na educação ao longo da história. Em continuidade a essa 

vertiginosa carreira, a terceira fase, da associação à montanha, é a do loop, o clímax da 

aceleração precipitada. Toda essa evolução foi predecessora das tecnologias que 

possibilitaram o acesso aos recursos midiáticos analisados nesta pesquisa. Para essa sensação 

vertiginosa que representa o caldo tecnológico no qual estamos imersos, Sevcenko relata:  

(...) rodamos no vazio como um ioiô cósmico, um brinquedo fútil dos 
elementos, um grão de areia engolfado na potência geológica de um 
maremoto. Nada mais nos assusta. Ao chegar ao fim, desfigurados, 
decompostos, estupefatos, já assimilamos a lição da montanha-russa: 
compreendemos o que significa estar exposto às forças naturais e históricas 
agenciadas pelas tecnologias modernas. Aprendemos os riscos implicados 
tanto em se arrogar o controle dessas forças, quanto em deixar-se levar de 
modo apatetado e conformista por elas. O que não nos impede de suspeitar 
das intenções de quem inventou essa traquitana diabólica. 

(Sevcenko, 2006, p.13).  

O autor tenta alertar, nesse texto, para que não haja a disposição a ceder, desistir e conformar-

se com o estabelecido, mesmo diante desse efeito desorientador. Deve haver criticidade 

perante a técnica e no modo de dialogar com as inovações, ponderando sobre seus efeitos e 

desdobramentos.  

No trabalho, vivenciamos desde a década de 1970, um caminhar sem volta do uso da 

tecnologia e da necessidade da busca de alta produtividade no núcleo modernizador da 

economia nacional.  

Nesse rumo, a tecnologia desenvolve ferramentas de interação que se apresentam como uma 

rede de possibilidades pedagógicas no trabalho docente e para a estruturação de novos cursos, 

demandando disto, um novo currículo no ensino, com a aplicação das novas mídias 

viabilizadas por meio de ferramentas interativas, mídias, desenvolvimento de softwares, 

graduações formativas específicas e qualificação de pessoas no caldo dessa tecnologia. 

Os fatos vividos apresentados neste capítulo objetivaram apresentar situações que permeiam 

empregabilidade e qualificação a partir dos anos 80 e que envolveram alguns aspectos 

tecnológicos, despertando a percepção de sua importância, que decorreu pela procura de 

indicativos para verificação da relevância da utilização de programas de qualificação 

educacional, por meio dos recursos tecnológicos, com a finalidade de qualificar o trabalhador 

para o enfrentamento do mercado de trabalho. 
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CAPÍTULO III

A política pública de qualificação profissional: As alterações no mundo do 

trabalho e o papel da educação profissional

Um dos dilemas a ser enfrentado na transição nesse início de século é o da 

sociedade centrada no crescimento sem emprego. As tentativas de explicar e 

resolver esse dilema aponta consensualmente para a qualidade da formação 

profissional, uma vez que o pressuposto é de que os empregos que agora são 

criados tendem a exigir um aumento de qualificações (Carvalho, 2002).  

Este capítulo promove uma discussão da relação das tecnologias convergindo ao mundo do 

trabalho, remetendo a alguns períodos significativos do século XX ilustrados por algumas 

concepções sobre o mundo do trabalho, que trazem a seguinte questão de fundo: Qual é o 

papel da educação? Ela deve atender às demandas do capital?

Com a finalidade de “aplainar” o terreno para o propósito que visa a “fechar o foco” aos 

cursos de qualificação aplicados por múltiplas mídias, as questões pertinentes à análise dos 

materiais didáticos do Programa de Estadual de Qualificação do Trabalhador remetem às 

diretrizes metodológicas que provocam a reflexão dos diversos autores desta bibliografia 

sobre o papel da educação profissional.  

Michael Apple menciona que  

A maneira pela qual a educação atua no setor econômico de uma sociedade, 
reproduzindo aspectos importantes de sua desigualdade, não apresenta 
apenas a propriedade econômica; há também a propriedade simbólica que é 
traduzida pelo capital cultural que as escolas preservam e distribuem. A 
força ativa da escola revela que esta não é um espelho passivo, é uma força 
ativa que pode legitimar as formas econômicas e as sociais. 

(Apple, 2006, p.37).

Dessa maneira, segundo o autor, a escola não tem neutralidade e o conhecimento presente nas 

escolas “já é uma escolha feita a partir de um universo muito maior de conhecimento e 

princípios sociais disponíveis (...), em sua própria produção e disseminação como 
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mercadoria pública e econômica – livros, filmes, materiais, etc., é repetidamente filtrado por 

meio de comprometimentos ideológicos e econômicos” (op. cit. p. 42).

A intencionalidade sobre a não neutralidade da escola é declarada nos documentos do Consad, 

que teve o propósito de apresentar as transformações metodológicas na implementação do 

PEQ a partir de 2007, com a finalidade de resolver a “descontinuidade na política nacional 

anterior que realizava ações de qualificação de forma desintegrada e pulverizada entre 

várias entidades executadoras, sem considerar as reais necessidades do mercado de trabalho, 

e sem a devida preocupação quanto à efetividade” e espelham o diagnóstico da realidade 

encontrada em meados dos anos 2000. Quanto a essa realidade, o documento Aspectos da 

História e da Atualidade da Educação Profissional Paulista (Venco, 2008), relaciona a 

educação profissional no Brasil historicamente “ao atendimento da demanda do setor 

empresarial, [...] predominantemente, voltada à formação de aprendizes para a indústria”. O 

texto complementa que “a consequência dessa política, para além de seus aspectos técnicos, 

foi a predominância de uma educação voltada essencialmente para a produção e distanciada 

de uma formação mais integral dos cidadãos”. Assim, explicita que tal ensino era 

caracterizado pela ausência de enfoques mais humanistas e privilegiava a construção de um 

trabalhador que deveria servir ao nexo determinado pelos processos fabris. 

Quanto a esse aspecto, Carvalho, aponta:

Partindo do pressuposto de que tanto as empresas quanto os postos de trabalho 
no futuro se classificarão em categorias vinculadas à intensidade de 
conhecimento que utilizem, as empresas menos intensivas serão aquelas que 
se manterão no modelo fordista/taylorista de produção, no qual a inteligência 
concentra-se na cúpula e o resto do pessoal fica submetido a tarefas que 
requerem o trabalho manual. Caminhando em outro sentido, as empresas que 
se encontram em condições intensivas de conhecimento, exigem um vigoroso 
trabalho intelectual de todo o pessoal. Nesses casos, o objetivo é uma massa 
trabalhadora mais bem paga, mais reduzida e inteligente. 

(Carvalho, 2002, p.66). 

O autor afirma que nos dois casos, os trabalhadores utilizam não somente as capacidades 

cognitivas, mas sobretudo as capacidades não-cognitivas como afeto, emoção, imaginação, 

criatividade. Ou seja, não somente os aspectos voltados às habilidades tecnicistas, mas os 

aspectos voltados à cidadania e ética no trabalho.

Segundo Morin, educar para a compreensão humana garante a “solidariedade intelectual e 
moral da humanidade” (Morin, 2000, p.93). É preciso desaprender, reinventar e inovar nos
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centros de ensino, para que o resultado seja uma transição e inserção com qualificação ao 

mundo do trabalho. 

Ainda nesse sentido, Mészáros aponta que a educação não deve qualificar para o mercado, 

mas para a vida. Na apresentação de sua obra, segundo Ivana Jinkings, o autor, “ensina que 

pensar a sociedade tendo como parâmetro o ser humano exige a superação da lógica 

desumanizadora do capital, que tem no individualismo, no lucro e na competição seus 

fundamentos”. Em sua concepção, educar é “resgatar o sentido estruturante da educação e 

de sua relação com o trabalho, as suas possibilidades criativas e emancipatórias (...) o 

terreno não pode ser estrito da pedagogia, mas tem de sair às ruas, para os espaços públicos, 

e se abrir para o mundo. Pensando na construção da ruptura com a lógica do capital.”

(Mészáros, 2005, p.9). Ele defende a educação continuada e permanente e a “existência de 

práticas educacionais que permitam aos educadores e alunos trabalharem as mudanças 

necessárias para a construção de uma sociedade na qual o capital não explore mais o tempo 

de lazer, pois as classes dominantes impõem uma educação para o trabalho alienante, com o 

objetivo de manter o homem dominado” (op. cit. p. 12). 

A importância da qualificação pode ser verificada nas avaliações sobre os programas de 

qualificação submetidos a alunos em que a condição prioritária era estar desempregado, 

quando esses relatam que o programa de qualificação do qual participaram contribuiu 

diretamente na obtenção de emprego: 50% estavam trabalhando após 3 meses de curso e 31% 

consideram que o programa contribuiu diretamente para isso (Cf Venco, 2009, p. 58). 

Um dos textos de formação encontrado no site da PEQ, quanto à inserção via qualificação no 

trabalho, diz: 

É complicado para uma família não ter alguém trabalhando. O pagamento 
das inevitáveis contas começa a perigar. E essa é uma situação que vemos 
com alguma frequência na televisão, na comunidade onde moramos ou, até 
mesmo, em nossas famílias. 

O Brasil cresceu nos últimos anos. A economia se superou em muitas áreas 
(industrial, agrícola, petróleo etc.), porém o desemprego ainda é grande 
neste país tão imenso e com tantas pessoas humildes, necessitadas, que 
vivem com um salário mínimo ou até mesmo quantia inferior a ele. De 
acordo com algumas pesquisas, existem vários tipos de desemprego: o 
estrutural, característico dos países subdesenvolvidos; o tecnológico, 
resultado da substituição do homem pela máquina; o temporário, que é uma 
forma de subemprego, comum nas regiões agrícolas; entre tantos outros. 
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Ouvimos dizer que não há pessoas desempregadas e sim não qualificadas. 
Isso nos leva a ter certeza de que uma das medidas importantes para 
diminuir o desemprego é mais investimento em educação. E nosso país tem 
que fazer muito neste campo. Em educação estamos muito atrás de países até 
mais pobres do que nós. E não nos iludamos, educação sozinha não fará o 
milagre. É preciso também criar mais empregos. (Editorial, O Fantasma do 
desemprego, http://www.peq.sp.gov.br/peq/tema_09_recurso_03.aspx  
acessado em 29/08/2009) 

A aplicação de cursos de formação para trabalhadores vêm ao encontro das principais 

discussões sobre os problemas nacionais e mundiais ocasionados pela “Crise do Desemprego” 

potencializada pela turbulência ocorrida na economia americana no final de 200824. São 

muitos os fóruns, conferências e simpósios de alcance mundial em que se discutem meios de 

superar a crise econômica e adoção de políticas de inserção no trabalho. Em um deles, de 

relevância mundial, o Fórum Mundial de Davos25 realizado desde 1971 numa pequena cidade 

alpina da Suíça, o tema onipresente desde sua fundação até a reunião de 2009 diz respeito à 

crise econômica mundial que ocasiona ondas de desemprego.  

Contrapondo-se à posição ideológica do Fórum de Davos, o Fórum Social Mundial,26

organizado por diversas ONGs, que se caracterizam pela pluralidade e pela diversidade, 

enseja em sua carta temática de 2009, realizada em Belém do Pará, Brasil, as preocupações 

                                           
24 O mercado imobiliário dos EUA passou por uma fase de expansão acelerada logo depois da crise 
das empresas "pontocom", em 2001. Em meados de 2008, tornavam mais propensos os investimentos 
ousados, em busca de lucros mais altos e rápidos. Nesse cenário, surgem as 'bolhas': um tipo de 
investimento – sejam ações, imóveis, empréstimos ou, em tempos mais remotos, canais, ferrovias e até 
tulipas – e se valoriza muito além das reais possibilidades de retorno. A espiral culminou em 
financiamentos de altíssimo risco para clientes sem capacidade de pagamento. A situação apresentou-
se insustentável e a crise demonstrou força para derrubar bancos centenários e se expandiu para outros 
continentes: instituições financeiras da Europa tiveram que ser socorridas pelos governos para não 
falirem. Site: http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u458650.shtml#1 (acessado em 
04/10/2009). 
25 Reunião Anual de Davos-Klosters, Suíça, 2009 com o tema "Moldando o pós-crise Mundo"; (FEM) 
é uma reunião anual entre executivos-chefe das corporações mais ricas do mundo, alguns líderes 
políticos nacionais (presidentes, primeiros ministros e outros) e intelectuais e jornalistas seletos - em 
torno de 2.000 pessoas no total. O FEM, promovido por essa fundação, tem status de consultor da 
ONU e é considerado o representante das ideologias dos países desenvolvidos.  
http://www.weforum.org/en/events/ArchivedEvents/AnnualMeeting2009/index.htm (acessado em 
19/09/2009) 
26 Em 2009, o Fórum Social Mundial – FSM realizou-se em Belém do Pará no Brasil. É um espaço de 
debate democrático de ideias de movimentos sociais, redes, ONGs e outras organizações da sociedade 
civil que se opõem ao neoliberalismo e ao domínio do mundo pelo capital e por qualquer forma de 
imperialismo que  se configurou como um processo mundial permanente de busca e construção de 
alternativas às políticas neoliberais. Caracteriza-se também pela pluralidade e pela diversidade, tendo 
um caráter não confessional, não governamental e não partidário. 
Site: http://www.forumsocialmundial.org.br/index.php?cd_language=1(acessado em 19/09/2009) 
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sociais das minorias étnicas e também os problemas ocasionados pelo desemprego na 

globalização econômica embebida no caldo do neoliberalismo. 

Essas preocupações mundiais têm ressonância no Brasil que, neste cenário objetiva criar uma 

perspectiva de permanência e inserção no trabalho para uma maioria deste público que não 

possui qualificação e tem muitas exigências no mercado de trabalho. 

Não se pode ignorar que a intenção de um trabalhador ou aquele que está em busca de 

emprego, seja buscar nos cursos de qualificação profissional, em um primeiro momento, os 

conteúdos específicos de sua área de atuação. O padeiro quer se aperfeiçoar em fazer pães; o 

eletricista, em técnicas voltadas à eletricidade, porém, além da técnica estritamente específica, 

em consonância com as concepções anteriormente apresentadas, as propostas de formação 

profissional são focadas na construção de cidadania plena para os trabalhadores excluídos. De 

acordo com o documento “Procedimentos metodológicos na construção de uma nova política 

pública de qualificação profissional básica no Estado de São Paulo” apresentado no II 

Consad, em relação às diretrizes metodológicas para a formação integral do cursista, “os 

trabalhadores devem estar cada vez mais preparados para o exercício da cidadania e 

conscientes de seus direitos no mundo do trabalho” (Lima, 2009, p.5). O documento enfatiza 

que o programa é voltado ao aspecto humanista: “Assim, buscou-se construir uma 

metodologia que se pauta na formação integral do indivíduo, onde o preparo para o ingresso 

ou re-inserção no mercado de trabalho é apenas um dos ganhos daquele que participa do 

programa de qualificação, mas não o único” (op cit, p.5). 

Em contraposição às intenções declaradas no Consad, entretanto, existe o desequilíbrio que 

pode destruir a educação voltada para a formação cidadã e para o trabalho, conforme adverte 

Milton Santos:  

A globalização, como agora se manifesta em todas as partes do planeta, 
funda-se em novos sistemas de referência em que noções clássicas, como a 
democracia, a república, a cidadania, a individualidade forte, constituem 
matéria predileta de marketing político, mas, graças a um jogo de espelhos, 
apenas comparecem como retórica, enquanto são outros os valores da nova 
ética, fundada num discurso enganoso, mas avassalador. [...] Hoje, sob o 
pretexto de que é preciso formar os estudantes para obter um lugar no 
mercado de trabalho afunilado, o saber prático tende a ocupar todo o espaço 
da escola, enquanto o saber filosófico é considerado como residual ou 
mesmo desnecessário, uma prática que, a médio prazo, ameaça a 
democracia, a República, a cidadania e a individualidade. Corremos o risco 
de ver o ensino reduzido a um simples processo de treinamento, a uma 
instrumentalização das pessoas, a um aprendizado que se exaure 
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precocemente ao sabor das mudanças rápidas e brutais das formas técnicas e 
organizacionais do trabalho exigidas por uma implacável competitividade.” 
E finaliza: “A escola deixará de ser o lugar de formação de verdadeiros 
cidadãos e tornar-se-á um celeiro de deficientes cívicos. 

(Santos, Os deficientes cívicos,1999, acessado no site
http://www1.folha.uol.com.br/fol/brasil500/dc_3_9.htm em 18/12/2009). 

Esse alerta encontra referência em diversos momentos ocorridos nas políticas públicas, que 

tiveram reflexos no mercado de trabalho decorrente da revolução tecnológica que promoveu 

uma radical reestruturação no mercado de trabalho, conforme será apresentado na sequência 

desta apresentação. 

3.1 Do computador de válvulas aos programas em DVD do PEQ: Uma 

breve história da evolução tecnológica do século XX

A importância da chegada da tecnologia da informação, segundo Castells (2009), é da mesma 

magnitude da Revolução Industrial do século XVIII e foram caracterizadas pela 

penetrabilidade27 em todos os domínios da atividade humana caracterizando-se pela aplicação 

de conhecimentos e informação para a geração de novos conhecimentos, em um ciclo de 

realimentação cumulativo entre a inovação e seu uso, no qual, esse processo, se torna muito 

mais rápido a cada nova onda de desenvolvimento tecnológico. 

Os avanços científicos das tecnologias da informação foram alavancados a partir da Segunda 

Guerra Mundial e no período seguinte, quando se deram as principais descobertas 

tecnológicas em eletrônica e na microeletrônica, presentes no primeiro computador 

programável e no transistor28. 

Desta maneira, descreve Castells sobre este avanço tecnológico e seu desdobramento: 

O transistor foi o verdadeiro cerne da revolução da tecnologia da informação 
no século XX. Viabilizou o surgimento da multimídia em meados da década 

                                           
27 A informação é uma parte integral de toda atividade humana, todos os processos de nossa existência 
individual e coletiva são diretamente moldados pelo meio tecnológico, favorecendo a penetrabilidade 
dos efeitos das novas tecnologias. 
28 O transistor, inventado em 1947 na empresa Bell Laboratories em Murray Hill, no estado de Nova 
Jersey, possibilitou o processamento de impulsos elétricos em velocidade rápida e em modo binário de 
interrupção e amplificação, permitindo a codificação da lógica e da comunicação com e entre as 
máquinas: esses dispositivos têm o nome de semicondutores, mas as pessoas costumam chamá-los de 
chips.
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de 1970 e criou conexões comerciais e tecnológicas entre as empresas de 
desenvolvimento de componentes para computadores do Vale do Silício29, 
originando nos anos 1990 a proliferação de empresas japonesas, taiwanesas, 
coreanas, indianas e européias e da chegada de milhares de engenheiros e 
especialistas em computação, principalmente da Índia e da China, 
possibilitando uma concentração de conhecimentos científicos/tecnológicos, 
instituições, empresas e mão de obra qualificada que forjaram as inovações 
da Era da Informação. (...) o desenvolvimento da revolução da tecnologia da 
informação contribuiu para a formação dos meios de inovação onde as 
descobertas e as aplicações interagiam e eram testadas em um repetido 
processo de tentativa e erro: aprendia-se fazendo. 

(Castells, 2009, p.103).  

Esses ambientes exigiam a atuação de centros de pesquisa, instituições de educação superior, 

empresas de tecnologia avançada, uma rede auxiliar de fornecedores e redes com capital de 

risco para financiar novos empreendimentos. 

Para representar a velocidade das inovações tecnológicas, Nicolau Sevcenko (2001) criou o 

gráfico sobre aceleração tecnológica o qual denomina Singularidade30: (Ver gráfico 4) 

                                           
29 Durante os anos 50 e 60, os contratos militares e o programa espacial representaram mercados 
essenciais para a indústria eletrônica, tanto para as grandes empresas contratadas para o setor bélico 
localizadas ao sul da Califórnia, quanto para inovadoras recém estabelecidas no Vale do Silício e na 
Nova Inglaterra. Talvez não tivessem sobrevivido sem os financiamentos generosos e o mercado 
protegido por um governo norte-americano ansioso por recuperar a supremacia tecnológica sobre a 
União Soviética, estratégia que no final valeu a pena, portanto foi o Estado, e não o empreendedor de 
inovações em garagens, que iniciou a revolução da tecnologia da informação tanto nos Estados Unidos 
como em todo mundo. Entretanto, é mediante a interface entre os programas de macropesquisa e 
grandes mercados desenvolvidos pelos governos, por um lado, e a inovação descentralizada 
estimulada por uma cultura de criatividade tecnológica e por modelos de sucessos pessoais rápidos, 
por outro, que as novas tecnologias de informação prosperam (Castells, 2009). 
30 O termo “singularidade” designa, em astrofísica, o centro de um buraco negro que, por sua vez, é o 
campo gravitacional ultradenso decorrente da explosão de uma estrela. Tudo o que esteja ao alcance 
dessa força estupenda é atraído e desaparece. Diante dessa “anomalia” as leis da ciência não se 
aplicam. Usada como metáfora pelo matemático e autor de livros de ficção científica Vernor Vinge em 
1991, a singularidade é o ponto em que o progresso radical não é progresso, mas o fim do mundo 
como o conhecemos; em que novos modelos devem ser aplicados, modelos que ainda estão além da 
nossa capacidade de entendimento. 
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GRÁFICO 4 

             Fonte: Sevcenko, A Singularidade, 2009, p.39 

Tomando como base o ano de 1975, quando o se deu o pico da produção de circuitos 

integrados de 12 mil componentes, a “Revolução Microeletrônica” atingiu um limiar máximo 

de densidade para um circuito integrado. Segundo a Lei de Moore31, a tendência era que esse 

número duplicasse a cada dezoito meses, o que significa que desde 1975 passamos por mais 

de dez revoluções tecnológicas sucessivas. (Cf. Sevcenko, 2001, p.37-39) 

Isto demanda que, com o advento da era tecnológica e a introdução de novas técnicas, o 

potencial transformador das sociedades modernas se multiplica numa velocidade muito maior 

do que a que possibilita de as pessoas compreenderem ou refletirem sobre os impactos 

futuros.  

Hobsbawm (2009) apresenta um recorte de possibilidades possíveis trazidas pela esteira das 

inovações tecnológicas: 

Graças à revolução tecnológica no custo e na velocidade dos transportes e 
comunicações, os emigrantes de longo prazo do século XXI, já não estão 
efetivamente separados de suas comunidades de origem, como antes 
estavam, a não ser por cartas, visitas ocasionais ou, no máximo, através do 
“nacionalismo de longa distância” das organizações de emigrantes que 
financiavam organismos políticos de seus países de nascimento. Prósperos 
emigrantes hoje circulam entre suas casas, ou mesmo seus trabalhos e 

                                           
31 A Lei de Moore prevê que o poder dos processadores dobre a cada 18 meses. Ela foi elaborada em 
1965 por Gordon Moore, um dos fundadores da Intel, e ainda serve como parâmetro para a área de 
pesquisa e desenvolvimento da indústria de semicondutores. 
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negócios, no país antigo e no novo. Os aeroportos da América do Norte 
ficam inundados nos feriados por centro-americanos que se dirigem a 
alguma cidadezinha de El Salvador ou Guatemala, levando presentes 
eletrônicos. As festas familiares em um país – o antigo ou o novo – são 
frequentadas por amigos e parentes de três continentes.  

(Hobsbawm, 2007, p.90). 

Esse movimento tecnológico trouxe consequências econômicas que impactaram diretamente 

sobre a economia global, com desdobramento sobre o mercado de trabalho e a 

empregabilidade. A partir de 1970, as empresas adotavam novas estratégias face ao declínio 

de suas lucratividades.  

Castells explica o momento econômico da economia mundial:  

Pode-se afirmar, sem a nova tecnologia da informação o capitalismo global 
teria sido uma realidade muito limitada: o gerenciamento flexível teria sido 
limitado à redução de pessoal, e a nova demanda de gastos (...) não teria 
sido suficiente para compensar a redução de gastos públicos. Portanto, o 
informacionalismo estava ligado à expansão e ao rejuvenescimento do 
capitalismo, como o industrialismo estava ligado a sua constituição como 
modo de produção (Castells,2009, p.55). (...) As novas tecnologias da 
informação estão integrando o mundo em redes globais de 
instrumentalidade. A comunicação mediada por computadores gera uma 
gama enorme de comunidades virtuais (ibid., p.57). O novo paradigma 
tecnológico mudou o escopo e a dinâmica da economia industrial, criando 
uma economia global e promovendo uma nova onda de concorrência (...) 
praticada pelas empresas, mas condicionada pelo Estado, conduziu a 
transformações tecnológicas substanciais de processos e produtos que 
tornaram algumas empresas, setores e áreas mais produtivos. (...) Assim, a 
mudança do industrialismo para o informacionalismo não é o equivalente 
histórico da transição das economias baseadas na agropecuária para as 
indústrias e não pode ser equiparada ao surgimento da economia de serviços 
(ibid., p.141). 

Assim, a esse novo momento econômico, acordo com o autor, poderíamos “falar de uma 

‘sociedade informacional’ do mesmo modo que os sociólogos estão se referindo à existência 

de uma ‘sociedade industrial’ marcada por características fundamentais comuns em seus 

sistemas sociotécnicos” (Castells,2009, p.56). Sob esse prisma essas sociedades são imersas 

pelo capitalismo e informacionalismo em diferentes contextos nas quais as grandes 

diversidades culturais e institucionais estão em um movimento de geração de conhecimentos, 

de produtividade econômica e de comunicação, através do paradigma informacional32.

________________________
32 A economia informacional não é apenas baseada na informação, pois os atributos culturais e 
institucionais de todo o sistema social devem ser incluídos pelo implemento e difusão do novo 
paradigma tecnológico. Do mesmo modo, a economia industrial também não se baseou no uso de 
novas fontes de energia de produção, mas no surgimento de uma cultura industrial, caracterizada por 
uma nova divisão social e técnica do trabalho (Castells, 2009:141) 
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3.2 A relevância da tecnologia informacional na economia global, regional e 

local.

“A aceleração das inovações tecnológicas se dá agora numa escala 

multiplicativa, uma autêntica reação em cadeia, de modo que em curtos 

intervalos de tempo o conjunto do aparato tecnológico vigente passa por 

saltos qualitativos em que a ampliação, a condensação, e a miniaturização 

de seus potenciais reconfiguram completamente o universo de 

possibilidades e expectativas, tornando-os cada vez mais imprevisível, 

irresistível e incompreensível. Sendo assim, sentimo-nos incapazes de 

prever, resistir ou entender o rumo que as coisas tomam, tendemos a adotar 

a tradicional estratégia de relaxar e gozar”. 

(Nicolau Sevcenko, 2006, p. 16)

Segundo Castells, as novas tecnologias permitem que o capital seja transportado de um lado 

para o outro entre economias em curtíssimo prazo, de forma que o capital esteja 

interconectado em todo o mundo, ocasionando fluxos financeiros de crescimento 

impressionante em volume, velocidade, complexidade e conectividade. A economia 

informacional é global33, entretanto, a maior parte da produção, do emprego e das empresas 

são locais e regionais.  Esse aspecto vem ao encontro e justifica a parceria da SERT, em 2007, 

com a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados – SEADE para elaboração de um 

diagnóstico sobre as necessidades do mercado de trabalho nos municípios do Estado de São 

Paulo, que deu subsídios para “investigar as ocupações mais demandadas nas várias 

localidades e as necessidades de qualificação a elas associadas, de modo a permitir uma 

sintonia entre os cursos e as vagas oferecidas” (Cordeiro,2009, p.17), com a finalidade de 

atender às reais necessidades no atendimento da oferta de trabalho e para estratificar os cursos 

de habilidades específicas oferecidos pelo PEQ nos municípios. 

3.3 Múltiplas mídias como suporte da aprendizagem continuada 

“Ambientes digitais de aprendizagem são sistemas computacionais 

disponíveis na internet, destinados ao suporte de atividades mediadas pelas 

tecnologias de informação e comunicação. Permitem integrar múltiplas 

mídias, linguagens e recursos, apresentar informações de maneira 

xxxxxxxxxx xxxxx 

 ________________________ 
33 Castells embasa a análise da globalização em fontes de dados e ideias do Relatório do 
Desenvolvimento Humano das Nações Unidas elaborado pelo PNUD (1999) e de instituições 
internacionais como Organização das Nações Unidas, o FMI, o Banco Mundial, a Organização 
Mundial do Comércio e a OCDE. 
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organizada, desenvolver interações entre pessoas e objetos de 
conhecimento, elaborar e socializar produções tendo em vista atingir 
determinados objetivos."   
                                                                                     (Almeida M.E.B, 2003)

A importância da informatização depois do surgimento das novas tecnologias foi ampliada 

com o surgimento da Educação a Distância no ensino superior e nas formações que se 

apresentam nos cursos de atualização profissional. Segundo Ladislaw Dowbor (2006), uma 

nova visão está entrando no universo da educação em que, além do currículo tradicional, os 

alunos devem conhecer e compreender a realidade na qual vivem e que serão chamados a 

participar como cidadãos e como profissionais. Assim, intensifica-se a relação entre escola e 

aprendizagem profissional por meio da tecnologia. Nesse sentido, Dowbor (2006) diz que 

nesse embalo do avanço tecnológico, vivencia-se um universo que se descortina com rapidez 

vertiginosa, e este será o universo do cotidiano das pessoas formadas atualmente. Para 

acompanhar esta demanda, as pessoas precisam utilizar os sistemas sem serem especialistas:  

A informação através da internet, de forma barata e precisa, inaugura uma 
nova era de comunicação de conhecimentos. Isto implica que de qualquer 
sala de aula ou residência, podem ser acessados dados de qualquer biblioteca 
do mundo, ou ainda que um conjunto de escolas pode transmitir informações 
científicas de uma para outra, ou de um conjunto de instituições regionais 
em redes educacionais articuladas.  Nesse contexto, as múltiplas mídias vêm 
integrar a imagem fixa ou animada, o som e o texto de maneira muito 
simples, ultrapassando a tradicional divisão entre a mensagem lida no livro, 
ouvida no rádio ou vista numa tela, envolvendo inclusive a possibilidade 
hoje de qualquer escola ter uma rádio comunitária, tornando-se um 
articulador local poderoso no plano do conhecimento. (...) Acabou-se o 
tempo em que o usuário tinha de aprender uma linguagem, ou simplesmente 
tinha que parar de pensar no problema do seu interesse científico para pensar 
no como manejar o computador. A geração dos programas ‘user-friendly’, 
ou seja ‘amigáveis’ do usuário, torna o processo pouco mais complicado que 
o da aprendizagem do uso da máquina de escrever, mas exige também uma 
mudança de atitudes frente ao conhecimento de forma geral, mudança 
cultural que esta sim é frequentemente complexa. 

(Dowbor, 2006, p.9).  

O uso das tecnologias acontece nos cursos a distância e na formação de profissionais. 

Cappelletti (2009) fez uma análise sobre a formação de gestores escolares para o uso das 

TICs, de 2004 a 2006, no Projeto Gestão Escolar e Tecnologias (um curso híbrido – 

presencial e a distância) e avaliou que, quanto ao uso do computador pelos gestores na escola, 

as ferramentas utilizadas no EAD foram de fundamental relevância: “houve uma ampliação 

dos recursos utilizados. No início foram apontados: o uso de planilhas eletrônicas, de 

Internet, e do processador de texto. No final do Curso foram acrescentados: a utilização de 
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softwares, listas de discussão e ambientes virtuais. Os indicadores quantitativos e 

qualitativos apontam para um aprimoramento no uso de ferramentas”. O relatório menciona 

que houve a realização de trabalhos on-line e a comunicação significativa com utilização de 

ferramentas do ambiente virtual. A relação que existe entre o uso das tecnologias a favor do 

aprendizado decorrente da incorporação das TICs na escola e a lógica que perpassa na relação 

das tecnologias e a inserção no mundo do trabalho remete às novas ocupações que se 

desenvolveram com o uso dessas tecnologias.  

Antigas funções específicas e valorizadas no mercado de trabalho foram sendo substituídas 

pelas tecnologias: por exemplo, no início dos anos 1980, antes da utilização dos recursos dos 

equipamentos tecnológicos da informatização nas formações profissionais, na indústria 

química têxtil, o acerto das cores nas receitas elaboradas em laboratório para a produção 

industrial era feito visualmente. Com o advento tecnológico dos softwares nos equipamentos 

tecnológicos chamados espectrofotômetros de emissão, os acertos visuais das cores nos 

laboratórios foram substituídos por essas novas tecnologias com real eficiência no processo 

produtivo. Assim, as inovações tecnológicas encontravam um fim para a resolução de 

problemas e iam paulatinamente substituindo ou incorporando antigos procedimentos, 

processos produtivos, funções antes ocupadas pelos sujeitos no mundo do trabalho o que 

levou à migração do trabalhador a outras áreas de atuação profissional, ou mesmo, a diversos 

segmentos do mercado de trabalho. Cursos de formação e qualificação de trabalhadores vêm, 

assim, resgatar essa parcela de profissionais e capacitá-los às novas funções que demandam 

no mercado minimizando a instabilidade no emprego. 

3.4 O mundo do trabalho, qualificação profissional e tecnologia

“Dizem que mais difícil do que adquirir novos conhecimentos é conseguir 
desprender-se dos velhos. Abandonar uma ideia supõe renunciar a uma 
parte de nosso pensamento – daquele que consideramos verdade durante 
muito tempo – e deixar-se fascinar pelo insólito. É nesta capacidade de 
fascinação que reside o gérmen do progresso”.  
                                                                                          (Moreno et al, 1999) 

Nesse processo de formação, um fator relevante e decisivo é a gestão pessoal. Os estudos 

apontam que em certos países, sobretudo em algumas empresas, há existência de uma 

transformação de práticas tayloristas e fordistas na gestão dos “recursos humanos” em direção 
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a um novo modelo de gestão que permita às empresas uma melhor adaptação a uma economia 

centrada no desafio do conhecimento. Assim em vez de ser uma crescente fragmentação do 

conteúdo das atividades, da hierarquia, da rigidez no processo de trabalho, abre-se a 

possibilidade de integração de múltiplas tarefas, da redução da hierarquia, da flexibilidade. 

Nesse sentido, Carvalho (2002) aponta:

Essa faceta busca mudanças significativas em termos de qualificação e 
fazem novas exigências ao sistema educacional. De acordo com estudos, a 
crescente exigência intelectual dos trabalhadores pressupõe velocidade de 
resposta, capacidade de abstração, decisão, e discernimento que só uma 
formação de natureza geral e específica poderia atender. Nesse sentido, a 
qualificação para o trabalhador que as empresas se incumbiram até então, já 
não é suficiente, e apenas o sistema de ensino terá que fazer frente a essas 
novas exigências. (...) é este pressuposto que coloca no centro do debate o 
questionamento da capacidade dos sistemas de ensino e de formação de 
fazer frente a essas demandas, uma vez que a conclusão é que o potencial 
técnico-econômico das novas tecnologias só pode ser realizado em sua 
plenitude, se ocorrerem concomitantemente mudanças sociais e 
institucionais nesses sistemas”  

(Carvalho, 2002, p.98). 

No caso dos cursos de formação implementados para capacitação do trabalhador, o currículo 

sofre influência direta das mudanças na produção, a qual, como afirma Kuenzer (1998), 

coloca em questão a construção de "uma nova proposta pedagógica de educação para os 

trabalhadores, que articula as capacidades de agir intelectualmente e pensar 

produtivamente” (Kuenzer, 1998, p.73). 

A mudança da relação capital & trabalho, empregador & empregado e as sérias alternâncias 

dos setores e atores econômicos impactam diretamente nos trabalhadores. Nos séculos 

anteriores os trabalhadores eram fiéis aos seus empregos e empregadores, atualmente a 

lealdade gira em torno da inserção no trabalho. Nos dias atuais, os trabalhadores precisam de 

uma formação no que se predispõem a executar, bem como ser possuidor de uma educação 

geral e contínua.  

Essa indispensabilidade foi constatada nos materiais didáticos dos anteriores cursos de 

capacitação pulverizados no interior do Estado de São Paulo antes da implantação do PEQ, a 

partir da análise do perfil do trabalhador e na demanda da procura e da oferta de empregos 

obtidos a partir dos estudos da SEADE e da CEPAM, em colaboração com a SERT, para a 

reconfiguração de seus antigos cursos de formação do trabalhador. Essa constatação 

ocasionou a reformatação dos atuais cursos de qualificação profissional, incluindo, entre 
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outros aspectos, a definição de uma carga horária média padrão e a elaboração de novos 

conteúdos e, por conseguinte, do material didático, que passou a focar mais diretamente a 

formação integral dos participantes, objeto de estudo aqui declarado. 

Quando falamos sobre os cursos de formação para promoção da inserção no trabalho, com 

consequente melhora na produtividade, para Castells, a característica principal do atual 

paradigma produtivo é o fato de que "a produção é gerada e a concorrência é feita em uma 

rede global de interação" (Castells, 2002, p.87), que possui como base as tecnologias da 

informação. Uma das propriedades essenciais do novo paradigma são as inovações 

permanentes, as quais  demandarão outro tipo de trabalhador. Enquanto para a execução das 

tarefas (mecânicas, repetitivas, sem iniciativa, participação e ausência de comunicação) 

realizadas no taylorismo a ênfase recaía nas habilidades manuais, no novo paradigma 

produtivo, conforme Kuenzer, a concepção tradicional de qualificação se amplia, "passando-

se a exigir o desenvolvimento da capacidade de educar-se permanentemente e das 

habilidades de trabalhar independentemente, de criar métodos para enfrentar situações não 

previstas, de contribuir originalmente para resolver problemas complexos" (Kuenzer, 1998, 

p.73), o que demandará do trabalhador uma participação mais ativa, ligada a suas capacidades 

intelectuais. 

3.5 A revolução da tecnologia da informação 

Como foi declarado, o objetivo central deste trabalho contempla a análise dos materiais em 

múltiplas mídias do programa PEQ. A criação de programas educacionais por meio de mídias 

– DVD está baseada em uma extensa rede de conhecimentos, envolvendo saberes acumulados 

ao longo da história das ciências e das tecnologias. Quando se trata de considerar o fenômeno 

da aprendizagem, fazendo utilização desse produto tecnológico, não é redundante enfatizar 

que os equipamentos em si não são capazes de produzir qualquer inovação em termos de 

novos conhecimentos. Por essa razão,  deverá ser necessariamente exigido um considerável 

engajamento pessoal nas situações de aprendizagem. Nesse sentido, Pais declara:  

No sentido estrito, nenhuma máquina pode produzir conhecimentos ou 
inteligência. Trata-se de um dispositivo que fornece ou processa dados, 
informações e outros registros, funcionando como uma matéria-prima que 
deverá ainda ser processada. É somente a partir da interpretação das 
informações veiculadas que se inicia o processo de elaboração do 
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conhecimento. Assim, os aparatos tecnológicos incidem na expansão das 
condições de desenvolver a inteligência.  

(Pais, 2008, p. 103). 

Para complementar, o autor aponta: “a caracterização de uma tecnologia 
como recurso didático depende de estratégias compatíveis com a natureza 
do instrumento e com a linguagem por ele viabilizada. O próprio 
computador, mesmo conectado a uma rede de informação, por si só, não 
oferece nenhuma garantia de ampliação do conhecimento”  
                                                                                                 (op. cit., p.104).  

Assim, a inserção dos novos recursos da informática na educação pressupõe uma competência 

pedagógica para a estruturação de objetivos, metodologias e conteúdos apropriados a esse 

novo instrumento, dando origem a uma vasta área de pesquisa educacional e possibilidade de 

aprendizagem na veiculação de conteúdos desenvolvidos nos cursos de formação, tais como o 

PEQ.  

3.6 A relevância dos materiais didáticos em múltiplas mídias em cursos de 

formação 

É relevante a reflexão sobre o que vem a ser o material em múltiplas mídias. Esse recurso 

pedagógico apresenta diferentes aspectos: além de ser uma produção cultural é, ao mesmo 

tempo, uma mercadoria colocada no mercado para atender um determinado interesse 

estratégico. É uma produção que tem uma ou mais pessoas em seu tratamento industrial antes 

de sua chegada às escolas, e, como produto de venda, deve ter atrativo comercial e 

pedagógico. A escolha do conteúdo não acontece de forma aleatória.  

Segundo Michael Apple, 

O conhecimento agora apresentado nas escolas já é uma escola feita a partir 
de um universo muito maior de conhecimento e princípios sociais 
disponíveis. É uma forma de capital cultural que vem de alguma parte, que 
frequentemente reflete as perspectivas e crenças de segmentos poderosos de 
nossa coletividade social. Em sua própria produção e disseminação como 
mercadoria pública e econômica – livros, DVDs, materiais, etc. é 
repetidamente filtrado por meio de comprometimentos ideológicos e 
econômicos.                             
                                                                                           (Apple,2006, p. 42) 
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O curso do PEQ tem, portanto, um fim social e foi desenvolvido com o objetivo de atingir o 

perfil do sujeito que está fora do mercado de trabalho, com pouca escolaridade, ou aquele que 

está em desenvolvimento pessoal e profissional, mas, sobretudo, os documentos institucionais 

da SERT declaram que o propósito maior é realizar transformações metodológicas na 

implantação do Programa Estadual de Qualificação no estado de São Paulo. 

Ao encontro dessa proposição, Morin relata que,  

Nenhuma técnica de comunicação, do telefone à Internet, traz por si mesma 
a compreensão e esta não pode ser quantificada. Educar para compreender 
uma disciplina determinada é uma coisa; educar para a compreensão humana 
é outra. Nela encontra-se a missão propriamente espiritual da educação: 
ensinar a compreensão entre as pessoas como condição e garantia da 
solidariedade intelectual e moral da humanidade  

(Morin, 2002, p.93).  

Essa premissa vem ao encontro do pressuposto de Paulo Freire (2003) da importância do 

papel do educador de sua tarefa docente de não apenas ensinar os conteúdos, mas também 

ensinar a “pensar certo”.  

Quanto aos recursos, dos materiais múltiplas mídias, como o site interativo, a mídia digital e o 

material impresso são importantes principalmente para propor situações que possibilitem 

interatividade com os cursistas e a conectividade do conteúdo dos textos com um conteúdo 

significativo. O material produzido para o curso deve ter coerência na opção metodológica, 

dos objetivos, dos conteúdos, das atividades e exercícios que possibilite desenvolver a 

passagem do senso comum para o nível científico. 

Para enfatizar essa ideia, Castells criou uma expressão de impacto ao que refere ao 

pensamento coletivo: “Torturar um corpo é bem menos eficaz do que moldar um pensamento. 

(...) é da comunicação que vêm as imagens, as informações, as opiniões e é por meio desses 

mecanismos de comunicação que a experiência é divulgada e transmitida ao coletivo/na 

coletividade” 34. Nesse sentido, para o desenvolvimento do curso de formação, trabalhar com 

as imagens dos DVDs são recursos importantes para fixar melhor o conteúdo durante a 

aprendizagem. Como todo trabalho de sala de aula, a utilização de mídias deve ser 

cuidadosamente elaborada e planejada em sua veiculação tanto no tocante a tempo, tema e 

                                           
34 Extraído do Seminário “Les médias entre les citoyens et le pouvoir” («A mídia entre os cidadãos e o 
poder»), organizado pelo Fórum Mundial da Política e a província de Veneza em San Servolo (Itália), 
em 23 e 24 de junho de 2006. (site  http://diplo.uol.com.br/2006-08,a1379  acessado em 15/12/09) 
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abordagem como no que se refere às atividades decorrentes das propostas para o programa 

PEQ.

3.7 Projeto PEQ: relevância social embasada por uma política pública? 

Na busca da superação tecnológica para a formação do trabalhador, os autores constantemente 

enfatizam ser a escola, com a imprescindível educação de qualidade, o meio para conquistar a 

formação exigida no mundo do trabalho, principalmente, aquela que busque um currículo com 

base na ciência e tecnologia. Em relação à formação de jovens e adultos na qualificação para 

o trabalho, Carvalho (2002), acena para o crescimento da demanda da escola, tanto pela 

“valorização da educação em relação ao conjunto dos direitos de cidadania”, quanto da 

“estratégia de inserção dos alunos no mercado de trabalho, para enfrentar um contexto 

produtivo em acelerada transformação, com escassas oportunidades de trabalho e crescente 

competitividade pelos postos de trabalho” (Carvalho, 2002, p. 5). 

Segundo o autor, essa questão não é simples e vem marcada pela contradição: 

Embora o aumento da escolaridade seja condição importante para o acesso ao mercado 
de trabalho, ele não é gerador de emprego, o que nos alerta para a necessária 
vinculação da educação com as demais políticas sociais. É preciso lembrar também, 
que a educação não ocorre só na escola e que por isso, a EJA, deve ser pensada, para 
além do processo de escolarização, valorizando processos e práticas de educação não 
escolar que ocorrem diuturnamente por este país a fora, que incluem iniciativas 
ligadas à qualificação profissional, desenvolvimento comunitário, atividades culturais 
entre outras, que têm se constituído em espaços privilegiados de democratização do 
conhecimento  

(Carvalho, 2002, p.5).  

Para tanto, segundo Venco (2008), “a análise das ações praticadas pela Secretaria do 

Emprego e Relações do Trabalho ao longo da história não podem ser feitas desvinculadas do 

contexto político e socioeconômico do país”. Nesse sentido, os pressupostos considerados 

para a redefinição do conjunto de premissas que definiram as novas diretrizes do programa 

com vistas à construção de cidadania plena para os trabalhadores excluídos do mercado de 

trabalho ratificam ações que buscam apresentar práticas que integrem uma visão 

transdisciplinar de educação, apreciando a valorização do saber acumulado do cursista 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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para, fundamentalmente, desenvolver o programa com uma proposta social e pedagógica 

ajustada ao seu público-alvo35.  

Nesse sentido, o Projeto PEQ conta com parcerias de instituições de significativo espetro 

social, que contribuem para a sustentação do programa que declara em suas metas o cunho 

social. Quanto a esse aspecto, as parcerias têm estrutura que possibilita exequibilidade exitosa 

na sua proposta, seja na qualificação pela capacitação dos professores do SENAI, do SESI, da 

estrutura operacional e da permeabilidade operacional do Centro Paula Souza, além do 

suporte editorial e midiático que se encontra sob o desenvolvimento e produção da Fundação 

Padre Anchieta. 

Considerando que numa sociedade em transformação permanente, como a nossa, em que 

inovações tecnológicas, novos processos produtivos e gerenciais são incorporados 

diariamente à vida das empresas e das organizações, é indispensável aprimorar cada vez mais 

as competências e habilidades dos trabalhadores. Ao abraçar essa iniciativa governamental 

como objeto de pesquisa para verificar se é um projeto relevante na capacitação do 

trabalhador, há duas questões que devem estar no bojo deste trabalho de pesquisa agregado a 

todos os pressupostos apresentados no objetivo.  

A primeira é fundamentalmente se o programa possibilita que o cursista que passou por 

quatro ou cinco empregos na informalidade se beneficie por um novo olhar para o mundo do 

trabalho e apreenda minimamente as habilidades necessárias para voltar ao mercado de 

trabalho, garantindo sua sustentabilidade em face do conjunto de modificações que vem 

ocorrendo no mundo do trabalho. É consenso que a entrada no mundo do trabalho não é tarefa 

fácil e cada vez mais as pessoas precisam desenvolver habilidades, competências e atitudes 

que as diferenciam dos demais e que as tornem competitivos e valorizados no mercado de 

trabalho. 

A segunda é verificar se é uma política pública. A escola e o sistema educacional não são as 

únicas responsáveis pela inserção do jovem no mercado de trabalho, mas ela não pode se 

omitir desta função preparatória. Da mesma forma que a escola não pode dispensar nenhuma 

tecnologia, mas integrá-la com novos procedimentos, levando a uma aprendizagem 

colaborativa, o curso PEQ precisa desenvolver estratégias de atuação para cumprir seu papel, 

                                           
35 s.m. segmento da sociedade com determinadas características em comum (idade, sexo, profissão, 
interesses, etc.) ao qual se dirige uma mensagem ou um conjunto de mensagens (Houaiss, 2001) 
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auxiliando no desvelamento de políticas sociais e criando mecanismos para auxiliar na 

compreensão e inserção ao mundo do trabalho.  

“Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo”, disse Arquimedes (c.287-

212 AC). O ponto de apoio são os recursos que a escola pode oferecer aos seus alunos, então, 

todo o resto ficará por conta da força das pessoas que passam pela experiência escolar e, a 

partir dela, aprimoram seus conhecimentos durante a vida. 

Nesse sentido, o programa da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho propõe 

promover pessoas no mercado atendendo programas sociais e econômicos do Estado de São 

Paulo. Para os alunos, o curso tem como um dos objetivos promover a mudança de atitude, 

tanto para o mercado de trabalho quanto em suas relações sociais, incluindo as familiares, 

com um currículo integrado ao cotidiano, a utilização das tecnologias e as discussões em 

grupo. O cotidiano precisa ser revelado além do senso comum para que ele seja transformado 

em conhecimento. Assim, essa pesquisa busca dados qualitativos que indiquem se o programa 

desenvolvido pela SERT fomenta no Estado de São Paulo uma política pública de educação 

para o trabalho e se pessoas e localidades são beneficiadas com melhor desempenho em suas 

atividades profissionais. A análise dos meios pedagógicos (livros, DVDs e site do programa) 

será um indicador fundamental nessa pesquisa. 

Para os professores, esse material tem como finalidade melhorar a compreensão e o 

enfrentamento da vida do trabalhador e de sua formação profissional. Os currículos 

enriquecidos com a experiência da interatividade docente em EJA e cursos de formação 

profissional também são significativos para uma boa parcela dos professores, pois abrem 

novas possibilidades docentes de mercado de trabalho. Materiais para adultos apresentam 

peculiaridades que devem ser consideradas em sua criação, para que possibilitem uma melhor 

leitura pelos cursistas e fluidez nas propostas curriculares. Esse aspecto é relevante na 

construção do material veiculado para ser trabalhado pelo professor.  

Segundo Almeida,  

Para aperfeiçoar a formação do professor, prover a escola com melhores 
equipamentos, receber o aluno não é função apenas da escola. Nada disso 
funcionará se não houver uma política geral de reconhecimento do trabalho 
do professor. E ela não se restringe ao pagamento de melhores salários. 
Pressupõe a participação de algumas secretarias e outras tantas políticas 
públicas que dão condição de cultura, de acesso a faculdades, de formação 
permanente, de acesso à tecnologia da comunicação, ao conhecimento. Tudo 
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deve fazer parte de uma cultura que apoiará o educador para que ele seja um 
bom professor 

(Almeida, 2010, p.50) 

Nesse sentido, a SERT, ao propor um curso com material em variadas mídias com conteúdo 

pertinente e relevante, deve considerar maior qualificação para o trabalho do professor. O 

material analisado pode apresentar contribuição, tanto na em relação ao ensino dos alunos 

cursistas, como na própria qualificação do profissional docente, por ocasião da elaboração de 

seu planejamento de curso. Esta é uma característica da qualidade do material. 
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CAPÍTULO IV

SURGIMENTO DO PEQ:  CRIAÇÃO E ANÁLISE DE UM CURSO DE 

FORMAÇÃO EM BUSCA DE QUALIDADE PARA O TRABALHADOR

“Um programa isolado de qualificação do trabalhador não garante sua 
inserção no mercado de trabalho, dessa forma, as ações conjuntas 
empreendem a intenção política com maiores possibilidades de êxito na 
empregabilidade”.

(Venco, 2008)

4.1 Por que a mídia no mundo do trabalho e esta secretaria? 

Neste momento da apresentação em tela, é relevante situar que as múltiplas 
mídias – materiais didáticos escritos e os DVDs - do programa PEQ 
estudado na pesquisa é um recorte do plantel das ações desta Secretaria do 
Emprego e Relações do Trabalho36, que por sua vez, é uma parte da 
estrutura do Governo do Estado de São Paulo para a acolhida social do 
cidadão trabalhador em São Paulo.

Em São Paulo, a SERT tem objetivos de promover a qualificação profissional de pessoas 

desenvolvendo as qualidades básicas exigidas pelo mercado para pessoas desempregadas e em 

situação precária de empregabilidade, com pouca capacitação e que não permanecem por 

muito tempo no emprego.  

Para tanto, a implantação da qualificação do trabalhador pela SERT utiliza as múltiplas 

mídias e se encontra imersa no caldo da tecnologia. A implantação efetiva depende da 

determinação de uma política pública que utiliza parcerias para viabilizar a demanda da oferta 

de cursos com qualidade. 

A respeito desse assunto, diante da pergunta: Que fazer para gerar empregos no Brasil?, o 

economista Márcio Pochmann37, (2003), responde: 

                                           
36 A pesquisa sobre a qualificação do trabalhador que é objeto de estudo desta dissertação contou com 
significativa contribuição do grupo técnico da SERT que disponibilizou documentos elaborados pela 
Secretaria, relevantes para consubstanciar o estudo sobre a proposta do projeto e sua historicidade.  
37 Márcio Pochmann é um economista brasileiro, mestre e doutor em economia pela Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp) com especialização em ciências políticas e em relações do trabalho. 
Pesquisador de temas relacionados à economia social, políticas públicas nas áreas de emprego, 
relações de trabalho, salário e sindicalismo do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho 



62

(...) para se criar mais e melhores empregos – ainda que não seja uma tarefa 
simples e imediata, deve-se (grifo nosso) (...) promover políticas de 
distribuição de renda que liberem recursos para os mais pobres (reforma 
tributária progressiva, reforma agrária, aumento de salário mínimo, expansão 
dos programas de micro-crédito e disseminação dos programas de 
transferência de renda), com aumento do gasto público em infra-estrutura e 
nos chamados serviços sociais, como saúde e educação, altamente 
empregadores, além de melhorarem as condições de vida”  
                                                                               (Estudos Avançados, 2003) 

O gasto público em serviços sociais, como os cursos de qualificação profissional, encontra-se 

dentro dos pressupostos anteriormente citados. Nesse mesmo estudo, Ignacy Sachs38 diz que 

“é essencial que o crescimento tenha uma alta densidade de empregos e para isto, deve-se 

buscar uma alta produtividade no núcleo modernizador da economia nacional com a 

expansão de ação direta sobre o bem estar da população sob a forma de redes públicas de 

serviço de base como educação, entre outros, que são geradores de grande número de 

emprego”. 

O curso de formação, entretanto, deve ter o saber da intencionalidade, conforme orienta 

Fernando Almeida:   

Ensinar a conhecer sistematicamente é uma tarefa do educador profissional 
(mesmo sabendo que todos os seres humanos têm tarefa e competência 
educativa). Elaborar intencionalmente novos projetos de ensino a partir dos 
saberes selecionados tem sido o desafio constante dos educadores 
profissionais. Tais saberes são os que os alunos já trazem de sua cultura e os 
selecionados da cultura universal. É nesse espaço que se constituem as 
profundas e duradouras áreas do conhecimento  

( Almeida, 2007, p.57) 

                                                                                                                                       
da Unicamp desde 1989, onde atuou como diretor executivo entre 1997 e 1998. Foi consultor do 
DIEESE (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos), do Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e organismos multilaterais das Nações 
Unidas, como a Organização Internacional do Trabalho (OIT). 
38 Ignacy Sachs (81), nascido na Polônia, mas naturalizado francês, possui uma estreita relação com o 
Brasil, aonde chegou com a família aos 14 anos. Graduou-se em Economia no Rio de Janeiro e fez 
doutorado na Escola de Economia da Universidade de Délhi. Titular a 30 anos da Escola de Altos 
Estudos em Ciências Sociais é considerado mundialmente como um dos maiores especialistas em 
desenvolvimento sustentável com a indicação, para o ano de 2008, ao Prêmio Nobel de Economia por 
sua concepção de desenvolvimento como uma combinação de crescimento econômico, aumento 
igualitário do bem-estar social e preservação ambiental. Trabalhou na organização da Primeira 
Conferência de Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas (ONU), a Estolcolmo-72, 
realizada na Suécia, e na Cúpula da Terra - mais conhecida como Rio-92. Com mais de vinte livros 
publicados, outra contribuição do professor e pesquisador foi ter participado, nos idos de 1970, da 
elaboração do conceito do termo ecodesenvolvimento que, tempos depois, passou a ser chamado de 
desenvolvimento sustentável. 
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Nesse sentido, Almeida (2007), complementa que “não se educa para qualquer coisa, educa-se 

para a liberdade, para a construção coletiva, para a comunicação, para o belo e não somente 

para o conhecimento como uma finalidade em si mesma” (op. cit. p.57). Por esse prisma, 

autores como Dowbor (2005), reconhecem que o desenvolvimento moderno necessita cada 

vez mais de pessoas informadas sobre a realidade onde vivem e trabalham da importância de 

conhecerem a origem ou as tradições culturais que constituíram a cidade onde se encontram e 

os desafios ambientais e os seus desequilíbrios sociais. (Cf Dowbor, 2005, p.30). Com base 

nos pressupostos apresentados pelos autores, resgataremos o mecanismo que desencadeou na 

SERT a necessidade de reconfigurar antigos cursos de formação profissional no Estado de 

São Paulo. 

4.2 Os programas da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho  

Para melhor entendimento das ações dos programas da SERT39, segue breve descrição de 

programas voltados ao trabalhador.  

• PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego: É um programa de auxílio 

desemprego que oferece renda, qualificação e trabalho, durante um período de nove 

meses, para indivíduos em situação de desemprego da Região Metropolitana de São Paulo 

e Cubatão.  

• Jovem Cidadão40: Programa Social do Governo do Estado de São Paulo, que em parcerias 

com empresas da iniciativa privada e sem fins lucrativos, tem o objetivo de facilitar a 

entrada de alunos das escolas estaduais no mundo do trabalho, através do estágio 

remunerado.  

• Time do Emprego: Tem o intuito de promover a orientação profissional e apoio ao 

trabalhador na busca de emprego. Os trabalhadores são dispostos em grupos em que se 

desenvolvem ações para possibilitar a participação em entrevistas, elaboração de 

currículo, postura adequada, etc. Estes grupos são denominados de “times” que se ajudam 

na busca pelo emprego, por meio de troca de experiências e auxílio mútuo.  

                                           
39 Informações detalhadas são encontradas no site  http://www.emprego.sp.gov.br/   
40Para saber mais informações, verifique no site www.meuprimeirotrabalho.sp.gov.br  
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• PADEF - Programa de Apoio à Pessoa com Deficiência: Nesse programa, a SERT 

estabelece parcerias com empresas para fornecimento de vagas às pessoas com deficiência 

interessadas em emprego. Objetiva proporcionar a obtenção e a manutenção do emprego, 

promover a qualificação profissional e atuar nas relações de trabalho para possibilitar a 

inserção no mercado e criar maiores oportunidades e profissional.  

4.3 Outras ações da SERT 

Com a finalidade de dar suporte aos programas, foi criado o Posto de Atendimento ao 

Trabalhador – PAT e a criação de programas de microcrédito como o Banco do Povo Paulista 

- BPP. Para ações estratégicas sobre a inserção no trabalho, conta com o sistema de 

informações sobre mercado de trabalho chamado SIM – Trabalho, um aplicativo Web que 

permite acompanhar a conjuntura e as perspectivas do mercado de trabalho nos municípios 

paulistas, com objetivo de auxiliar o estudo de expansão ou retração de vagas e ocupações nos 

municípios e regiões para traçar políticas estratégicas sobre oferta e demanda de força de 

trabalho local e regional nos municípios.  

Considerando-se que o nível geral de emprego em uma economia de mercado, encontra-se 

diretamente vinculado ao investimento do setor privado e aos dispêndios do governo 

(Pochmann,2008), a proposta explícita da SERT é oferecer intermediação gratuita entre 

candidatos e empregadores que disponibilizam vagas de emprego no Estado de São Paulo. 

Assim, promove a acessibilidade de emprego e intermediação entre candidatos e 

empregadores. 
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4.4 O desenvolvimento de ações que geraram a criação de um curso de 

formação do trabalhador a nível estadual 

O programa PEQ é uma alteração da matriz teórica do curso anterior chamado Aprendendo a 

Aprender41

Antes de sua criação, em 1995, o Ministério do Trabalho e Emprego implantou o Plano 

Nacional de Qualificação do Trabalhador – PLANFOR, de abrangência nacional. Em São 

Paulo, a SERT, inserida nesse processo, realiza convênios com várias instituições no Estado 

para a realização de formação profissional. Paralelamente a esses convênios, a secretaria 

promoveu um amplo seminário ocorrido em 1996 com representantes da educação, dos 

sindicatos, do patronato e do poder público, que teve como objetivo discutir novos caminhos 

para a educação profissional no Estado de São Paulo, a fim de enfrentar um novo cenário no 

mundo do trabalho que estava representado por uma reorganização produtiva acompanhada 

por altos índices de desemprego na segunda metade dos anos 1990. (Venco, 2008, p.15) 

Segundo a autora, a partir do seminário, surgiu o programa Aprendendo a Aprender, 

composto pelos seguintes projetos que, em cada um, contava com um conselho deliberativo: 

• Observatório do futuro do trabalho: análise do mercado de trabalho a fim de indicar os 

principais focos de contratação no Estado; 

• Habilidades básicas e de gestão: finalidade de discutir novas metodologias com 

articulação de conhecimentos específicos aos de formação integral; 

• Centro público de formação profissional: espaço de articulação da comunidade e 

elaboração e execução da formação integral do cursista. 

                                           
41 Foi o produto criado a partir de 1996, quando a SERT promove um amplo seminário convidando 
cerca de 500 pessoas representantes da educação, dos sindicatos, do patronato e do poder público, 
objetivando discutir novos caminhos para a educação profissional no Estado de São Paulo. Foram 
criados três projetos: - Observatório do futuro do trabalho, com o papel de analisar o mercado de 
trabalho de forma prospectiva indicando os principais focos de contratação de pessoal; Habilidades 
básicas, específicas e de gestão, cujo intuito era discutir novas metodologias de forma a articular os 
conhecimentos específicos aos de formação integral; e, Centro público de formação profissional, 
caracterizado pelo espaço de articulação da comunidade na elaboração e execução da formação 
profissional local. 
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A fim de ampliar o projeto da formação profissional com intervenção democrática da 

comunidade a partir das reflexões possibilitadas pelas análises do Observatório, foram 

realizados 83 experimentos disponibilizados para instituições executoras da formação 

profissional,42 com o intuito de, gradativamente, serem incorporados no PEQ. Esse trabalho 

de formação profissional teve uma descontinuidade no ano 2000, decorrente de limitação dos 

recursos e convênios ocasionados por alterações no PLANFOR, o que obrigou uma 

interrupção da política nacional.  

Segundo Venco (2008), essa política impactou na descontinuidade dos trabalhos dos 

programas de formação e se fez mais presente com a paralisação do Programa Aprendendo a 

Aprender. Esse período foi caracterizado por ações de forma desintegrada e pulverizada entre 

várias entidades executoras, sem a devida preocupação quanto à sua efetividade e com a 

realização de política de implementação de cursos de formação profissional que não atendiam 

às expectativas de demanda dos mercados de trabalho locais. Os cursos eram realizados por 

entidades com desigual capacidade técnica em termos de qualidade (Cf Venco, p.15). 

4.5 A caminhada para um curso de formação em busca de qualidade para o 

trabalhador 

Em 2007, houve uma retomada da SERT em busca de melhoria dos cursos de qualificação 

profissional, os quais apresentavam um quadro adverso, com as seguintes características: 

• Desconexão entre os cursos oferecidos e as reais necessidades do mercado de trabalho; 

• Gama de cursos ofertados por instituições sem reconhecimento na área de qualificação 

profissional; 

• Atividades de acompanhamento e supervisão com baixa efetividade; 

• Ausência de indicadores de processo e de resultados, bem como de prática sistemática de 

avaliação. 

Esse quadro adverso detectado na qualidade dos cursos apontado nos encontros promovidos 

pela secretaria foi avalizado por Márcio Pochmann, em 1998, no relatório para o Centro de 

                                           
42 Disponíveis em 17 livros publicados na página eletrônica da SERT 
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Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho sob o título: “Gestão das Políticas Públicas de 

Emprego e Renda no Estado de São Paulo” (ver anexo 3), com a seguinte apresentação: 

No Estado de São Paulo um processo intenso de reestruturação produtiva 
tem ocorrido, provocando a elevação das taxas de desemprego e a 
necessidade de reconversão profissional, dado que muitos setores estão se 
modernizando ou migrando para outras regiões. Além do que, demandam-se 
novos perfis profissionais diferentes dos vigentes até bem pouco tempo. Isso 
tem demandado ações do Poder Público no que se refere às políticas 
públicas: emprego, renda e formação profissional. No entanto, não há 
tradição nem do próprio Estado e nem da sociedade em focar estas ações. 
Assim, pretende-se produzir diagnósticos que identifiquem quais são as 
demandas por emprego e renda e formação profissional, permitindo com 
isso, focar os programas nas clientelas-alvo dos programas a cargo da SERT 
no sentido de tornar mais eficazes as políticas públicas voltadas ao mercado 
de trabalho no Estado de São Paulo. 

Esses indicativos diagnósticos favoreceram a estratégica para reformulação das diretrizes a 

favor de uma nova política de qualificação profissional por iniciativa da SERT. Essas 

diretrizes foram determinantes para reorientar um novo curso de formação para o Estado de 

São Paulo. 

Assim, em 2007 a Fundação SEADE43 (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados) e o 

Cepam44 (Fundação Prefeito Faria Lima) foram contratados para realizar uma ampla pesquisa 

a fim de caracterizar a Estrutura do Mercado e Tendências da situação ocupacional e 

diagnosticar as demandas de qualificação profissional no Estado de São Paulo. Os técnicos da 

Coordenadoria da SERT utilizaram essa pesquisa na elaboração do documento que deu 

suporte às ações para o desenvolvimento do programa PEQ. Esse contexto favoreceu a 

                                           
43 Fundada em 1978, é vinculada à Secretaria de Economia e Planejamento do Governo do Estado de 
São Paulo. Para os pesquisadores, essa fundação disponibiliza uma sala de consulta no centro de São 
Paulo e permite o acesso presencial às bases de dados e ao acervo de publicações da Fundação. O 
usuário conta com biblioteca, computadores e assessoria do corpo técnico da instituição para realizar 
suas pesquisas, podendo também encomendar tabulações especiais. É considerada, atualmente, um dos 
mais especializados centros nacionais de produção e disseminação de pesquisas, análises e estatísticas 
socioeconômicas e demográficas. Descendente da Repartição de Estatística e Arquivo do Estado. 
http://www.seade.gov.br
44 O nascimento do CEPAM começou com a criação da extinta Secretaria do Interior, em meados dos 
anos 60. Atualmente, promove oficinas de trabalho e a capacitação de milhares de pessoas em diversos 
programas relevantes do governo do Estado de São Paulo com a capacitação de Gestores Ambientais 
Municipais em sinergia com as diretrizes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, o treinamento de 
agentes municipais para melhorar a gestão do programa Bolsa-Família nos municípios paulistas, um 
amplo diagnóstico das demandas de emprego e trabalho em São Paulo, a implementação e melhoria do 
maior programa de micro-crédito do Estado – o Banco do Povo Paulista para estudos sobre 
Municípios. http://www.cepam.spág.gov.br/  



68

investigação das ocupações mais demandadas em cada localidade, bem como verificou as 

necessidades de qualificação a elas associadas, de modo a permitir uma sintonia entre os 

cursos e as vagas oferecidas, aproximando, de forma contínua, a oferta e a demanda por 

trabalho. Paralelamente, decidia-se pela reformatação dos cursos de qualificação profissional 

com sua reorganização e definição de carga horária média padrão para aplicação e a 

elaboração de uma nova concepção de material didático, mais voltado à formação integral dos 

participantes com complementaridade de dois campos de conhecimento: um relativo à 

ocupação profissional – denominado curso de habilidades específicas - e outro de formação 

geral – denominado curso de habilidades gerais45 (Cf Venco, 2008, p.19). 

4.6 O ponto de partida: A Caravana do Trabalho

A partir da reorientação para a aplicação de melhor formação profissional, iniciou-se uma 

campanha de sensibilização dos municípios paulistas e um diagnóstico em 645 municípios do 

Estado de São Paulo, o qual buscou informações na área do emprego. Isso permitiu obter 

indicativos essenciais para a implantação de cada curso. Nesse processo, nomeado de 

Caravana do Trabalho, foram realizadas oficinas de trabalho acompanhadas dos técnicos da 

Fundação SEADE e da Fundação Faria Lima – CEPAM em 90 municípios (ver figura 1) cuja 

população seria igual ou superior a 100 mil habitantes, ou ainda de relevância estratégica na 

micro-região46. Nessas oficinas foi discutida a situação do mercado de trabalho na localidade 

e levantou-se as necessidades de qualificação profissional, a fim de ofertar cursos do 

programa de qualificação que atendessem a cada demanda específica. 

Para compor o diagnóstico, tratou-se da captação de informações sobre o mercado de 

trabalho, com fontes tais como RAIS – Relação Anual de Informações Sociais e CAGED – 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. 

                                           
45 O lançamento dos novos materiais foi em agosto de 2008. Os participantes – cerca de 1500 alunos já 
usaram a cartilha até o final deste ano. O curso é composto por 160 horas – 40 horas para cada um dos 
temas trabalhados e os alunos recebem certificação em sua finalização. 

46 O critério que mais relevante para essa decisão, além das características populacionais dos 
municípios, foi sua representatividade regional em termos da concentração do PIB e da PEA46 no 
estado de São Paulo, respectivamente 83% e 73%. 
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Esse conjunto de informações deu base à composição do banco de dados SIM-Trabalho 

(Sistema de Informações Municipais da área de Trabalho47), que juntamente com os 

resultados da Caravana do Trabalho, orientaram a escolha dos cursos e dos municípios para a 

realização da qualificação profissional no biênio 2008-2009.  

FIGURA 1 

Diagnóstico do mercado de trabalho 
Oficinas

Número de Oficinas:        94

Municípios:                       89               

Participantes:               1.089

Municípios que sediaram oficinas para  levantamento das necessidades de 
cursos de qualificação - Estado de São Paulo – 2007

Fonte: II Congresso Consad de Gestão Pública,: Inovações na gestão do Programa Estadual de Qualificação 
Profissional do Estado de São Paulo, maio de 2009. (Cordeiro,2009) 

O planejamento resultou na elaboração de vários cursos de ocupação profissional (ver anexo 

4) e de estudos da capacidade de atendimento e incentivo à expansão das capacitações. Para a 

execução do projeto. Foram mobilizados 86 municípios com mais de 100 mil habitantes. 

Beneficiaram-se 26 mil trabalhadores em 66 cursos ofertados, com R$ 40 milhões de 

                                           
47 Estas informações estão disponíveis no site http://www.SEADE.gov.br/projetos/simtrabalho 
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investimento estadual48. A implementação do curso de qualificação do trabalhador foi 

concebida por um curso presencial e por mídias da web. 

4.7 O Público-alvo 

O curso do PEQ contempla 120 horas de conteúdos de formação geral, o que representa 60% 

do conteúdo. A opção pela formação integral do participante é embasada no diagnóstico que 

aponta um déficit educacional e lacunas de formação a partir dos 15 anos. (ver gráfico 5) 

GRÁFICO 5 

Definição do público alvo

População acima de 15 anos
sem ensino fundamental

Matemática Português

42%

Deficiência em conhecimentos básicos

Quanto maior a faixa etária, maior o passivo educacional

Fonte: PCV 2006 - Fundação Seade

Fundamental Incompleto

Fundamental Completo ou Médio Incompleto

Médio Completo ou Superior Incompleto

Superior Completo

75 anos ou mais

60 a 74 anos

45 a 59 anos

30 a 44 anos

15 a 29 anos

Total

0
%

20% 40% 60% 80% 100%

A focalização da política na elaboração do curso para o participante é explicitada por Venco 

(2009), do seguinte modo: 

A opção em priorizar o desenvolvimento deste tipo de conteúdo – embora 
contrariando a diretriz do Governo Federal de que as habilidades específicas 
componham 80% dos cursos de qualificação profissional – mostrou-se 
particularmente acertada à luz do diagnóstico elaborado no estado, o qual 
aponta a existência de um importante déficit educacional nas faixas etárias 

                                           
48 Fonte: II Congresso Consad de Gestão Pública;Painel 18 - O novo desenho da política pública de 
Qualificação Profissional no Estado de São Paulo;Texto: Inovações na gestão do Programa Estadual 
de Qualificação Profissional do Estado de São Paulo. 



71

acima de 15 anos. Ou seja, constatou-se, por meio das estatísticas oficiais, 
que a despeito da universalização da escolaridade presente na população 
mais jovem, recém inserida no mercado de trabalho, há, ainda, parcela 
expressiva da PEA que apresenta lacunas importantes de formação.  
Tal constatação permitiu priorizar, para fins de qualificação profissional, a 
população com menor escolaridade formal – com ensino fundamental 
incompleto – e que apresenta faixas etárias mais elevadas, qual seja entre 30 
e 59 anos.  

(Venco, 2009, p.18) 

Em estudo recente, a FUNDAP, detectou um perfil diferente do diagnóstico inicial para 

escolaridade de alunos frequentes no curso do PEQ: 

Segundo o estudo,  

O público participante do Programa apresentou escolaridade elevada: cerca 
de 6 em cada 10 alunos declararam ter ensino médio. O planejamento inicial 
do Programa bem como o diagnóstico do público preferencial a ser atendido 
pelo PEQ apontaram a premência de priorizar a população com menor 
escolaridade. Contudo aqueles com ensino fundamental completo ou 
incompleto participaram em menor número nos cursos profissionalizantes: 
21%”  

(op. cit, p.15). 

TABELA 2 

Distribuição dos alunos PEQ por grau de escolaridade (em %) 

Grau de Escolaridade % 

EJA – Alfabetização de Adultos (incompleto) * 

1º Grau / Ensino Fundamental - 1ª a 4ª (completo) 4 

1º Grau / Ensino Fundamental - 1ª a 4ª (incompleto) * 

1º Grau / Ensino Fundamental - 5ª a 8ª (completo) 9 

1º Grau / Ensino Fundamental - 5ª a 8ª (incompleto) 8 

2º Grau / Ensino Médio (completo) 58 

2º Grau / Ensino Médio (incompleto) 12 

3º Grau / Ensino Superior (completo) 3 

3º Grau / Ensino Superior (incompleto) 6 

Pós-Graduação (completo) * 

Pós-Graduação (incompleto) * 

Total 100 

* valores inferiores a 1%. Fonte: FUNDAP. Dinamização biográfica e inserção no 
mercado de trabalho: um estudo sobre os egressos do PEQ 2008, 2009.
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4.8 Escolha das parcerias: a capilaridade para abranger todo o estado de 

São Paulo para a execução do PEQ 

As dificuldades encontradas nos cursos de formação, em tempos anteriores, decorrentes da 

desigualdade técnica, em termos de qualidade tiveram um papel relevante na escolha das 

entidades parceiras para o desenvolvimento dos novos cursos de formação no Estado de São 

Paulo. O outro aspecto que pautou a decisão para estabelecer as parcerias foi a garantia da 

qualidade dos cursos, em termos didáticos, para que fosse mantida uma uniformidade 

metodológica e uma infra-estrutura que facilitasse as atividades de acompanhamento e 

supervisão das atividades pedagógicas e de caráter administrativo (Venco, 2009). 

Para essa viabilização, foram realizadas parcerias entre a SERT, a fundação Centro Paula 

Souza49 - CEETEPS, SENAC e SENAI. Outras instituições foram contratadas para oferecer o 

programa a portadores de necessidades especiais, como AVAPE50 e ADIVA.  

4.8.1 A parceria com a FUNDAP para habilitação das instituições, 

capacitação de formadores, supervisão e avaliação do PEQ. 

A Fundação do Desenvolvimento Administrativo – FUNDAP é uma parceria firmada com o 

objetivo de apoiar o processo de planejamento das ações de qualificação profissional e a 

definição de novas diretrizes. Após análise estrutural, reorientaram-se as atividades de 

qualificação profissional, tendo em vista alterar um quadro que apresentava características 

estruturais de desconexão entre os cursos oferecidos e as reais necessidades do mercado de 

trabalho, bem como a verificação de uma gama de cursos ofertados por instituições sem 

reconhecimento na área de qualificação profissional. Essa reorientação ocorreu pela 

                                           
49 O Centro Paula Souza iniciou suas atividades em 6 de outubro de 1969 decorrentes da necessidade 
de formação profissional para acompanhar a expansão industrial paulista. Atualmente, administra 157 
Escolas Técnicas (Etecs) e 46 Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais -- em funcionamento -- em 
131 cidades no Estado de São Paulo. 
50 Fundada por ex-funcionários da Volkswagen do Brasil,  em 1982, promove as competências das 
pessoas com deficiência  - do recém-nascido ao idoso - e a inclusão  por meio de programas e projetos 
sociais. Suas unidades de atendimento dispõem de recursos prediais e tecnológicos, e conta com 
equipes multidisciplinares especializadas. Site http://www.avape.com.br/portal/
Comprometida com a qualidade e a excelência dos serviços prestados, a AVAPE mantém intercâmbio 
com renomadas instituições nacionais e internacionais, visando à reciclagem e aperfeiçoamento de 
seus profissionais. 
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constatação de que, na gestão dos cursos oferecidos anteriormente, apuravam-se atividades de 

acompanhamento e supervisão com baixa efetividade ,não existiam indicadores de processo e 

de resultados, bem como não havia a prática sistemática de avaliação.  

Definidas as diretrizes para a implantação do PEQ nos anos de 2008-2010 e o planejamento 

dos cursos com elaboração do material, o passo seguinte foi a revalidação contratual e 

ampliação das atribuições da própria Fundap, no apoio dos processos de planejamento, 

habilitação das instituições de qualificação, capacitação de formadores, supervisão e avaliação 

PEQ. Contou-se também com a Prodesp, o que contribuiu no suporte para implantação e 

monitoramento da qualificação profissional e dos demais parceiros anteriormente 

mencionados para a veiculação dos cursos. 

Dessa forma, em 2008, a capacitação dos professores na metodologia do curso foi realizada 

em parceria com o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza-CEETEPS, 

SENAC e SENAI, com duração de 24 horas, na qual foi apresentado o material do curso com 

discussões sobre a abordagem metodológica. Como suportes pedagógicos, foram contratadas 

as instituições anteriormente mencionadas, especializadas em pessoas que apresentam algum 

tipo de restrição de mobilidade, visual ou auditiva, que demandam recursos especiais, como 

intérprete de Libras, apostilas em formato de Braille, etc. 

Resumidamente, após esse período inicial de reestruturação, foi estabelecido um programa de 

qualificação pautado na seguinte concepção: 

 Elaboração de um diagnóstico do mercado de trabalho e das reais 
necessidades de capacitação no Estado de São Paulo; desenvolver (grifo 
nosso) a reformatação dos cursos de qualificação profissional, incluindo, 
entre outros aspectos, a definição de uma carga horária média padrão para os 
cursos; e a elaboração de novos conteúdos e material didático, voltado à 
formação integral dos participantes  

(Venco, 2008, p. 16). 

Assim, a implantação do programa é oferecida aos municípios com expressiva PEA51 e 

estrutura para realização dos cursos e que possibilitem a estruturação de um sistema de 

acompanhamento e avaliação contínuos dos cursos. 

                                           
51 A partir dos estudos desta consultoria, estabeleceram-se metas de oferecer qualificação a 1% da 
PEA paulista (População Economicamente Ativa) – o equivalente a 180 mil trabalhadores 



74

Dando prosseguimento à avaliação do processo de qualificação, a FUNDAP, em um trabalho 

conjunto com a SERT, submeteu esse programa à avaliação do seu público-alvo, com o 

objetivo de identificar a inserção deste segmento no mercado de trabalho  formal ou informal 

dos alunos do PEQ.  Desse trabalho resultou o relatório apresentado em julho de 2009 sob o 

título Dinamização biográfica e inserção no mercado de trabalho: um estudo sobre os 

egressos do PEQ 2008, que é o resultado da pesquisa realizada junto aos alunos participantes 

do Programa Estadual de Qualificação.  

4.8.2 A parceria com a Fundação Padre Anchieta52 para o desenvolvimento 

do material didático 

Após o planejamento dos cursos a partir de 2007, o passo seguinte foi a contratação da 

parceria representada pela Fundação Padre Anchieta/TV Cultura com elaboração de material

didático e apoio à formação por meio de seu núcleo pedagógico que veio somar esforços aos 

demais parceiros anteriormente mencionados para a veiculação dos cursos. 

Na análise do material utilizado, a Fundação, por meio de seu Núcleo de Educação, verificou 

a necessidade de apresentar um novo material, uma nova roupagem e utilizar métodos 

condizentes com o momento atual. A análise também apontou que só materiais impressos não 

bastavam. Desses encontros foi acordada a criação de outras mídias – além do material 

impresso, a construção de um site e a elaboração de vídeos – abordando assuntos que 

percorrem desde a história do trabalho até atividades autônomas, caracterizando um novo 

curso, mais atrativo. 

                                                                                                                                       
desempregados ou em vias de perder seu posto de trabalho em três anos, sendo 30 mil em 2008, 60 mil 
em 2009 e 90 mil em 2010 
52 A Fundação Padre Anchieta - Centro Paulista de Rádio e TV Educativas, instituída pelo governo do 
Estado de São Paulo em 1967 é uma entidade de direito privado que goza de autonomia intelectual, 
política e administrativa. Custeada por dotações orçamentárias legalmente estabelecidas e recursos 
próprios obtidos junto à iniciativa privada, a Fundação Padre Anchieta mantém uma emissora de 
televisão de sinal aberto, a TV Cultura; uma emissora de TV a cabo por assinatura, a TV Rá-Tim-
Bum; e duas emissoras de rádio: a Cultura AM e a Cultura FM. As emissoras de sinal aberto da 
Fundação Padre Anchieta não são nem entidades governamentais, nem comerciais. São emissoras 
públicas cujo principal objetivo é oferecer à sociedade brasileira uma informação de interesse público 
e promover o aprimoramento educativo e cultural de telespectadores e ouvintes, visando a 
transformação qualitativa da sociedade. Para a fundação, os patrocínios e parcerias são a chave para 
garantir a criação, implantação e manutenção de novos projetos, sempre tendo como objetivo uma 
programação de alta qualidade. Essa filosofia a credenciou como parceira no programa PEQ.  
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Assim, foram desenvolvidos quatro livros didáticos, 15 vídeos, um videogame e um site

interativo para ser conectado ao portal da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho. 

Dessa maneira, Fonseca Jr relata esta experiência entre a SERT e a Fundação: 

Ao todo, foram quatro meses de estudos, negociação e trâmites de 
contratação e cinco meses de desenvolvimento de produtos O público-alvo 
era composto por trabalhadores de 18 a 40 anos, desempregados crônicos ou 
em empregos e trabalhos eventuais precários. A SERT disponibilizou uma 
equipe de três profissionais com dedicação prioritária para a gestão do 
projeto, tornando ágeis as análises e validações necessárias nas diversas 
etapas de produção. O conteúdo do material escrito, roteiro do videojogo e 
wireframe do site foram desenvolvidos por diferentes equipes, mas a direção 
geral do projeto de desenvolvimento dos materiais didáticos (grifo nosso) 
sempre esteve centralizada no Núcleo Cultura Educação, com a colaboração 
permanente da equipe da SERT.  

(Fonseca Jr, In Almeida, 2010, p.91). 

Para desenvolver o material, a Fundação Padre Anchieta, convocou um grupo de especialistas 

em educação e uma equipe de conteudistas. O novo curso seguiu um formato reelaborado por 

estudo de diagramação, seguindo temas e ilustrações que apoiam o entendimento do assunto, 

exercícios de conceitos e fixação, desta maneira vivenciada: 

Ao todo, mais de 80 pessoas estiveram trabalhando prioritariamente neste 
projeto, nos cinco meses de sua duração, além de outras tantas com 
participação mais pontual: especialistas nos conteúdos, pedagogos, diretores 
de vídeo, produtores, apresentadores, atores, operadores de câmera, 
cenografistas, sonorizadores, roteiristas, redatores, revisores, ilustradores, 
fotógrafos, arte-grafistas, webdenigners, programadores, sem falar em 
advogados, administradores, motoristas, enfim, um grande número de 
profissionais com diferentes especialidades cooperando para a construção da 
solução. (...) São decisões sobre os meios a serem usados – para que e como 
–, sobre a linguagem a ser desenvolvida nos materiais impressos, no site, e 
nos vídeos, além do modo de articulá-los, os tipos de atividades a serem 
realizadas pelos alunos em sala de aula, a forma de avaliação, até decisões 
sobre atores, locações e cenários, tipos de papel e acabamento, tipologia, 
iconografia, estilos de ilustração, capas, rótulos, identidade visual etc.  

(op. cit., p.92-93) 
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Os temas53 foram escolhidos pela Secretaria Estadual e abrangem conhecimentos gerais, 

comunicação e qualificação profissional, relacionamento interpessoal, desenvolvidos a partir 

de histórias e exemplos próximos da realidade do participante, possibilitando que se 

identifique com a história apresentada e tenha um aprendizado significativo para assim, poder 

enxergar a importância da aprendizagem para a sua vida. De acordo com o relato anterior, a 

parceria da SERT para o desenvolvimento dos materiais didáticos foi um projeto colaborativo, 

segundo Fonseca, “Isso foi possível porque, desde o princípio, a solução foi criada, planejada 

e produzida como uma visão do todo e com participação de todos os grupos de profissionais 

envolvidos”.  (op. cit, p.93). 

Como foi mencionado anteriormente, o curso é composto por quatro cadernos com quatro 

vídeos correspondentes, e mais um vídeo jogo.  Nesse sentido, é relevante o reconhecimento, 

pelo cursista, da linguagem utilizada no desenvolvimento do curso de 200 horas, no qual a 

linguagem e a abordagem dos conteúdos seja desenvolvida de maneira a não promover um 

rebaixamento do registro linguístico, mas sim, “promover um universo que reconhece a 

peculiaridade do público que se quer atingir, levando em conta suas características de 

escolaridade e de diversidade de origens sociais e mesmo regionais, (...) marca presente nos 

grupos de estudo” (Lima,2009, p.8). 

As parcerias envolvidas na execução da qualificação profissional que a SERT implantou 

visou a concentrar o desenvolvimento em algumas instituições tradicionais no processo 

educativo e que apresentam abrangência no Estado de São Paulo.  

                                           
53 São abordados 11 temas no programa PEQ. 
1. História do trabalho 
2. Como se preparar para o mercado de trabalho 
3. Aprender a aprender 
4. Uso da informação no dia-a-dia 
5. Cidadania, igualdade e inclusão 
6. Comunicar é preciso 
7. Fazendo contas 
8. ABC da informática 
9. Qual é o problema? 
10. Cooperação e competição: é possível escolher? 
11. Trabalhar por conta: um caminho possível. Disponível em :  http://www.peq.sp.gov.br/peq/
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4.9 A proposta de formação para a percepção da cidadania

Para a concepção do programa, a referência às competências, segundo Lima, “nasce no 

interior das empresas e visa conformar determinadas atitudes para atender às novas demandas 

do modelo produtivo” (Lima, 2009, pág. 6). O discurso da competência e da qualificação teve 

um debate forte nos anos 1990 e 2000. A abordagem das competências como relação social é 

muitas vezes apresentada como um direito do trabalhador, mas essa teve um grande peso a 

partir dos discursos emitidos pelas empresas que, face ao desemprego, desejavam a formação 

do trabalhador de forma que atendessem às suas necessidades da produção. Quanto a essa 

demanda do setor empresarial, o material do PEQ tem uma resposta contra essa questão das 

competências, porque traz como principal aspecto a formação integral do indivíduo nesse 

processo como um todo e não para a demanda produtiva que lida com a sazonalidade 

industrial.  

A respeito das competências relacionadas ao curso, 

“Há, nas proposições do PEQ, um espaço reservado ao desenvolvimento / 
aprendizagem de competências, mas essa abordagem é relativizada, na 
medida em que combinada com conteúdos que buscam, antes de qualquer 
coisa, trabalhar dentro de uma lógica de emancipação do trabalhador, e não 
de sua adaptação acrítica ao modelo de organização do trabalho” 
                                                                                              (Lima, 2009, p. 9) 

Os conteúdos desenvolvidos no programa visam a apresentar reflexões capazes de serem 

transpostas às decisões dos participantes, a fim de construir e aprimorar sua própria 

argumentação. 

Essa diretriz espelha Freire, que critica o pragmatismo e indaga:  

Por que não discutir com os alunos a realidade concreta a que se deva 
associar a disciplina cujo conteúdo se ensina, a realidade agressiva em que a 
violência é a constante e a convivência das pessoas é muito maior com a 
morte do que com a vida? Por que não estabelecer uma ‘intimidade’ entre os 
saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que eles 
têm como indivíduos? Por que não discutir as implicações políticas e 
ideológicas de um tal descaso dos dominantes pelas áreas pobres da cidade? 
A ética de classe embutida nesse descaso? Porque, dirá um educador 
racionariamente pragmático, a escola não tem nada a ver com isso. A escola 
não é partido. Ela tem que ensinar os conteúdos, transferi-los aos alunos. 
Aprendidos, estes operam por si mesmos  

(Freire, 2003, p. 30 ). 
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Nesse sentido, segundo Lima (2009), o curso foi concebido para oferecer impacto na vida dos 

participantes na construção de sua formação integral, quando diz: “a qualidade básica no PEQ 

é conceituada a partir da concepção de que os trabalhadores devem estar cada vez mais 

preparados para o exercício da cidadania e conscientes de seus direitos no mundo do trabalho, 

pautada na formação integral do indivíduo. O ingresso ou re-inserção no mercado de trabalho 

é apenas um dos ganhos daquele que participa do programa de qualificação, mas não o 

único”. 

Para a elaboração de um curso que efetivamente tenha as propostas emancipatórias e com 

adequação da linguagem para o perfil diagnosticado, isto reflete na composição do material 

didático que promova a aproximação com o trabalhador. 

4.10 Os materiais didáticos 

A análise que segue dos materiais didáticos do PEQ será feita à luz da metodologia e dos 

pressupostos contidos nos documentos da SERT, daqueles veiculados pela FUNDAP, 

Fundação Padre Anchieta e dos executores do Programa Estadual de Qualificação 

Profissional.  

Quando temos em mãos um caderno do trabalhador, ou assistimos a uma aula do vídeo que 

compõe o material didático do curso de qualificação do PEQ, muitas vezes não avaliamos o 

trabalho que ocorreu por traz dos “bastidores” para que esse material tenha sido realizado. 

Segundo o relato de Fonseca Jr. (In Almeida, 2010, p..92), mencionado anteriormente, para o 

desenvolvimento do material, definição do conteúdo, a criação do material escrito, o roteiro 

dos vídeos, do videojogo e a produção do site, houve o envolvimento de mais de 80 pessoas, 

além de suporte técnico de especialistas e consultores, o que envolveu um grande número de 

profissionais por cinco meses de duração. 
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4.11 A marca linguística do curso 

Na análise dos cadernos que segue, observou-se, em sua concepção, um linguajar que busca a 

estreita aproximação dos interlocutores, conforme explicita Lima, 2009, em documento 

apresentado no II CONSAD: 

Uma das marcas linguísticas mais fortes dos textos didáticos do material é a 
interlocução direta que se faz com o trabalhador que se encontra na sala de 
aula (...) principalmente chamando a atenção para a proximidade do tema 
que será desenvolvido com as suas possíveis vivências relacionadas ao 
assunto. A relação de aproximação que o material busca desenvolver com o 
aluno trabalhador também se dá pela quebra de situações mais formais, 
típicas de materiais institucionais, substituindo-as pelo uso de representações 
mais informais da realidade. 
                                                                                              (Lima, 2009, p.9).  

Nos cadernos, nos DVDs e no videojogo, a linguagem informal e a caracterização dos 

personagens foram criadas de forma a apresentar um panorama do trabalhador suburbano em 

busca de qualificação profissional e colocação no mercado de trabalho. Essa marca linguística 

aparece nas primeiras leituras do material. No Caderno do Trabalhador 1, por exemplo, no 

tema História do Trabalho, é proposta a seguinte atividade: 

A linguagem poética também é apresentada com a construção de temas do mundo do trabalho 

por meio de poetas populares, como Noel Rosa, integrando as mídias no contexto tecnológico, 

com a indicação de sites da Internet. 
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FIGURA 2  
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4.12 O material escrito

Não tenho caminho novo 
o que tenho de novo é o jeito de caminhar

Thiago de Mello 

Os cadernos são constituídos por quatro volumes – vol. 1; vol.2; vol.3 e vol.4, de capa dura e 

medidas de 19 x 26 cm tendo, em média, 110 páginas.

Em uma leitura criteriosa, verifica-se que os assuntos são abordados embasados em algumas 

pré-concepções diagnósticas, de inserção, com linguagem supostamente adequada às questões 

sobre preconceito, racismo, do papel da mulher na sociedade, valores familiares. Essa 

concepção pôde ser verificada nos documentos produzidos pela SERT: “esses temas (...) 

foram organizados em quatro livros, contendo textos conceituais articulados à proposta de 

realização de exercícios, construídos de forma a propiciar a participação oral e escrita, 

visando ampliar a desenvoltura no campo da comunicação e na percepção da cidadania” 

(Venco, 2008, p.17). 

As capas, assim como as ilustrações internas dos cadernos, estão impressas em tonalidades 

fortes, com imagens definidas.  O layout da formatação dos textos54 é de visualização “leve”, 

configurado na fonte Times New Roman, tamanho 12 e com 1,5 de espaçamento entre linhas.

Os cadernos apresentam diagramação com enquadramento e alinhamento de textos e imagens. 

Para o desenvolvimento de atividades, são reservados espaços adequados para as respostas no 

corpo do texto, na forma de tabelas e linhas, e espaços em branco para desenhos, dando-lhes 

características de livros “consumíveis”, nos quais podem ser escritos.  

Em sua linguagem, o texto “conversa” com o leitor, dirigindo-se ao aluno-cursista com 

linguagem mais intimistas como, por exemplo, a chamada na introdução de cada unidade: 

Caro(a) trabalhador(a);ou como nos títulos das unidades:  Você e o trabalho. O trabalho e 

você; E o que é essa tal de globalização? Minhas experiências de vida, e outros, sugerindo 

um diálogo com o leitor. 

                                           
54 As medidas citadas sobre o material impresso têm os valores aproximados, pois o documento 
original está sujeito a leves alterações no processo de impressão gráfica. 
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De fato, a construção do material apresenta uma linguagem pautada na importância da 

adequação. Segundo Lima, essa abordagem foi, segundo Lima (2009), 

pautada no reconhecimento do trabalhador como sujeito de direitos e nas 
suas peculiaridades (...) tendo-se optado pelo uso de um registro de 
linguagem que promovesse a apreensão dos conteúdos a partir da 
aproximação com o aluno trab 

alhador. (...) o registro linguístico no qual estão construídos os textos 
didáticos possui características próprias para dialogar com uma faixa de 
público afastada das práticas mais formais dos usos da linguagem; seja por 
não ter tido oportunidade de inserção ou permanência na escola; seja por ter 
se distanciado há muito do universo da escola regular – lugar de apreensão 
da linguagem formal por excelência. 

 (Lima, 2009, p.8). 

Exemplificando, no terceiro caderno, tema Comunicar é Preciso 

FIGURA 3  

A aproximação com o leitor é feita por meio de diálogo informal e por aconselhamento sendo 

considerada como uma abordagem assertiva na comunicação no ambiente do trabalho. A 

construção de texto com linguagem popular também é muito utilizado no material: 
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FIGURA 4  

Alguns conceitos arraigados pela população como a denominação de “pai dos burros” 

utilizada para os dicionários foram abordados, promovendo reflexões sobre a importância da 

leitura e da pesquisa e a elevação da estima pessoal. 

4.12.1 A carta de apresentação 

Este material didático foi elaborado para ser utilizado pelos 
trabalhadores e educadores em seus cursos ou oficinas de trabalho, 
trazendo, assim, subsídios para a construção de novos programas de 
capacitação, que focalizem a formação profissional, mas, sobretudo a 
humana

Secretário de Estado do Emprego e Relações do Trabalho, 
Guilerme Afif Domingos, In Caderno do Trabalhador, v.1-4.

Os quatro cadernos são organizados em 11 temas (ver Figura 5). Em cada tema, existe a 
divisão por Unidades.  
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FIGURA 5 

No inicio de cada caderno, antes do primeiro tema, são encontradas duas cartas introdutórias; 

a primeira, do Secretário de Estado do Emprego e Relações do Trabalho; a segunda, da 

Coordenadoria de Políticas de Emprego e Renda. 

Em ambas, a fala é dirigida ao cursista: Caro(a) trabalhador(a).  

Essa introdução tem a finalidade de parabenizar o trabalhador pela iniciativa de busca de um 

programa de qualificação profissional. Em seguida, explicita ao cursista que a SERT preparou 

o programa de qualificação em duas partes, sendo a primeira a qual chama de habilidades 

gerais, que trabalha as competências necessárias em qualquer ocupação55 e tem o material 

objeto de análise desta pesquisa (quatro cadernos, quatro DVDs e um jogo; um site). 

Na segunda parte do curso são trabalhadas as habilidades específicas, nas quais são 

desenvolvidos conteúdos específicos relacionados ao aprendizado de determinadas ocupações, 

escolhidos de acordo com as características de cada cidade56. No texto, é apresentada a 

organização dos cadernos57, com justificativa do coordenador pela escolha de cada tema.  

                                           
55 O termo “qualquer ocupação” torna mais amplo o que diz respeito à situação estritamente 
profissional e pode ser ampliado ao desenvolvimento da percepção da cidadania vivenciada no 
cotidiano do trabalhador. 
56 O programa de Qualificação Profissional do PEQ, as ocupações são oferecidas de acordo com as 
necessidades de cada município em acordo com análise das possibilidades de implantação com a 
SERT. Diferentemente do material didático de caráter único de habilidades gerais, até o final de 2009, 
término desta pesquisa de dissertação, a elaboração dos materiais didáticos de habilidades específicas 
do PEQ, era de responsabilidade das instituições executoras, nas unidades de ensino que adequavam o 
conteúdo às suas especificidades .  
57 Para ler a carta na íntegra, com descrição dos temas feitos pelo Coordenador de Políticas de 
Emprego e Renda, Juan Carlos Dans Sanchez, veja anexo 5. 



85

4.12.2 O início de cada tema. 

Ao serem iniciados os temas, encontra-se uma justificativa antes do início da unidade 1. No 

Caderno do Trabalhador Volume 1, o primeiro tema, História do Trabalho, declara no 

objetivo como o trabalho surgiu e faz um convite para um passeio pela história. 

Segundo a indicação na introdução do caderno, a História do trabalho pretende mostrar como 

surgiu o trabalho e como os homens foram se organizando para produzir suas riquezas ao 

longo da história. Então, convida o cursista a um passeio pela história. São 26 páginas com 

conteúdo específico sobre o trabalho apresentado sinteticamente. 

Na Unidade 1, propõe uma reflexão sobre o que é o trabalho, como modifica o ser humano. 

Pressupondo-se que o planejamento do professor inicie-se por este caderno, a primeira aula, 

nesta unidade, propõe duas atividades com a seguinte dinâmica: 

1. Forme um grupo de cinco pessoas e conversem sobre como o trabalho pode modificar 

o ser humano. 

2. Depois de conversar com seus colegas, faça em seu caderno uma redação, um texto 

seu sobre o tema: Como o trabalho modifica o ser humano? 

O recurso que propõe a interação entre os cursistas em sala, desenvolve-se durante todos os 

outros cadernos com sugestões de atividade como, por exemplo: 

Escreva com suas palavras a conclusão do grupo (Caderno 1, pág.26); Vamos refletir 

sobre alguns aspectos (Caderno 2, pág.16); Agora, compare a forma como você pontuou o 

texto com a de dois colegas. Vocês pontuaram da mesma forma? (Caderno 3, pág.38); 

Forme um grupo diferente do anterior com três ou quatro pessoas para realizar esta 

atividade (Caderno 4, p.. 69). 

As atividades que contemplem interatividade, discussão, argumentação, escrita, possibilita um 

ambiente socializado que pode favorecer o aprendizado. Essa decisão pedagógica vem ao 

encontro dos temas importantes, segundo os alunos egressos do PEQ, que facilitam a leitura e 

escrita, a organização, a interatividade: Portfólio, Comunicar é preciso, Aprender a 

aprender.(Gráfico 6) 
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GRÁFICO 6 

Gráfico 24- Temas que mais contribuíram para a formação, segundo a percepção dos alunos do PEQ 
(em %) . In FUNDAP, 2009, pág.36. 

4.12.3 Os cadernos do trabalhador 

Caderno do Trabalhador, Volume 1 

Descrição dos conteúdos dos cadernos: 

Apresenta dois temas, denominados História do trabalho e Como se preparar para o 

mercado de trabalho com 97 páginas. 

 O primeiro tema apresenta sucintamente assuntos trabalhados no ensino médio, como as 

Revoluções Industriais, a industrialização no Brasil, o papel das mulheres nas indústrias e a 

globalização. Em relação aos demais temas do curso, esse se apresenta mais conteudista, ou 

pragmático. É possível que em decorrência dessa característica, História do trabalho não foi 

eleito como o mais importante na contribuição para a formação dos cursistas (9%), segundo 

suas próprias percepções. Quanto a este aspecto, a análise feita pela FUNDAP foi a seguinte:  

História do Trabalho também foi considerado um tema pouco importante.  
Tal como ocorreu com Informática, 17% dos egressos consideraram este 
tema como o “menos importante” para a formação, o que pode indicar, por 
um lado, uma desvinculação do conteúdo às aulas propriamente ditas; e, por 
outro, a não percepção da importância de temas desta natureza para sua 
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formação integral; ou, ainda, pela premência por saberes mais pragmáticos, 
atrelados às ocupações. 
                                                                                  (FUNDAP, 2009, pág.38) 

No tema Como se preparar para o mercado de trabalho, a abordagem no material é um leque 

de conteúdos, que convergem a uma formação sobre as mínimas competências necessárias 

requeridas ao candidato à obtenção de emprego.   

A unidade 1 propõe atividades de cunho pessoais, como, por exemplo, Fatos importantes em 

minha vida; Minhas experiências de vida; Quadro de habilidades e competências (pessoais); 

Plano para melhorar minhas habilidades e competências. A opção por apresentar o filósofo 

Gardner que, em suas pesquisas, apresentou interesse nas relações sociais, na sociologia e 

antropologia, consubstancia a coerência com a linha de trabalho até aqui apresentada nas 

propostas do curso do PEQ. 

Os conteúdos sobre as habilidades e competências são muito discutidos não só nas 

elaborações de matrizes curriculares, mas são grafados em tintas fortes quando sugerem que 

“nasce no interior das empresas e visa conformar determinadas atitudes para atender às novas 

demandas do modelo produtivo” (Lima, 2009, p.6), porém, numa leitura mais atenta podemos 

perceber que, de acordo com Lima, 2009, no PEQ, “essa abordagem é relativizada, na medida 

em que combinada com conteúdos que buscam, antes de qualquer coisa, trabalhar dentro de 

uma lógica de emancipação do trabalhador, e não de sua adaptação acrítica ao modelo de 

organização do trabalho” (op. cit., p.7). Isso pode ser verificado pelas atividades em que são 

utilizadas associações sobre inteligências múltiplas e competências (Caderno 1, Unidade 1, 

exercício 4, pág.55),  procurando abordar conhecimentos teóricos e técnicos. 

Na Unidade 2, o conceito e a elaboração de portfólio mostram-se bem atuais e pertinentes, 

sendo uma ferramenta utilizada nos cursos de EAD para organização e avaliação dos alunos. 

É uma proposta que tráz uma ferramenta interessante para elaboração de currículos, assunto 

que parece ser o pano de fundo desse tema. A ênfase dada a esse recurso pode ser verificada 

na pesquisa da FUNDAP, que personaliza esta unidade denominando-a por “Portfólio” nos 

questionários aplicados, sendo reconhecida pelos alunos. 

Para finalizar esse caderno, as unidades 3 e 4 orientam o cursista a elaborar roteiro para 

obtenção de emprego e para a entrevista de seleção. Esse assunto é tratado com seriedade no 
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mercado de trabalho por empresas especializadas em serviços de “formação de candidatos a 

uma vaga de emprego”, facilmente encontradas na internet e sua proposição também parece 

ser  relevante nesse contexto. As atividades apresentam situações problema para reflexões que 

possibilitam a leitura e escrita do texto, além de possibilitar a argumentação para solução dos 

problemas. (Unidade 3, exercício 1, p.72; texto não assinado). A orientação para algumas 

dicas importantes durante as entrevistas podem auxiliar o cursista na obtenção pelo emprego. 

As recomendações finais desse caderno são exemplos de atividades extras que enriquecem o 

trabalho desenvolvido, pois há a indicação de títulos de filmes que tratam de assuntos 

relativos a superação de dificuldades e descoberta de novos caminhos. 

Caderno do Trabalhador, Volume 2 

O Caderno 2 apresenta os temas nos quais os alunos consideram de mais fácil compreensão58, 

que são denominados: Aprender a aprender, O uso da informação no dia a dia e Cidadania, 

igualdade e inclusão com 95 páginas. 

O primeiro tema é constituído por 16 páginas (o menor número de páginas). Nesse tema, o 

aluno é apresentado à noção de “rede”, ou do saber não compartimentado, que vem na esteira 

das principais ideias que permeiam a educação formativa holística e integral, ou mais humana. 

Nessa unidade, também existe coerência à metodologia porque, “além de se mostrar adequada 

às necessidades de um público com baixa escolaridade formal, constitui-se como uma crítica 

às formas de pensar a qualificação profissional a partir da flexibilização do trabalho” (Lima, 

2009, pág. 5).  As atividades 3 e 4 da unidade 1 apresentam o estímulo ao aprendizado para 

cursistas que ainda estão com baixa auto-estima por se considerarem “fora do tempo de 

estudo” e não enxergam as possibilidades reais de uma formação de qualificação profissional. 

A unidade 2, indica endereços na internet para aperfeiçoamento pessoal e sugere a formação 

continuada em escolas profissionalizantes59.  

O tema O uso da informação no dia a dia apresenta no texto da unidade 1 as diferentes 

formas de transmitir informações e a utilização do dicionário. Na unidade 2, há a informação 

                                           
58 Considerando que na pesquisa, para a pergunta: “Distribuição dos alunos PEQ, segundo percepção 
dos temas de mais difícil compreensão (em%)”, a resposta foi a seguinte: Aprender a 
aprender,(4%) O uso da informação no dia a dia (2%) e Cidadania, igualdade e inclusão
(2%).
59 Em sua bibliografia uma observação interessante (sic) para o perfil do cursista leitor: a indicação do 
livro Canadian Steel and Employment Congress. Prior learning assessment and recognition. Toronto: 
CTSEC, 1990.  
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midiática e o desenvolvimento da tecnologia, que é um assunto bem amplo e desenvolvido em 

blocos de conteúdos em textos. Nesse tema, são 6 páginas contínuas sobre informação e 

desenvolvimento – páginas 36 a 41 –, e a proposição de uma atividade que requer a 

interpretação de  um texto e outra com pesquisa do significado de palavras no dicionário. Na 

unidade 3, são apresentadas tabelas e as diferentes maneiras de compreender informações, 

como diferentes tipos de gráficos – “pizza”, de linha, de barras ou colunas. Parece que o 

assunto é “esgotado” em suas possibilidades nessas unidades sobre este tema. A importância 

do uso correto da informação, porém, não é um tema que os alunos consideram importante 

para sua formação em relação aos outros contidos no material. (ver tabela 3) 

TABELA 3 

Temas Primeiro 
Lugar 

Segundo 
Lugar 

Terceiro 
Lugar 

Como se preparar para o mercado de trabalho 
(Portfólio) 

25 15 10 

Comunicar é preciso 15 13 12 

Aprendendo a aprender 11 12 11 

Trabalhar por conta própria: um caminho 
possível?

10 9 9 

Cooperação e competição: é possível 
escolher?

10 9 0 

História do trabalho 9 6 7 

Cidadania, igualdade e inclusão 5 9 1 

ABC da informática 5 8 0 

Informação no dia-a-dia 5 9 10 

Fazendo contas 4 6 6 

Qual é o problema? 2 4 5 

Distribuição dos alunos PEQ, segundo percepção dos temas mais importantes para a sua formação 
(em%). In FUNDAP, 2009, pág.38) 

 O fato de considerarem esse assunto um dos mais fáceis – apenas 2% de dificuldade de 

compreensão, o assunto pode não ter representado um desafio a ser superado.   

O Tema Cidadania, igualdade e inclusão, diz em sua apresentação que “o trabalho não é 

apenas uma forma de ganharmos a vida, mas também de conhecermos pessoas, de termos 

amigos, enfim, de nos integrarmos à sociedade. As primeiras atividades propõem reflexões 

sobre o tema e que tem relação com o trabalho. Em seguida, são apresentados vários conceitos 

em negrito com suas respectivas definições. Apresenta noções sobre valores como a 

diversidade, os objetivos e desejos pessoais, o convívio em grupo e os direitos na sociedade. 
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A unidade 2 propõe discussão sobre o que é cultura, as relações sociais e para finalizar o 

tema, na unidade 3, é a apresentação de cidadania em sua concepção filosófica e sobre a 

cidadania no Brasil.  

Caderno do Trabalhador, Volume 3

Os temas são: Comunicar é preciso, Fazendo as contas e ABC da informática; 124 páginas. 

Ao considerarmos os indicativos da pesquisa sobre os alunos egressos do PEQ, este é o 

caderno em que o professor tem que se “debruçar” sobre o processo pedagógico e utilizar os 

recursos da boa didática para desenvolver o conteúdo. Segundo a pesquisa, estão 

contemplados no caderno os dois temas top na lista daqueles de mais difícil compreensão (ver 

tabela 4): 

TABELA 4 

Temas de mais difícil compreensão (em %) % 

Fazendo contas 22% 

ABC da informática 17% 

Distribuição dos alunos PEQ, segundo percepção dos temas de mais difícil compreensão (em%). 
(parcial) (Venco, 2009, p. 39) 

Por outro lado, os temas considerados de difícil compreensão, são também, segundo a 

percepção desses alunos, os menos importantes (ver tabela 5) 

TABELA 5 

Temas Primeiro 
Lugar

Segundo 
Lugar

Terceiro 
Lugar

ABC da informática 5 8 0 

Informação no dia-a-dia 5 9 10 

Fazendo contas 4 6 6 

Qual é o problema? 2 4 5 

Distribuição dos alunos PEQ, segundo percepção dos temas mais importantes para a sua formação 
(em%). (parcial) (Venco, 2009, p. 38) 

Quanto a esse dado, o relatório da FUNDAP aponta:  

Em relação aos temas considerados menos importantes para a formação 
chama a atenção o dado relativo à informática, citado por 17% dos egressos, 
o que revela que as aulas de informática não têm conseguido atender a 
expectativa dos alunos, por razões que devem ser melhor exploradas 
conjuntamente às executoras no planejamento do Programa.  

(Venco, 2009, p..38). 
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Os dados nos mostram as tendências a respeito dos egressos, mas vale considerar que no 

quesito informática, a experiência dos cursistas apresenta uma base de conhecimento bastante 

heterogênea com relação ao acesso às tecnologias. Há também o fator relevante que é a 

dificuldade dos próprios monitores em lidar com alguns dos conteúdos de forma mais 

aprofundada. No mercado, a informática e a utilização da matemática “são conteúdos muito 

demandados pelos egressos em virtude da premência da busca por uma atividade produtiva, 

essencial no contexto da sociedade de consumo em que vivemos”. (op. cit, p.. 37). 

O tema Comunicar é preciso “apresenta um conjunto de ferramentas no campo da linguagem 

que têm como objetivo reforçar suas habilidades de falar, escrever, ler, ouvir e se comunicar 

mesmo sem o uso de palavras” (Caderno do Trabalhador, vol.3, introdução).  O material trata 

da linguagem falada e escrita, resgatando a poesia, novamente fazendo referências aos 

cancioneiros e poetas populares com pouca escolaridade formal que venceram o preconceito 

fazendo versos e tendo reconhecimento público, como o renomado poeta Patativa de Assaré 

(Atividade 3, pág.15). Esse tema apresenta diferentes recursos de comunicação e escrita, com 

proposição de várias atividades – são 7 atividades para a unidade 1. A unidade 2 desenvolve o 

conteúdo com interpretação de textos, exercícios sobre argumentação e também com 

abordagem dos gêneros de discurso, como cheques, recibos, mensagens, carta de reclamação, 

carta de solicitação de emprego60 e pontuação. Neste tema, há muita proposição de atividades 

com elaboração de textos argumentativos para elaboração pelos cursistas. 

No tema Fazendo contas, a unidade 1 inicia-se com a pergunta: Quem tem medo da 

matemática? Percebe-se que a pergunta visa desmistificar a resistência de alguns cursistas por 

essa área de conhecimentos. O material apresenta os conteúdos que se encontram nos livros 

didáticos de ensino fundamental nos anos mais avançados, tais como: conceitos básicos sobre 

os número inteiros, grandezas e unidades de medida, unidades de medida de massa, medida de 

área, medidas de comprimento. Este material tem sua especificidade peculiar, a linguagem é 

técnica e, se olharmos criteriosamente, muito se assemelha aos conteúdos de um curso regular 

de ensino fundamental, com um esforço de seus elaboradores em torná-lo o mais “acessível” 

ao cursista e com linguagem que apresente alguma proposição próxima à linguagem 

humanizadora dos demais temas, como, por exemplo, propostas de exercícios 

                                           
60 Esta atividade, é complementar ao assunto desenvolvido no caderno 1, Como se preparar para o 
mercado de trabalho, que elabora o currículo a partir do portfólio pessoal 
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contextualizando as situações – Vamos preparar um bolo?; Como usar a calculadora; cálculo 

de grandeza de área tomando como medida um anúncio de jornal (o assunto dos classificados 

é pertinente ao perfil de trabalhador, dizem respeito a serviços de mão-de-obra, reformas, 

materiais de construção, etc.). O tema, considerado aquele de mais difícil compreensão por 

22% dos alunos egressos, também é considerado o que menos pode favorecê-lo. 

Diferentemente do tema que o favorece na elaboração de currículos e entrevistas, é possível 

que esses alunos não vejam aplicação premente dos conteúdos desse tema para na obtenção de 

emprego. 

O tema ABC da informática apresenta conteúdos de caráter técnico. Esse tema pode ser 

favorecido em salas de informática onde tenha o equipamento para ser manipulado. Se esta 

não é a condição das salas oferecidas pelas parceiras executoras, pode-se tornar mais 

dificultoso o desenvolvimento desses conteúdos. Por outro lado, a heterogeneidade dos 

usuários dos recursos da informática é sabidamente presente nas turmas escolares, 

principalmente nas faixas etárias maiores. Enquanto algumas pessoas transitam facilmente 

pela tecnologia da informática, incluindo os nativos digitais61, outros, encontram difícil 

acesso, incluindo-se nesse aspecto, alguns professores. 

O título desse tema é pertinente: ABC da informática. A opção pelo conteúdo foi pelas 

primeiras letras sobre a informatização, inicia informando sobre os componentes básicos do 

computador, tais como o hardware, a CPU, explicação sobre as memórias, o que é um 

teclado, monitor. Na unidade 2, o conteúdo assemelha-se a um manual de utilização. A 

heterogeneidade dos cursistas obriga, neste tema, a uma decisão pedagógica: a inclusão 

daqueles distantes da tecnologia digital com conteúdos de terminologia básica. Quanto a essa 

possibilidade, Formiga diz, “em educação, assim como na economia, a dificuldade ou a 

‘armadilha terminológica’ está sempre presente, pois as pessoas em diferentes estágios da 

vida – da infância à maturidade – escutam, utilizam e participam de atividades educativas.”. 

Complementa com dizeres que estão de acordo com a realidade do conteúdo desse tema: 

“assim, para a maioria, a terminologia representa normalmente um perigo e uma dificuldade 

de compreensão. Se isso é um fato inconteste na educação geral, à medida que se afasta do 

                                           
61 São denominados nativos digitais, as pessoas nascidas a partir de 1994. A expressão foi cunhada por 
Marc Prensky para designar os jovens de até 25 anos que já se apropriou dos meios digitais, e agora se 
comunica, se informa, age e até pensa de forma diferente. Essa geração representa até 50% da 
população ativa. (Monteiro, 2009) site http://oglobo.globo.com/tecnologia/mat/2009/05/18/nativos-
digitais-ja-estao-dominando-mundo-transformando-forma-como-ser-humano-se-comunica-
755911408.asp (acessado em 10/02/2010) 
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geral para o específico, torna-se uma dificuldade crescente” (Formiga, M. A terminologia da 

EAD; In Litto, 2009, pág.39). 

Essa heterogeneidade pode ser corroborada pela distribuição equitativa das faixas etárias dos 

egressos do PEQ (ver tabela 6). 

TABELA 6 

 Intervalos etários % 

De 16 a 24 anos 30 

De 25 a 29 anos 16 

De 30 a 39 anos 24 

De 40 a 49 anos 19 

De 50 a 59 anos 10 

60 anos e mais 1 

Total 100 

Distribuição dos alunos PEQ por intervalos etários (em %). Venco, 2009, p.12 

Caderno do Trabalhador, Volume 4

Os temas Qual é o problema?, Cooperação e competição: é possível escolher? e Trabalhar 

por conta própria: um caminho possível; 137 páginas. 

No tema Qual é o problema? a proposição de resolução de problemas do dia a dia das pessoas 

promove o desenvolvimento de competências facilitadoras para a qualificação daquele que 

busca a adaptação à sociedade e a inter-relação pessoal exigida no ambiente profissional. 

São propostas várias atividades lúdicas, com resgate de jogos que muitos cursistas 

supostamente já vivenciaram na infância (quem não brincou de Telefone sem fio?). A 

interatividade possibilita não somente a “formação técnica, mas também suas qualificações 

tácitas, baseadas nos valores no interior da: família, escola, igreja e outras instituições”

(Venco, 2008, pág.11).  

Este tema requer atenção e concentração, na leitura das instruções, entretanto, o grau de 

dificuldade que os alunos declaram sobre os temas, não o contempla como um de mais difícil 

compreensão. Isto pode sugerir que, sendo um dos últimos temas do curso, tenha havido uma 



94

evolução nas competências relacionadas à leitura e interpretação de textos. O jogo 3 Troca de 

bilhetes apresenta situações reais para apresentação e resolução de problemas. Esse recurso 

pedagógico pode promover nos alunos os “processos de reflexão e crítica sobre a realidade” a 

fim de “preparar cidadãos e cidadãs para compreender, julgar e intervir em sua comunidade, 

de uma forma responsável, justa, solidária e democrática” (Santomé, 1998; In Venco, 

2009,p.6). 

O tema Cooperação e competição: é possível escolher? trata de um assunto fundamental n as 

relações de trabalho: o relacionamento entre as pessoas. 

Inicia a unidade com o exemplo clássico sobre cooperação solidária, participação, harmonia 

nas relações e um comando assertivo, ao apresentar a imagem de uma orquestra. A própria 

estrutura de uma orquestra pode propiciar outro conteúdo, a liderança e suas várias formas. O 

recurso da leitura com a interpretação de textos permeia todo o material didático. Neste tema, 

é disponibilizado um texto de muita sensibilidade demonstrada por seu autor em sua narrativa 

sobre um trabalhador que foi despedido. (Atividade 3, pág. 76). A qualidade na escolha dos 

textos tem um papel significativo no contexto político e pedagógico para o desenvolvimento 

das aulas. A escolha desse conteúdo supostamente tem como pano de fundo a colaboração e o 

estabelecimento de uma dinâmica de confiança, competências necessárias a alunos que se 

encontram por algum tempo longe do convívio social e dos bancos escolares, não tendo 

maiores oportunidades de conviver solidariamente, um pressuposto assertivo para a conduta 

rumo à empregabilidade. 

Para finalizar, no tema Trabalhar por conta própria: um caminho possível, o texto 

introdutório apresenta a importância do planejamento, da elaboração de um plano de negócio, 

o entendimento das Leis trabalhistas (CLT) e, para ser coerente com os módulos anteriores, 

aconselha ao cursista que pretende desenvolver sua autonomia, a “desenvolver atividades 

ligadas ao trabalho em equipe e ao exercício da cidadania, analisando seu papel em seu grupo 

social e na coletividade para a melhoria das condições de vida da comunidade em que vive” 

(Introdução, pág.90). 

Neste tema, os conteúdos são sucintamente apresentados em 6 unidades curtas, contendo de 

uma a duas atividades sobre os assuntos A capacidade de gerenciar o próprio negócio; O 
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cenário econômico e os caminhos possíveis; Descobrindo o bairro onde você vive, etc., 

inserindo uma ideia, propondo a reflexões a respeito e solicitando atividades dissertativas. Na 

unidade 1, apresenta o texto pragmático sobre as diferenças entre trabalho humano e os 

trabalhos realizados na natureza oferecendo um texto extraído do O capital de Karl Marx e o 

texto sobre trabalho e a globalização – o novo perfil profissional. Ao final do tema, que 

corresponde ao final de todo o conteúdo dos cadernos, são apresentadas “Leituras 

complementares” constituídas por uma bibliografia de 6 textos de diferentes autores sobre 

ética, ética no trabalho, modelo de plano de negócios, o que é marketing, as embalagens e o 

meio ambiente. Para esses textos finais, não há orientação sobre a forma de utilização no 

processo de estudo. 

4.13 Os vídeos em DVDs 

FIGURA 6  

Como foi mencionado anteriormente, os vídeos são constituídos por quatro DVDs e um 

videojogo. Percebe-se pelo layout dos materiais, a associação dos vídeos ao seu caderno 

correspondente. Os títulos dos DVDs correlacionam-se aos temas dos cadernos, não 

necessariamente todos com os seus nomes iguais.  
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Ao analisar os créditos de coordenação, apoio técnico, produção e parcerias, observa-se serem 

do mesmo grupo gestor e executor, tanto nos materiais impressos quanto nos DVDs, 

possibilitando a coerência no desenvolvimento metodológico e das concepções pedagógicas 

aplicadas a todo o material em múltiplas mídias. 

Os DVDs apresentam 14 títulos. Em dois DVDs há três títulos e nos outros dois existem 

quatro títulos. Cada título tem, em média, 11 minutos. 

DVD 1  

Meu primeiro emprego: é a história introdutória do programa. Apresenta o personagem 

principal, que é morador de periferia e viaja de trem urbano em busca de trabalho. O 

personagem é negro, jovem, sem qualificação profissional. Após não conseguir o emprego 

desejado, resolve sair em busca de melhores oportunidades e, para conseguir este objetivo, 

participar de um curso de qualificação profissional. 

Em História do emprego e relações de trabalho no mundo, o personagem se encontra em uma 

fila de emprego. Todos os candidatos aparentam a mesma faixa etária, em torno de 25 anos. 

Nessa história, professores da USP falam sobre o trabalho e a relação homem/natureza. O 

sistema produtivo é apresentado tendo como recurso, a apresentação de imagens, do início do 

século, da transformação da base tecnológica com aumento da produção em massa ocorrida 

desde antes da segunda grande guerra mundial até a evolução tecnológica a partir da década 

de 1970 e do surgimento posterior da tecnologia eletrônica. As mudanças, do fordismo ao 

neoliberalismo, finalizando com as transformações do mercado de trabalho atual e da 

necessidade de flexibilização do trabalhador no mercado de trabalho. 

O título da História do emprego e relações de trabalho no Brasil inicia-se com uma 

exposição da historia do trabalho. Imagens indígenas são apresentadas quando inicia o assunto 

sobre a colonização brasileira, a escravidão e as condições sociais e econômicas dos ex-

escravos. As imagens autênticas de imigrantes italianos são pano de fundo para a 

apresentação da imigração e suas consequências trabalhistas. A industrialização, que reuniu os 

trabalhadores no mesmo espaço urbano com jornada perversa de trabalho, o que iniciou os 

movimentos de greve. É apresentado Getúlio Vargas, que instituiu os direitos trabalhistas. 

Também é mostrada a ditadura militar e a revolução tecnológica na produção industrial até a 
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instituição da constituinte. Nessa produção, há sempre a validação e apresentação de novos 

fatos por depoimentos de professores universitários.  

Como se preparar para o mercado de trabalho: O vídeo apresenta a busca pelo emprego e as 

exigências que o mercado e a necessidade de competências profissionais e desenvolvimento 

de habilidades. Para ilustrar essa necessidade, são apresentados depoimentos de professores 

especialistas em RH e assistente técnico da SERT, que falaram sobre habilidades, montagem 

de portfólio e como se comportar nas entrevistas. Pasquale fala sobre como se portar nas 

entrevistas. O personagem estimula o amigo a fazer um currículo. Este foi o vídeo que os 

alunos mais gostaram. 

DVD 2 

Aprendendo a aprender. O personagem está caminhando na área do CDHU - Companhia de 

Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, locomovendo-se por suas 

ruas. Nesta história, é apresentadas situações em que os interlocutores dizem que o 

aprendizado é continuado, ou seja “sempre se pode aprender mais. Aprender sempre, em 

diferentes situações, aprender o tempo todo em diferentes situações e diferentes tempos. A 

escola pode nos preparar para o trabalho e o trabalho pode desenvolver múltiplas 

capacidades”. 

Para ilustrar essa fala, aparecem nos vídeos alguns personagens com várias habilidades como 

Clementina de Jesus. É enfatizada a importância de participar de cursos de capacitação 

profissional e elaborar planos para atingir os objetivos. Para o projeto pessoal ou profissional, 

denominado “Projeto de vida” deve-se refletir: O que essa atividade profissional tem a ver 

comigo? Deve-se sempre perguntar, questionar, dialogar. Para tornar significativo o 

conhecimento, contextualizar, relacionar os fatos com nossa vida é fundamental, senão, qual a 

razão do conhecimento? 

Informação: A informação encontra-se em todos os lugares. O personagem lê no bar e assiste 

na TV as últimas notícias. É explicado no texto do vídeo que a informação é instantânea e 

importante quando o candidato vai a uma entrevista ou uma seleção para vaga de emprego. 

Aqueles candidatos que leem mais e estão mais informados terão mais chance de conseguir a 

vaga. Para enfatizar a importância da informação, um jornalista explica como se faz uma 

notícia. A pauta é o roteiro. Na TV Cultura é mostrada uma ilha de edição e como se faz 
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jornalismo. A imagem é muito forte nos vídeos que apresentam uma linguagem visual muito 

enriquecedora. 

Cidadania. Nesse vídeo estão dialogando duas mulheres que representam grupos minoritários, 

sendo a primeira, uma mulher grávida e a segunda, uma negra com deficiência física. Em 

seguida é discutido o conceito de democracia, escravidão e direitos humanos, que usa como 

recurso a leitura de alguns artigos dos Direitos Humanos. Existe uma luta para garantir de fato 

um direito de igualdade de oportunidades para as mulheres que fazem dupla, tripla jornada de 

trabalho e se dedicam ao mercado doméstico. Como a discussão de direitos sociais, a inclusão 

de mecanismos para o atendimento a portadores de necessidades especiais também é 

solicitada pelas personagens dos vídeos. 

DVD 3 

Comunicação: Esta história pretende apresentar o conceito de comunicação por meio de uma 

empresa em que o motoboy não encontra um endereço, demonstrando o desencontro de 

informações no interior da empresa. A seguir, a explanação do Professor Pasquale Cipro 

Neto, que enfatiza que falar é necessário. Recomenda que é melhor arriscar falar do que ficar 

quieto, e que é interessante o ensaio para falar. Existe os tipos de linguagem verbal e não-

verbal. A linguagem corporal permite raciocinar para transmitir uma ideia. O teatro é outra 

forma de comunicação, para cada situação tem uma forma de comunicação mais adequada. 

No ambiente de trabalho, por exemplo, devemos ter linguagem formal porque a gíria é 

conhecida em grande parte pelos integrantes do grupo. O importante na comunicação é ter 

uma escrita clara e objetiva. A tecnologia nos oferece possibilidades de comunicação rápida e 

eficiente.

Preste atenção na matemática. O personagem se depara com um interlocutor que enfatiza que 

a matemática está em todo lugar. Explica que em todo lugar tem matemática: em projetos de 

móveis feitos na carpintaria, nos cálculos matemáticos na eletricidade, no trabalho do 

pedreiro. 

Para exemplificar uma atividade, o garçom calcula facilmente os 10% referentes à conta a ser 

paga, a empregada doméstica preparando a receita de bolo, no cálculo da dose para remédio, 

nos gastos da feira. 
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Tecnologia no trabalho. As primeiras cenas do vídeo são feitas no atendimento ao cidadão 

que se encontra no PAT. Este revela a preocupação de perder o emprego para o computador. 

A atendente diz que o computador tem eliminado muitas etapas no processo de produção, que 

a flexibilização no emprego provoca mudanças nas áreas de trabalho e as inovações surgem 

sem parar. Segundo a atendente, nesse avanço, a tecnologia pode tirar o trabalho das pessoas, 

mas pode fazer surgir novos postos de trabalho em função dessa mesma tecnologia que tem 

provocado mudanças entre os trabalhadores e na própria sociedade. Nesse momento estamos 

vivendo uma mudança na direção da microeletrônica em fase de automação e isso tem criado 

uma nova reconfiguração, mas o que se observa na dinâmica do mercado de trabalho é a 

verificação do crescimento do desemprego. Portanto deve-se aprender a lidar com a 

tecnologia para não ficar para trás. 

DVD 4 

Convivência no trabalho. A ideia principal neste vídeo é que a cooperação é um aprendizado 

que pode ser utilizado no mundo do trabalho. Na oficina mecânica, fazem o diagnóstico do 

carro como numa partida de futebol. Nesse sentido propõe a analogia entre uma oficina 

mecânica com um time de futebol. No trabalho, dizem, não somos nós que escolhemos o 

companheiro de equipe. Outro assunto nesse vídeo foi sobre assédio moral. A recomendação 

sobre o que fazer, e dar visibilidade social ao fato, aquele que assiste e se cala, fortalece 

aquele que humilha o trabalhador.

Trabalho por conta própria. Primeiro caso: para empreender seu negócio, uma cabeleireira, 

relata que obteve capital de giro no Banco do Povo. A proprietária diz que tem mais objetivo 

em sua vida e que antes de abrir seu próprio negócio trabalhava numa grande empresa onde 

lá, ela não administrava nada. Agora, realiza-se mais por ser uma mulher que abriu seu 

próprio negocio gerando emprego e declara:“tenho mais objetivo na minha vida”.  

Segundo caso: A dona de uma mercearia diz que o empreendedor tem que saber administrar 

seu negócio. Na mercearia tem que saber comprar e vender, ter visão do todo, repor preço, 

atender os clientes. Enfim, desenvolver competências para administrar e habilidades para as 

tarefas múltiplas que são peculiares ao negócio.  

 Terceiro caso: Outra depoente diz que abrir um negócio pode dar prejuízo. Ela era do ramo 

de estética de cabelo e montou um comércio que veio a “quebrar”. 
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Quarto caso: Uma cooperativa de coleta seletiva é formada por catadores de papel que se 

unem na Zona Oeste de São Paulo, embaixo de uma ponte. O negócio é gerido pelos 

cooperados, moradores de rua.

Tendências do emprego e relações do trabalho. Uma vidente prevê emprego para seu cliente 

e que deve haver prazer pelo seu trabalho. Para se manter no mercado de trabalho é necessária 

a qualificação dos trabalhadores. Por exemplo, em tempos passados, ser pedreiro era uma 

função básica necessária para a construção civil. Atualmente, são requisitadas outras 

atribuições a este trabalhador, que precisa ser mais qualificado. Em decorrência da demanda 

do setor de serviços, aumenta o número de pessoas que trabalham por conta própria, que 

apresenta vantagens e desvantagens. É grande o potencial de crescimento e o importante é 

nunca se acomodar.

Ocupações e profissões. Este vídeo apresenta o depoimento de um desempregado que relata 

sua dificuldade em encontrar emprego devido sua elevada faixa etária. O jovem sem 

experiência, por outro lado, encontra dificuldades por falta de experiência. Alunos de EJA 

relatam que, apesar das dificuldades que têm para estarem na escola, são grandes os 

benefícios que estão obtendo na obtenção do emprego e suas relações sociais. Segundo o 

coordenador da SEADE, está havendo uma migração muito grande da força de trabalho da 

indústria e comércio para o setor de serviços e para isso, o trabalhador migrante precisa ter 

outras qualificações, precisa estudar. 

Extra: Gente que voltou a estudar. Este vídeo apresenta depoimentos de alunos de EJA 

contando suas experiências, expectativas dificuldades e oportunidades no trabalho. 

Por meio da análise do material escrito e dos DVDs, é possível perceber o esforço técnico e 

pedagógico empregado na elaboração do material didático em busca de uma linguagem 

integralizadora da educação ao mundo do trabalho. Para complementar essa proposta, além 

das aulas em vídeo, foi desenvolvido o videojogo com situações de tomada de decisão.  

4.13.1 Videojogo “Caminhos do Trabalho 

Além das aulas em vídeo, foi desenvolvido o vídeojogo com situações de tomada de decisão, 

fundamentado na Pedagogia da decisão e em estreita relação com os pressupostos do 
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educador Tom Snyder62, no qual os participantes decidem situações que os encaminham a 

outros problemas que exigem novas decisões. Para cada capítulo existe um menu que contém 

duas ou três opções de encaminhamento, que remete a outro contexto da história criada. O 

jogo desenvolve um ambiente de discussão entre os participantes para que eles se posicionem 

perante uma situação. 

O jogo tem um personagem em busca de emprego. Os cursistas decidem pelas opções que vão 

surgindo conforme as situações acontecem. A abertura tem um agradável som de cavaquinho 

que embala uma melodia do “chorinho”, um ritmo genuinamente brasileiro. 

O objetivo do jogo: apresentar situações fictícias, mas viáveis na vida de um jovem 

trabalhador que proponha a reflexão e possibilidades de decisões dos participantes. Antes de 

optar por diferentes caminhos, ao final das situações, é proposto ao grupo participante do 

videojogo a discussão, sobre as supostas melhores escolhas, a argumentação e a construção 

coletiva sobre o destino do personagem e seus desdobramentos. 

Como jogar: Ao iniciar o jogo, a primeira situação acontece em que o personagem tem duas 

opções para escolha: optar por passar por um processo de seleção para operador de 

fotocopiadora ou trabalhar na floricultura do seu tio. 

________________________ 
62 A proposta educacional interdisciplinar de Tom Snyder e de seus colaboradores é representada pelas 
ideias apresentadas no livro "The One Computer Classroom" - sala de aula com apenas um 
computador - e "Critical Thinking” - pensamento crítico. 
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Ao fazer uma das opções, aparece um símbolo (círculo, triângulo ou quadrado) que deve ser 

anotado pelo cursista. Ao final do jogo, após percorridas todas as opções apresentadas, o 

cursista deve verificar a maior quantidade de símbolos iguais e verificar o resultado das 

escolhas ao final do jogo. 

Constituição do jogo: São 17 títulos com cenas diversas. Durante o jogo, os cursistas 

vivenciarão  algumas das escolhas abaixo, dependendo de suas escolhas: 

01- Início 

02- Seleção 

03- Trabalhar na floricultura 

04- Tentar de novo 

05- Aceitar o emprego distante 

06- Continuar no emprego distante 

07- Procurar um novo emprego 

08- Continuar na floricultura 

09- Mudar-se para o interior 

10- Continuar no interior 

11- Tentar ser mecânico 

12- Continuar a ser mecânico 

13- Buscar um curso 

14- Curso rápido de “eletricista predial” 

15- Tentar curso de “Técnico de Administração Hospitalar” 

16- Trabalhar como eletricista 

17- Continuar na música  

18- Resultado das escolhas 
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Ao verificar todas as opções do videojogo para a presente análise, os símbolos associados aos 

títulos são os seguintes: 

FIGURA 8  

O Triângulo amarelo está associado a DINHEIRO. Os títulos do videojogo que estão com 

este símbolo são: 

03 - Trabalhar na floricultura 

07 - Procurar um novo emprego 

08 - Continuar na floricultura 

11 - Tentar ser mecânico 

14 - Cursos rápido de “eletricista predial” 

Análise para quem escolheu a maioria destas opções: 

Segundo a análise do videojogo, a escolha destas opções foram de quem precisava de dinheiro 

para pagar suas contas. Além do dinheiro, a realização pessoal e segurança é tudo o que o 
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trabalhador procura para sua vida, contudo, apesar do dinheiro, é sempre bom correr atrás dos 

nossos sonhos. 

O quadrado azul está associado à REALIZAÇÃO. Os títulos do videojogo que estão com 

este símbolo são: 

05 - Aceitar o emprego distante 

09 - Mudar-se para o interior 

13 - Buscar um curso 

17 - Continuar na música 

Análise para quem escolheu a maioria destas opções: 

Apesar das dificuldades encontradas, conseguiram encontrar coerência em suas decisões. O 

violão e cozinha para o personagem representava a oportunidade de realização pessoal, mas 

isso não era financeiramente fácil, pois às vezes precisava de dinheiro para pagar suas contas. 

Esta situação representava menos segurança, entretanto,.algumas escolhas não oferecem um 

bom começo mas podem oferecer realização ao longo do tempo. 

O círculo verde está associado à SEGURANÇA. Os títulos do videojogo que estão com este 

símbolo são: 

01 - Seleção - círculo 

04 - Tentar de novo - círculo 

06 - Continuar no emprego distante - círculo 

10 - Continuar no interior - círculo 

12 - Continuar ser mecânico - círculo 

15 - Tentar curso de “Técnico de Administração Hospitalar” - círculo 

16 - Trabalhar como eletricista – círculo 
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Análise para quem escolheu a maioria destas opções:

Poderia não ter sido a melhor escolha no começo do jogo. Às vezes a vida nos obriga a seguir 

certos rumos que não havíamos imaginado, mas os cursistas tomaram decisões que são muito 

comuns na vida dos trabalhadores. Todo mundo quer alguma proteção contra as incertezas, 

deseja abrigo seguro. Às vezes, a escolha das atividades profissionais pautada na estabilidade 

do emprego pode representar o abandono do sonho de ideal de trabalho, porém pode 

apresentar vantagens quanto aos benefícios futuros, como aposentadoria, etc. 

Os impactos causados pela utilização dos vídeos no processo de aprendizagem indicam que as 

tecnologias são recursos que potencializam a aprendizagem do cursista promovendo situações 

que possibilitam discussões, escolhas, criticidade. A novidade no DVD do Videojogo 

“Caminhos do Trabalho”, são as situações apresentadas em que o trabalhador desempregado 

encontra em sua busca pelo emprego contemplando perspectivas nas quais os cursistas “se 

vêem na história junto com os personagens” (resposta encontrada na pesquisa – anexo 6), 

possibilitando antecipar algumas situações apresentadas no mercado de trabalho ou quando 

escolhem abraçar atividades empreendedoras. 

4.14 O site do programa
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O site tem recursos interativos e apresenta interface amigável, configurado no seguinte 

design: (acessado em 14/12/09).  

Seus links têm as seguintes descrições: 

Página Inicial: Desatualizada, a página apresenta notícias referentes ao trabalhador e 

situações do mercado de trabalho com data de dezembro de 2008. O único indício que sugere 

atualização é um calendário com o mês de agosto de 2009, porém sem eventos agendados nos 

dias deste mês.

As notícias principais nesta página são: “PEQ apresenta dados animadores”; “Nível de 

ocupação cresce entre julho e outubro de 2008”, “Pesquisa registra queda na confiança 

do consumidor”.

Notícias: nesta página, estão os textos na íntegra que são anunciados na página principal, 

porque não é possível acessá-los a partir daquela página.

WebGincana63: Esta página apresenta um jogo da forma de campeonato constituído de 

perguntas tipo “Quiz” que se desenvolve como um campeonato. As perguntas são baseadas 

nos conteúdos do material didático do programa e apresentam um desafio ao participante que 

objetiva obter o maior número de pontos e ter seu nome listado em um ranking dinâmico, 

apresentado na página principal do site.

O diferencial nesta brincadeira é que, caso deseje, o participante acessa uma biblioteca virtual 

específica para o conteúdo dos materiais64 e outros recursos em múltiplas mídias. É relevante 

mencionar, nesta ação pedagógica, que para subsidiar os testes, o jogo apresenta um link 

chamado “Recursos” que possibilita fazer pesquisas a respeito das perguntas da gincana, 

dessa maneira, caso sinta necessidade, o cursista poderá pesquisar o assunto antes de iniciar o 

desafio (ver figura 10) 

________________________
63 Endereço do site da WebGincana   http://www.peq.spág.gov.br/peq/webGincana.aspx
64 Na biblioteca é possível acessar indicações que subsidiem as respostas para as perguntas do quiz e 
tem, também link com acesso a todo o material escrito, reproduzindo os conteúdos dos cadernos do 
curso do PEQ. 
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FIGURA 10 

Se as pesquisas oferecidas forem insuficientes para o candidato ao teste, são oferecidos mais 

pesquisas clicando no ícone, “Para Saber Mais” que tem mais temas pertinentes ao assunto 

como: Empresas são de Marte, escolas são de Vênus; Considerações sobre o desemprego;

Como encontrar um bom emprego; Sites de emprego ou recrutamento e Dicas para 

entrevistas.

Temas: Neste link da página do PEQ, é disponibilizado todos os conteúdos dos quatro livros 

do curso em textos na forma de PDF, que podem ser baixados como arquivos nos 

computadores.  

Serviços: Neste link, o site apresenta alguns serviços disponíveis pelo Governo Estadual de 

São Paulo com notícias ambientais e sociais como”Bicicletários e paraciclos espalhados pela 

cidade” e o atendimento dos “CRAS-Centro de referência da Assistência Social” que conta 

com equipes de psicólogos e assistentes sociais para o atendimento à população.  
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Vídeos: Neste link podem ser obtidos por download os vídeos dos Programas que se 

encontram nos DVDs, com duração de 10 a 15 minutos cada um deles, para serem vistos on-

demand65

A página do “Desafio” apresenta perguntas em testes de múltipla escolha (figura 11). 

FIGURA 11 

Ao finalizar este capítulo, verifica-se que, à luz dos objetivos da pesquisa, a formação no 

PEQ, apresenta adequabilidade dos materiais didáticos ao trabalhador cursista, favorecendo e 

ampliando suas possibilidades para enfrentar o desemprego ou para entrar com seu negócio 

próprio no mercado de trabalho.  Na conclusão do desenvolvimento da pesquisa apresentada 

no capítulo que segue, são ratificadas essas impressões. 

________________________
65 Permitem ao usuário escolher o tema de interesse e acessá-lo no momento que desejar. 
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CAPÍTULO V

DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

5.1 Desenvolvimento 

As pesquisas sobre a SERT foram inicialmente feitas a partir do site institucional. Em 

seguida, para aprofundar a historicidade do programa PEQ, foram agendadas visitas à sede da 

SERT 66 com os técnicos da FUNDAP, que ofereceram mais substantividade aos dados até 

então verificados. (anexo 7) 

5.1.1 A aplicação do questionário de pesquisa 

Dos professores do PEQ que responderam ao questionário (25), dois deles foram da Avape e 

vinte e três das ETECs Paula Souza. Para tanto, alguns deles foram apresentados a esta 

proposta de pesquisa por ocasião da formação promovida aos professores novos do PEQ no 

segundo semestre de 2009, na ETEC Parque da Juventude67 em São Paulo, da qual 

participaram em torno de 80 professores. (anexo 8).

Da relação de 26 professores que já haviam trabalhado com o material didático da formação 

do PEQ (condição indispensável para responderem ao questionário, porque os pressupostos 

do questionário foram elaborados para professores que haviam trabalhado com o material), 

que se predispuseram colaborar com a pesquisa, foram enviados os questionários por e-mail. 

O retorno dos questionários respondidos foi os listado a seguir (tabela 7). 

                                           
66 Foi substancial para a pesquisa a visita à Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho à Rua Boa 
Vista, 170 na região central de São Paulo. O agendamento ocorreu por meio do encaminhamento de 
meu orientador Dr. Fernando Almeida às responsáveis técnicas da FUNDAP e pelo Apoio Técnico à 
Coordenação e Produção dos materiais didáticos do Programa PEQ, Maria Helena Castro Lima a Drª 
Selma Venco e a estagiária Ana Lavos. 
67 No final dos trabalhos, foram cinco os questionários respondidos pelos professores da 
relação do Parque da Juventude. Dois que estavam na lista, foram encontrados nas escolas das 
ETECs visitadas responderam pessoalmente aos questionários. Assim, obtiveram-se 20% de 
retorno dos questionários enviados por email. 
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TABELA 7 

Envio do questionário: 09/10/09 

Professor Retorno 

Ruth   13/10/09 

Ludmila  19/10/09 

Paulo  21/10/09 

Aline  21/10/09 

Lúcia  28/10/09 

5.2 A acolhida nas ETECs Paula Souza e os contatos com as parcerias 

Por meio de referências fornecidas pelo Coordenador do curso da ETEC Vila Formosa (ver 

anexo 9), e do endosso da Coordenadora do PEQ no Centro Paula Souza, as visitas às ETECs 

tiveram os seguintes resultados (tabela 8): 

TABELA 8 

ETECs NºProfessores 
PEQ na Unidade 

Questionários 
respondidos 

Data envio Data 
retorno 

V. Formosa 8 8 08/10/09 15/10/09 

Artur Alvim 5 3 14/10/09 14/10/09 

Prof. Camargo Aranha 5 4 21/10/09 03/11/09 

Prof. Aprígio 2 1 14/10/09 16/10/09 

Martin Luther King 5 5 21/10/09 23/10/09 

5.2.1 O contato com o SENAI/SP 

O contato com o SENAI/SP foi com a sua Coordenação do PEQ, via telefone, no início da 

pesquisa. Os professores tiveram sua formação e início das aulas em agosto/09, sendo assim, 

não tiveram tempo hábil para conhecimento do material didático para a contribuição com a 

pesquisa.  
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5.2.2 O contato com o SENAC 

O SENAC é outro parceiro da SERT que promove a formação do PEQ. Os contatos 

estabelecidos com o Núcleo de Tecnologias Aplicadas à Educação do SENAC/SP iniciaram 

concomitantemente ao trabalho de campo ocorrido nas outras instituições. Por e-mail, foi 

solicitada a aplicação da pesquisa para alguns professores68, que foi redirecionada ao 

Coordenador do curso de formação do PEQ do SENAC/SP. Novas tentativas para 

agendamento foram feitas, mas os trabalhos de pesquisa encerraram-se antes da formalização 

do aceite da instituição. 

5.3 A procura pela mediação da Supervisão da SERT na aplicação do 

questionário 

Por meio de apresentações, contatou-se a Supervisão da SERT sediada em São Paulo, para 

apresentações de professores que pudessem responder ao questionário de pesquisa, mas 

depois de contatos telefônicos e alguns e-mails, não foi possível estabelecer agendamento da 

supervisora,  que permitisse visitas às escolas,quando os contatos se encerraram por ocasião 

do término das pesquisas (tabela 9). 

                                           
68 Olá. Para dar continuidade à minha dissertação,  para metodologia de análise do discurso, preciso 
conversar com três professores contratados - para as aulas do PEQ, Programa de Qualificação ao 
Profissional. Pretendo entrevistá-los para verificar como os materiais didáticos estão sendo utilizados 
no desenvolvimento do curso e suas impressões em relação ao desenvolvimento, expectativas, 
impressões, adequação do aluno ao currículo proposto, etc. 
   Muito grato pelo encaminhamento desta solicitação. 
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TABELA 9 

Questionários respondidos na pesquisa 

Professores Formação Escola 

Prof. 1 Lic. Letras/Est. Sociais Avape 

Prof. 2 Psicologia Avape 

Prof. 3 Economia/Administração ETEC V. Formosa 

Prof. 4 X ETEC V. Formosa 

Prof. 5 Psicologia ETEC V. Formosa 

Prof. 6 Técnico em informática e eletrônica ETEC V. Formosa 

Prof. 7 Ciências Contábeis ETEC V. Formosa 

Prof. 8 Tecnologia em Proc. Dados ETEC V. Formosa 

Prof. 9 Pós Informática na Educação ETEC V. Formosa

Prof. 10 Ciências Contábeis ETEC V. Formosa 

Prof. 11 Técnico Eletrônico, Mecatrônica. ETEC  Artur Alvim  

Prof. 12 Bacharel em Direito ETEC  Artur Alvim 

Prof. 13 Bach. Administração/Pós Psicologia ETEC  Artur Alvim 

Prof. 14 X ETEC J. R. Mendes 

Prof. 15 Ciências Biológicas ETEC C Aranha 

Prof. 16 3º grau Nutrição e pós- graduada ETEC C Aranha  

Prof. 17 Administrador empresas/Contador ETEC C Aranha 

Prof. 18 Licenciatura Geografia ETEC C Aranha 

Prof. 19 X ETEC Prof. Aprigio 

Prof. 20 Bach. Ciências Jurídicas ETEC x 

Prof. 21 X ETEC Luther King 

Prof. 22 Administração, Lic. e MBA em Gestão ETEC Luther King 

Prof. 23 Instrutora, Consultora, Professora ETEC Luther King 

Prof. 24 Psicologia ETEC Luther King 

Prof. 25 Engenheiro Elétrico ETEC Luther King 
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Desse modo, a pesquisa foi enriquecida com a participação dos vinte professores do Centro 

Paula Souza contatados junto à Coordenação e Direção das ETECs e dos cinco69 professores 

da AVAPE que responderam o questionário via e-mail. 

5.4 Apresentações e análise dos dados do questionário quantitativo  

A análise a seguir é fundamentada no questionário de pesquisa. Os apontamentos em sua 

integralização podem ser vistos no anexo 6 desta análise, bem como os dados quantitativos 

com apontamentos das respostas dos professores em indicações percentuais.  

5.4.1 Dados pessoais: Formação profissional e local de trabalho 

Dos professores que declararam sua área de atuação, 40% têm formação em Ciências 

Humanas (ver tabela 10), trabalham nos períodos da manhã (45%) e tarde. Quanto à função, 

as respostas indicam que 18 professores (72%) não trabalharam com EJA anteriormente, e 

que 60%, trabalham com Habilidades Gerais e Específicas em ensino técnico ou em área de 

atuação específica para os trabalhadores desempregados ou em procura de emprego, 

agregando experiência ao PEQ. Outro indicador é a relevância que os professores empregam 

em sua área de formação, pois 75% acreditam ser a formação em humanas o ideal para o 

ensino de adultos desempregados com experiência no mercado de trabalho.

Dos professores pesquisados, 56% conhecem mais de um programa da Secretaria do Emprego 

e Relações do Trabalho, como o Jovem Cidadão/Meu Primeiro Emprego e PEAD – Programa 

Emergencial de auxílio desemprego, o que sugere que os programas “conversam” entre si, 

promovendo uma mobilização da Secretaria na inserção do trabalhador por meio de suas áreas 

de atuação governamental. Quanto à docência, 72% dos professores não trabalharam com 

EJA anteriormente, indicando que a mediação com os cursistas e a nova linguagem pertinente 

a esta modalidade deva ser incorporada em sua prática. Dos professores, 60% reconhecem que 

                                           
69 Os conheci na formação de três dias na ETEC Parque da Juventude, oportunizado pela Prof. Clara 
Magalhães. Responderam ao questionário os professores Ludmila e Aline da AVAPE e Ruth Argolo 
Paulo Cândido, Aline Cristina e Lúcia Moreira do Centro Paula Souza.  
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a prática é importante na aprendizagem e a aceitação desta importância é desvelada quando 

afirmam que “ensinar se aprende ensinando” (88%). 

Considerando que o material objetiva a formação profissional, mas também a formação geral 

do cursista no sentido de realçar a valorização do conhecimento com ênfase na lapidação de 

sua comunicação verbal e escrita, a formação em humanas indicada pelos professores 

atendem aos objetivos a que se destina o material didático. 

TABELA 10 

Formação dos professores (em %) Nº professores 

Ciências Humanas (Letras/ Estudos Sociais, Economia/Administração e 
Gestão, Geografia, Psicologia)  

40% 

Ciências Contábeis e Jurídicas  16% 

Ciências Exatas (informática e eletrônica/processamento de dados)  16% 

Ciências Biológicas  8% 

Formação não declarada   20% 

5.4.2 Materiais didáticos do curso PEQ: cadernos 

As respostas sobre o material didático indicam que o conteúdo apresentado é necessário e 

adequado, entretanto, apontam que o material apresenta muito conteúdo para o tempo de 

duração do curso de 40 dias. Os conteúdos com melhor potencial de desenvolvimento em sala 

de aula e melhores possibilidades de discussões, segundo os professores, são: História do 

trabalho, Como se preparar para o mercado de trabalho, A noção de cidadania com noções 

igualitárias e de inclusão, além dos conteúdos mínimos de comunicação e do uso da 

informação (ver tabela 11).  

Segundo os professores, os conteúdos voltados às ciências exatas (Fazendo as contas; Qual é 

o problema, ABC da informática e Trabalhar por conta: um caminho possível), são menos 

favoráveis a  discussões, reflexões, aprendizagem, conhecimento etc. Este indicativo reforça 

as respostas das questões 1 a 9,  de que o desenvolvimento do conteúdo no aprendizado pode 

permear pelas experiências de formação profissional dos professores têm formação em 

humanas. 
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Neste bloco de questões, há indicadores de que os alunos levam consigo seus cadernos e que a 

linguagem é adequada ao perfil do cursista (92%) e o material apresenta formato e disposição 

de espaço adequado para desenvolverem as atividades (80%). Outros 20% opinaram que 

poderia ter melhor diagramação (em relação à diagramação do material, esta pesquisa não fez 

questão aberta para esta pergunta), mas todos concordam que o tamanho das letras e os 

espaçamentos são ideais com formatação próxima à fonte Times New Roman; tamanho 12.  

O conteúdo do material escrito foi considerado satisfatório, pois 84% dos professores não 

acrescentaria conteúdo e 96% nada retiraria, isto também considerando a linguagem adequada 

ao perfil do cursista. As sugestões para novos conteúdos são: atividades objetivas, hino 

nacional, exercícios práticos, incluindo o de informática e relações interpessoais. 

Mesmo considerando os indicativos qualitativos apontados para o material escrito, quanto ao 

conteúdo, os professores consideram ser necessário trazer outros materiais em sala de aula, 

tais como livros e revistas, como complementação didática. 

Este bloco de perguntas revela que o conteúdo é significativo para o curso proposto, porém o 

tempo de veiculação, 40 dias é considerado pouco para todo o desenvolvimento. Os cadernos 

foram considerados de formatação adequada (espaços e tamanho de texto adequados), o que 

seria um fator facilitador na veiculação do conteúdo do programa por ter características do 

tipo de livro “consumível”, ou seja, com espaços destinados a serem escritos em locais para 

respostas dos exercícios propostos. 
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TABELA 11 

Módulos que, segundo os professores possibilitaram melhores 
discussões, reflexões, aprendizagem, conhecimento etc. 

 (em ordem crescente) 

1 História do trabalho Caderno 1

2 Como se preparar para o mercado de trabalho Caderno 1

3 Cidadania, igualdade e inclusão Caderno 2

4 Comunicar é preciso Caderno 3

5 Uso da informação no dia a dia Caderno 2

6 Aprender a aprender Caderno 2

7 Cooperação e competição: é possível escolher? Caderno 4

8 Fazendo contas Caderno 3

9 Qual é o problema? Caderno 4

10 ABC da informática Caderno 3

11 Trabalhar por conta: um caminho possível. Caderno 4

5.4.3 Materiais didáticos do curso PEQ: as mídias 

Os indicativos sobre as mídias (DVDs), desenvolvidas pelo núcleo pedagógico da Fundação 

Padre Anchieta apontam que 96% dos professores apresentam os vídeos todos os dias durante 

o curso. Esses são veiculados durante o transcorrer da aula (32%) e o momento durante a aula 

varia conforme a dinâmica (56%), sendo apresentado em instantes diferentes do planejamento 

inicial (ver tabela 12).  Poucos professores os apresentam ao iniciar sua aula ou ao seu final, 

entretanto, 84% fazem paradas durante sua execução, considerando nesse procedimento, os 

DVDs dos temas e o Videojogo. Isso revela que os vídeos são apresentados de acordo com o 

plano de aula de cada professor, que encontra o momento mais adequado para sua aula. 

Também revela que a periodicidade de veiculação é decorrente do andamento do conteúdo do 

curso, sugerindo que não há uma determinação explícita em metodologia para a aplicação 

deste recurso e que os textos dos cadernos são os recursos diários que dão o norte à veiculação 

dos conteúdos.  

Quanto à utilização do site, 57% declaram que os cursistas utilizam o recurso do PEQ. Essas 

afirmações, no entanto, não são ratificadas adiante na pesquisa quando declaram que os 

cursistas têm pouco acesso ao site. Nesse quesito, a pouca utilização do site também é 

pertinente aos professores. 
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TABELA 12 

Em que momento da aula você passa o vídeo? (em %) 

No início das aulas   4% 

Ao final das aulas   8% 

Durante o transcorrer da aula  32% 

Varia, de acordo com a dinâmica da aula  56% 

5.4.4 Planejamento do curso e veiculação de disciplina 

Segundo o questionário, o planejamento é feito em momentos diferentes para cada professor. 

As respostas indicam que o momento de planejar as aulas é determinado pela necessidade do 

professor na elaboração do plano. Desses, 30% o fazem no início do curso, 35% no início de 

casa módulo e outros 35% e em todos os dias, antes das aulas. 

Na análise dos indicativos, as respostas da questão 29 ratificam dados sobre o pouco tempo de 

curso para a veiculação das disciplinas. Isso pode ocorrer porque ,às vezes, é necessário 

permanecer por mais tempo do que o previsto em determinados temas – 72% dos professores 

apontaram essa informação –. Percebe-se que não há uma unanimidade na escolha do assunto 

mais interessante (ver tabela 13). O tempo maior do que o previsto, segundo os professores, 

foi decorrente do interesse despertado pelo assunto.  
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TABELA 13 

Você ficou mais tempo do que o previsto em algum módulo por ter sido bem 
interessante no desenvolvimento do conteúdo? (em %) 

Cidadania  21% 

ABC da informática  14% 

História do trabalho  14% 

Aprender a aprender; 7% 

Como se preparar para o mercado de trabalho. 7% 

Internet; 7% 

Matemática e informática; 7% 

O que é o trabalho? 7% 

Relações humanas 7% 

Trabalho escravo 7% 
*72% dos professores responderam sim, destes, quatro não se lembram/não mencionaram                        

o conteúdo. 

Pelos indicativos, pode-se perceber que os diferentes contextos e perfis de alunos promovem 

turmas com peculiaridades próprias, no tocante ao tempo e ao assunto de interesse do grupo. 

O curso de habilidades básicas não apresenta um programa “fechado” em relação ao plano de 

aula ou ao planejamento do curso. 

5.4.5 Perfil do aluno 

Estas questões objetivaram obter indicadores sobre evasão, perfil do cursista e seus objetivos 

no curso. Durante a formação dos professores em setembro/09, foi informado que as turmas 

seriam em torno de 30 alunos, fato comprovado na recepção em ocorrida na ETEC Vila 

Formosa e nas outras ETECs. Desta forma, 70% dos professores disseram ter este número 

inicial, e 20% mais de 30 alunos. 

Quanto ao perfil que estes conformam como qualidades favoráveis ao aprendizado, os alunos 

são assíduos, vislumbram novas perspectivas quando desejam mudar de área de trabalho, são 

esforçados, participativos e reconhecem a figura do professor(ver tabela 14). 
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A pesquisa aponta, por outro lado, aspectos que impactam sobremaneira no aprendizado dos 

cursistas com referência ao objeto desta pesquisa: a utilização dos materiais didáticos – textos  

e DVDs, quando apenas 20% declaram que os alunos são leitores e críticos. Ainda em relação 

às dificuldades dos cursistas, o destaque é para a baixa auto-estima (56%), compreensível para 

quem está em situação de desemprego e pouca qualificação para o trabalho na busca de novos 

horizontes. Em vista disto, o indicador que revela a pouca perspectiva profissional (40%) é 

esperado. Um indicador significativo para esta pesquisa é a dificuldade de acesso à tecnologia 

que este perfil de alunos reapresenta (48%), ou seja, a metade dos cursistas não acessa os 

recursos pedagógicos e educacionais propostos/sugeridos na concepção do material que é a 

utilização do site. De forte apelo para o acesso aos conteúdos desenvolvidos nos materiais, os 

sites da internet e do programa PEQ, inclusive a biblioteca digital contida na Webgincana 

apresenta disponibilidade somente à metade dos cursistas (50%).  

Ainda nessa questão, os indicadores apontam que é insignificante a alienação ou o desrespeito 

entre os pares (4%) e que a dificuldade de assimilação de conteúdo, a passividade e o 

descuido no aspecto pessoal são situações com menores ocorrências (20% cada evento). 

Os indicativos sobre a participação ou permanência dos cursistas no programa do PEQ devido 

aos benefícios oferecidos, segundo o parecer dos professores, é significativo (60%). A 

frequência por necessidade financeira no curso que oferece um lanche diário, condução e um 

recurso financeiro pode trazer ao programa um perfil de aluno que participe dos estudos para 

suprir suas necessidades básicas e de seus próximos. Nesse sentido, é recomendável um 

estudo específico para reorientar os objetivos do programa que visa fortalecer a massa de 

trabalhadores desempregados com um currículo voltado a ações de orientação social e 

qualificação do cursista e voltada à reinserção no mercado de trabalho e, com a apropriação 

dos conhecimentos, lograr os estudos.  

Nesse processo, a avaliação dos cursistas apresentou indicativos de que 70% dos professores 

praticam avaliações, sejam pontuais ou ao término de cada módulo; ou, segundo suas 

declarações, são aplicados quinzenalmente; três vezes, durante o curso, ou sejam no processo 

quando dizem no questionário: quando necessário; todas as aulas, oralmente ao final de 

atividades.  

A metodologia do Programa não contempla exames pontuais ou durante o curso como algo 

articulado ao processo de aprendizagem ou mesmo para certificação, porém é significativo 
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para aqueles que utilizam as avaliações em suas práticas (70%), mas é contraditório quando 

(76%) não acreditam no pressuposto de que “a falta de avaliação sistematizada do aluno no 

final do curso é prejudicial ao processo de aprendizagem”. 

Quanto ao material apresentado pelo núcleo pedagógico da fundação Padre Anchieta, 95% 

dos professores consideraram que o material didático tem conotação ideológica concernente à 

política de inclusão do trabalhador com ideias focadas na educação para o trabalho com 

possibilidades de melhorar suas condições de vida e sua sustentabilidade no emprego. Nesse 

sentido, 85% consideram que a qualidade do material do PEQ é relevante para a atuação do 

projeto na formação do trabalhador desempregado ou em busca de qualificação, pois a 

linguagem do material tem “conversado” adequadamente com os alunos (ver tabela 15). 

TABELA 14 

Indique as características dos cursistas

Assíduos 84% 

Esforçados 72% 

Participativos 72% 

Reconhecem a figura do professor 72% 

Desejo de mudar área de trabalho 64% 

Baixa auto-estima 56% 

Dificuldade de acesso à tecnologia 48% 

Pouca perspectiva profissional 40% 

Críticos 24% 

Facilidade em trabalhar em equipe 20% 

Passivos 20% 

Falta de cuidado pessoal 20% 

Leitores 16% 

Dificuldade de assimilação de conteúdo 16% 

Alienados 4% 

Desrespeito pelos colegas de curso 4% 



121

TABELA 15 

Você concorda com esses pressupostos? (em % de respostas afirmativas) 

O material apresenta um ideário, com ideias orgânicas articuladas às necessidade do 
homem em relação ao mundo da educação para o trabalho. 

96% 

O material tem perspectiva de melhorar a qualidade de vida do trabalhador 
propiciando condição da sustentabilidade no mercado de trabalho. 

92% 

A qualidade do material didático do PEQ é relevante para a atuação do projeto na 
formação do trabalhador desempregado ou em busca de qualificação. 

84% 

A falta de avaliação sistematizada do aluno no final do curso é prejudicial ao 
processo de aprendizagem 

20% 

A linguagem do material tem “conversado” adequadamente com os alunos. 84% 

5.4.6 Percepção dos professores: Que diferença o uso do vídeo traz para sua 

aula, que você não tem nas aulas sem este apoio didático? 

As respostas a tal questão indicam que os vídeos trazem uma grande contribuição para o 

aprendizado quando relatam que “Faz com que os exemplos sejam mais claros e que possa 

haver uma comparação com a matéria dada”, ou que, “Este recurso é importante para o 

cursista entender a abordagem acerca daquele assunto ministrado, faz com que ele reflita 

sobre o tema abordado”. São relevantes as declarações sobre a complementação do 

entendimento do conteúdo desenvolvido com a força da imagem visual quando declaram: “A 

diferença é que os alunos com dificuldade de leitura ou aqueles que possuem dúvidas acabam 

compreendendo perfeitamente o conteúdo no momento em que se veem na história junto com 

os personagens” ou “Traz a articulação de uma sucessão de acontecimentos e muitos ao 

assistirem aos vídeos se reconhecem na situação. Favorecendo o envolvimento aluno x 

vídeo” ou, ainda, “Traz a ilustração da aula com situações vividas na prática, possibilitando 

um link sobre o que foi discutido em aula”.

Outras declarações sobre a identificação do cursista com o dia a dia do trabalhador está na 

fala do professor quando diz: “O vídeo traz as vivências de pessoas que estão em situações 

similares ao do aluno. E também histórias que fazem os alunos refletirem e aprenderem” ou 
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do outro que declara: “Como existem todos os tipos de pessoas em sala, algumas 

compreendem melhor quando visualizam analogias, exemplos práticos, etc.”  

O uso do vídeo pode ser sintetizado nesta declaração que diz: “Proporciona uma maior 

interação com o conteúdo apresentado. O recurso visual é interessante”. Segundo os 

professores (11 afirmações), o uso do vídeo favorece a compreensão e promove reflexões 

sobre o assunto trabalhado.  Outras duas opiniões reportam o vídeo como portador de uma 

linguagem fácil, e que a atividade do vídeo sai da rotina de aula. O favorecimento do recurso 

do DVD na dinâmica da aula apresenta duas opiniões contrárias, sendo elas: “nenhuma” e 

“não faz muita diferença”, representando 8% das opiniões não favoráveis.

O uso do vídeo é utilizado por todos os professores em momentos distintos durante o curso e 

é reconhecido como uma ferramenta importante na diversificação de exemplos, na linguagem 

e no roteiro das situações das aulas. As respostas quanto a sua utilização atendem ao propósito 

do recurso do vídeo para o programa. 

5.4.7 A relevância do site na estrutura do curso: Considerando o perfil do 

cursista, qual sua opinião sobre os recursos da webgincana (que se encontra 
no site do PEQ), e também dos recursos dos sites da Internet (indicados nos 

cadernos) como instrumento de aprendizado? 

As respostas a tal questão indicam que as utilizações do site do PEQ e das referências de sites 

da Internet indicada nos cadernos alunos não são adequadamente utilizadas. Obtivemos 18 

respostas, das quais, 9 professores declaram desconhecer ou não terem acessado o site (50%), 

enquanto outros respondem de maneira generalista, evasiva ou de pouco conhecimento sobre 

o uso do site, como as que seguem: “Muito importante para o desenvolvimento do grupo”; 

“Bons”; “De grande valia”.  

Outros, ainda, declaram dificuldades de acesso pelos cursistas que apresenta dificuldades para 

o acesso às tecnologias: “Os cursistas não têm perfil para acessar a internet mesmo com 

aulas de informática (ABC da informática). As aulas são imensas. Agora, quando o acesso é 

feito junto com um professor, os recursos que são razoáveis, são bem utilizados” ou, ainda, 

quando declara: “Como a maioria são de baixa renda e não tem acesso à tecnologia, fica 

difícil o acesso a estes recursos”. Uma resposta que sintetiza as principais menções com 

relação a este assunto é a seguinte: “São bons. Embora para a grande maioria dos cursistas, 

esse acesso ainda é muito restrito” 
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Segundo os indícios, percebe-se que o site não foi adequadamente divulgado nas 

apresentações do curso nas formações dos docentes, com as demonstrações de suas 

possibilidades. Isto sugere que o acesso do site nas escolas não é contemplado no plano de 

aula durante o curso por estes professores.  

5.4.8 Planejamento dos professores: Como você planeja sua aula no PEQ?  

Essa questão foi direcionada a entender como é o planejamento do professor em relação ao 

uso do material didático, voltado ao aspecto metodológico do curso. A resposta a esta questão, 

reforça o procedimento autônomo sobre a ação do professor em relação ao seu plano de aula 

sendo uma ação norteadora dos gestores do curso PEQ nos cursos de formação. O professor 

tem autonomia na gestão de seu tempo e no desenvolvimento do conteúdo que permeia o 

material, conforme a dinâmica de aula. Isto pode ser visto nos indicadores da questão 29 do 

questionário em que 75% dos professores ficaram mais que o tempo previsto no 

desenvolvimento do conteúdo com grande diversificação dos módulos indicados por eles. O 

planejamento da aula depende do perfil dos alunos, indo ao encontro das diretrizes da LDB, 

que recomenda contextualização e a consideração do caminhar dos alunos durante sua 

formação. Nesta questão, podemos perceber que 6 professores consideram em seus planos  

aspectos sobre o nível de desenvolvimento dos alunos para suas aulas, de acordo com a turma, 

sendo que 8 professores planejam as aulas baseados nos cadernos. Nas declarações, esses 

profissionais permeiam a pesquisa e procura de conteúdos complementares aos cadernos em 

seus materiais pessoais, livros didáticos e sites da Internet. 

5.4.9 Aplicação das atividades: Como escolhe as atividades dos alunos? 

As respostas a esta questão indicam que os professores –10 respostas nesse sentido – aplicam 

os exercícios constantes dos cadernos (acompanho as atividades recomendadas na apostila;

de acordo com o conteúdo especificado no plano de aula;dentro das atividades, aplico 

exercícios em sala.), e quatro indicam exercícios diferenciados, dependendo da necessidade 

do grupo. A indicação de que os exercícios são suficientes para o andamento do curso é um 

indicativo de que as atividades propostas no material são pertinentes aos conteúdos 
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desenvolvidos no material. Um professor declara gostar muito das atividades que constam na 

apostila do monitor. 

5.4.10 Elaboração do plano de aula: Que dificuldade tem na elaboração do 

plano de aula? 

As respostas a esta questão indica que 55%  não apresentam dificuldades no planejamento das 

aulas. As dificuldades apontadas foram diferentes níveis de escolaridade (desníveis de 

conhecimento; as turmas não serem homogêneas) ou dificuldade de aprendizagem (existem 

grupos que atendem prontamente ao conteúdo – aprendem com facilidade e rapidez –. Já 

outros grupos não conseguem ou tem mais facilidade de aprender), e outros apontam 

dificuldades em conciliar conteúdo com o tempo de curso (conciliar o conteúdo com o 

tempo). Um professor relatou que, no curso de Habilidades Específicas, “No início, material 

didático para as disciplinas específicas, ficando a critério do professor os temas 

elaborados”.

5.5 Questões optativas 

Essas questões foram de números 37 a 40. Os questionários das respostas optativas foram 

respondidos pelos professores nas seguintes porcentagens (ver tabela 16) 
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TABELA 16 

Respostas dos professores às questões optativas (em %)

37. Você tem alguma sugestão para enriquecer a metodologia de ensino neste 
curso de 120 horas das Habilidades Gerais? 

36% 

38. Você tem alguma sugestão para melhorar algum aspecto do material
apresentado nos textos das Habilidades Gerais?_______ 

12% 

39. Ocorreu algum fato relevante no curso protagonizado por algum aluno que 
você gostaria de relatar? (pode ser com relação ao aprendizado do aluno, ações 
decorridas do desenvolvimento dos materiais didáticos, dificuldades apresentadas 
para acompanhamento do aluno no curso, relacionamento na turma, etc.)

36% 

40. Para finalizar, você tem sugestão de uma nova questão para esta pesquisa? 24% 

5.5.1 Sugestão para enriquecimento do curso: Você tem alguma sugestão 

para enriquecer a metodologia de ensino neste curso de 120 horas das 

Habilidades Gerais?  

As respostas a tal questão apontaram a expectativa por maior carga horária e aumento de 

quantidade de aulas para o curso de Formação do PEQ (aumentar a quantidade de aulas; que 

estendesse essas horas para mais 180 horas). Outra sugestão foi uma equalização das 

horas/aula entre o número de aulas de Habilidade Básicas de 120 h e Habilidades específicas 

com 80 h (se pudesse ser mais dividida com a parte específica, acredito que poderíamos 

aproveitar melhor). Atividades extracurriculares são indicadas, como visitas programadas a 

museus e a empresas técnicas, nestas, sob o argumento de que os cursistas estão a muito fora 

do mercado de trabalho (Visitas programadas em locais como museus, para uma inclusão 

mais cidadã;visitas técnicas à empresa, como forma de aprimorar o cursista, que por sua vez, 

está há muito tempo fora do mercado de trabalho).  Como conteúdo, foi sugerido componente 

curricular com literatura. Quanto às sugestões relacionadas à questão 38 sobre melhorias no 

material, foi solicitada a elaboração de uma apostila para o professor com as respostas dos 

exercícios que estão nos cadernos.
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5.5.2 Fatos relevantes ocorridos no transcorrer do curso: Ocorreu algum 

fato relevante no curso protagonizado por algum aluno que você gostaria de 

relatar? (pode ser com relação ao aprendizado do aluno, ações decorridas do 

desenvolvimento dos materiais didáticos, dificuldades apresentadas para 

acompanhamento do aluno no curso, relacionamento na turma, etc.) 

A resposta a esta questão desvela no teor dos relatos, a mudança atitudinal dos alunos após 

sua inclusão no curso de formação. Isto pode ser observado nas afirmações de que cursistas 

pretendem dar continuidade aos estudos depois de certo período de curso e a afirmação do 

curso como algo que dê sentido às suas vidas. A melhora nas relações interpessoais são fatos 

significativos a outros professores; “Uma aluna que conseguiu um emprego na área de 

recepção em uma grande empresa que foi aprovada para admissão devido ao curso. A aluna 

era extremamente tímida (...)”; “(...)uma aluna da turma anterior que tinha alguns problemas 

psicológicos e a turma toda ficava intimidada com a forma que ela agia, após uma reunião 

com os alunos expondo a situação todos acolheram ela de uma forma tão grande que de 

agressiva ela se tornou uma pessoa extremamente carinhosa com todos.”, “Problemas de 

relacionamento, divergências de opinião.”; “A interação e o ‘espírito de equipe’ que foi 

percebido pelos professores no final do curso. Os alunos ficaram muito motivados a retomar 

seus estudos e continuar a busca pela melhoria de vida cotidiana. Perceberam-se nos alunos 

a elevação da auto-estima e do sentido da aprendizagem como importante para suas vidas.”.

A lembrança desses fatos como relevantes no curso protagonizados pelos alunos, é coerente 

com a importância estabelecida aos conteúdos desenvolvidos pelo material didáticos quando 

priorizaram temas com forte apelo pelas relações humanas e sociais como o do caderno 1 – 

Como se preparar para o mercado de trabalho com a segunda opção70; ou o assunto do 

caderno 2 – Cidadania, igualdade e inclusão como a terceira opção, e também o assunto do 

caderno 3 – Comunicar é preciso como a quarta opção. 

                                           
70 Em tempo, no questionário elaborado, a questão 11 propôs que os professores enumerassem os 
conteúdos dos módulos dos cadernos por nota em ordem crescente, daqueles que permitiram melhor 
desenvolvimento em sala de aula, sendo 1 o melhor e assim em diante. 
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5.5.3 Finalizando, as observações dos professores para a melhora na 

continuidade da pesquisa: Para finalizar, você tem sugestão de uma nova 

questão para esta pesquisa? 

Nas respostas a esta questão, os professores reiteraram a necessidade de respostas para as 

questões dos cadernos do aluno: “Para que nos livros sobre matemática e informática tenham 

as respostas para o professor”. É comum encontrar no mercado de livros didáticos as 

respostas dos exercícios dos livros dos alunos em exemplares exclusivos para os professores.  

A reivindicação aparenta ter fundamento, considerando que os professores atribuídos para 

desenvolverem a formação do PEQ não são especialistas de algumas áreas de conhecimento e, 

por vezes há a necessidade de confirmação de resolução de exercícios de áreas diversas de sua 

formação acadêmica. Outra consideração relevante é a importância verificada nas questões 

propostas na pesquisa quando o professor nos dá a sugestão de que: “Assim como os módulos, 

poderíamos avaliar os vídeos de forma separada”. A pertinência da sugestão é tão importante 

quanto a subjetividade que esta solicitação apresenta ao avalizar as perguntas elaboradas no 

questionário para a análise dos módulos contidos nos cadernos do aluno, imprimindo 

validação nos questionamentos. 

5.6 Conclusão 

Conhecer a Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho e seus parceiros colaboradores foi 

muito gratificante neste trabalho. 

 As informações coletadas na pesquisa, por meio do questionário, feito com os professores 

atuantes no curso, foram complementadas pela divulgação do relatório da FUNDAP em julho 

de 2009, com os alunos egressos do programa denominado Sistema de Acompanhamento de 

Egressos: avaliando a efetividade do Programa de Qualificação Profissional no Estado de 

São Paulo, ofereceu mais um subsídio para esta pesquisa possibilitou complementaridade de 

dados e informações. Dessa maneira, teve-se a oportunidade de ouvir os professores e os 

alunos após a experiência de terem participado integralmente do curso anteriormente às 

pesquisas. 
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Neste trabalho, verificou-se que a Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho apresenta 

um elenco de programas que tem uma estrutura organizacional que objetiva preparar 

trabalhadores desempregados ou em vias de emprego por meio de qualificação profissional.  

Tem também o desenvolvimento de formações de professores com capacitações programadas. 

O Programa Estadual de Qualificação e Requalificação Profissional – PEQ é um desses 

programas, que concebido a partir de antigos cursos de qualificação profissional, apresentava 

desgaste em sua estrutura operacional, defasagem da linguagem destinada aos trabalhadores 

no sentido de não atender satisfatoriamente seus objetivos. Em 2007, após um amplo 

diagnóstico da abrangência do Estado de São Paulo, iniciou-se um novo projeto com as 

parcerias do SENAI, SENAC, Avape, Centro Paula Souza, Fundação Padre Anchieta e de 

centros de pesquisas – FUNDAP, SEADE e outras fontes como os centros municipais com 

informações contidas em seus bancos de dados. Isso mostra o cuidado conceitual e o 

amadurecimento da construção do trabalho. 

Sobre o estudo oriundo dos questionários e da análise de cada material didático, conclui-se 

que: 

Os professores (50%) têm formação em Ciências Humanas e não trabalharam anteriormente 

em EJA (60%). Considerando que o material objetiva a formação profissional e geral do 

cursista, a indicação para ciências humanas, feita pelos professores, atende aos objetivos 

propostos no material didático. Segundo os indicativos da pesquisa, o conteúdo é adequado.  

Dos conteúdos, os que apresentam melhores possibilidades de discussão em sala são dos 

módulos História do trabalho, Como se preparar para o mercado de trabalho e Cidadania, 

igualdade e inclusão. Segundo os professores (80%), os conteúdos são significativos, os 

cadernos do aluno, do tipo “consumível”, são configurados em formatação adequada. Se m, se 

forem aplicados em todas as suas possibilidades, o tempo de veiculação de 40 dias seria 

insuficiente e, ainda,  os professores sentiram a necessidade de respostas para as questões. 

Os vídeos são apresentados de acordo com o plano de aula do professor, cada um encontra o 

momento mais adequado para sua aula. A periodicidade de veiculação é decorrente ao 

andamento do conteúdo do curso, sugerindo que não há uma determinação explícita em 

metodologia para a aplicação desse recurso, e os textos dos cadernos são os recursos diários 
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que dão o norte à sua veiculação. O uso dessa mídia é reconhecido como uma ferramenta 

importante na diversificação de exemplos, na linguagem e no roteiro das situações das aulas. 

As respostas favoráveis dos professores na pesquisa quanto a sua utilização validam o recurso 

do vídeo para o programa. 

Os meios tecnológicos integrados – livros, vídeos, jogo e site – deste programa permitem o 

compartilhamento de acesso a uma gama de informações, diferenciando-o de outros modelos 

pedagógicos que utilizam uma série de aulas expositivas, entrecortadas por exercícios e 

avaliações, porque apresenta diferentes formatos como hipertextos da biblioteca, encontrados 

nos site, vídeos, animações, utilizados para os fins educacionais, necessários à capacitação 

profissional. 

A estruturação do curso, por meio dessa mediação tecnológica, vem ao encontro da crescente 

demanda pela formação continuada na sociedade, provocando o crescimento de cursos em 

nível de graduação, extensão e pós-graduação a distância. A inserção do cursista do PEQ  de 

nível básico nesse modelo, integrado por materiais em múltiplas mídias, possibilita-lhe 

proporcionar uma nova visão de aprendizado. 

Quanto ao planejamento dos professores, os indicadores apontam que os diferentes contextos 

e perfis dos alunos promovem cursos com peculiaridades próprias, no tocante ao tempo e ao 

assunto de interesse do grupo. Dessa maneira, o curso de habilidades básicas não se apresenta 

como um programa “fechado” em relação ao plano de aula ou ao planejamento do curso. 

Como suporte pedagógico, o site do PEQ não foi acessado pela metade dos professores 

(50%), mesmo após terem passado pela formação inicial, muitos declararam desconhecer ou 

não terem acessado, não tecendo comentários sobre a ferramenta. Mesmo assim, eles 

consideraram o recurso “importante ante para o desenvolvimento do grupo” e “um excelente 

meio de aprendizagem”, apesar de o acesso ser ainda muito restrito. 

Em relação aos alunos, os recursos dos sites da Internet indicados nos cadernos não são 

explorados por todos os cursistas, os quais declaram dificuldades de acesso à tecnologia. O 

material didático propõe complementaridade de informações que estão no site do programa, 

possibilitando enriquecer muito os conteúdos trabalhados durante o curso.  
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Outro fator a ser superado é a baixa auto-estima dos cursistas (56%) que têm pouca 

qualificação para o trabalho e pouca perspectiva profissional (40%). Apesar da falta de 

esperança ao início do curso, os cursistas, declararam  a mudança atitudinal após sua inclusão 

no PEQ e melhora de suas relações interpessoais. 

Quanto aos materiais analisados, os cadernos são de dimensões adequadas para transporte, 

agradável visualização do layout, com letras em fonte adequada e com figuras em cores não 

muito fortes. As ilustrações do livro são simples e de fácil entendimento, apresenta cores 

leves para não atrapalhar a leitura do texto. Os cadernos apresentam enquadramento e 

alinhamento dos textos e imagens, o que demonstra organização estética e facilita o ritmo de 

leitura, tornando-se adequados e bem elaborados para seu objetivo.  

Segundo os professores, o conteúdo é coerente aos pressupostos do Programa, porém mais 

extensos do que o tempo previsto para sua veiculação de 40 dias, tendo a necessidade de se ter 

maior carga horária e aumento de quantidade de aulas para o curso de Formação do PEQ. 

Durante o curso detectaram dificuldades com os diferentes níveis de escolaridade e 

aprendizagem dos cursistas (27%), a demora no desenvolvimento de alguns conteúdos por 

despertar grande interesse dos alunos. 

Sobre os vídeos, os professores declararam um ganho pedagógico, pois auxiliam na 

compreensão dos conteúdos e promovem a reflexão, por meio do uso de recursos como: 

videojogo, situações-problema, imagens. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No Brasil, há uma discussão sobre o desemprego, caracterizada por dependência econômica 

associada à educação, e, para superar essa realidade e enfrentar a competição pelas 

oportunidades, um grande contingente de desempregados ou com empregos não formais vai à 

procura de cursos profissionalizantes. A formação profissional dessa parcela da população 

com potencial produtivo, inserida em um meio social muitas vezes marginalizado – 

considerando-se também os jovens em busca das primeiras oportunidades no mercado de 

trabalho –, demanda intervenção de políticas públicas integradas nas ações sociais e 

econômicas.  

Tomando por base dados sobre os empregos formais nos últimos dez anos do CAGED71, no 

Estado de São Paulo, verifica-se um aumento em torno de 54 % dos postos de trabalho. Junto 

a esse crescimento de empregabilidade, deu-se a exigência maior pela qualificação do 

trabalhador decorrente do desenvolvimento tecnológico (tabela17). 

TABELA 17 

Movimentação do desemprego no Estado de São Paulo – jan 2000/2010 

Período: Jan de 2000 a Jan de 2010 

UF
Movimentação 

qtde

Admissões 39.350.059 

Desligamentos 35.645.933 

Variação Absoluta 3.704.126 

Variação Relativa no período(*) 53,83% 

Número de empregos formais 
1º Janeiro de 2010 10.729.162 

Total de Estabelecimentos 

(*)Variação relativa no período:  Saldo da movimentação do período de referência ÷ Estoque inicial72 do mesmo 
período de referência) x 100. 

 Janeiro de 2010 2.048.440 

No depoimento dos alunos, a importância da qualificação foi detectada e relataram que o 

programa fez a diferença em sua trajetória profissional após ou durante a participação. Metade 

dos depoentes estavam trabalhando após 3 meses de curso e 31% consideraram que o 

____________________
71Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, criado pela Lei nº 4.923/65, tem a função de 
acompanhar e fiscalizar o processo de admissão e dispensa de trabalhadores regidos pela CLT. E tem o 
objetivo de observar os desempregados e apoiar medidas contra o desemprego. Mensalmente, as 
empresas repassam ao MTE, os dados individualizados sobre os trabalhadores admitidos ou desligados 
no mês anterior. Estas informações são prestadas via Internet. 
72O estoque inicial é sempre reposicionado em função do batimento com a RAIS e a atualização dos 
movimentos de transferências (saída/entrada) e acertos de movimento do CAGED. 
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programa contribuiu diretamente para isso. Dessa forma, os indicativos apresentados nesta 

pesquisa apontam que os cursos de formação, e em particular o PEQ, vêm ao encontro aos 

propósitos concebidos. 

Verifica-se que a nova onda tecnológica vem substituindo antigos procedimentos, e antigas 

funções específicas, antes valorizados no mercado de trabalho. Para superar essas 

dificuldades, o PEQ foi construído no viés dos cursos de formação que educam mais para a 

compreensão humana.  Isso converge aos pressupostos de Paulo Freire, educar para a 

compreensão humana, mais do que os conteúdos, instiga a reflexão do cursista no sentido de 

“pensar certo”. 

Sendo assim, desse curso, mesmo que não se possa ainda verificar o impacto ou a eficácia de 

tais instrumentos, materiais e metodologias, as perspectivas que se abrem são corretas do 

ponto de vista de criação de políticas e de sua implementação. 

Os materiais didáticos traduziram o pensamento dos autores que promovem a passagem do 

senso comum para o nível científico consubstanciado por um conteúdo elencado, na proposta 

de tirar o conceito de competências e habilidades unicamente específicas para pensar no 

trabalhador como um ser humano holístico com noções de cidadania, participante e crítico e 

que atenda às demandas atuais para ingressar no mercado de trabalho. Isso pode ser percebido 

na metodologia proposta, transitando pelos discursos documentais da Secretaria do Emprego e 

de seus parceiros e nos materiais didáticos. 

Nesse sentido, resgatando as palavras de Almeida, 2007, “não se educa para qualquer coisa ou 

somente para o conhecimento como uma finalidade em si mesma, mas para a liberdade, a 

construção coletiva, a comunicação, o belo”. Assim, educa-se para o desafio das boas relações 

interpessoais, para as ações solidárias, profissionais e éticas. 

Para atender a essa demanda, a SERT, a partir de sua sede na região central de São Paulo, 

apresenta programas que interagem para a empregabilidade. A reformulação das diretrizes dos 

programas da secretaria, a partir de 2007, reorientou um novo curso de formação para a 

aplicação de melhor formação profissional que iniciou-se com o trabalho diagnóstico de 

abrangência estadual, com mobilização de 86 municípios, com mais de 100 mil habitantes. 

Como resultado, surgiu o PEQ, um curso presencial com recursos da web. A partir do 

programa, pode-se estudar a importância das mídias integradas no processo da formação. A 
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retomada desses informativos tem a intenção de reafirmar a dimensão do programa e o 

potencial de articulação e abrangência da proposta pedagógica fundamentada em múltiplas 

mídias, na formação do trabalhador que, resgatando Lima, 2009, leva em conta uma 

linguagem que incorpora suas características de escolaridade e de diversidade de origens 

sociais. 

A pesquisa objetivou apresentar o programa e analisar o material didático constituído por 

múltiplas mídias, com foco nas pessoas que querem entrar no emprego formal e voltar a 

estudar.  Verificou-se um material construído com uma nova roupagem e com linguagem 

voltada ao público adulto de pouca escolaridade. Segue um formato elaborado por estudo de 

diagramação, com temas e ilustrações que apóiam o entendimento do assunto.  

O material impresso apresenta contrastes de linhas e traz destaque de cores nas partes do 

texto, facilitando a leitura. O alinhamento, em grande parte justificado e em coluna única, traz 

leveza ao texto facilitando o aprendizado. A repetição do símbolo do PEQ, presente em todo o 

material, torna-se marcante e é utilizado como um elemento repetitivo que traz unidade e 

fortalece a identidade visual dos impressos.  

Segundo Fonseca Jr72, o desenvolvimento do material exigiu uma força-tarefa conjunta para a 

definição do conteúdo, da criação do material escrito, do roteiro dos vídeos, do videojogo e da 

produção do site que contou com o envolvimento de mais de 80 pessoas, além de suporte 

técnico de especialistas e consultores envolvendo nesse trabalho, um grande número de 

profissionais por cinco meses de duração, que apresentou uma interlocução direta com o 

trabalhador em sala de aula com a quebra de situações formais. 

Tanto os cadernos como os vídeos em DVDs apresentaram uma linguagem informal sem, no 

entanto, prescindir da linguagem culta ou promover um rebaixamento linguístico. Conforme o 

que foi anteriormente apresentado, as caracterizações dos personagens foram criadas de forma 

a apresentar um panorama do trabalhador suburbano em busca de qualificação profissional e 

colocação no mercado de trabalho. 

Os indicativos da pesquisa apontaram que o site é pouco acessado pelos alunos e também 

pelos professores. O limite ao acesso às tecnologias é um desafio a ser superado pelos 

trabalhadores das classes mais baixas, que não têm acesso e poderiam beneficiar-se com as 

                                           
72 Gestor de Projetos no Núcleo Cultura de Educação 
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matérias hipertexto da biblioteca contida no site, e com recursos das ferramentas disponíveis 

como a Webgincana, que apresenta um rico material para consulta pedagógica. É relevante 

lembrar que o curso tem características de formato presencial, portanto, a apropriação do 

aprendizado por meio dos vídeos, incluindo-se o Videojogo, é oferecido no desenvolvimento 

das aulas.  

Finalizando, a dissertação mostra que o caminho está aberto e que a proposta do PEQ 

apresenta consistência e coerência metodológica com os pressupostos contidos nas análises 

diagnósticas e em seus documentos institucionais, na linha metodológica das parcerias 

firmadas e que a SERT/TV Cultura é uma porta aberta para enfrentar alguns dos sérios 

problemas que se anunciam para o futuro. 
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ANEXOS 

ANEXO 1  

O uso de informática na escola pública brasileira iniciou-se em fins da década de 1980 deste 

século. Em 1987, a fim de atender a necessidade da implementação do uso da tecnologia da 

informática na escola, o Ministério da Educação em parceria com as Secretarias do Estado da 

Educação instituiu os CIEDs – Centros de Informáticas Educacionais - com a intenção de 

dinamizar a disseminação nas escolas. Foram criados 200 núcleos de tecnologia espalhados 

pelo país por onde passariam os professores a serem capacitados. No início dos anos 1990 as 

possibilidades da informatização encantavam alguns professores no desenvolvimento de 

atividades com os alunos, enquanto outros ainda sentiam real insegurança com as novas 

tecnologias. No entanto, é somente quase uma década mais tarde, a partir de 1998 houve a 

oferta de cursos nesta área na Rede Estadual73 ocasião em que os primeiros computadores 

chegavam às escolas para as atividades pedagógicas através do Proinfo, vinculado à Secretaria 

de Estadual de Educação a Distância.  

Naquela ocasião, a SEE/SP lançava o programa de informatização “A Escola de Cara Nova na 

Era da Informática”, aplicado pelo Núcleo de Tecnologia Educacional – NTE, entretanto, a 

política de implantação dos computadores nas escolas não era clara aos docentes. Naquela 

oportunidade, participei como agente multiplicador do curso da área de ciências chamado 

“Desvendando a Natureza: tudo o que você queria saber e não teve coragem de perguntar”,

com o objetivo de aplicar alguns softwares educativos de química para os professores da 

unidade escolar onde trabalhava e que havia aderido ao programa SAI74. Na fase inicial, 

foram selecionadas mil escolas para implantação deste programa em São Paulo, equipadas 

                                           
73 Alguns cursos e oficinas de capacitação promovidos pela Secretaria do Estado da Educação, SEE 
estão listados no ANEXO 1 
74 O governo do Estado de São Paulo tem promovido várias ações para levar a informática para dentro 
das escolas desde o fim da década de 1990, mas a aplicação de softwares, a vontade política, o desejo 
de utilização dos recursos aconteciam paulatina e desapressadamente nos anos 1990 e início dos anos 
2000.  Para alcançar resultados satisfatórios com a instalação da sala ambiente de informática nas 
escolas – SAI, o governo adquiriu os equipamentos de informática, os softwares educacionais e 
promoveu capacitação dos professores, tanto em noções básicas de informática quanto no uso da 
informática como um recurso pedagógico. 



140

com dez computadores, uma impressora, webcam, TV 29’, videocassete e um acervo de 

programas educacionais. 

Esta iniciativa do Governo Estadual da Educação encontrava referência nos PCN's [BRASIL, 

1998, pág. 43], que dizem: 

As tecnologias, em suas diferentes formas e usos, constituem um dos 
principais agentes de transformação da sociedade, pelas modificações que 
exercem nos meios de produção e por suas consequências no cotidiano das 
pessoas. Estudiosos do tema mostram que escrita, leitura, visão, audição, 
criação e aprendizagem são influenciadas, cada vez mais, pelos recursos da 
informática. Nesse cenário, insere-se mais um desafio para a escola, ou 
seja, o de como incorporar ao seu trabalho, tradicionalmente apoiado na 
oralidade e na escrita, novas formas de comunicar e conhecer. 

A partir desta experiência, pouco se produziu e enumera-se dentre outros motivos a falta de 

tempo disponibilizado aos professores para a multiplicação do aprendizado, conforme relatos 

em vários estudos sobre a implantação da informática nas escolas estaduais75 em São Paulo. 

Todavia, a partir das experiências iniciais, a utilização das tecnologias na informática 

impactaram em ações governamentais no sentido de consolidar a implementação destes 

recursos pedagógicos. Em 2008, o Governo do Estado de São Paulo por meio de sua 

Secretaria Estadual da Educação, criou o programa Acessa Escola76 com o slogan “Aprender 

                                           
75 Existem vários estudos sobre a funcionalidade da implementação das tecnologias na escola, como os 
relatados nos trabalhos do Coordenador da Teia do Saber75 Prof. José Zeni em que professores 
apontaram razões que dificultam o uso do espaço: “As turmas são numerosas, com 30, até 40 alunos 
por turma e a quantidade de equipamentos é relativamente pequena;a maior parte das salas de 
informática implantadas pelo Estado tem 10 micros, em alguns casos, apenas 5 micros; o acesso é 
negado ou dificultado pelo diretor da escola; em alguns casos, a direção da escola é mal capacitada 
sobre informática, não entendendo e não apoiando propostas de ensino apoiadas pelo computador; os 
professores não se sentem seguros de desenvolver atividades na SAI, em muitos casos, não conhecem 
os recursos da SAI de sua escola; falta suporte aos professores nas escolas; a aula na sala de 
informática é um desafio que envolve a superação de vários problemas, além daqueles propostos pela 
atividade em si”.
76 A SEE criou o programa através da Resolução 037 de 25/04/2008. Em sua apresentação, o site 
anuncia: Acessa Escola, um programa do Governo do Estado de São Paulo, desenvolvido pelas 
Secretarias de Estado da Educação e de Gestão Pública, sob a coordenação da Fundação para o 
Desenvolvimento da Educação - FDE, tem por objetivo promover a inclusão digital e social dos 
alunos, professores e funcionários das escolas da rede pública estadual. Por meio da Internet, ele 
possibilita aos usuários o acesso às tecnologias da informação e comunicação para a construção do 
conhecimento e o fortalecimento social da equipe escolar, com o objetivo de desenvolver um 
programa voltado à inclusão da comunidade escolar na sociedade da informação, utilizando-se dos 
equipamentos existentes na sala de informática das escolas estaduais, conectados à Rede Intragov do 
Governo do Estado de São Paulo. O programa tem como objetivos: Disponibilizar à comunidade 
escolar os recursos do ambiente web, criado pelo Programa Acessa Escola; Promover a criação e o 
fortalecimento de uma rede de professores (uso, troca e produção de novos conteúdos); Criar um 
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a usar computadores, usar computadores para aprender”, com a finalidade de promover o 

uso do computador de maneira que não dependesse de iniciativas esporádicas promovidas 

pelo professor. Neste programa foram contratados alunos estagiários para serem monitores do 

projeto na escola. O programa visa proporcionar a apropriação das tecnologias da informação 

e comunicação a partir das salas de informática das escolas estaduais para a inclusão digital e 

social dos alunos, professores e funcionários das escolas da rede pública estadual. Até o início 

de 2009, não havia uma avaliação abrangente sobre essa iniciativa. 

Programas disponibilizados Núcleo Regional de Tecnologia Educacional (NRTE) 

SimCity:Construindo cidades e edificando 
conhecimentos 

2000 e 2001 

Investigações e simulações nas ciências com o uso das 
tecnologias 

2000 

Conhecimentos Básico em informática na Educação 2000, 2001, 2002 e 2003 
Programa de Educação Continuada em Informática 
Educacional: Oficina Educação para o Futuro 

2002 

Um X em questão Carga horária: 30h, 2002  
Desvendando a Natureza: Tudo o que você queria saber e 
não teve coragem de perguntar 

2002 

Básicos de informática 10 a 31/08/2002 
Iluminatus – Software Educativo 2001 
More Than Words 2002 
Somos um Universo dentro de nós mesmos 2002 
Intel – Educação para o futuro 2002 

                                                                                                                                       
ambiente de colaboração e troca de informações e conhecimentos entre alunos e professores, intra e 
interescolar; Potencializar os usos da infra-estrutura física e de equipamentos existente na escola.
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ANEXO 2  

Telecurso 2000: uma breve história 

Faz parte integrante do entendimento da formação profissional de trabalhadores o projeto 

desenvolvido pela Fundação Roberto Marinho a partir de 1994, denominado Telecurso 2000, 

cujo texto, encontrado no site institucional, adaptado, está copiado abaixo: 

Tudo começou em janeiro de 1978; a 
Fundação Roberto Marinho e a Fundação 
Padre Anchieta, mantenedora da TV 
Cultura de São Paulo, assinaram 
convênio para a realização de um projeto 
pioneiro de teleducação: o Telecurso 2º 
Grau. Pela primeira vez, a máquina de 
uma rede comercial de TV – a TV Globo – 
era usada para um projeto educativo.  
Em 1994, a Fundação Roberto Marinho 
lançou, em parceria com a Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp), o que viria a se tornar um ousado 
e bem-sucedido projeto de educação a 
distância da América: o Telecurso 2000, 
uma proposta educacional inovadora 
voltada para milhões de brasileiros que 
não concluíram, por algum motivo, os 
Ensinos Fundamental e Médio.  
O Telecurso 2000 foi uma proposta de 
educação pensada para atender, 
prioritariamente, jovens e adultos que 
desejavam complementar sua 
escolaridade básica ou fazer um curso 
profissionalizante para adquirir 
competências básicas para o exercício de 
uma profissão. Foi criado quando o país 
tinha aproximadamente 150 milhões de 
habitantes, dos quais 66 milhões eram 
maiores de 15 anos com escolaridade 
inferior à 5a série do Ensino 
Fundamental. Em paralelo ao cenário de 
baixa escolaridade, 80% dos domicílios 
do país possuíam aparelhos de televisão. 

Nesse contexto, a Fiesp, contando com a 
parceria do SESI, do SENAI, e da 
Fundação Roberto Marinho, com 
experiência na produção de telecurso, 
uniram-se para o desenvolvimento e 
aplicação do projeto. Os livros e os vídeos 
constituem, desde sua criação, um dos 
principais suportes de sua metodologia. 
No percurso de 10 anos, diferentes formas 
metodológicas de utilização dos materiais 
foram concebidas para atender aos 
desafios enfrentados pelos sistemas de 
educação, dentre eles: supletividade, 
aceleração de estudos, formação de 
professores, complementação curricular e 
dinamização do ensino noturno. Para 
cada um desses desafios foram feitos 
diagnósticos específicos e produzidos 
materiais pedagógicos para 
implementação e formação continuada de 
professores. Essa diversidade pedagógica 
não era o propósito original da 
implementação do curso. Mas, diante da 
carência do Brasil, resultou numa 
alternativa de educação para que cada 
um fizesse a utilização da forma que 
achasse melhor, em vista de que o projeto 
Telecurso trabalha com o currículo 
essencial, complementado por temas 
transversais, como sexualidade e saúde, 
segurança alimentar, empreendedorismo, 
entre outros.(adaptado de 
http://www.novotelecurso.org.br/telecurso
/index.html) 

O material didático desenvolvido pela Fundação Roberto Marinho em parceria com a Federação das 

Indústrias para o Telecurso 2000 foram livros e fitas VHS. Em 2002, para dar suporte à metodologia 

aplicada neste curso de formação de EJA, foi firmada uma parceria para a criação de um site interativo 

entre a Gerência de Jovens e Adultos e as escolas, com fins educacionais e administrativos. 
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ANEXO 3  

  
Título do Projeto:

������� �	�� 
�����	�� 
����	�� ��� ��
����� ��

����	�������	�����������	�����

Coordenador:

Márcio Pochmann

Beneficiário:

����� �����������	���

Instituição de Origem:

1.1.1 Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP). Instituto de Economia.  

Outras instituições/Empresas:  Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho

N. do processo: 98/14065-5

Início: 01 nov. 1999

Término: 31 jul. 2000

RESUMO:O projeto visa desenvolver capacidade analítica e gerencial sobre as ações de 
emprego e renda no estado. A parceria que ora se estabelece visa colocar o conhecimento da 
universidade a serviço do órgão no estado, a SERT, encarregada em tratar do tema. As 
políticas públicas voltadas ao mercado de trabalho no Brasil caracterizam-se, pela 
desarticulação desde sua origem e esse é um dos principais motivos de sua baixa eficácia. 
No estado de São Paulo um processo intenso de reestruturação produtiva tem ocorrido, 
provocando a elevação das taxas de desemprego e a necessidade de reconversão 
profissional, dado que muitos setores estão se modernizando ou migrando para outras 
regiões. Além do que, demandam-se novos perfis profissionais diferentes dos vigentes até 
bem pouco tempo. Isso tem demandado ações do poder público no que se refere às políticas 
públicas: emprego, renda e formação profissional. No entanto, não há tradição nem do próprio 
estado e nem da sociedade em focar estas ações. Assim, pretendem-se produzir diagnósticos 
que identifiquem quais são as demandas por emprego e renda e formação profissional, 
permitindo com isso, focar os programas nas clientelas-alvo dos programas a cargo da SERT 
no sentido de tornar mais eficazes as políticas públicas voltadas ao mercado de trabalho no 
estado de São Paulo. (AU)
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ANEXO 4 

Os cursos mais demandados nas oficinas77 foram os seguintes: 

• Pedreiro 
• Recepcionista em geral 
• Vendedor de comércio varejista 
• Garçom 
• Soldador 
• Costureiro a máquina na confecção em série 
• Operador de computador (inclusive microcomputador) 
• Empregado doméstico faxineiro 
• Eletricista de instalações (edifícios) 
• Técnico de vendas 
• Assistente administrativo 
• Cozinheiro geral 
• Encanador 
• Eletricista de manutenção eletroeletrônica 
• Porteiro de edifícios 

Os cursos mais ofertados dos municípios que sediaram as oficinas foram78: Nº Vagas 
Artistas visuais e desenhistas industriais 103.460
Técnicos em operação e monitoração de computadores  101.352
Padeiros, confeiteiros e afins  55.688
Operadores de máquinas para costura de peças do vestuário  47.403
Melhoria Administrativa  47.336
Trabalhadores nos serviços de embelezamento e higiene  45.627
Cozinheiros  43.108
Escriturários em geral, agentes, assistentes e auxiliares administrativos  36.021
Trabalhadores artesanais da confecção de peças e tecidos  33.057
Trabalhadores de tecelagem manual, tricô, crochê, rendas e afins  27.333
Habilidades Gerais 18.520
Cooperativismo  13.927
Eletricistas de manutenção eletroeletrônica  10.575
Trabalhadores na pecuária de animais de grande porte  9.958
Trabalhadores agrícolas na cultura de gramíneas   9.432
Operadores do comércio em lojas e mercados. 8.468
TOTAL  811.124

                                           
77 Fonte: Fundação SEADE; Cepam. Oficinas sobre Qualificação Profissional - 2007 
78 Fonte: Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho – SERT; Fundação SEADE. Pesquisa 
Municipal: Diagnóstico para Qualificação Profissional – 2007 
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ANEXO 5 
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Fonte: Site da Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho: 
http://www.peq.sp.gov.br/peq/pdf/tema_11.pdf, acessado em 18/01/201 
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ANEXO 6 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 
Programa de Pós-graduação em Educação: currículo 

São Paulo, 06 de outubro de 2009 
Caro professor,  

Meu nome é Reynaldo A Forte Jr, mestrando da PUC/SP. Estou pesquisando a 
relevância e eficácia dos materiais didáticos do PEQ – os quatro cadernos e os cinco DVDs 
das Habilidades Gerais no curso de formação do trabalhador. 

A pesquisa tem caráter sigiloso e a identificação do seu nome será opcional porque a 
pesquisa irá referenciar os professores do PEQ como um corpo colaborador único na busca de 
indicadores sobre a qualidade do material didático na formação dos cursistas de Habilidades 
Gerais. Outro objetivo é estudar a linguagem/conteúdos do material adequados ao perfil do 
aluno e ao plano de aula.  

Sendo assim, desde já, agradeço sua importante colaboração.  

Nota: Para responder o questionário é preciso salvá-lo no computador e 
depois de respondidas as questões, reenviar como anexo.  

QUESTIONÁRIO 

1. Nome (opcional): 

2. Formação profissional: 

3. Você é professor do 

4. Qual o horário do curso do PEQ que você trabalha? 

11 Manhã 
14 Tarde 
- Noite 

5. Já trabalhou com EJA anteriormente? 

18 Não  7 Sim 

6. Está trabalhando com o material do PEQ nas modalidades: 

13 Habilidade Gerais 
18 Habilidades Gerais e Específicas 

*Seis professores trabalham nas duas modalidades 

7. Qual seria a formação ideal para um professor de formação de adultos 
desempregados? Assinale quantas opções achar adequadas

6 Formação em exatas 
18 Formação em humanas 

- SENAI 

- SENAC 

23 ETC Paula Souza 

2 Avape 
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15 Muita experiência com mercado de trabalho 
4 Ser especialista em alguma tecnologia 
2 Outra área. Qual?_____ 

8. Indique os programas da SERT que você conhece 

14 Jovem cidadão/meu primeiro trabalho 
14 Pead - Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego  
- Time do emprego 
4 Padef- Apoio a Portadores de Deficiência 
- Outros. Quais?______ 

9. No caderno 2 em Aprender se aprende aprendendo, Drummond diz “amar se aprende 
amando”. Você acredita que ensinar se aprende ensinando? 

3 Não  22 Sim 

MATERIAIS DIDÁTICOS DO CURSO PEQ: Cadernos 

10. Como você avalia o conteúdo apresentado nos cadernos, considerando o período de 
curso (40 dias)? 

3 Pouco conteúdo  
9 Muito conteúdo  
1 Inadequado 
14 Todo ele necessário e adequado 

11. Enumere em ordem decrescente os módulos que permitiram melhor desenvolvimento 
em sala de aula (possibilitaram melhores discussões, reflexões, aprendizagem, 
conhecimento etc).   

De 1 a 12, sendo 1 o melhor, e assim em diante. 

Caderno do Trabalhador 1 
1 História do trabalho 
2 Como se preparar para o mercado de trabalho 

Caderno do Trabalhador 2
6 Aprender a aprender 
5 Uso da informação no dia-a-dia 
3 Cidadania, igualdade e inclusão 

Caderno do Trabalhador 3
4 Comunicar é preciso 
8 Fazendo contas 
10 ABC da informática 

Caderno do Trabalhador 4 
9 Qual é o problema? 
7 Cooperação e competição: é possível escolher? 
11 Trabalhar por conta: um caminho possível.
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12. Tem sugestão para acrescentar algum conteúdo nos textos? 

21 Não, por enquanto 
4 Sim. Qual?__________________ 

• Atividades objetivas 
• Hino Nacional 
• Exercícios práticos 
• Relações interpessoais 
• Exercícios práticos de informática 

13. Tem sugestão para retirar algum conteúdo nos textos? 

24 Não, por enquanto 
1 Sim. Qual?___ 

• Ábaco  
• Questões individuais, devido à falta de 

tempo para trabalhar com as mesmas 
• História do bilhete 

14. Em média, os alunos levam os cadernos para a sala de aula, 

23 sempre. 
- nunca. 
2 eventualmente. 

15. O tamanho das letras e os espaçamentos no texto são

- pequenos. 
- grandes. 
25 ideais. 

16. O material tem formato e disposição de espaço adequados para os alunos 
desenvolverem as atividades? 

- Não 
20 Sim 
5 Poderia ter melhor diagramação 

17. A linguagem é adequada ao perfil do cursista? 

2 Não. Porque?______ 
23 Sim 

18. É necessário trazer outros materiais em sala como livros e revistas para complementar 
o material? 

6 Não  16 Sim 

MATERIAIS DIDÁTICOS DO CURSO PEQ: mídias 

19. Em que momento da aula você passa o vídeo? 

1 No início das aulas 
8 Durante o transcorrer da aula 
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2 Ao final das aulas 
14 Varia, de acordo com a dinâmica da aula 

20. Você faz paradas no vídeo durante sua execução 

4 Não 
13 Sim 
7 Só no Videojogo Caminhos do Trabalho  

21. Apresenta o vídeo todos os dias? 

23 Não  1 Sim 

22. Os cursistas utilizam o site do PEQ?  

9 Não  13 Sim 

23. Que diferença o uso do vídeo traz para sua aula, que você não tem nas aulas sem este 
apoio didático? 

Respostas: 

� Este recurso é importante para o cursista entender a abordagem acerca daquele assunto 
ministrado, faz com que ele reflita sobre o tema abordado, para posteriormente 
complementar com uma redação, mesmo que esta Não atenda os padrões, é uma forma 
dele exercitar a elaboração de textos. 

� Interesse dos educandos em dar respostas nas situações expostas nos vídeos. 

� Faz com que os exemplos sejam  mais claros e que possa haver uma comparação com a 
matéria dada. 

� A diferença é que os alunos com dificuldade de leitura ou aqueles que possuem dúvidas 
acabam compreendendo perfeitamente o conteúdo no momento em que se vêem na 
história junto com os personagens. 

� A história implícita nos vídeos possibilita links com a vida do aluno, o que faz com que 
as mesmas aproximam-se do tema com maior interesse.

� Nenhuma, as aulas se tornam dinâmicas com outras metodologias. Com a utilização 
dos vídeos ou sem os mesmos. As aulas são dinâmicas utilizando outros recursos e 
diferentes metodologias. Os vídeos são mais um recurso, bom, é claro! 

� Maior rendimento. 

� É difícil fazer essa comparação, uma vez que o curso é voltado para a informática, 
quando não estamos trabalhando com os vídeos, normalmente, utilizamos os 
laboratórios ou ainda, utilizamos diversas dinâmicas referentes aos assuntos abordados 
nas apostilas e para os cursistas tudo se torna interessante. Assim, conseguimos 
aproveitar bem o material e conciliamos o tempo com o conteúdo fornecido. 

� Participação dos cursistas nos temas e debates das possibilidades encontradas. 

� Sai um pouco da rotina comum (sala de aula) e os alunos gostam. 

� Facilita a compreensão do aluno. 

� Não é necessária a prévia explanação do assunto antes de realizarmos as atividades. 
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� Maior interesse e discussão. 

� As vivências do personagem colaboraram para a reflexão do cursista, que muitas vezes, 
se identifica com o mesmo e pode rever sua postura, atitude, buscando, dessa forma 
outras soluções e direções para a busca do emprego.

� Traz a articulação de uma sucessão de acontecimentos e muitos ao assistirem aos 
vídeos se reconhecem na situação. Favorecendo o envolvimento aluno x vídeo. 

� Traz a ilustração da aula com situações vividas na prática, possibilitando um link sobre 
o que foi discutido em aula. 

� Para minhas aulas, não faz muita diferença pois estou ministrando a parte de 
informática Habilidades Básicas. 

� O vídeo traz as vivências de pessoas que estão em situações similares ao do aluno. E 
também histórias que fazem os alunos refletirem e aprenderem. 

� Proporciona uma maior interação com o conteúdo apresentado. O recurso visual é 
interessante. 

� A dinâmica da interação. 

� Como existem todos os tipos de pessoas em sala algumas compreendem melhor quando 
visualizam analogias, exemplos práticos, etc. 

� Enriquece o aprendizado e facilita a aquisição do conhecimento. O que, para a pessoa 
com deficiência, tem que ser de um modo mais lúdico. 

� O vídeo retrata as situações da vida de forma real. É uma linguagem de fácil 
entendimento pelos cursistas. 

24. Considerando o perfil do cursista, qual sua opinião sobre os recursos da webgincana
(que se encontra no site do PEQ), e também dos recursos dos sites da Internet 
(indicados nos cadernos) como instrumento de aprendizado?  

Respostas: 

� Muito importante para o desenvolvimento do grupo. 

� Bons. 

� Desconhecido. 

� É ótimo, você como professor abre até mesmo um leque para este aluno na era 
digital. 

� Ser despertado à tecnologia e à sede de aprender, ótimo apoio. 

� Ainda não entrei nesse processo com eles. 

� Nunca entrei no site do PEQ (para ser sincero nem sabia de sua existência. 

� Um excelente meio de aprendizagem. 

� Os cursistas não têm perfil para acessar a internet mesmo com aulas de informática 
(ABC da informática). As aulas são imensas. Agora, quando o acesso é feito junto 
com um professor, os recursos que são razoáveis, são bem utilizados. 

� Suficientemente adequados ao perfil do aluno do PEQ. 

� Desconhecia o site do PEQ. 
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� Estão com dificuldade para acesso do site. 

� Não consegui acessar a web gincana, a conexão quebrava todas as vezes que eu 
tentei acessar, não posso opinar. 

� Bom. 

� Qualquer recurso que proporcione conhecimento é sempre bem-vindo. 

� Achei interessante e foi importante para o desenvolvimento do aluno, mas ressalto 
que tivemos que realizar juntos em laboratório de informática. 

� Como a maioria é de baixa renda e na tem acesso a tecnologia, fica difícil o acesso a 
estes recursos. 

� De grande valia. 

� São bons. Embora para agrande maioria dos cursistas, esse acesso ainda é muito 
restrito. 

PLANEJAMENTO DO CURSO

25. Em que momento você faz o planejamento da aula? 

8 No início do curso 
10 No início de cada módulo 
10 Todos os dias antes das aulas 
- Outras situações. Quais?____ 

26. Como você planeja sua aula?  

Resposta: 

� Reunindo os materiais específicos para aquela aula, tais como livros, revistas, apostilas 
DVDs, etc. 

� Lendo o assunto a ser abordado e trazendo exemplo do cotidiano do cursista para que 
ele forme sua opinião sobre a aula e, aplicando este entendimento no dia-a-dia. 

� Pela leitura do módulo. 

� De acordo com a turma, pois cada turma tem um ritmo diferente. 

� Antes do dia, no inicio do curso, e planejo as unidades por aula.  

� Tento conhecer o perfil da turma nos dois primeiros dias, faço adequação da turma da 
aula a situações que os mesmos passaram ou atualidades de notícias de jornais; 
procuro colocar exemplos do dia a dia para melhor compreensão dos conteúdos. 

� Depende do perfil da turma. 

� Faço uma mesclagem de conhecimentos gerais com conhecimentos específicos. 

� Dando ênfase aos pontos importantes no tema do caderno e desenvolvimento das 
atividades. 

� Analiso o conteúdo, e separo tudo que eu tiver sobre o assunto. 

� Seguindo as apostilas e o ritmo dos alunos. Alguns conteúdos requerem uma 
administração do tempo  maior, devido ao grau de dificuldades dos alunos. 
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� Adequado ao perfil do aluno e do mercado do trabalho. 

� Planejo minhas aulas da seguinte forma: primeiramente trabalho as questões voltadas 
para a cidadania, em seguida informação, trabalho, aprender a aprender, como montar 
um currículo, preparando-se para uma entrevista, Linguagem, fazendo as contas, 
abertura de um negócio próprio. 

� Leitura da apostila mais pesquisa profunda dos tópicos mais interessantes na internet. 

� Baseado em livros didáticos. 

� Por etapas: Introdução ao tema; Desenvolvimento; Fechamento, objetivos, etc. 

� Conforme as expectativas dos alunos. 

� Baseado nas apostilas, com administração do conteúdo e do tempo. 

� Primeiro dia, de acordo com o conteúdo da apostila, e aos poucos vou acrescentando 
exercícios de acordo com o interesse e nível intelectual dos alunos. 

� Adequando os conteúdos aos interesses e necessidades de cada grupo. 

� Sempre percebendo a necessidade do grupo e seu grau de compreensão. 

� Organizo conforme a disposição da sala no dia, porém com material previamente 
selecionado (texto, apostilas, vídeo, etc.). 

� Estudando os assuntos que serão abordados e procurando os meios atrativos e simples 
de repassar as informações. 

� Baseio o planejamento no andamento das aulas anteriores. 

� De acordo com o andamento em sala de aula. 

27. Como escolhe as atividades dos alunos? 

Respostas: 

� Sempre relacionado com fatos motivacionais. 

� Pesquisa em biblioteca, material de meu acervo e internet. 

� De acordo com o módulo efetuado. 

� Com o ritmo da turma. 

� Gosto muito da apostila do monitor e utilizo as atividades extras que existem lá. 

� Depende da atividade. 

� Depende do perfil da turma. 

� De acordo com o conteúdo especificado no plano de aula. 

� Dentro das atividades, aplico exercícios em sala. 

� Procuro escolher as atividades que forem mais dinâmicas, eles gostam de participar! 

� Conforme os assuntos que os mesmos demonstraram maiores dúvidas ou interesses. As que 
permitem reflexões, discussões em grupo e possibilidades de dramatização. 

� De acordo com o andamento das aulas. 

� Eu os deixo à vontade para que expressem suas respostas nas atividades, de acordo com o 
momento de cada um. 
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� Acompanho as atividades recomendadas na apostila. 

� Além da apostila, mais alguns materiais diversos. 

� Através de um diagnóstico da sala e suas respectivas necessidades. 

� Relacionando expectativa do aluno com as cobranças do mercado de trabalho. 

� De acordo com o andamento da discussão sobre o conteúdo exposto, observando as 
dificuldades individuais e do grupo. 

� Depende do perfil de cada aluno. Exercício diferente para cada aluno depende do nível de cada 
um. 

� As atividades devem a medida do possível, ser as mais diversificadas possíveis: leitura, 
escrita, vídeo, dinâmicas de grupo, etc., conforme interesse do grupo. 

� Sempre percebendo a necessidade do grupo e seu grau de compreensão. 

� Pelas apostilas. 

� De acordo com a turma e o andamento da aula, amparada sempre pelo planejamento que foi 
feito. 

� Nem sempre as sigo conforme a apostila. 

28. Que dificuldade tem na elaboração do plano de aula?

Respostas: 

� Até o momento nos assuntos tratados não tive dificuldade para a elaboração do mesmo. 

� Desníveis de conhecimento. 

� As vezes não ter todo o material. 

� As turmas não serem homogêneas. 

� Nenhuma. 

� Nenhuma. 

� Apenas no início das aulas, por não conhecer o ritmo dos alunos, é difícil planejar o tempo. 

� Conciliar o conteúdo com o tempo. 

� Diferentes níveis de escolaridade dos cursandos . 

� Nenhuma. 

� Nenhuma. 

� Não tenho. 

� Sem dificuldade. 

� Por enquanto não tenho observado maiores dificuldades. 

� No início, material didático para as disciplinas específicas, ficando a critério do professor os 
temas elaborados. 

� Nenhuma. 

� Nenhum, primeiro elaboro as aulas de acordo com a apostila recebida, depois acrescento 
conteúdo dependendo do nível intelectual dos alunos, com  exercícios diferenciados. 

� Existem grupos que atendem prontamente ao conteúdo (aprendem com Facilidade E 
RAPIDEZ). Já outros grupos não conseguem ou tem mais facilidade de aprender. 
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� Nenhuma. 

� Pouco tempo para preparar a aula, mas a apostila ajuda no desenvolvimento do plano de aula. 

� Devido as diversas deficiências às vezes se faz necessário adaptar algumas atividades sem 
perder o objetivo. 

� Adaptar o conteúdo para as pessoas com deficiência.

� Nenhuma. 

29. Você ficou mais tempo do que o previsto em algum módulo por ter sido bem 
interessante no desenvolvimento do conteúdo? 

7 Não. 
18 Sim. Lembra-se de qual? 

• Cidadania – 3 professores 

• ABC da informática – 2 professores 

• História do trabalho – 2 professores 

• Trabalho escravo 

• Matemática e informática 

• Internet 

• O que é o trabalho? 

• Relações Humanas; 

• Aprender a aprender; 

• Como se preparar para o mercado de 
trabalho. 

*quatro professores não se lembram/não 
mencionaram o conteúdo. 

PERFIL DO ALUNO 

30. Quantos alunos têm sua turma no início do curso 

- Até 10 
2 De 10 a 20 
16 De 20 a 30 
5 Mais de 30 

31. Indique as características dos cursistas 

21 Assíduos   1 Alienados 
6 Críticos  14 Baixa auto-estima 
16 Desejo de mudar área de trabalho   1 Desrespeito pelos colegas de curso 
18 Esforçados  12 Dificuldade de acesso à tecnologia 
5 

Facilidade em trabalhar em equipe  4 
Dificuldade de assimilação de 

conteúdo 
4 Leitores  5 Falta de cuidado pessoal 
18 Participativos  5 Passivos 
18 Reconhecem a figura do professor  10 Pouca perspectiva profissional 
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32. O programa oferece transporte, lanche e bolsa-auxílio. Você acredita que os alunos 
participam desse programa principalmente pelos benefícios referidos? 

10 Não  15 Sim 

33. Quanto deles frequenta as aulas por causa dos benefícios em seu modo de ver? 

10 Menos de 10% 
10 De 10 a 50% 
4 Mais de 50% 

34. Faz avaliações dos alunos no desenvolvimento do curso? 

8 Não 
16 Sim. Quantas? 
- Se sim, em que momentos? ______ 
Quantas? Em que momentos? 
1 Fim do curso 
4 Nos términos de apostila e como avaliação e como auto avaliação da 

compreensão 
2 a 3 Quando necessário 
 Avaliações diárias 
Várias Intermediárias e no final do módulo 
 No fechamento de cada módulo 
 Todas as aulas oralmente 
Quinzenal Caso perceba desânimo eu já introduzo uma avaliação, caso contrário 

planejo o dia 
 Várias 
2 - 
 Ao passa atividades para desenvolverem sozinhos 
3 Durante 
 Todas as atividades faço e trato como uma avaliação para 

aprendizagem 
 Após o término do conteúdo 
 Após a conclusão de cada atividade 

35. Em média, qual a porcentagem aproximada de alunos termina o curso em relação à 
inscrição inicial em sua turma? 

10 Entre 75 e 100% 
10 Entre 50 a 75% 
2 Entre 25 e 50% 
1 Menos do que 25% 

36. Você concorda com esses pressupostos? 

Sim Não Pressupostos 

24 1 O material apresenta um ideário, com idéias orgânicas articuladas às necessidade 
do homem em relação ao mundo da educação para o trabalho.  
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23 2 O material tem perspectiva de melhorar a qualidade de vida do trabalhador 
propiciando condição da sustentabilidade no mercado de trabalho. 

21 3 A qualidade do material didático do PEQ é relevante para a atuação do projeto na 
formação do trabalhador desempregado ou em busca de qualificação. 

5 19 A falta de avaliação sistematizada do aluno no final do curso é prejudicial ao 
processo de aprendizagem 

21 3 A linguagem do material tem “conversado” adequadamente com os alunos. 

QUESTÕES OPTATIVAS 

37. Você tem alguma sugestão para enriquecer a metodologia de ensino neste curso de 
120 horas das Habilidade Gerais?  

Respostas: 
� Visitas programadas em locais como museus, para uma inclusão mais cidadã. 

� Visitas técnicas à empresa, como forma de aprimorar o cursista, que por sua vez, está 
há muito tempo fora do mercado de trabalho. 

� Literatura. 

� Aumentar a carga horária. 

� Aumentar a quantidade de aulas. 

� Que estendesse essas horas para mais 180 horas. 

� Trabalhar um pouco cultura, arte e patriotismo. 

� Se pudesse ser mais dividida com a parte específica, acredito que poderíamos 
aproveitar melhor. 

� Não tenho sugestão por entender que o material desenvolvido está a contento da 
proposta do Programa. 

38. Você tem alguma sugestão para melhorar algum aspecto do material apresentado nos 
textos das Habilidades Gerais?_______ 
Respostas: 

� Não, achei o material perfeito. 

� Dar ao professor a possibilidade de usufruir todos os materiais que não somente os 
colocados pelo Centro Paula Souza. 

� Fazer uma apostila para o professor com as respostas e mais exercícios. 

39.  Ocorreu algum fato relevante no curso protagonizado por algum aluno que você 
gostaria de relatar? (pode ser com relação ao aprendizado do aluno, ações decorridas 
do desenvolvimento dos materiais didáticos, dificuldades apresentadas para 
acompanhamento do aluno no curso, problemas de algum relacionamento na turma, 
etc.) 
Respostas: 
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� Os alunos utilizaram a dramatização para demonstrar as conseqüências, vantagens e 
desvantagens da divisão do trabalho, da globalização, técnicas de seleção. Ficou muito 
dinâmico, demonstrando que são participativos, comunicativos etc. 

� Uma aluna que conseguiu um emprego na área de recepção em uma grande empresa 
que foi aprovada para admissão devido ao curso. A aluna era extremamente tímida. A 
interação e o “espírito de equipe”. Que foi percebido pelos professores no final do 
curso. Os alunos ficaram muito motivados a retomar seus estudos e continuar a busca 
pela melhoria de vida cotidiana. Perceberam-se nos alunos a elevação da auto-estima e 
do sentido da aprendizagem como importante para suas vidas. 

� Dificuldade com um aluno que é semi-analfabeto. 

� A maioria dos meus alunos entram no curso sem perspectiva e na metade do curso eles 
já têm interesse em participar dos cursos tecnológicos das ETECs. 

� De uma forma geral os alunos se apegam muito aos professores, muitas vezes, 
inclusive, condicionando a capacidade deles à presença dos mesmos. Por já ter 
lecionado para 5 turmas, muitos fatos foram marcantes, mas o principal foi uma aluna 
da turma anterior que tinha alguns problemas psicológicos e a turma toda ficava 
intimidada com a forma que ela agia, após uma reunião com os alunos expondo a 
situação todos acolheram ela de uma forma tão grande que de agressiva ela se tornou 
uma pessoa extremamente carinhosa com todos. 

� Inclusão de módulo das atividades inerentes ao curso. 

� Problemas de relacionamento, divergências de opinião. 

� Eu tenho conseguido que alguns alunos retomem o processo educacional ou influencie 
algum parente próximo a cursar os cursos oferecidos pelo Centro Paula Souza. 

� Entusiasmo de uma sala para realização de formatura. 

40.  Para finalizar, você tem sugestão de uma nova questão para esta pesquisa 

Respostas: 

� Aumentar o tempo do curso para que o professor possa explorar da maneira mais 
positiva, o material didático e trazer transformação para o cursista. 

� Ter mais alternativas para as respostas que só tem opções extremas (sim/não). 

� Para que nos livros sobre matemática e informática tenham as respostas para o 
professor. 

� Acrescentar para o curso de instalação elétrica a norma de segurança no trabalho 
(NR10). 

� Assim como os módulos, poderíamos avaliar os vídeos de forma separada. 

� Módulo específico de profissionalização. 

� Das respostas optativas, o professor voluntariamente se predispõe a colaborar em 
outros questionamentos, dessa maneira, as colaborações apresentam-se sobremaneira, 
relevantes. 

Prezado colega. 
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Reitero mais uma vez que estou grato por sua contribuição nesta pesquisa. Estou à disposição 

para maiores esclarecimentos ou contribuições acadêmicas dentro de minhas possibilidades. 

Atenciosamente, 

Reynaldo Antonio Forte Junior 
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ANEXO 7 

CONTATOS COM A SERT 

No início de julho, foi agendado o primeiro contato com a SERT e a apresentação da 

historicidade do PEQ sob o ponto de vista da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho.  

Durante as visitas à SERT, os contatos foram com os técnicos:Drª Selma Venco, Consultora 

da Fundação do Desenvolvimento Administrativo – FUNDAP no Programa de Qualificação 

Profissional da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho no Estado de São Paulo; Maria 

Helena Castro Lima, Consultora da Fundação do Desenvolvimento Administrativo – 

FUNDAP; Ana Lavos; Funcionária da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho de São 

Paulo; José Lucas Cordeiro, coordenador do Projeto de Assessoria da FUNDAP à Secretaria 

do Emprego e Relações do Trabalho na Implantação Estadual de Qualificação Profissional. 

Nesta ocasião, foram disponibilizados os seguintes textos: 

• Aspectos da História e da Atualidade da Educação Profissional Paulista 

• O novo desenho da política pública de Qualificação Profissional no Estado de São 

Paulo. 

(Apresentados no II Congresso Consad de Gestão Pública)

• Inovações na gestão do Programa Estadual de Qualificação Profissional do Estado de 

São Paulo; 

• Sistema de acompanhamento de egressos avaliando a efetividade do Programa de 

Qualificação Profissional do Estado de São Paulo; 

• Procedimentos metodológicos na construção de uma nova política pública de 

qualificação profissional básica no Estado de São Paulo; 

Assim, tive maior aprofundamento das ações da SERT, que não constavam das fontes até 

então disponibilizadas: os sites oficiais do Governo do Estado de São Paulo e os conteúdos da 

Internet. Na SERT, conheci também a Assistente Administrativa do Centro Paula Souza que é 

a coordenadora do programa PEQ na Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho, Profª 

Clara Magalhães. Por meio de seu convite, fui gentilmente convidado a participar da 

formação dos professores do  PEQ a ser realizada nos dias 28, 29 e 30/09 na ETEC Parque da 

Juventude, no bairro do Carandiru. 

No dia 28/09, primeiro dia da formação, acompanhei um dos dois grupos formados por 40 

professores da Paula Souza e quatro da AVAPE com coordenação da Profª Sandra, consultora 

da Fundap que ministrou esta formação nesta turma. Desse primeiro dia, elaborei o relatório 

de acompanhamento.  No terceiro dia, tive a oportunidade de solicitar a todos os professores 
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cursistas que respondessem ao questionário com 40 perguntas que seriam enviados por e-mail. 

Para esse fim, disponibilizaram seus nomes, telefones e e-mails durante o horário de café no 

período da manhã. Os nomes da lista de professores são os que seguem: 

1 Luciana 
2 Fabricio 
3 Paulo Cândido 
4 Moema Setubal 
5 Maíra Oliveira 
6 Mauro 
7 Lorena 
8 Eliane 
9 Wagner 
10 Fran 
11 Aline 
12 Elisangela 
13 Lauzenir 
14 Charles 
15 Penha 
16 Marisa  
17 Lucia  
18 Tereza Galli 
19 Ana Cristina  
20 Ruth Rocha 
21 Márcia Solha 
22 Fabiana 
23 Ubirajara 
24 Gilberto 
25 Herivelton 

Assim, o questionário foi direcionado aos professores do PEQ para que possibilitassem 

apresentar indicativos sobre a qualidade do material didático associado ao perfil dos alunos 

cursistas. 
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ANEXO 8 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

Programa de Pós-graduação em Educação: currículo 

Orientador: Prof. Dr. Fernando Almeida 

Mestrando: Reynaldo A Forte Junior 

RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O 

PEQ -  realizada na ETEC Parque da Juventude  

  

Formação de professores para o PEQ – Programa de Qualificação Profissional para 

professores do Centro Paula Souza e a Instituição Avape79  

Local: Av. Cruzeiro do Sul, 2.630 - Santana - São Paulo – SP 

Dias 28 a 30/setembro de 2009  

Relator: Reynaldo Antonio Forte Junior 

Curso desenvolvido pela Fundap - Fundação do Desenvolvimento Administrativo: Drª 

Selma Venco, consultoras Sandra 

Apresentação inicial: Profª Clara Magalhães, assistente técnico administrativo Unidade de 

formação inicial e educação continuada. (Nesta formação encontravam-se em torno de 100 

professores – entregue uma ficha para inscrição interna dos professores) 

O curso é de 200 horas sendo 120 horas de Habilidades Básicas e 80 horas de Habilidades 

Específicas. 

Os professores trabalham 5 horas/aula de 50 minutos cada no curso de 40 dias. O aluno tem 

direito a uma bolsa auxílio de R$ 240, 00, vale transporte. 

Documentos básicos do professor: 

∗ Diário de classe, 

∗ Relatório de presença dos alunos, 

∗ Listagem para a Prodesp (o professor deverá entrar todos os dias na Prodesp para apontar 

a presença dos alunos) 

                                           
79 Fundada em 1982, A AVAPE é uma instituição filantrópica beneficente de assistência social, que 
tem como missão promover as competências de pessoas com deficiência visando sua autonomia, 
segurança e dignidade para o exercício da cidadania. A AVAPE foi a primeira organização em sua 
área de atuação a receber a certificação ISO.  
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Para ter direito a bolsa de estudo o aluno poderá ter, no máximo, até 3 faltas consecutivas 

ou 5 faltas intercaladas 

Em seguida, foi feita a apresentação pelo Professor Celso Antonio Gaiote - Coordenador de 

Formação Inicial e Educação Continuada do Centro Paula Souza. 

Apresentação do Professor Celso A palestra foi sobre o reconhecimento que a SERT tem no 

Centro Paula Souza como parceria neste trabalho de formação de professores. Discorreu 

também sobre o reconhecimento que se deve ter pelos professores que estão à frente dos 

trabalhos do PEQ. Não fossem estes, o programa não teria qualidade e reconhecimento pelos 

parceiros. A formação é para 15.000 pessoas para a Paula Souza. 

Apresentação da Consultora Drª Selma Venco (principais tópicos) 

A formação vai estudar os quatro cadernos. 

Segundo a coordenadora, os alunos são imbuídos a procurar o curso pela pressão do trabalho 

e querem aprender hoje para aplicar amanhã, entretanto, o objetivo do curso é pela formação 

integral e é importante para a vida e a concepção de educação. No início os alunos apresentam 

resistência, mas ao longo do programa vão percebendo como faz a diferença. 

É possível verificar indícios pelas cartas que eles escrevem quando entram no programa e a 

outra quando saem do programa.O principio do programa é oferecer formação profissional 

aos sujeitos, principalmente aos que estão em desemprego por desalento, que significa desistir 

de procurar emprego porque acham que não mais conseguem. O plano de aula é feito pelos 

professores. As aulas são articuladas na escola pelos professores e são organizadas pelos 

docentes. Autonomia para o docente ministrar as aulas. Ele pode desenvolver os módulos da 

maneira que considerar mais adequada para sua turma, os módulos não têm pré-requisitos. 

Para 2010, serão elaborados 3 novos cadernos que estão com título provisório: 

∗ Caderno 5: História; Território e desenvolvimento (Geografia) 

∗ Caderno 6: Saúde e segurança no trabalho; Meio ambiente. 

∗ Caderno 7: Arte: o fruto da cultura; Eu, escritor, poeta e jornalista. 

O material tem o foco nas pessoas de baixa escolaridade que querem entrar no emprego 

formal, além de voltar a estudar. 

Pesquisa feita pela Fundap sobre o perfil dos alunos ingressantes no PEQ em 2008 

tiveram os seguintes dados: 

Quem eram os alunos? 

� Sexo: 7 em cada 10 feminino; 

� Idade: mais da metade (55%) acima de 30 anos; (indicando atendimento congruente ao 

diagnóstico) 
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� Escolaridade: 6 em cada 10 alunos declaravam ter ensino médio completo. 

� 50% estavam trabalhando após 3 meses de curso; 

� 31% destes considera que o PEQ contribuiu diretamente para isso; 

� os homens – 6 em 10 - conseguiram 6 em 10 emprego mais rapidamente; 

� os mais jovens conseguiram mais empregos. 

PEQ I + PEQ II + ocupação = arcos ocupacionais 

∗ Imagem e beleza 

∗ Indústria metalúrgica 

∗ Construção civil 

∗ Gastronomia. 

PEQ III     Matemática  Informática  Geografia  ���� Pedreiro. 

Consultora Sandra 

A Sandra fez uma dinâmica de apresentação com estações de trem para cada grupo de pessoas 

que eram sendo formadas conforme suas categorias: locais de serviço, efetivos no cargo e 

contratados para a formação, quem trabalhou com o material do PEQ e quem não trabalhou, 

professores que são de exatas e os que são de humanas, zona geográfica de São Paulo, etc. 

Distribuição dos materiais: 

� Apostila do Coordenador 

� Doc. Meio ambiente e Educação ambiental 

� Quatro cadernos do Programa de Qualificação Profissional – Habilidades Gerais 

DEPOIS DO ALMOÇO

Atividade: Realizar a leitura do Módulo 1 História do Trabalho e fazer um plano de 

aula.

Grupo X

Apresentou o conteúdo para ser desenvolvido em algumas aulas e faria atividades com 

cartolina e giz de cera para ser apresentado pelos alunos em apresentação de painéis  

Grupo Y

Um dos professores dispôs seis carteiras no centro da sala e solicitou a participação de 4 

homens e 2 mulheres. Deu um caderno para cada um deles. Disse que eram operários em uma 

fábrica e ordenou para passarem os cadernos (como um jogo de escravos de Jó). Em seguida, 

retirou os quatro homens alegando serem convocados para a Segunda Guerra mundial e 

ordenou que as duas mulheres continuassem a passar os seis cadernos uma à outra, 
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dificultando a operação. Em seguida retirou uma delas alegando ser a evolução tecnológica, 

retirou os cadernos e disse que a operária iria trabalhar na produção com o aperto de um 

botão, simulando com as mãos o movimento dos cadernos. 

Nota: Esta dinâmica foi interessante por possibilitar uma discussão em sala com reflexão 

sobre o desenvolvimento tecnológico e o mercado de trabalho, com a mediação correta do 

professor para atender os objetivos da aula e não haver interpretações equivocadas quanto aos 

objetivos propostos. 

Nessa atividade, um dos grupos fez a análise do conteúdo considerando os dois módulos. 

Os professores perceberam que é necessário um olhar atento para o conteúdo para fazer um 

adequado plano de aula e um planejamento de curso. 

Apresentação. 

O programa não é para analfabetos. 

A SERT promoveu esta formação para manter a qualidade, um padrão metodológico. 

Atividade: Para os grupos formados por quatro a cinco pessoas, foi proposto: 

Qual é, para vocês, o perfil do aluno que procura o curso do PEQ? 

(os grupos de professores do Centro Paula Souza tinham experiências diferenciadas: alguns 

não haviam trabalhado com o programa do PEQ e não conheciam o material apresentado. A 

maioria já havia trabalhado com EJA ou em programas como o PEAD- Programa 

Emergencial de Auxílio-Desemprego. Os professores da AVAPE trabalharam no segundo 

semestre de 2008 com o material em formação do PEQ. Outros, tinham experiências com a 

Frente de Trabalho e aulas na Febem.)  

Nota: Percebi que os professores da AVAPE já haviam trabalhado com o material do PEQ, 

dessa forma, solicitei à Profª Sandra a minha participação da atividade nesse grupo. 

Grupo 1 

Perfil dos alunos 

1. querem a bolsa e o lanche 
2. maioria deprimidos, viciados, preguiçosos 
3. horário cedo é um problema 
4. a maioria não tem emprego 
5. atribui todos os problemas ao governo 
6. todo dia tem coisa para fazer, por isso pedem para ir embora 
7. se acham “uns coitados” 
8. a professora tem que ouvir cada um deles antes de dar o conteúdo. 
9. falta de respeito (depois da apresentação do grupo 6, retomaram dizendo que a falta de 

respeito não é com o professor, mas sim entre os alunos) 

Grupo 2  (Prof. Celso) 
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Perfil dos alunos 

1. Baixa auto estima 
2. Moram longe 
3. São pobres e desempregados 
4. Problemas de saúde 
5. Problemas de deficiência 
6. Fumantes, alcoólatras, usuários de drogas 
7. Informalidade 
8. Reconhece o professor 
9. Dificuldade de assimilação 
10. Falta de autocuidado (higiene e aspecto) 
11. Muitos são críticos (falta lapidar) 

Grupo 3 

Perfil dos alunos 

1. Escolaridade baixa 
2. Baixa renda 
3. Idade fatídica - 30 a 59 anos - segundo o professor, a partir dessa idade o trabalhador 

passa a declinar. 
4. Alguns têm famílias numerosas, outros são abandonados pela família. 
5. Intimidados, baixa auto-estima, não tomam banho. 

Grupo 4 

Perfil dos alunos 

1. Pessoas temporariamente desempregadas 
2. Donas de casa com filhos na adolescência 
3. Manobristas que vieram fazer o curso 
4. Pessoas com dificuldade de trabalhar em equipe 
5. Conflitos psicológicos diversos 
6. Oriundas de áreas de vulnerabilidade social 
7. Nessa ETEC, fizeram um workshop para os alunos mostrarem suas habilidades 

(crochê, bolo, quadros, montagem de circuito elétrica e quantidades de fio, etc). 
8. Auto estima baixa 

Grupo 5 (Cotia Prof Ubirajara que deu curso na PEAD80) O professor começou sua 

exposição comentando que parece estar no céu com sua por sua vivência com os alunos, 

                                           
80 PEAD - Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego, criado pela lei nº 10.321 de 8 de 
junho de 1999, coordenado pela Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho - SERT, foi 
implantado pelo Governo do Estado de São Paulo através de seus órgãos da administração 
direta e indireta. O bolsista do Programa Emergencial de auxílio-desemprego - PEAD, que 
atender aos critérios do programa, permanecerá no programa por até 9 meses, com jornada 
de atividades de 6 horas diárias, 4 dias por semana e se obriga a participar, no quinto dia, 
de um curso de qualificação profissional ou alfabetização. O bolsista recebe mensalmente 
uma bolsa-auxílio; cartão alimentação e seguro de acidentes pessoais. A participação no 
programa não representa, em hipótese alguma, vínculo empregatício, já que tem caráter 
assistencial e de formação profissional. 
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mediante o que foi apresentado por alguns outros grupos, principalmente referenciando-se ao 

grupo 2. ) 

Perfil dos alunos 

1. Baixa auto estima 
2. Exemplos de vida 
3. Maioria idosa fora do mercado 
4. Com vontade de aprender 
5. Alunos se respeitam e ao professor (duas turmas de 40 alunos. Raramente falta 

respeito. O professor disse que foi padrinho de casamento de um dos alunos e declarou 
“estou no paraíso ou então minha turma foge do perfil que foi apresentado”). 

Grupo 6 

Perfil dos alunos 

1. Pouca perspectiva profissional 
2. Querem mudar de área de trabalho 
3. Culpam o governo -governo é culpado pela crise 
4. Local de qualificação distante 

Grupo 7 (Professores da AVAPE, participei desse grupo) 

Perfil dos alunos 

1. Desempregado com deficiência 
2. Baixa auto estima 
3. Maioria mulheres 
4. Desatualizado 
5. Dificuldade de relacionamento pessoal 
6. Baixa escolaridade/escolarização 
7. Acima dos 30 anos 
8. Desatualizado no mercado de trabalho 
9. Problema de deslocamento residência/local do curso)
10. Desempregados há mais de dez anos 
11. Locais de periferia variados 
12. Dificuldade de acesso à tecnologia 
13. Pessoas reabilitadas do INSS (deficientes intelectuais, de saúde e físicos) 
14. Alcoólatras 
15. Ex-detentos que ameaçam o grupo para obter privilégios. 
16. Desempenho ruim 
17. Maioria quer sair daquela situação 
18. Alcoolistas 

Nota: Este grupo apresentou muitos tópicos, porque participei dele, coloquei todas as 
anotações. Os demais grupos disseram que não iriam repetir o que já havia sido relatado por 
outros grupos. Os comentários dos participantes desse grupo (três professoras e um professor) 
foram: que alguns querem passar uma tarde ou manhã diferente, outros vão pela bolsa auxílio 
e o lanche. Em off, durante a conversa para a elaboração da atividade, uma professora opinou 
ao grupo que a bolsa auxílio, no início, pode ser ruim porque os alunos iriam ao curso apenas 
para garantir o dinheiro. A impressão marcante no grupo foi do comprometimento dos 
professores pela docência de portadores de necessidades especiais. 
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Grupo 8 (professores sem nenhuma experiência em formação de trabalhadores disseram que 

iriam enumerar o que tem de experiência docente) 

Perfil dos alunos 

1. Desempregados de 30 anos 
2. Procuram trabalho para sobreviver 
3. Maioria mulheres 

Grupo 9 

Perfil dos alunos 

1. A qualidade do lanche tem que ser revista. Quando só tem pão e queijo os alunos 
reclamam 

2. A turma é esforçada e se eles se afinarem com o professor é muito importante 
3. É turma difícil 
4. Tudo é culpa do governo (segundo o professor eles não avaliam que a falta de estudo 

ou maior esforço pessoal) 
5. Artesanato é motivador porque eles acham que é meio de sobrevivência. 

Nota: Por meio da apresentação dos grupos pôde-se perceber que a maioria dos professores 
tinha algum conhecimento sobre o trabalho com EJA e/ou formação de trabalhadores 
desempregados ou em emprego precário. Isto sugere que para suprir as vagas para esta 
função, no quadro docente do Centro Paula Souza foi considerado o currículo/perfil 
apropriado para o desenvolvimento deste trabalho. 

Fechamento (Sandra) 

Percebemos que os cursistas são pessoas “diferentes da gente” Alguns, entretanto, 

podem ter até mais escolaridade, mas não é para este perfil que se propõe este curso de 

qualificação. 

Despir de preconceitos. Alguns (cursistas) não tiveram oportunidades, outros não souberam 

aproveitar. Temos que respeitar essas pessoas. 

O programa não é de auto-ajuda. Auto-ajuda se desenvolve com as pessoas estudando 

e capacitando. E isso se dá à medida que o cursista começa a se relacionar com o grupo. 

Perfil do cursista (PowerPoint) 
� Cursista – grupo heterogêneo e provavelmente diferente do monitor 
� Saber respeitá-lo: suas crenças e seus valores 
� Não avaliar o outro com base em nossos valores 
� Acreditar que eles têm capacidade de aprender e de pensar 
� Importante “levar” o aluno a pensar, levantar questionamentos para elevar a auto-

estima 

Concepção de educação 
� Não é capacitar para “dar a patinha”; 
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� Importante considerar o que cada um sabe; 
� importante fidelidade ao material e conteúdo proposto. 

Recomendações: Utilizar 5 dicionários por sala. Usar o filme, qualquer mudança conversar 
com o Coordenador. 

Conteúdo: Daremos ênfase a História do Trabalho e Cidadania no desenvolvimento dos 

módulos.

O Desemprego pode ser 

� Desemprego estrutural: causado pelas novas tecnologias (robótica e informáticas – fruto 
da reestrutura produtiva e econômica 

� Desemprego conjuntural ou cíclico: épocas de recessão da economia/bancos retraem os 
créditos  

� Desemprego por desalento: pessoa desiste de procurar emprego por considerar que não 
encontrará por não ser adequada 

� Desemprego friccional: resulta da mobilidade da mão de obra. Movimento de migração 
de um emprego para o outro. 

Capitalismo mais organizado? 
� Respostas flexíveis dos mercados e novos padrões de consumo; 
� Informação é igual à mercadoria mais valorizada; 
� Conhecimento é mercadoria chave; 
� Desenvolvimento das tecnologias concentrado nos países centrais mais ricos. 

Intervenção, mostrar as competências. 

Motivo geral é que o aluno visualize essas mudanças e verificar o aspecto positivo na 

mudança. É bom que as coisas mudam para as pessoas mudarem. Temos que enfrentar a 

mudança como uma realidade e temos que trabalhar isso. 

Nota: Conversa com a Drª Selma Venco 

A proposta do grupo da qual colabora é tirar a ideia disseminada do conceito de competências 

e habilidades das pessoas para pensar no trabalhador como um ser humano holístico com 

noções de cidadania, do trabalhador que pretende ingressar no mercado de trabalho que 

atenda às demandas atuais que seja um sujeito participante e crítico. 

Endereços para contato ufiec@centropaulasouza.sp.gov.br

centropaulasouza@sp.br  e clarapeq@ig.com.br  
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ANEXO 9 

A recepção aos alunos na ETEC Vila Formosa 

Dia 08/10/09, 8h00: Neste dia compareci no ETEC a convite do Diretor Marcelo e do 

Coordenador do curso Prof. Bento S Pequim ao primeiro dia de aula e recepção dos alunos do 

curso PEQ. Considero relevante comentar aqui a acolhida proporcionada pela Direção e 

Coordenação a esta pesquisa e a permissão do acompanhamento à toda dinâmica das 

apresentações realizadas nas quatro salas do PEQ que contou com inscrição de 30 alunos 

cada, com a presença do professor da turma que participava como ouvinte. A pauta foi 

principalmente, orientações administrativas e palavras motivacionais quanto às possibilidades 

do curso, e sobre a viabilidade dos cursistas continuarem seus estudos nas unidades técnicas 

da fundação, além de explicações sobre auxílio transporte, alimentação e a bolsa-auxílio, que 

tem início no segundo semestre de 2009. Após presenciar a apresentação em cada turma, no 

final da manhã, entreguei ao Prof. Bento oito questionários impressos para os professores da 

unidade escolar.  Neste dia, saí da unidade com a esperança de ter ao menos um número 

significativo de questionários respondidos. Nessa unidade obtive 100% de retorno dos 

questionários entregues.  


