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Resumo 

 

O objetivo desta pesquisa foi analisar a potencialidade do projeto de extensão 

universitária PIRADO, realizado na Unidade de Extensão Universitária da Unifesp 

Santo Amaro, quanto à promoção da empregabilidade e quanto ao desenvolvimento 

de competências técnicas e atitudinais necessárias ao mercado de trabalho. Para 

tanto foi realizado um estudo descritivo exploratório com abordagem qualitativa, tendo 

como instrumentos de coleta de dados a realização de dois grupos focais com total 

de vinte participantes, e, para complementar os dados coletados optou-se pelo 

questionário semiestruturado tendo como respondentes quatorze participantes. A 

análise de conteúdo, modalidade temática foi desenvolvida a partir de quatro núcleos 

temáticos com oitenta e sete unidades de contexto e cento e cinco unidades de 

registro, das quais emergiram onze categorias. A análise dos dados demonstrou que 

o projeto Pirado incitou os participantes a buscarem uma formação continuada 

compreendendo que os conceitos de Educação e Saúde estão imbricados. Para além 

do aporte teórico, ficou evidenciado que o projeto proporcionou um espaço de 

desenvolvimento de competências comportamentais que são necessárias para o 

enfrentamento das adversidades vivenciadas no cotidiano, bem como, para a inserção 

no mercado de trabalho. Foi possível concluir que a proposta do projeto foi atingida, 

pois a partir das estratégias de ensino, vivenciadas pelos participantes, e ancoradas 

no embasamento teórico, houve um preparo para a busca por uma recolocação no 

mercado de trabalho. No entanto, este é um trabalho inicial, ou seja, o princípio de 

uma discussão que gira em torno de traçar um perfil profissional composto pelo 

trinômio saúde-educação-trabalho. 

Palavras-Chave: Extensão Universitária; Competência Profissional; Mercado de 

Trabalho, Empregabilidade. 
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Abstract 

 

The objective of this research was to analyze the potential of the PIRADO university 

extension project, carried out at the University Extension Unit of Unifesp Santo Amaro, 

regarding the promotion of employability and the development of technical and 

attitudinal skills required for the labor market. A descriptive exploratory study with a 

qualitative approach was carried out. Data collection instruments included two focal 

groups with a total of twenty participants and, in order to complement the data 

collected, a semi-structured questionnaire was used, with fourteen respondents as 

respondents. Content analysis, thematic modality was developed from four thematic 

nuclei, with eighty seven context units and one hundred and five registration units, from 

which emerged eleven categories. The analysis of the data showed that the Pirado 

project prompted the participants to seek a continuous education, understanding that 

the concepts of Education and Health are intertwined. In addition to the theoretical 

contribution, it was evidenced that the project provided a space for the development of 

behavioral competences that are necessary to face the adversities experienced in daily 

life, as well as for insertion in the job market. It was possible to conclude that the project 

proposal was reached, because based on the teaching strategies experienced by the 

participants, and anchored in the theoretical basis, there was a preparation for the 

search for a replacement in the labor market. However, this is an initial work, ie the 

principle of a discussion that revolves around tracing a professional profile composed 

by the trinomial health-education-work. 

Keywords: University Extension; Professional Competence; Labor Market, 

Employability. 
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Minha trajetória profissional foi desenvolvida em duas grandes áreas: 

Administração e Educação. Neste percurso estudei e me formei em Pedagogia. Foi 

na graduação que meu interesse em atuar com a população de jovens e adultos 

despertou. 

Durante o curso de Pedagogia trabalhei na área de Gestão com Pessoas do 

Departamento de Recursos Humanos da SPDM (Sociedade Paulista para o 

Desenvolvimento da Medicina).  Nesse setor desenvolvi atividades administrativas 

concomitantemente com atividades de treinamento e capacitação de colaboradores 

da instituição. 

Na divisão de capacitação e treinamento atuei como docente nos cursos de 

educação permanente e educação continuada, essas propostas educativas foram 

inovadoras à época (meados do ano 2000). As atividades, consideradas de gestão de 

pessoas, eram direcionadas aos colaboradores com o intuito de aprimorar suas 

competências técnicas e atitudinais. 

Em 2002, a Reitoria da Universidade Federal de São Paulo – Unifesp, observou 

que os filhos e dependentes de seus colaboradores, necessitavam de orientações 

para elaboração de currículos para terem um diferencial que contribuísse para uma 

avaliação positiva ao participarem de processos seletivos. Com isso, decidiu por 

instituir uma proposta educativa com o intuito de auxiliar esses jovens. 

Em 2003, a Reitoria decidiu ampliar a proposta para os jovens da Zona Sul de 

São Paulo. É importante salientar que concomitante a essa decisão, estava em 

andamento o planejamento realizado pela Unifesp em busca de um terreno na mesma 

região. O objetivo do planejamento era expandir a universidade por meio de uma 

unidade na Zona Sul de São Paulo. Para seu êxito era necessário que a universidade 

tivesse uma atividade de educação na região.  

Frente a este cenário decidiu-se por implantar, ainda em 2003, uma ação de 

extensão universitária na Zona Sul de São Paulo. O plano pedagógico dessa ação, 

inicialmente era de aulas e atividades, tinha o objetivo de orientar como elaborar um 

currículo e como se destacar em uma entrevista de emprego. Os encontros eram 

realizados aos sábados em uma escola Municipal. O público alvo era composto por 

jovens e adultos da região de Cidade Dutra, Parelheiros, M. Boi Mirim, Grajaú e 

entorno. 
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Nos primeiros encontros percebemos que abordar somente essas duas 

questões não era suficiente, então um grupo de trabalho foi ampliado para pensar e 

elaborar um curso de extensão universitária que aprimorasse e estimulasse o 

desenvolvimento de competências necessárias para o mercado de trabalho. 

Em 2004, este curso de extensão adquiriu uma dimensão de projeto de 

extensão, ganhou o nome de Projeto de Integração e Reintegração do Adolescente e 

Adulto para o Desenvolvimento Ocupacional da Universidade Federal de São Paulo 

(Pirado/Unifesp) e passou a contar com a colaboração de docentes, técnicos 

administrativos e alunos da Unifesp. 

Enquanto servidora pública federal da Unifesp, minha dedicação a esse projeto 

era em horários diferenciados do meu habitual e contratual. A maior parte do meu 

tempo era realizando trabalhos administrativos, o que me causou certo desconforto, 

pois minha formação acadêmica permitia que eu fosse envolvida em questões 

educacionais, o que era meu desejo. Isso me impulsionou a novos desafios. 

Em 2009, como servidora passei a exercer minhas funções na Coordenadoria 

de Cursos de Extensão e Eventos da, então Proex da Unifesp (Pró-Reitoria de 

Extensão da Unifesp, hoje Proec – Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unifesp). 

Essa coordenadoria tem por objetivo analisar e homologar as propostas pedagógicas 

das ações de extensão (cursos e eventos). Essas ações podem ser coordenadas por 

Docentes e /ou Técnicos  Administrativos em Educação da Instituição.  

Com este novo desafio adquiri uma gama de informações e de conhecimento, 

bem como uma aproximação com as atividades extensionistas (cursos de pós-

graduação lato sensu, cursos de extensão de curta duração, eventos, ações de 

responsabilidade social e projetos e programas sociais), o que consequentemente me 

deixou mais próxima da minha formação acadêmica. 

Atuando na Proec e simultaneamente participando de um projeto de extensão, 

verifiquei que era necessário aprimorar o projeto em andamento. Com isso, busquei 

indicadores de extensão para analisar se o formato do meu trabalho estava em 

consonância com as normas nacionais, pois senti necessidade de uma avaliação, 

pautada no rigor científico, para que eu entendesse e analisasse a efetividade das 

ações extensionistas na comunidade tendo como cenário o projeto no qual eu atuava. 
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Na Proec, até o ano de 2012, esses indicadores eram informados por meio de 

resultados quantitativos, com as informações de quantidade de ações, número de 

vagas disponíveis e público beneficiado e/ou participante. 

Em 2013, com a organização de uma nova gestão na Unifesp, ficou clara a 

preocupação de um processo avaliativo capaz de nortear indicadores que não fossem 

apenas quantitativos, mas que possuíssem um olhar qualitativo criando possibilidades 

de verificar o real impacto das ações extensionistas junto às comunidades, nas quais 

estão inseridas. 

Então, após onze anos engajada na prática educativa, de um projeto social, 

manifestei a inquietação por entender e avaliar se o Projeto Pirado Unifesp, no qual 

eu atuava, contribuía e/ou oferecia subsídios para que o jovem e o adulto pudessem 

de fato desenvolver as competências técnicas e atitudinais necessárias ao mercado 

de trabalho, e dessa forma, entender se o objetivo da proposta do projeto estava 

sendo cumprida. 

Nesse contexto, tornou-se latente a necessidade de analisar o processo 

educativo de uma ação de extensão universitária de uma Universidade Federal, e 

verificar se o objetivo de tal projeto estava sendo alcançado. 

Para dar conta destas inquietações e com o intuito de aprofundar meus estudos 

sobre o assunto, procurei o Cedess (Centro de Desenvolvimento de Ensino Superior 

em Saúde) da Unifesp. 

Diante da proposta pedagógica do Cedess, surgiu a necessidade de entender 

se o tal projeto de extensão, voltado às questões do trabalho, tinha em seu escopo o 

binômio educação e saúde. 

Em 2014, na condição de aluna do Mestrado em Ensino em Ciências da Saúde, 

do Cedess, as seguintes questões de pesquisa surgiram: 

1. O projeto Pirado contribui para o desenvolvimento da empregabilidade? 

2. Esse projeto, enquanto ação de extensão universitária, oferece subsídios 

para que o egresso encontre uma ocupação e/ou trabalho? 

3. O projeto Pirado consegue estimular nos participantes a percepção da 

importância de uma educação permanente para a inserção e a permanência 

no mercado de trabalho? 
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4. O projeto Pirado possibilita que seus participantes desenvolvam 

competências para o seu crescimento pessoal? 

5. O projeto Pirado é percebido ou reconhecido pelos participantes como o 

indutor do desenvolvimento profissional para a inserção e permanência no 

mercado de trabalho? 

 

Esse questionamento foi o ponto de partida para o desenvolvimento desta 

pesquisa. 

 

 

 

 



 

 
 

1  INTRODUÇÃO 
 

 

“Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino”. 

Paulo Freire 

 



I N T R O D U Ç Ã O       2 

 
 

 
 

 

1.1  O trabalho enquanto contexto da promoção de saúde 

 

Para entender se a educação e o trabalho têm uma relação direta com a saúde 

do indivíduo, há que se contextualizar o que é saúde e as questões voltadas para a 

promoção à saúde, considerando que o trabalho e a educação são os objetos deste 

estudo. 

Na legislação, considerando a Constituição Federal Brasileira no título VIII, 

seção II, capitulo II, artigo 196, há o direcionamento no sentido de que é dever do 

Estado, possibilitar, por meio de políticas sociais e econômicas, ações e serviços de 

promoção à saúde com o intuito de reduzir as doenças e seus agravos. (Brasil, 1988) 

A expressão, promoção de saúde, foi usada pela primeira vez em 1945. 

(Pereira et al., 2000). No entanto, o termo foi oficialmente introduzido pela OMS -

Organização Mundial da Saúde em 1984 (BR) – WHO, 1984 World Health 

Organization (US). 

Na década de 60, houve um grande debate em várias partes do mundo, com o 

intuito de tratar a atenção primária e a promoção da saúde, com um olhar para além 

da doença. Esta movimentação em torno de se observar novos paradigmas para 

abordar a questão de atenção primária à saúde e da promoção a saúde gerou novas 

manifestações. Em 1986, acontece a Primeira Conferência Internacional sobre 

Promoção de Saúde, por meio da Carta de Ottawa. (Brasil, 2002).  

Somada a esta Primeira Conferência, outras sete ocorreram, em âmbito 

multinacional, a saber: Ottawa em 1986; Adelaide em 1988; Sundsval em 1991; 

Bogotá em 1992; Porto of Spain em 1993, Jacarta em 1997 e México em 1999. Com 

esses encontros, outros elementos foram sendo agregados em relação a forma de 

definir o que é promoção de saúde. Dentre estes elementos, está a questão de 

definição de espaços para que a promoção à saúde ocorra. Enquanto espaços são 

considerados os ambientes de escolas e ambientes de trabalho. (Brasil, 2002) 

Compreendendo que a Conferência de Ottawa é o marco para as questões 

ligadas a promoção de saúde, cabe então, discorrer sobre qual a percepção da OMS 
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(BR) quanto a esta temática, com o olhar crítico de verificar se, de fato, os conceitos 

de saúde e trabalho estão imbricados.  

Para a OMS (BR) as ações de promoção de saúde devem ser planejadas e 

executadas, levando em conta os seguintes princípios: da concepção holística; da 

intersetorialidade; do empoderamento; da participação social; da equidade, das ações 

multi-estratégicas e da sustentabilidade. (WHO, 1988) (US). 

A concepção holística explicita que no ser humano, enquanto um ser completo 

e único, os aspectos físicos, mentais, sociais e espirituais estão interligados.  

A intersetorialidade pressupõe a cooperação e a integração entre diferentes 

setores, bem como, da realização e articulação de ações. Entre as ações se 

destacam: serviço social, cuidados primários a saúde, legislação, educação, 

habitação, trabalho, transporte, planejamento das cidades, entre outros. Nesse 

sentido, a participação e o envolvimento do poder governamental são fundamentais. 

(WHO, 1988) (US) 

O empoderamento e a participação social são dois princípios indissociáveis. 

Em ambos está presente a questão da educação e da formação de cidadãos capazes 

de discutir, interferir e transformar a realidade assumindo maior controle sobre si e 

sobre as decisões. (WHO, 1988) (US). 

Para ter equidade, de acordo com Brasil (2001), é necessário que as diferenças 

sejam eliminadas evitando, assim, injustiças que dificultam a sensação de bem-estar.  

As ações multissetoriais abrangem os demais princípios, pois envolvem 

diferentes combinações de métodos. (WHO, 1988) (US) 

Dentre as definições da OMS (BR) uma que se destaca é a concepção holística 

do ser humano, o qual é compreendido como um ser integral e único. Corroborando 

com este olhar, Capra (1988) discorre sobre esta temática demonstrando os 

benefícios advindos com o avanço tecnológico e da medicina que reverberou em 

benefícios para a saúde e aumento dos anos de vida. O autor demonstra que este 

modelo, ao qual denomina de modelo biomédico, não atende mais as necessidades e 

aponta para uma crise de paradigmas. Essa crise não significa que o modelo 

biomédico não é favorável. Esta forma de atuação e de educação tradicional 



I N T R O D U Ç Ã O       4 

 
 

 
 

proporcionou o avanço da medicina. Porém, com as novas descobertas e com as 

novas tecnologias, apareceu a necessidade de analisar o ser humano em sua 

integralidade. Para tanto, propõe que o indivíduo deve ser atendido em sua totalidade, 

confirmando assim este princípio de concepção holística. 

Atualmente, o indivíduo é atendido e tratado pelos profissionais da saúde 

considerando o aspecto doença, logo, o direcionamento terapêutico é realizado 

considerando-o de forma fragmentada. 

Analisando a legislação brasileira, encontramos a lei nº 8.080/90 que enfatiza 

que são fatores determinantes e condicionantes para a saúde do cidadão, entres 

outros, as questões relativas a educação, habitação, lazer e trabalho. 

No bojo desta discussão, pode-se afirmar que os princípios delineados pela 

OMS (BR) e pela legislação brasileira confirmam que a saúde depende de vários 

fatores, entre eles, ter acesso à educação e ao trabalho.  

Diante dessas colocações, podemos afirmar que estar inserido no mercado de 

trabalho é vital para que o indivíduo se sinta e tenha a noção de pertencimento a um 

determinado grupo social. Fatores que, associados, implicam em um indivíduo com 

saúde. 

O conceito ampliado de saúde descrito pela Legislação Brasileira e pela 

Organização Mundial da Saúde (BR) esclarece que o trabalho é um dos muitos fatores 

que estão relacionados à saúde do indivíduo. 

Ora, se estar inserido no mercado de trabalho representa ser membro 

participante de uma sociedade, bem como implicação direta na saúde, o que dizer 

daqueles que estão à margem desse cenário, ou seja, os desempregados? 

A não inserção no mercado de trabalho representa precariedade financeira e, 

consequentemente, os fatores advindos são, entre outros, de crise familiar, problemas 

para manter as necessidades básicas tais como: alimentação, moradia, transporte, 

lazer, etc. Além desses fatores, o ciclo social fica abalado gerando um isolamento por 

parte do indivíduo. Essas questões quando somadas, podem potencializar e acarretar 

o surgimento de doenças, sobretudo àquelas psicossomáticas. 
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Dejours (1986) ao discorrer sobre o novo conceito de saúde denota que por 

mais que o ambiente de trabalho possa ser nocivo, no que tange as condições de 

trabalho (estruturais, físico e biológico) e as condições de organização do trabalho 

(divisão das tarefas e divisão das pessoas), o não trabalho é igualmente perigoso. 

Isso porque o desemprego, o não trabalhar e não ter atividades geram o adoecimento.  

Ainda de acordo do Dejours (1986, p.10) o ócio não é algo próprio do ser 

humano. A ideologia de “viver de rendas” é falsa. Prova disso é que quando um 

paciente vai a um psiquiatra e demonstra que não sente vontade de fazer nada, ou 

apresenta a condição de total “inatividade” isso gera uma preocupação, pois indica, 

clinicamente, um quadro que aponta para um estado de doença. É no trabalho que o 

ser humano se desenvolve em vários aspectos: biológico, psicológico e social. 

O mercado de trabalho é, sem dúvida, movido pelo capitalismo, logo, aqueles 

que não estão inseridos enquanto trabalhadores se sentem como não pertencentes a 

um meio social, muitas vezes humilhados e com isso passam a optar pelo isolamento 

de forma progressiva, esse quadro tende a se agravar para um sofrimento psíquico. 

(Wickert, 1999). 

O desemprego e a falta de renda podem, portanto, inviabilizar economicamente 

os meios de sobrevivência e afetar a identidade, colocando em risco a saúde psíquica 

e física.  

Os levantamentos acima postulados denotam que o trabalho está inserido no 

contexto ampliado da saúde, porém, a saúde e o trabalho perpassam pela esfera da 

educação. 

Se os conceitos trabalho, saúde e educação estão imbricados, logo, uma 

pergunta se faz salutar. Qual é o papel das instituições que atuam na área da 

educação, sobretudo das universidades?  

É tarefa da universidade, atuar de forma indissociável entre ensino 

(graduação), pesquisa (pós-graduação) e extensão universitária, de forma a 

proporcionar espaços de construção e de troca de saberes, necessários para o 

desenvolvimento de competências, tão importantes e fundamentais ao mercado de 

trabalho atual. 
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Entendemos que este estudo poderá contribuir para o desenvolvimento de 

indicadores necessários para avaliar as ações de extensão bem como traçar um perfil 

de competências necessárias para o mercado de trabalho, fortalecendo a premissa 

extensionista, que é a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

Nesse contexto, o projeto Pirado (Projeto de Integração e Reintegração para o 

Adolescente e Adulto para o Desenvolvimento Ocupacional), contribui para o 

desenvolvimento da empregabilidade? Este, enquanto uma ação de extensão 

universitária oferece subsídios para que o egresso encontre uma ocupação e/ou 

trabalho? O Pirado consegue estimular nos participantes a percepção da importância 

de uma educação permanente para a inserção e a permanência no mercado de 

trabalho? O Pirado possibilita que seus participantes desenvolvam competências para 

o seu crescimento pessoal? O Pirado é percebido ou reconhecido pelos participantes 

como o indutor do desenvolvimento profissional para a inserção e permanência no 

mercado de trabalho? 

 

 

  



  

 
 

2  OBJETIVOS 
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2.1  Objetivo geral 

 

Analisar a potencialidade do projeto Pirado, vinculado à Pró-Reitoria de 

Extensão e Cultura da Unifesp, quanto à promoção de empregabilidade e quanto ao 

desenvolvimento do perfil pessoal e profissional na perspectiva dos egressos das 

turmas de 2013, 2014 e 2015. 

 

2.2  Objetivos específicos 

 

● Mapear, a condição de inserção no mercado de trabalho, a partir dos 

egressos do projeto Pirado;  

● Identificar na perspectiva dos egressos, quais foram as dificuldades e as 

facilidades encontradas para a inserção no mercado de trabalho; 

● Analisar a percepção dos egressos do projeto Pirado com relação a 

importância da educação permanente para a sua inserção e permanência 

no mercado de trabalho; 

● Identificar a partir dos participantes da pesquisa as contribuições do projeto 

Pirado com relação a seu desenvolvimento pessoal; 

● Identificar, a partir dos participantes da pesquisa, as contribuições do 

projeto Pirado com relação a seu desenvolvimento profissional. 

 

 

 
 
 
  



  

 
 

3  REFERENCIAL TEÓRICO 
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3.1  O mercado de trabalho 

 

Na história é possível perceber que a educação está intimamente imbricada 

com as transformações no mercado de trabalho. 

Quando há uma mudança significativa no âmbito do mercado de trabalho o 

impacto ocorre na educação. Isso porque a educação fornece o aporte teórico para a 

atuação direta do indivíduo no mercado de trabalho.  

Historicamente, até meados do século passado, as influências dos princípios 

da administração de Taylor e Ford, determinavam a relação de trabalho centrada na 

produção. (Gramsci, 1989). 

Para Taylor era fundamental analisar como se desenvolvia o trabalho no “chão 

de fábrica”. A partir dessa análise as tarefas realizadas foram elencadas e descritas. 

No entanto, o intuito era ir além, contabilizando o tempo necessário para a execução 

das tarefas, tipos de movimentos realizados pelo trabalhador e, a partir deste cenário, 

estabelecer o modelo ideal com foco no aumento da produtividade. (Regnier, 1997) 

Percebe-se que as contribuições de Taylor são de vital importância para a 

organização do trabalho. Nos dias de hoje esta postura é questionada, no entanto, 

para a época esta foi uma atitude visionária e com boa aceitação. Nota-se que Taylor 

partiu de uma realidade vivida pelos trabalhadores para analisar o processo de 

produção. À época havia a necessidade de focar na produção, fato que Taylor 

incorporou e aplicou.  

Os princípios de Ford aparecem logo após a primeira guerra mundial. Com o 

final da guerra um período de escassez se instalou. Havia, nesse período a 

necessidade de realizar produtividade em série. Portanto, Ford, concentra seus 

esforços na produção em massa. Para atingir esse objetivo, ele estabelece o modelo 

que se baseava nas mudanças dentro da fábrica. Isso implicava em aquisições de 

novas tecnologias, reorganização das estruturas de gestão e mudanças nas relações 

sociais. (Regnier, 1997) 

As mudanças na organização das relações de trabalho e de gestão, somam-se 

ao modelo de consumo em massa. Há uma mudança nos hábitos de consumo dos 

trabalhadores e de suas famílias. No entanto, o impacto fordista não é somente nas 
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fábricas e nas relações de consumo. O trabalho passa a ter um valor “moral”, passa a 

ser um elemento capaz de disciplinar e de organizar uma sociedade, refletindo, 

portanto, na cultura dos trabalhadores. (Regnier, 1997) 

No modelo fordista, voltado para a organização da produção, ocorre a 

fragmentação do trabalho, no qual o trabalhador tornava-se especialista em um 

determinado movimento ou tarefa. 

Estes modelos de organização de trabalho tinham por objetivo diminuir a taxa 

de rotatividade entre os trabalhadores. Com isto as empresas investiam em 

treinamento orientando o saber fazer. A permanência dos trabalhadores, em termos 

de tempo de serviço era grande. Era comum encontrar histórico de pessoas que 

entravam jovens e saiam com idade ou tempo de serviço para aposentadoria, o que 

significava anos a fio desenvolvendo a mesma tarefa na mesma empresa. Isso 

representava uma segurança de emprego vitalício. Aqueles que possuíam mais tempo 

de serviço tinham salários maiores. Com este cenário as empresas tinham o que 

desejavam e os trabalhadores tinham a sensação de estabilidade no emprego. Esta 

sensação também gerava estagnação por parte dos trabalhadores, pois não se exigia 

uma formação continuada ou especifica para o desempenho das tarefas. O cenário 

das empresas, com pouca concorrência, refletia no perfil do profissional que não 

sentia a necessidade de mudança no que tange ao aprimoramento profissional e ao 

desenvolvimento de novas competências. 

 Para aqueles que estavam empregados em meados dos anos 90, existia a 

sensação de emprego vitalício. Era comum notar que jovens que ingressavam em 

determinadas empresas, permaneciam nelas por muitos anos, galgando a aposentaria 

sem ter vivenciado a situação de desemprego.  

Nesse mesmo período há de se notar que o modelo de educação respeitava 

critérios tradicionais, nos quais a transmissão do conhecimento era supervalorizada e 

o foco do ensino era basicamente na transmissão de conteúdos e memorização. Fato 

este que prevalece até os dias atuais em alguns modelos de currículo. 

A partir da década de 90, com as questões da globalização e das reformulações 

nas relações de trabalho, um novo desafio se apresenta, tendo em vista que surgem 

novas profissões e novos postos de trabalho. Na contramão deste processo se deu a 

extinção de algumas funções e como consequência disso, o surgimento da 
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insegurança quanto a estabilidade no emprego formal. O avanço tecnológico é um 

dos fatores que levaram a diminuição da classe operária.  

O modelo de Ford ancorado na produção em massa e o modelo de Taylor 

ancorado na organização caem por terra. O mercado de trabalho se apresenta, 

portanto, com palavras de ordem como, por exemplo, a flexibilização. 

De acordo com Regnier (2000), a flexibilização é apresentada em três esferas, 

a saber: a) produtos nos quais a demanda e a qualidade partiam da necessidade do 

cliente; b) mudanças necessárias nas fábricas e em suas linhas de produção de forma 

a se adequarem aos novos produtos; c) pessoas e/ou trabalhadores e na mudança de 

seu perfil profissional, sendo exigidos trabalhadores multifuncionais ou polivalentes. 

Nesse sentido, qual é, portanto, a diferença entre emprego e trabalho? 

O emprego remete a sensação de segurança na qual as leis e conquistas 

trabalhistas são respeitadas. Entre elas: salário fixo; férias; aposentadorias. Já o 

trabalho implica no desenvolvimento de novas habilidades no sentido de atender as 

novas demandas produtivas (Regnier, 2000).  

Cabe notar que estas mudanças no âmbito do mercado de trabalho ocorreram 

num curto período de tempo, e envolveu uma mudança no mercado de trabalho e nos 

trabalhadores. 

As empresas tiveram que, entre outros, investir em tecnologia, na qualidade do 

produto, nos processos, nas relações internacionais e no desenvolvimento de 

recursos humanos. Esse movimento ultrapassou os muros das fábricas e atingiu a 

sociedade civil. Para as empresas e considerando o mundo capitalista, o lucro é 

importante, mas a imagem frente à sociedade também assume um papel de 

relevância. 

Considerando que um novo perfil profissional passou a ser exigido, os 

trabalhadores tiveram que desenvolver certo grau de resiliência. À medida que postos 

de trabalhos eram extintos e novas funções eram criadas, novas habilidades 

precisavam ser desenvolvidas e novos conhecimentos deveriam ser adquiridos. 

 A responsabilidade da formação para o trabalho passa a ser de iniciativa 

individual. O trabalhador é quem determina a sua empregabilidade.  
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As mudanças no mercado de trabalho passaram a exigir uma nova formação 

profissional, pautada nas relações interpessoais, na qualidade da prestação de 

serviço, e na qualidade do produto. Com isso o trabalhador assume a 

responsabilidade de sua empregabilidade, palavra que o mercado de negócios e do 

trabalho usa para colocar sob os ombros dos profissionais a responsabilidade de 

buscar a qualificação constante, e assim, manter-se vivo no mercado de trabalho. 

(Bernardo, 2001). 

Para Hirata (1996) o conceito de empregabilidade está centrado no próprio 

indivíduo e na forma que ele desenvolve as suas qualificações, ou seja, a 

responsabilidade de desenvolvimento da empregabilidade é do indivíduo. 

Analisando o termo, encontramos no Ministério da Educação e Cultura (MEC) 

(Brasil, 1996) e no Ministério do Trabalho (MT) (Brasil, 1995), a palavra 

empregabilidade ancorada no desenvolvimento da qualificação do trabalhador de 

maneira a se inserir ou se manter no mercado de trabalho. 

Podemos notar que a palavra empregabilidade aparece enquanto uma ação do 

indivíduo em busca de uma melhor qualificação e que pode possibilitar um maior 

destaque no momento de buscar uma inserção ou reinserção no mercado de trabalho. 

O conceito de empregabilidade envolve um exercício de cidadania e um esforço em 

busca de novos saberes.  

Ao desenvolver a empregabilidade um conjunto de competências surge para 

abarcar os conhecimentos adquiridos, as habilidades de colocá-los em prática e as 

atitudes em prol de uma execução de tarefas de maneira mais eficiente e eficaz.  

Atualmente, as empresas estão preocupadas em como são avaliadas em 

termos de: produto, atendimento ao cliente e ambiente de trabalho. Por esta razão 

exigem cada vez mais profissionais engajados com a responsabilidade individual de 

sua formação profissional. Em contrapartida, promovem ambientes saudáveis e 

investem em atividades educacionais, esportivas e de recreação. (Regnier, 2000) 

Essas mudanças empresariais ocorrem num momento em que não há 

preocupação somente com a qualidade do produto, mas também, com a qualidade do 

serviço prestado. Interessante notar que estar empregado leva o ser humano a ter 

uma sensação de pertencer a um local, a uma cultura, a uma sociedade.  
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Novamente podemos fazer um paralelo de que o mercado de trabalho dita 

algumas regras que interferem de maneira direta na educação, ao passo que também 

atua na formação de profissionais. 

Batista NA e Batista SH (2004) destaca que o conhecimento é um processo de 

construção em que professor e aluno interagem em busca de um conhecimento 

crítico-construtivo-reflexivo. Esta proposição leva a um desafio de repensar a 

formação do profissional para além das questões tecnicistas e reducionistas. Leva, 

também a outro desafio, que é a integração e a prática profissional. Estes desafios 

nos remetem a considerar a formação do profissional no sentido de que o 

conhecimento cognitivo específico, apenas, não é suficiente, há que se compor com 

uma postura comportamental no que tange a forma de se desenvolver as relações 

interpessoais. Isso gera uma nova forma de ver e conceber as relações de trabalho. 

Por conta dessas transformações no mercado de trabalho surge a necessidade 

da formação por competência, educação por competência, seleção por competência, 

entre outros, nos quais a palavra competência é apontada como necessária para o 

sucesso profissional e educacional. 

 

3.2  Competências Profissionais 

 

No século XX, os princípios organizativos da teoria de Taylor passaram a ser 

questionados a medida que as organizações e as relações de trabalho se modificaram 

e começaram a ser estudadas através da interação constante entre as pessoas e com 

o meio que está inserida. A relevância passa a ser nas pessoas, na qualidade, e não 

apenas no controle da organização do trabalho.  

Com a globalização, na década de 90, o mercado de trabalho passou por 

diversas transformações. À medida que as corporações mudavam o perfil do 

profissional também se modificava. O contexto da globalização traz imbuído um 

conjunto de avanços, entre eles o tecnológico. Muitos postos de trabalhos, 

constituídos por pessoas foram automatizados e as máquinas ganharam espaço. 

Logo, o perfil profissional passou a ter exigências técnicas específicas. Além do 

avanço tecnológico, as preocupações com a qualidade de produtos e qualidade de 
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prestação de serviços ganharam relevância, pois fidelizaria o cliente, o que implicaria 

em retorno financeiro para as corporações. Nesse caso, o perfil profissional estava 

composto por competências técnicas e atitudinais que implicariam em um esforço por 

parte desse profissional em se desenvolver de forma contínua.  

Essas mudanças trouxeram consigo o conceito de desenvolvimento 

profissional. Esse desenvolvimento denota que a formação profissional não acaba e 

que o desenvolvimento profissional é contínuo, e, tem como cerne o interesse 

individual e nas experiências vividas. 

Esse conceito de desenvolvimento profissional perpassa pelas esferas da 

qualificação, dos sentimentos, da postura profissional, da ética e da competência. 

Fleury MTL e Fleury A (2001, p. 185) denotam que o conceito de competência 

profissional é entendido como:  

 

Um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que justificam um alto 
desempenho, acreditando-se que os melhores desempenhos estão 
fundamentados na inteligência e personalidade das pessoas. Em outras 
palavras, a competência é percebida como estoque de recursos, que o 
indivíduo detém. Embora o foco de análise seja o indivíduo, [...] sinaliza a 
importância de se alinharem às competências às necessidades estabelecidas 
pelos cargos, ou posições existentes nas organizações.  

 
 
Para Zarifian (2001) a competência profissional é um conjunto representado 

por conhecimentos, saber fazer, experiências vividas e comportamentos.  

Na esfera educacional, o termo competência apareceu na LDB (Lei de 

Diretrizes e Bases) (Brasil, 1996). Nessa Lei a União era a responsável por 

estabelecer as competências e as diretrizes para o ensino. 

No ano seguinte, com o lançamento das PCNs (Parâmetros Curriculares 

Nacionais) (Brasil, 1997) a palavra aparece, sem definição da terminologia, nem 

tampouco de seus critérios, mas deixa claro que era algo que o aluno deveria 

desenvolver. 

No parecer CNE/CEB nº 29/02 e na resolução CNE/CP nº03/02, que trata das 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional de Nível 

Tecnológico, a competência é vista como a capacidade de mobilizar, articular e 
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colocar em ação conhecimentos, habilidades, atitudes e valores necessários para o 

desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho. 

Na minuta de resolução de diretrizes curriculares do curso de pedagogia 

divulgada pelo Conselho Nacional de Educação em 2005, também há menção de uma 

série de competências que o estudante deve desenvolver para o exercício da função 

de educador. 

Na questão avaliativa da educação brasileira, o edital de 2015, do Exame 

Nacional de Nível Médio (ENEM), traz uma matriz de referência demonstrando os 

eixos de aprendizado comuns a todas as áreas do conhecimento e para cada área de 

conhecimento está descrita a competência a ela associada.  

Para se manter produtivo no mercado de trabalho há que se ter conhecimento, 

habilidades e atitudes, isso gera as competências. Apesar das questões relativas à 

gestão da profissionalização ou de carreira estarem mais ligadas a área da 

administração, nota-se que as questões do desenvolvimento de competências tem 

sido motivo de preocupação para a área da educação. 

As instituições de ensino são as responsáveis pela formação do profissional 

que será absorvido pelo mercado de trabalho, e desse profissional se requer um 

conjunto de competências. 

Frente a esse cenário, é necessário buscar na literatura e nos teóricos o 

embasamento para compreender o conceito de competência. 

David A. Kolb, nascido em 1939, tem seus estudos concentrados na teoria 

experimental, o indivíduo e mudança social e desenvolvimento de carreira. 

Para o autor o desenvolvimento tem representatividade em três níveis, sendo 

eles: aquisitivo, especializado e integrado. (Kolb, 1984) 

O nível aquisitivo é composto por habilidades básicas e pelo registro de 

experiências vividas. De acordo com Kolb (1984, p. 142) “Estas capacidades permitem 

imaginar ou hipotetizar implicações dentro de um sistema puramente simbólico e de 

testá-los na realidade, convergindo em aprendizagem pela transformação”. 

Para o nível especializado o foco está em atribuir significados as ações. “O 

mais poderoso e dinâmico desenvolvimento que emerge desta interação entre as 

escolhas é a tendência de tornar cada vez mais forte o vínculo entre características 
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pessoais e demandas ambientais” (Kolb, 1984, p. 143). Nesta fase são 

potencializadas a individualidade e a autoconsciência, desta forma, o indivíduo 

valoriza e escolhe o que atende suas necessidades.   

A fase integrada é quando o indivíduo se volta para si enquanto profissional. 

Para alguns, segundo o autor, esse momento pode não acontecer, podendo se 

manifestar lentamente ou não. Isso irá depender das condições sociais, e de 

maturidade emocionais e afetivas como, por exemplo, um desemprego inesperado ou 

promoção. Passar de um nível para outro, de maneira espiral, depende do 

desenvolvimento de forma complexa, dos níveis de consciência e acrescenta “cada 

estágio do desenvolvimento maturacional é caracterizado pela conquista de um nível 

estrutural de consciência superior ao do estágio precedente, embora se mantenham 

reminiscências dos primeiros níveis de consciência” (Kolb, 1984, p. 146). 

Para Kolb (1984), não basta qualquer vivencia. Esse tipo de aprendizagem é 

mental de forma que o indivíduo se aproprie de saberes provenientes de processos 

contínuos que demandam ação e reflexão. 

 Segundo o autor, uma pessoa só aprende a partir do momento que o 

aprendizado faz sentido, dessa forma esse ato é consciente, crítico e reflexivo. Nesse 

sentido, esse é um processo de transformação, no qual o conhecimento adquire 

significados e ressignificados. Dessa forma, a aprendizagem resulta de uma interação 

com o meio, pois transforma o ambiente, assim a experiência é fundamental para o 

desenvolvimento, salienta: 

 

Através de experiências de imitação e de comunicação com outras pessoas 
e de interação com o ambiente físico, as potencialidades de desenvolvimento 
são estimuladas e postas em prática até que internalizadas como 
desenvolvimento efetivo [real] independente. (Kolb, 1984, p. 133). 

 
 

O mesmo autor salienta que o lado cognitivo não evolui de forma separada de 

outra dimensão do conhecimento, tendo em vista que a inteligência do ser humano 

está baseada em conflitos, afetividade, interação, percepção e ação. De acordo com 

Pimentel (2007), o ciclo da aprendizagem experiencial de Kolb é composto por quatro 

modelos de aprendizagem: 
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● Experiência concreta (EC). Baseado em experiências anteriores, 

aprendidas anteriormente propõe algo a resolver. 

● Observação Reflexiva (OR). É um movimento de reflexão, voltado a 

interiorização no qual opiniões sobre um determinado assunto são 

partilhados. 

● Conceituação Abstrata (CA). São comparadas ações com realidades 

similares. Nesse modelo busca-se a síntese por meio da troca de opiniões. 

● Experiência Ativa (EA). Nesse modelo ocorrem aprendizagens inéditas. As 

ações são centradas nas relações interpessoais e na colaboração. 

Dessa forma, se apresenta que a aprendizagem é um processo de reflexão 

pelo qual a profissionalidade se desenvolve. Nesse sentido Oliveira-Fomosino (2002, 

p.146) reforça: “Portanto, há que integrar conhecimento estruturado e conhecimento 

experiencial para construir um percurso de desenvolvimento profissional”. 

Analisando esses prismas no tocante a profissionalidade nota-se que esse ciclo, 

estudado por Kolb, é caracterizado por uma espiral, tendo em vista que o conhecimento 

é um processo contínuo que integra experiências e conceitos. No último estágio do ciclo 

(EA) surge a oportunidade de reaprender o que leva a oportunidade de construir novos 

conceitos e novos conhecimentos, passando assim, a ideia de continuidade. 

Enquanto Kolb (1984) demonstra que as experiências podem ocorrer em 

qualquer local e a qualquer momento da vida, Jarvis (1987) denota que a forma de 

aprender por meio de experiências, ocorre na medida em que há uma participação ou 

envolvimento emotivo. Jarvis (1987, p. 164) afirma que a “aprendizagem é a 

transformação de experiência em conhecimento, habilidades e atitudes”. 

Essa linha de pensamento nos leva ao termo muito utilizado, atualmente, na 

administração que é o C.H.A (Conhecimento, Habilidade e Atitude), considerado como 

a base para o desenvolvimento de competências. Ou seja, é possível aprender e 

desenvolver competências, no entanto, essa aprendizagem não é somente a 

aquisição de conhecimento, ela é algo amplo que envolve desenvolver e ampliar 

habilidades e atitudes. 
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Por outro lado, Perrenoud (1997), faz algumas provocações ao abordar as 

questões concernentes à competência e demonstra a importância desse conceito ser 

trabalhado desde a formação inicial do indivíduo, ou seja, no ambiente escolar. 

Segundo o autor, as ações dos seres humanos partem de algum tipo de 

conhecimento adquirido, seja ele do senso comum ou científico. Para ele, 

competência é agir de maneira eficaz, frente a uma situação, usando os 

conhecimentos adquiridos como base de apoio, porém sem se restringir a ele. Isso 

implica em um esforço, por parte do indivíduo, em utilizar seus recursos cognitivos e 

emocionais e, dessa forma ser capaz de enfrentar uma gama de situações que podem 

ser análogas ou não, vividas ou não. (Perrenoud, 2001)  

Esse olhar para o significado de competência nos leva a ver um indivíduo 

flexível e disposto a enfrentar dificuldades cotidianas, sejam elas no trabalho ou na 

vida.   

Sendo assim, todas as ações geram algum tipo de conhecimento que passam 

a ser a representação da realidade, partindo das experiências vividas e da formação. 

Ressalta ainda que a construção de competências é inseparável das experiências 

práticas.  

No bojo dessa discussão, surge a questão latente de que o mercado de 

trabalho se apropriou da noção de competência exigindo cada vez mais em termos de 

formação profissional. Atualmente, as organizações buscam seu diferencial por meio 

das pessoas e de suas competências profissionais.  

Perrenoud (1997) salienta que a partir das exigências do mercado de trabalho 

o ensino nas universidades se modifica e, consequentemente, o reflexo dessas 

mudanças atingem as unidades de ensino fundamental e médio. De acordo com o 

autor o papel fundamental da escola, enquanto instituição, não é o de transmitir 

conhecimento, mas sim de desenvolver competências. 

Entretanto, na prática acadêmica, as universidades que afirmam atuarem com 

desenvolvimento de competências, não deixam isso explicitado em seus currículos. 

Prevalece a ideia de que o importante é a transmissão de conteúdos embasados nos 

conceitos teóricos e metodológicos. 
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Analisando por esse prisma há de se verificar uma escola preocupada em 

cumprir o cronograma, visando às matérias descritas nos currículos, as quais, muitas 

vezes, não tem sentido de aplicabilidade concreta na vida cotidiana do estudante, 

passando assim, a ser um conteúdo abstrato sem utilização prática. 

Para Perrenoud (2000) as competências estão intimamente ligadas ao contexto 

profissional, cultural, social, e, portanto, podem ser desenvolvidas na escola ou não. 

Essa última abordagem sobre a terminologia competência tem uma maior 

implicação com o objetivo deste estudo, visto que associa o seu desenvolvimento as 

experiências vivenciadas e a educação. 

Ao analisar os teóricos, acima postulados, podemos notar uma enorme 

contribuição para entender o complexo sentido do que é competência. Javis e Kolb 

contextualizam a competência em direção à prática profissional, na qual as 

experiências vividas são o cerne de seu desenvolvimento. 

Para Perrenoud (2000) o desenvolvimento e o aprimoramento de competências 

são questões ancoradas no conhecimento, no desenvolvimento cognitivo e no 

discernimento. 

No cenário atual do mercado de trabalho, ter competência é uma condição para 

estar inserido, ou não, no mercado de trabalho. Quanto mais conhecimento, associado 

às habilidades de relacionamento e a atitudes proativas, maiores são as chances de 

ser escolhido em um processo seletivo.  

Cabe notar que, atualmente, vivemos em um mundo capitalista no qual as 

oportunidades, para inserção no mercado de trabalho, estão cada vez mais escassas. 

A busca exacerbada por desenvolver competências tem levado a criar verdadeiras 

indústrias, autodenominadas como escolas, que promovem cursos direcionados a 

esta finalidade. Isso provoca uma onda de pessoas em posse de certificados que não 

necessariamente atestam que o desenvolvimento de competências se deu por meio 

de um processo educativo. Num cenário ainda mais caótico, os indivíduos pagam para 

realizar tais cursos e não desenvolvem um saber transformador, não desenvolvem 

competências e isso será comprovado com a não inserção no mercado de trabalho. 
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Porém, é objeto deste estudo analisar a competência enquanto um processo 

educativo, pois de acordo com os teóricos, aqui mencionados, ter ou desenvolver 

competências tem um laço íntimo com a aprendizagem. 

Enquanto aporte teórico para este projeto de pesquisa, Perrenoud fornece o 

embasamento para este estudo, considerando que a análise é baseada no processo 

formativo de egressos de um projeto de extensão que tem por intuito desenvolver e 

aprimorar competências necessárias para o mercado de trabalho. 

 

3.3  Educação para jovens e adultos 

 

O projeto Pirado, objeto deste projeto de pesquisa, tem como objetivo atuar 

junto a jovens e adultos para desenvolver competências e potencialidades 

fundamentais para o mercado de trabalho atual.  

Há, portanto, o trinômio: saúde-trabalho-educação, que estão imbricados. 

Conforme demonstrado no início desta pesquisa, trabalho é entendido enquanto 

conceito ampliado de saúde. Para tratar as questões que perpassam por essas 

esferas é fundamental estudar a literatura no que tange a educação de jovens e 

adultos. 

Ao abordar as questões: de educação, de trabalho e de desenvolvimento de 

competências necessárias para o mercado de trabalho, há que se levar em 

consideração a educação de jovens e adultos. 

Histórico da alfabetização de jovens e adultos no Brasil 
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Fonte: Elaborado pela autora adaptado de Strelhow TB, 2010  

Figura 1. Histórico da alfabetização no Brasil 

 

Como demonstrado, no quadro acima, o intuito era de alfabetizar, tendo em 

vista a pressão de agências internacionais, como a UNESCO (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization) (US), que lutava desde o final da 

segunda guerra mundial para erradicar o analfabetismo. 

No Brasil se percebe que as leis e decretos foram criados sem a perspectiva 

de continuidade, se configurando como propostas de cunho político. 

Considerando que essas propostas se direcionavam ao público adulto, é 

possível notar, nos relatos históricos, que algumas dessas iniciativas seguiam a linha 

de processos educativos Freiriano. 

Para Freire (2005) a educação significava liberdade. E porque liberdade? O 

analfabetismo impede o cidadão de ter acesso à informação necessária para se 

reconhecer perante um espaço social. Além disso, essa é uma situação excludente e 

passível de preconceito. Ora, desde o momento que o indivíduo passa a ter acesso a 

informações ele pode transformar a sua realidade a partir de uma visão crítica e 
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construtiva. Nesse sentido a libertação é sobre uma consciência de ingenuidade para 

uma consciência crítica. 

Interessante notar que para Freire (2005) o adulto aprende a partir do 

significado real e prático, associando o conhecimento a aplicação dele no dia-a-dia. 

Ainda no intuito de entender como o jovem e o adulto aprendem, Vygotsky 

(1998) chama a atenção para o fato de que o processo de construção do 

conhecimento se dá de dentro para fora, ou seja, primeiro no plano interpessoal e 

depois no plano intrapessoal. Dessa forma o conhecimento é fruto de uma troca de 

saberes e da busca de conhecimentos. Vygotsky ainda destaca que a aprendizagem 

ocorre a partir das experiências vividas e, portanto, há que se ter um significado. 

Sendo assim, este projeto de pesquisa está ancorado nas teorias de educação 

para adultos, tendo como aporte teórico Paulo Freire. 

Para atingir a empregabilidade é necessário, conforme postulado 

anteriormente, que o indivíduo busque o aprimoramento constante da formação. Para 

tanto, as ofertas de atividades educacionais devem estar alinhadas com a vivência 

prática e com as experiências individuais de cada aluno.  

Freire (2006) salienta que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar 

espaços nos quais a produção ou construção do conhecimento, sejam possíveis. 

Esses espaços de desenvolvimento de uma consciência crítica construtiva 

podem ser os formais, oferecidos pela escola, enquanto instituição, bem como pelas 

universidades por meio da extensão universitária. 

Para enfrentar a competitividade do mundo de trabalho atual o profissional 

demanda recursos físicos e financeiros em busca de desenvolver um diferencial que 

o coloque e/ou o recoloque na situação de trabalhador. 

Knowles (1998) traz os princípios da Andragogia que corroboram com a teoria 

de Paulo Freire, são eles: a aprendizagem deve ser centrada em problemas; a 

aprendizagem deve ser centralizada em experiências; a experiência e o aprendizado 

devem ter sentido e significado; a aprendizagem é uma experiência social e, portanto, 

o aprendiz deve participar; as metas e a forma como se busca o conhecimento deve 

ser decidida em conjunto com o aprendiz, o aluno deve receber um retorno de seu 

aprendizado, ou seja, a avaliação. 
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Esse tipo de aprendizagem é um desafio para o educador, pois exige uma 

postura mais participativa enquanto facilitador do processo de ensino-aprendizagem, 

porém, é um ambiente efetivo para a aprendizagem de adultos. 

Ferraz et al. (2004) aponta que Knowles além de sistematizar a abordagem da 

Andragogia, também propôs os Contratos de Aprendizagens (CAPre).  

Esses contratos são acordos que envolvem os aprendizes quanto a negociação 

dos objetivos e métodos de aprendizagem, bem como a forma como serão avaliados. 

Os CAPre têm algumas etapas, são elas: diagnóstico de aprendizagem; especificação 

do que se deseja aprender; quais recursos e estratégias serão utilizados; definição de 

prazos; especificar se as evidencias serão analisadas de forma qualitativa ou 

quantitativa; especificação da forma de avaliação; revisão do contrato como forma de 

rever e propor melhoria, execução do contrato e avaliação como forma de retorno as 

etapas anteriores. Ou seja, se compreende enquanto um processo contínuo e que 

interage e que coaduna como o aprendiz, e, no qual, o aprendiz passa a atuar 

enquanto gestor de seu próprio desenvolvimento. 

A Andragogia é direcionada ao jovem e ao adulto. Esses atores trazem consigo 

uma série de experiências de vida, bem como conceitos do senso comum. Por esse 

motivo são mais seletivos em suas escolhas, sobretudo no momento de investir em 

sua profissionalização.  

Para o público de jovens e adultos é importante entender que o conhecimento 

é compreendido a partir do momento que sente a necessidade e vê nesse 

conhecimento a aplicação prática e significado no seu desenvolvimento pessoal e 

profissional. Para o educador que trabalha com esse público é importante estar atento 

às experiências que já trazem consigo e compreender que estas experiências refletem 

em sua vida adulta. 

Tendo como foco a formação e o aprimoramento profissional, o indivíduo irá à 

busca de espaços de ensino e atividades que proporcionem maior compreensão e 

capacitação. Esses espaços são constituídos pelo ensino técnico, graduação e pós-

graduação, e também, pela extensão universitária que proporciona cursos e diferentes 

atividades que contribuem com a formação acadêmica, com o desenvolvimento da 

empregabilidade e com o aprimoramento de competências, fatores necessários no 

mercado de trabalho.  
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Ao trazer a questão do trabalho para o âmbito da extensão universitária, essa 

formulação permite problematizar as práticas profissionais em curso. Segundo Melo 

Neto (2003), a categoria teórica trabalho amplia o conceito de extensão, pois da 

abertura para a construção de outras possibilidades e de outro processo cultural. 

Nesse sentido a extensão universitária, passa também, a ser um espaço de 

educação emancipatória. Esse sentido de educação remete a compreender que o ser 

humano, ao longo de sua vida, constrói saberes que partem de conhecimentos 

científicos e do senso comum. Tratar a educação como emancipatória significa 

resgatar a esperança e o sonho, entendendo que por meio de uma consciência crítica 

e reflexiva é possível transformar o micro espaço de uma sociedade, reverberando, 

ou não, para uma transformação no macro espaço. Esses espaços permitem 

experimentar a troca de experiências, a construção do saber coletivo, a explicitação 

de ideias, bem como exercitar a capacidade de reflexão e de autorreflexão. Os 

estudantes não são meros receptores participantes de aulas expositivas. Freire (2009) 

lança uma questão instigante que leva os educadores a refletir sobre a importância do 

sonho e da esperança em busca de transformar a realidade seja ela em seu micro ou 

macro espaço. 

 
[...] toda vez que o futuro seja considerado como um pré-dado, ora porque 
seja a pura repetição mecânica do presente [...], ora porque seja o que teria 
de ser, não há lugar para a utopia, portanto para o sonho, para a opção, para 
a decisão, para a espera na luta [...] Não há lugar para a educação. Só para 
o adestramento’. (Freire, 2009, p. 92) 

 

3.4  A extensão universitária na Unifesp 

 

No Brasil a história da Extensão Universitária data do início do século XX, o que 

coincide com a criação do ensino superior. 

A Lei nº 9.394 de 20/12/19961, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, salienta como uma das tarefas da extensão universitária: 

 
 [...] promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 
difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 
pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. 

                                                           
1 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm#art92 [acesso 2017 Mar 06] 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm#art92
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A referida Lei, nos seus artigos 52 e 53, denota a importância da extensão 

universitária no que tange a formação: 

 
As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros 
profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e 
cultivo do saber humano, que se caracterizam por: [...] estabelecer planos, 
programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades 
de extensão. (Art. 52 e 53) 

 

No final da década de 1970 e início da de 1980, com a nova concepção de 

Universidade Pública, a visão assistencialista da extensão universitária foi 

questionada. Essas reformulações fizeram com que a extensão universitária fosse 

percebida como um processo que articula ensino, pesquisa e movimentos oriundos 

da sociedade. 

Em 1987, foi criado o Fórum de Pró-Reitores de Extensão. A partir desta criação 

se estabelece um espaço para discutir assuntos da extensão universitária, de forma 

organizada e formalizada, bem como formular a elaboração de propostas e de 

diretrizes. Na composição dos participantes estavam os representantes das 

Instituições de Ensino Superior (IES) públicas. Em 1997 este cenário se modifica e o 

Fórum é ampliado, acolhendo as demais IES. 

Atualmente, a extensão universitária no Brasil compreende uma série de ações, 

entre elas: programas e projetos sociais, cursos de extensão, eventos, 

aperfeiçoamento profissional, prestação de serviços e especialização lato sensu.  

Ainda hoje, é comum notar que alguns profissionais, pertencente ao meio 

acadêmico, não tem a clareza de que as atividades extensionistas devem considerar 

a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. Desta forma, não podem ser 

atividades direcionadas aos mais necessitados, encarada, portanto, como uma ação 

de caridade, sem vínculo com a ciência, fator que comentaremos mais adiante. 

Cabe lembrar o preceito legal de indissociabilidade entre o Ensino, a Pesquisa 

e Extensão, por meio da importância conferida pela LDB (Lei de Diretrizes e Bases). 

O Plano Nacional de Educação – PNE (Brasil, Lei 13.005,2014) destaca: “assegurar, 

no mínimo, 10% (dez por cento) do total de créditos curriculares exigidos para a 

graduação em programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação, 

prioritariamente, para áreas de grande pertinência social”. Estes preceitos legais 



R E F E R E N C I A L  T E Ó R I C O       27 

  
 

 
 

fortalecem e dão credibilidade às ações de extensão, bem como, formalizam o 

reconhecimento ao docente e ao discente por meio do credito de 10% ao currículo 

obrigatório, mediante a realização de programas e projetos sociais. 

A relevância e a função da Extensão Universitária são explicitadas no Plano 

Nacional de Extensão2 que a entende como espaço de prática acadêmica que interliga 

a universidade às suas atividades de ensino e pesquisa, atendendo às demandas 

levantadas a partir de diferentes segmentos da população.  

O Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação 

Superior Brasileiras - FORPROEX,  

 

[...] é uma entidade voltada para a articulação e definição de políticas 
acadêmicas de extensão, comprometida com a transformação social para o 
pleno exercício da cidadania e o fortalecimento da democracia[...]3.  

 
 
Na perspectiva conceitual do FORPROEX a “...extensão é um trabalho 

interdisciplinar que favorece a visão integradora social” (Forproex, 2012, p. 8). 

A Extensão Universitária pode possibilitar a formação do profissional cidadão e 

credenciá-lo junto à sociedade, ocupando um espaço privilegiado de produção de 

conhecimentos significativos para a superação das desigualdades sociais existentes. 

Ainda se apresenta como uma atividade de pesquisa, e, por meio dessa, fornece 

subsídios para elaboração de políticas públicas. 

Essas ações proporcionam uma transformação na vida dos discentes e 

docentes que delas participam. 

No livro Avaliação Nacional da Extensão Universitária (2001, p. 30) estão 

contemplados os indicadores de avaliação para analisar os impactos sociais das 

ações de extensão, a saber:  

 

                                                           
2 Documento elaborado pelo Fórum de Pró-Reitores das Universidades Brasileiras (2012) com o propósito 

de dar diretrizes aos trabalhos executados em extensão pelas universidades brasileiras. Disponível no 
site www.Proex.Unifesp.br. 

3  REGIMENTO - Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior 

Brasileiras - FORPROEX (Aprovado em 26/11/2010, UFABC).   
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[...] a relevância social, econômica e política dos problemas abordados nas 
instituições; seguimentos sociais envolvidos; interação com órgãos públicos 
e privados e segmentos organizados; apropriação, utilização e reprodução 
pelos parceiros, do conhecimento envolvido nas atividades de extensão e o 
efeito da interação resultante da ação da extensão nas atividades 
acadêmicas. 

 

Tais colocações denotam a preocupação Nacional com as questões avaliativas 

da Extensão Universitária, se configurando não como proposta punitiva, mas como 

uma proposta de busca continua da melhoria da qualidade das ações ofertadas. Essas 

diretrizes também apontam que há explicitamente uma linha de raciocínio ao se 

pensar nos indicadores de extensão que valoriza os seguintes atores/envolvidos: 

docente, graduando, comunidade, parceiros e a estrutura pedagógica das atividades. 

Cabe então entender a avaliação como um processo que é um meio de voltar 

ao planejamento e ao desenvolvimento original, em busca de um aprimoramento 

constante das ações com foco em uma formação do cidadão crítico construtivo. 

Até 1994, quando a então Escola Paulista de Medicina (EPM) passou a ser 

Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), não existia a Proec (Pró-Reitoria de 

Extensão e Cultura). As atividades de cunho extensionista existiam, porém de forma 

descentralizada e por iniciativa de docentes e departamentos. Em 1995, com a criação 

da Proex as ações passaram a ser centralizadas nela. Isso possibilitou uma visão mais 

integrada do que de fato era realizado pela instituição em termos de extensão 

universitária. Além disso, normas e padronizações foram incorporadas de forma a 

atender os preceitos e legislação vigente.  

Em 2016, a Proex acrescenta a palavra cultura em sua denominação passando 

então a ser Proec (Pró-Reitoria de Extensão e Cultura)4 e está organizada conforme 

organograma abaixo: 

 
 

                                                           
4 Resolução Consu (Conselho Universitário) 121 de 17 de fevereiro de 2016.  
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Fonte: Proec/Unifesp 5 

Figura 2. Organograma da Proec/Unifesp 

 

Em 2015 a Proec Unifesp, no que tange a Coordenadoria Acadêmica de 

Extensão, registrou a seguinte produtividade no que se refere a Cursos de pós-

graduação lato sensu, considerando como cursos de especialização, aqueles com 

carga horária mínima de 360h, e, cursos de aperfeiçoamento aqueles com carga 

horária mínima de 180h. Ambos podem ser ofertados na modalidade presencial ou a 

distância e se destinam a interessados que já possuem graduação.  

 

 
 

                                                           
5  http://www.unifesp.br/reitoria/proex/institucional/a-proex/organograma, [acesso 2017 Mar 05] 

http://www.unifesp.br/reitoria/proex/institucional/a-proex/organograma
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Fonte: Unifesp 6 

Figura 3. Cursos de Especialização e Aperfeiçoamento 

 

 

Ainda sob a responsabilidade da mesma Coordenadoria, estão as ações 

extensionistas de eventos e cursos, para esses a produtividade segue, conforme 

abaixo: 
 

 

Fonte: Unifesp 7 

Figura 4. Eventos 

                                                           
6 https://www.unifesp.br/reitoria/indicadores/extensao/80-extensao/85-2015-extensao [acesso 

2017 Mar 05] 
7 https://www.unifesp.br/reitoria/indicadores/extensao/80-extensao/85-2015-extensao [acesso 

2017 Mar 05] 
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De acordo com as normativas do Forproex (2007, p. 39) são considerados 

como eventos:  

 

Congresso: Evento de grandes proporções, de âmbito regional, nacional ou 
internacional, em geral com duração de 3 a 7 dias, que reúne participantes 
de uma comunidade científica ou profissional ampla. [...] Seminário: Evento 
científico de âmbito menor do que o congresso, tanto em termos de duração 
(horas a 1 ou 2 dias), quanto de número de participantes, cobrindo campos 
de conhecimento mais especializados. [...]  
Ciclo de Debates: Encontros sequenciais que visam a discussão de um tema 
específico. [...]  
Espetáculo: Demonstração pública de eventos cênicos musicais. [...]  
Evento esportivo: Inclui: campeonato, torneio, olimpíada, apresentação 
esportiva. 
Festival: Série de ações/eventos ou espetáculos artísticos, culturais ou 
esportivos, realizados concomitantemente, em geral em edições periódicas. 
Outros: Ação pontual de mobilização que visa a um objetivo definido. Inclui 
campanha. 

 

 

Fonte: Unifesp 8 

Figura 5. Cursos de curta duração da Unifesp 

 

É considerado um curso de curta duração a “ação pedagógica, de caráter 

teórico e/ou prático, presencial ou à distância, planejada e organizada de modo 

sistemático, com carga horária mínima de 8 horas e critérios de avaliação definidos”. 

(Forproex, 2007, p. 36). 

                                                           
8 https://www.unifesp.br/reitoria/indicadores/extensao/80-extensao/85-2015-extensao [acesso 2017 Mar 05] 
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Faz parte dos registros, enquanto curso de extensão, o Curso de 

Profissionalização e Capacitação para o Mercado de Trabalho, do projeto Pirado, 

objeto de estudo deste projeto de pesquisa, credenciados sob os números 8459 

(ano de 2013), 9926 (ano de 2014) e 11270 (ano de 2015)9.  

A Coordenadoria de Projetos e Programas Sociais registrou 274 atividades, 

desenvolvidas em sete campi da universidade conforme abaixo: 

 

 

Fonte: Unifesp 10 

Figura 6. Programas e projetos sociais da Unifesp 

 

Um curso pode ser organizado e ofertado separadamente ou associado a um 

projeto social. No caso do Pirado, objeto desta pesquisa o mesmo foi devidamente 

credenciado nas duas modalidades, ou seja, projeto social e curso de extensão. Para 

a ação de projeto de extensão está credenciado sob o número 1127211. 

                                                           
9 Dados obtidos da Coordenadoria de Integração Pedagógica da Proec. 
10 https://www.unifesp.br/reitoria/indicadores/extensao/80-extensao/85-2015-extensao [acesso 

2017 Mar 05] 
11 Dados obtidos da Coordenadoria de Projetos e Programas Sociais da Proec. 
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A definição de Programa e Projeto social está entendida pelo Forproex 

(2007, p. 35): 

Programa: Conjunto articulado de projetos e outras ações de extensão 
(cursos, eventos, prestação de serviços), preferencialmente integrando as 
ações de extensão, pesquisa e ensino. Tem caráter orgânico-institucional, 
clareza de diretrizes e orientação para um objetivo comum, sendo executado 
a médio e longo prazo. Projeto Ação processual e contínua de caráter 
educativo, social, cultural, científico ou tecnológico, com objetivo específico e 
prazo determinado. O projeto pode ser: vinculado a um programa (forma 
preferencial – o projeto faz parte de uma nucleação de ações) 

Não vinculado a programa (projeto isolado). 

 
 
Por estar credenciado junto a Proec e por respeitar as normas e os regimentos 

vigentes, os participantes do Pirado recebem a certificação da Unifesp. 

Podemos refletir sobre qual é a relevância dada às atividades de programas e 

projetos sociais pelos profissionais deste campus. Ressaltamos que o campus São 

Paulo tem a predominância de cursos de graduação voltados à área da saúde.  

Para além de julgamentos e de formulação de estereótipos, esta pequena 

análise nos leva a uma indagação interessante. Até que ponto os profissionais ainda 

encaram a extensão universitária enquanto assistencialismo? Ou, ainda podemos 

indagar: até que ponto há um entendimento, na universidade, sobre o que é o conceito 

de extensão universitária? 

O surgimento da extensão universitária possuía caráter assistencialista e de 

atendimento aos mais carentes. No século XIX essa forma de encarar a extensão 

coincidia com a forma de educar, baseada na transmissão do conhecimento, a qual 

desconhecia e/ou desprezava o conhecimento do indivíduo enquanto ser pertencente 

a um mundo. 

Freire (2006, p.22) nos diz que: 

 
Todos estes termos envolvem ações que, transformando o homem em quase 
“coisa” o negam como um ser de transformação do mundo. 

 
 
Legalmente, conforme citado anteriormente, o Fórum de Pró-Reitores traz a 

extensão para o cenário acadêmico à medida que a encara como produtora de 

conhecimento e do desenvolvimento da pesquisa, porém, a extensão possui um 
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diferencial. Logo a extensão passa a ter, no âmbito das regulamentações, uma 

modificação importante da qual não “coisifica” os indivíduos.  

O conhecimento e o ato de educar, na extensão universitária tem um caráter 

transformador a partir do momento que interage com a sociedade. Os profissionais 

que atuam com extensão universitária, denominados como extensionistas, entendem 

que a extensão universitária é um processo dialético no qual teoria e prática 

encontram formas de atuação integrada.  

Freire (1983, p.28) ressalta que:  

 

A educação tem caráter permanente. Não há seres educados e não 
educados. Estamos todos nos educando. Existem graus de educação, mas 
estes não são absolutos. 

 
 
Considerando este conceito de que não somos seres acabados, e, portanto, 

podemos nos despertar para educação enquanto transformação e crescimento, 

seguimos com o olhar de analisar um projeto de extensão universitária que tem como 

foco desenvolver competências técnicas e atitudinais para a inserção no mercado de 

trabalho. 

 

3.4.1  Histórico de uma prática extensionista: projeto Pirado  

 

Em 2003, a Reitoria da Unifesp iniciou uma parceria com a Direção da Escola 

Municipal “Miguel Vieira Ferreira”, na Cidade Dutra, Zona Sul de São Paulo, 

objetivando a implementação de ações educativas destinadas a melhorar as 

condições de vida da população da região, no contexto da promoção da saúde e do 

trabalho.  

A primeira atividade foi o "Curso de aproveitamento educacional para o 

mercado de trabalho”. Esse curso teve a duração de três meses, com as aulas sendo 

ministradas aos sábados, para o público jovem e adulto, tinha como proposta 

pedagógica abordar as questões de elaboração de currículo, como se comportar em 

uma entrevista de emprego e técnicas de vendas.  
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A partir dos resultados obtidos, com essa experiência, a coordenação do 

projeto percebeu a necessidade de ampliar a proposta inicial.  

Isso implicou na criação de um projeto de extensão que levasse em 

consideração a ampliação da carga horária, um conteúdo programático mais 

elaborado, o uso de um arcabouço de estratégias de ensino-aprendizagem, a 

elaboração e discussão de temas que proporcionasse ao aluno subsídios para 

ingressar e/ou reingressar no mercado de trabalho.  

Essas mudanças demandaram em uma reorganização do projeto no que tange 

a coordenação, a equipe de docentes e a equipe administrativa, bem como refletiu no 

estabelecimento de critérios para seleção de alunos. 

Nasce, então o “Projeto de Integração e Reintegração do Adolescente, Jovem 

e Adulto para e Desenvolvimento Ocupacional” – Pirado. 

No escopo do projeto Pirado, estava e ainda está o curso: Formação e 

Profissionalização para o Mundo de Trabalho, credenciado, desde sua criação, sob a 

responsabilidade da Pró-Reitoria de Extensão da Unifesp. 

No período de 2003 a 2010, ou seja, sete anos, as aulas foram ministradas na 

Escola Municipal Miguel Vieira Ferreira, na Cidade Dutra, Zona Sul de São Paulo. Em 

27 de maio de 2011, com a inauguração da Unidade Avançada de Extensão 

Universitária da Unifesp – Unifesp Santo Amaro, as aulas passaram a ser ministradas 

na Unidade, localizada à Rua Padre José Maria, 545 Santo Amaro. 

A proposta pedagógica do curso (PPC) de Formação e Profissionalização para 

o Mundo de Trabalho do Pirado está estruturada em três eixos: educação para o 

trabalho/empregabilidade, educação para a saúde e educação para a cidadania.  

Ao elaborar a PPC algumas questões foram estudadas e um mapeamento da 

região foi realizado. 

Com o mapeamento realizado notou-se que na região, na qual o curso está 

inserido, tem em sua composição um grande número de estabelecimentos de 

comércio; facilidade de transporte público que atende a população da zona sul de São 

Paulo; hospitais e unidades básicas da rede pública do município; equipamentos da 

Prefeitura como CAPS (Centro de Atendimento Psicossocial), Clube Escola, Centro 
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de Atendimento à Mulher Vítima de Violência; proximidade com a subprefeitura de 

Santo Amaro e com DRE (Delegacia Regional de Ensino), entre outros. 

No ano de inauguração da Unifesp Santo Amaro, 2011, foi realizado um 

encontro entre representantes da universidade e representantes das lideranças da 

comunidade da região, para levantar as necessidades e, a partir daí, elaborar um 

plano de ação para as ações que poderiam ser realizadas. Em 2014, outro encontro 

aconteceu, mas dessa vez com a representação da subprefeitura de Santo Amaro, da 

Secretaria de Saúde, da Delegacia de Ensino, do CRAS, do Centro de Atendimento à 

Mulher Vítima de Violência, de representantes da comunidade e interessados em 

geral. O intuito desse segundo encontro foi o de, novamente, levantar as 

necessidades locais, mas também propor a criação de um Conselho Gestor para 

divulgar, avaliar e ampliar as atividades extensionistas em andamento. Nesses dois 

encontros houve solicitações em várias frentes, mas uma, em particular, estava ligada 

a temática de capacitação e de formação profissional.12 

Na apresentação da Unifesp Santo Amaro13 consta que as ações 

extensionistas, dessa unidade têm “o objetivo de atualizar e preparar os cidadãos de 

acordo com as exigências, cada vez maiores, do mercado de trabalho”. 

Dessa forma, alinhados com a gestão da Unifesp Santo Amaro, analisando as 

necessidades de realizar ações educativas voltadas a formação para o mercado de 

trabalho e a perspectivas de parcerias com os equipamentos já existentes na região 

a PPC foi elaborada. 

Frente à necessidade de reestruturar e reorganizar as atividades do projeto 

Pirado a primeira etapa foi mapear o aporte da instituição para a realização da 

atividade no que tange ao cumprimento das normas e regimentos internos. Foi 

identificado que por ser uma ação de cunho extensionista o credenciamento, e, 

portanto, a legitimidade do projeto seguiria as normas descritas no Regimento Interno 

de Cursos de Extensão e Eventos da Proec14. De acordo com o capítulo VI do referido 

regimento havia a necessidade de ter um coordenador para o projeto e, esse, deveria 

                                                           
12 Dados da Coordenação Administrativa da UNIFESP Santo Amaro. 

13 Disponível em http://www.Unifesp.br/campus/sao/santoamaro/institucional/santo-amaro/sobre 

14  Fonte: Regimento Interno de Cursos de Extensão e Eventos da Pró-Reitoria de Extensão da UNIFESP 

http://www.Unifesp.br/reitoria/Proex/acoes/cursos-de-extensao-e-eventos/regimento#C6 
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fazer parte do quadro permanente de servidores da instituição, bem como conhecer 

como o projeto foi concebido e suas interfaces políticas e educacionais. Com esse 

impasse resolvido, a segunda etapa foi a seleção de professores para atuarem no 

projeto.  

Alguns profissionais interessados faziam parte do quadro permanente de 

servidores da universidade, outros eram alunos de pós-graduação da instituição. 

Um número de professores conheceu o projeto mediante a comunicação com 

egressos e manifestaram o interesse em atuar como professor. 

A escolha do corpo docente foi realizada pela coordenação e teve como base 

a formação acadêmica e a experiência docente, levando em conta o trabalho 

desenvolvido com jovens e adultos em comunidades. 

A terceira etapa foi a elaboração do plano pedagógico em conjunto com a 

coordenação e com os professores. Isso possibilitou pensar em estratégias de ensino 

que facilitassem o entendimento e a compreensão dos eixos norteadores para o 

projeto. 

Alguns professores do projeto Pirado, oriundos das escolas com ensino 

tradicional, tiveram diante de si um desafio, ou seja, sair da prática de aula tradicional, 

meramente expositiva, para então, incorporar atividades que proporcionassem a troca 

de saberes.   

Esses professores passaram por mudanças e se permitiram reaprender o fazer 

aula em conjunto com os estudantes, quebrando o paradigma de que professor faz 

aula de uma maneira isolada. Perrenoud (2002, p.43) denota que:  

 

Um professor reflexivo não para de refletir a partir do momento em que 
consegue sobreviver na sala de aula, no momento em que consegue 
entender melhor sua tarefa e em que sua angústia diminui. Ele continua 
progredindo em sua profissão mesmo quando não passa por dificuldades e 
nem por situações de crise, por prazer ou porque não pode o evitar, pois a 
reflexão transformou-se em uma forma de identidade e de satisfação 
profissional.  

 
 

Esse processo reflexivo e de mudança traz no seu bojo a transformação da 

atuação docente em sala de aula. Os professores do projeto Pirado recorreram a 

métodos diferenciados se apoiando em recursos audiovisuais, preleção dialogada e 



R E F E R E N C I A L  T E Ó R I C O       38 

  
 

 
 

em estratégias de ensino para além das aulas tradicionais, possibilitando a troca e a 

construção de saberes. Para Sonzogno este tipo de atuação denominado como a 

centralidade na interação- professor aluno (2014, p.76), promove uma docência 

inovadora e transformadora na qual o professor abandona a postura daquele que 

somente ensina e, se coloca no lugar de quem também aprende. O aluno estabelece 

articulações entre o ato de aprender e ensinar em sua dia-a-dia. As estratégias de 

ensino, realizadas com participação conjunta e partilhada proporcionam a construção 

de conhecimento. 

Ainda, segundo a autora, ao professor cabe escolher a forma como a teoria 

será utilizada, escolhendo estratégias de ensino aprendizagem que possibilitem a 

expressão criativa e, consequentemente, o desenvolvimento de um estudante mais 

crítico que seja capaz de analisar fatos e situações, porém, atuar desta forma implica 

em desafios ao professor, conforme ressalta: 

 

[...] desafio ao professor: investir em situações que sejam favorecedoras da 
aprendizagem significativa, implicando valorização do conhecimento prévio 
dos alunos; relação dos conteúdos com a prática profissional; articulação dos 
conteúdos trabalhados com as outras disciplinas e possibilidade de aplicação 
das informações abordadas. (2014, p. 75). 

 
 
Enfrentar esses desafios implica em planejamento e desenvolvimento de 

estratégias de ensino aprendizagem por parte do docente com vista a uma educação 

crítica, construtiva e emancipatória.  

De acordo com Petrucci e Batiston (2006) a palavra estratégia está, num 

modelo histórico, vinculada a ações desenvolvidas nas guerras entre povos. 

Atualmente, vem sendo muito utilizada no mundo das corporações e na ciência da 

administração. Entretanto, ensinar requer estratégia à medida que cabe ao professor 

a tarefa de despertar e de promover espaços nos quais a curiosidade, a criatividade e 

o aprendizado ocorram. Dessa forma o termo estratégias de ensino remete a quais 

meios e quais instrumentos serão utilizados para que o processo de ensino e 

aprendizagem se desenvolva.  

A construção conjunta de estratégias de ensino fortalece as relações 

interpessoais, bem como, demonstram, com clareza, a construção coletiva de um 



R E F E R E N C I A L  T E Ó R I C O       39 

  
 

 
 

projeto que reflete o compromisso dos envolvidos evitando assim possíveis mazelas 

ou boicotes. 

A relevância do processo de ensinagem é destacada por Anastasiou e Alves 

(2004). Esse processo corrobora para o apreender do estudante. A diferença entre 

aprender e apreender é que no aprender há a assimilação mental, entendimento e 

compreensão. No apreender se soma a estes conceitos a retenção e ação. Ou seja, 

quando um estudante apreende ele guarda e/ou toma para si o conhecimento. Nesse 

sentido, há a superação do estudante, passivo, mero ouvinte para o ser crítico, 

reflexivo e participante, que sai da zona de conforto e, aceita o desafio de expandir 

horizontes. 

No bojo dessa discussão o professor assume o papel de mediador à medida 

que prepara, organiza e coordena as atividades, propiciando ambientes agradáveis 

de desenvolvimento e construção de saberes. (Vasconcelos, 1996) 

Ainda de acordo com Anastasiou e Alves (2004, p. 71)  

 

Lidar com diferentes estratégias não é fácil [...] existe um habitus de trabalho 
com predominância na exposição do conteúdo, aulas expositivas ou 
palestras, uma estratégia funcional para passagem de informação. Esse 
habitus reforça uma ação de transmissão de conteúdos prontos, acabados e 
determinados. 

 
 

Sendo que nesse trabalho entende-se por estratégias de ensino e 

aprendizagem os meios utilizados pelos docentes na articulação do processo de 

ensino, de acordo com cada atividade e os resultados esperados.  

Anastasiou e Alves (2004, p. 71) advertem que:  

 

As estratégias visam à consecução de objetivos, portanto, há que ter clareza 
sobre aonde se pretende chegar naquele momento com o processo de 
ensinagem. Por isso, os objetivos que norteiam devem estar claros para os 
sujeitos envolvidos – professores e alunos – e estar presentes no contrato 
didático, registrado no Programa de Aprendizagem correspondente ao 
módulo, fase, curso, etc... 

 
 
Além do desafio pessoal do professor, no que tange a se despir da vaidade e 

se apropriar de novos conhecimentos, tem a questão de que o próprio estudante já 

espera uma aula de cunho expositivo, exigindo portanto, mais uma quebra de barreira 
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e o estabelecimento da confiança na relação professor – estudante. Porém, é salutar 

verificar que incorporar as estratégias de ensinagem em processos de ensino e de 

aprendizagem fortalecem a parceria entre professor e estudante, bem como, leva a 

um aprendizado mútuo. 

Dentre os temas abordados no escopo projeto, estão: marketing pessoal; 

atendimento ao cliente; orientação para a elaboração de currículo e para entrevista de 

emprego; empregabilidade e globalização; orientação vocacional; técnicas de 

redação; técnicas de oratória; inteligência emocional; motivação; administração do 

estresse; qualidade de vida; ética e cidadania no trabalho; educação básica em 

comunicação e violência (aspectos legais e de convívio); prevenção de doenças 

sexualmente transmissíveis; gravidez na adolescência, primeiros socorros e noções 

básicas de direito. 

A estruturação do projeto está ancorada em três eixo de aprendizagem, sendo 

eles: educação para a empregabilidade, educação para a cidadania e educação para 

a vida e saúde. 

Para o eixo educação para a empregabilidade foram elaboradas atividades que 

proporcionassem o exercício prático, de situações simuladas, que reverberassem na 

possibilidade do enfrentamento de situações vivenciadas na busca pela inserção no 

mercado de trabalho. É possível ressaltar a preparação para participação de 

entrevistas; a orientação vocacional; a elaboração de currículo; técnicas de oratória e 

de vendas. As temáticas envolvendo empregabilidade, globalização e técnicas 

administrativas compõe esse eixo.  

No eixo de educação para a cidadania foi pensado em atividades que 

despertassem nos estudantes o senso de cooperação, o desejo de colaboração, a 

empatia, a vontade de ajudar ao próximo, mas respeitando os limites individuais. Para 

isso umas das estratégias escolhidas foi o café comunitário. Partindo do pressuposto 

que as aulas são de quatro horas, era necessário um momento de pausa e de 

alimentação. Todos colaboravam com o que podiam. A filosofia era do compartilhar. 

Neste ponto o exercício era diário e intenso no intuito de quebrar paradigmas de que 

os alimentos são pertencentes a um dono, exclusivamente. 
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Perrenoud (1999) ressalta que o desafio é ter instituições com locais nos quais 

seja possível conversar e praticar ações que possibilitem o trabalho cooperativo. 

Nesse sentido o cooperar não é entendido por consenso total e pleno, mas sim como 

uma maneira de gerenciar os desacordos. 

O eixo educação para a vida e para a saúde foi planejado com o intuito de 

continuidade. Enquanto o primeiro eixo prepara o estudante para a empregabilidade 

e para a reinserção no mercado de trabalho, o segundo eixo explicita normas sociais 

e de cidadania que são necessárias para se conviver tanto no ambiente familiar quanto 

no ambiente profissional, o terceiro eixo tem por intuito entender o estudante enquanto 

um ser integral que precisa ter noções de prevenção e de promoção à saúde 

proporcionando, assim, uma melhoria em sua qualidade de vida.  

 

 

 

  



  

 
 

4  MÉTODOS 
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4.1  Tipo de estudo 

 

Para entender os questionamentos que envolvem comportamentos humanos 

não basta uma suposição empírica. Há que se debruçar e seguir as normas e o rigor 

científico para que as descobertas tenham significado e relevância.   

Por método se entende um conjunto de atividades, que sistematizadas, 

possibilitem respostas aos objetivos propostos. Como são atividades elencadas de 

maneira racional favorecem a verificação de possíveis erros e auxilia o pesquisador a 

tomar decisões e rever percursos. (Lakatos e Marconi, 2001).  

O presente projeto de pesquisa foi desenvolvido com base no estudo descritivo 

exploratório, com abordagem qualitativa. 

Para Rudio (2008) este tipo de estudo implica em descrever por meio de 

narrativas o que ocorre. Portanto, vai além de identificar a relação entre as variáveis.  

Os estudos descritivos têm por objetivo analisar, identificar e registrar fatores 

que tem relação com algum fenômeno, processo ou programa. (Marconi e Lakatos, 

2007). 

Santos, (2004) nos leva a refletir sobre a pesquisa educacional. Aborda a 

importância de entender tanto o método qualitativo, quanto o método quantitativo com 

a perspectiva de não deixar a pesquisa sem as respostas necessárias a responder as 

indagações da pesquisa.  

Lüdke e André (1986) apontam algumas características que são determinantes 

na pesquisa qualitativa, entre elas: é no ambiente natural que a pesquisa se 

desenvolve e este passa a ser fonte direta dos dados que serão coletados. Os dados 

que emergem desta pesquisa têm predominância descritiva, ou seja, apresentam uma 

narrativa para entender os fenômenos. Para o pesquisador a maior preocupação não 

é com o produto e sim com o processo no qual a pesquisa se desenvolve, de maneira 

a entender o significado que as pessoas dão às coisas e à vida.  

A abordagem do estudo foi qualitativa. Para Stake (2011) a abordagem 

qualitativa se ampara nos significados das relações humanas considerando diferentes 

olhares e diferentes pontos de vista. 
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Minayo (2010) denota como cinco as características para a escolha do método 

qualitativo. Dentre elas a autora enfatiza que o pesquisador passa a ver o meio em 

que vive com um olhar atento, na medida em que a pesquisa avança o pesquisador 

considera o ambiente e a riqueza das relações estabelecidas a serem analisadas, e 

portanto, considera as variáveis que podem surgir. Nesse sentido, o pesquisador 

passa a ser instrumento da pesquisa, aguçando todos os sentidos na busca da 

compreensão do objeto de estudo. Por ser a observação cercada de rigor e a escuta 

da entrevista realizada em profundidade, permite capturar a essência da pesquisa. 

Ainda Minayo (2010, p. 57) contextualiza que:  
 

[...] o método qualitativo é o que se aplica ao estudo [...] das percepções, das 
opiniões, produtos das interpretações que os humanos fazem a respeito de 
como vivem [...], sentem e pensam. 

 

A escolha por este estudo, bem como a abordagem qualitativa não se dá por 

acaso. O presente projeto de pesquisa tem imbuído em seu contexto questões que 

precisam ser compreendidas e exploradas a partir das falas dos participantes, e, desta 

forma, buscar as respostas para os questionamentos e objetivos propostos. 

 

4.2  Cenário da pesquisa 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida na Unidade de Extensão Universitária – 

Campus São Paulo - Unifesp Santo Amaro, reconhecida na instituição como Unifesp 

Santo Amaro. Essa unidade está vinculada ao campus São Paulo da Unifesp, sendo 

assim, foi solicitado, pela pesquisadora, uma autorização para a realização do estudo, 

junto à diretoria de Campus, bem como a Coordenação Administrativa da Unidade. 

(Apêndice 1 e 2) 

A Unifesp Santo Amaro foi inaugurada em maio de 2011. Está localizada no 

bairro de Santo Amaro e cercada por cinco (5) Subprefeituras, entre elas: Santo 

Amaro, Campo Limpo, Capela do Socorro, M'Boi Mirim e Parelheiros. De acordo com 

os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesse entorno nota-

se um índice altíssimo de vulnerabilidade e risco em termos de segurança, conforme 

demonstrado pelo mapa abaixo.  
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Fonte: Fundação SEADE Fundação Sistema Estadual de Análise de  

Figura 7. Escala de vulnerabilidade 

 

Na parte inferior do mapa notamos os bairros que fazem parte destas cinco 

subprefeituras, bem como a Unifesp Santo Amaro, que estão localizados na Zona Sul 

da cidade de São Paulo. 

A unidade foi criada com o objetivo de ofertar cursos de curta duração e eventos 

que perpassam pelas áreas da saúde, da educação, do trabalho, dos direitos 

humanos, da ética e da cidadania. 

Essas ações extensionistas são organizadas para apresentarem suas 

ementas, cursos e eventos, com enfoque em: atualização, capacitação, promoção e 

prevenção de saúde, cuidado e proteção seja no âmbito individual e/ou coletivo. 

Dentre o público que frequenta a unidade encontram-se crianças, jovens, 

adultos e idosos, oriundos, em sua maioria, da Zona Sul de São Paulo15. 

                                                           
15  Fonte: Coordenação Administrativa da UNIFESP Santo Amaro 
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Na ausência de dados mais recentes podemos observar, no mapa abaixo, que 

segundo o IBGE os Jovens, de 18 e 19 anos, que não concluíram o Ensino 

Fundamental nos Distritos do Município de São Paulo em 1996, perfazem um total de 

mais de 55% da população.  

 

 

Fonte: Contagem da População, 1996 Fundação IBGE 

Figura 8. Jovens, de 18 e 19 anos, que não concluíram o Ensino Fundamental 

 

Frente a este cenário cabe salientar que ter uma unidade de cunho 

extensionista denota extrema relevância ao passo que se apresenta como mais uma 

oportunidade para aqueles que abandonaram a escola formal, e, possibilita o ingresso 

em outras atividades de cunho educativo. 

Somada a necessidade de ter atividades educativas, está a manifestação 

popular e política local. Na região existe um movimento social, em prol da universidade 

pública na Zona Sul. Esse grupo debate a questão da ampliação do espaço, passando 
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de uma unidade de extensão universitária para um campus da Unifesp, contemplando 

as áreas de graduação, extensão e pós-graduação. 

Desde a inauguração da unidade de extensão universitária de Santo Amaro, 

em 2011, um dos primeiros projetos acolhidos foi o Pirado. O Projeto é composto por 

um curso que tem como objetivo desenvolver competências técnicas e atitudinais 

necessárias para o mercado de trabalho. Por esse projeto estar credenciado junto a 

Proec, a pesquisadora, solicitou autorização ao órgão para desenvolvimento do 

estudo (Apêndice 3) 

 

4.3  Participantes da pesquisa 

 

No período de 2003 a 2015 passaram pelo projeto Pirado 13 turmas, com média 

de trinta alunos aprovados, o que representa um total de 390 pessoas que 

participaram desse projeto de extensão.  

Levando em conta a questão do tempo e da quantidade de alunos que 

estudaram no Projeto, fazem parte deste estudo os egressos das turmas dos anos de 

2013, 2014 e 2015. 

Esses egressos representam o universo de alunos, no entanto uma parte 

desses foram escolhidos de forma aleatória e simples se estabelecendo assim, como 

a amostra desta pesquisa.  

Para a coleta de dados deste projeto de pesquisa, foram escolhidos dois 

instrumentos, a saber: grupo focal e questionário semiestruturado. Após a realização 

do grupo focal, estratégia descrita adiante, foi encaminhado para os participantes um 

questionário. O intuito foi de conhecer o perfil desses participantes, e complementar 

os dados coletados no grupo focal. O questionário, estruturado (Apêndice 4), foi 

encaminhado para os vinte (20) participantes que fizeram parte dos dois (2) grupos 

focais, desses, recebemos a devolutiva de quatorze (14) respondentes. 

A amostra de participantes deste estudo foi caracterizada da seguinte maneira: 

a maioria dos respondentes correspondem ao gênero feminino.  
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Fonte: Questionário de pesquisa elaborado pela autora 

Figura 9. Participantes elencados por gênero 

 
 
 

No que tange a renda familiar, foi possível notar que a maioria dos participantes 

da pesquisa estão na categoria que recebem de dois a três salários mínimos, 

considerando o valor correspondente para Estado de São Paulo16 

 

 

Fonte: Questionário de pesquisa elaborado pela autora 

Figura 10. Renda familiar 

 
 

                                                           
16 http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/03/salario-minimo-estadual-em-sp-sobe-para-r-1-mil.html. 

[Acesso 2017 Mar 05] 
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Para as questões de escolaridade pudemos notar que cinco participantes (5) 

têm o ensino médio completo ou em andamento e nove (9) possuem graduação 

completa ou em andamento. Nenhum dos quatorze respondentes tem situação 

acadêmica diferente deste escopo, conforme abaixo:  

 

 

Fonte: Questionário de pesquisa elaborado pela autora 

Figura 11. Escolaridade 

 

4.4  Coleta de dados 

 

A coleta de dados ocorreu em julho de 2016 e foi realizada por meio de dois 

instrumentos. São eles: grupo focal e questionário estruturado. 

A técnica de grupo focal surgiu no início da segunda guerra mundial. Foi 

aplicada às tropas americanas com o intuito de verificar se os programas de rádio, 

destinados a motivar os militares, estavam de fato atendendo a esta expectativa do 

governo americano. (Berg, 1998) 

O grupo focal durante alguns anos ficou em segundo plano, pois, a observação 

participante e a entrevista semiestruturada assumiram um papel de maior destaque.  

De acordo com Morgan (1997) a técnica de grupo focal ocupa uma categoria 

intermediária entre a observação e a entrevista.  

5

9

Graduação

Ensino Médio Completo

Escolaridade
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Enquanto técnica o grupo focal se assemelha a uma entrevista de grupo, na 

qual possibilita que os participantes explorem um determinado tema, explicitando suas 

opiniões sobre um fenômeno social a partir de seu próprio ambiente. Dessa forma os 

participantes desempenham um papel ativo no processo. 

Para Gil (1999, p. 120), os grupos focais se caracterizam por: 

 
a) o entrevistador assume o papel de moderador e permite que o participante 
fale, abertamente, e, livremente, sobre o assunto, no entanto, se a discussão 
se desvia do tema original, pode intervir para a retomada; b) este tipo de 
técnica de coleta de dado tem como intuito de explorar a fundo alguma 
experiência vivida; c) é um método utilizado para um grupo de pessoas com 
experiências semelhantes, d) o mediador precisa respeitar o tema a ser 
pesquisa, sendo este o foco de interesse.  

 
 
Por ser uma atividade realizada em grupo, os estudos indicam que esses 

espaços propiciam a troca de experiências; estimulam o debate permitindo a 

problematização dos temas, ao passo que os participantes ouvem as opiniões dos 

demais e podem, em determinado momento, fundamentar melhor sua opinião inicial 

ou até mesmo mudar de opinião (Trad, 2009). 

Nas entrevistas convencionais ou em questionários, os participantes são 

convocados a expressar opiniões, no grupo focal a potencialidade está em 

possibilidade de formar opiniões, a partir de atitudes e da interação com outros. 

(Iervolino, 2001). 

Há que se observar as potencialidades e possíveis limites de um instrumento 

de coleta de dados. No que tange ao grupo focal, alguns limitadores precisam ser 

observados pelo pesquisador, tais como: a garantia de anonimato, o risco de que as 

discussões sejam desviadas do tema central e o risco de alguns participantes 

dominarem a discussão. Esses fatores podem gerar uma distorção dos resultados. 

(Trad, 2009). 

Um dos resultados positivos da técnica de grupo focal é para além da coleta de 

informações por meio dos participantes, pois permite entender porque pensam de 

determinada maneira.  

Dessa forma evidencia-se a necessidade de planejamento para o 

desenvolvimento dessa atividade para que a mesma ocorra com o rigor cientifico e, 

consequentemente, possibilite a validação dos dados.  
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4.4.1  Desenvolvimento do grupo focal  

 

A amostra dos participantes foi construída segundo as orientações de Malhotra 

(2006). Foram selecionados alunos egressos do projeto Pirado no período de 2013 a 

2015. A escolha foi aleatória e os critérios de inclusão foram: nenhum participante 

possuir experiência anterior nesse tipo de dinâmica; a temática central de discussão 

ser de conhecimento de todos, uma vez que são egressos do projeto objeto desta 

pesquisa, e, um grupo homogêneo no que tange as características socioeconômicas. 

O convite foi feito para os egressos, pela pesquisadora, por meio de 

comunicação eletrônica. Desses, responderam ao convite vinte e sete (27) egressos. 

Desses, vinte (20) participaram dos dois (2) grupos focais, pois, de acordo com Chiesa 

e Ciampone (1999) e com Pereira et al., (1999) o número de participantes por grupo, 

deve ser de 6 a 15 pessoas.  Assim, o primeiro grupo foi composto por sete (7) 

participantes e o segundo grupo composto por treze (13) participantes.  

 O primeiro grupo focal se desenvolveu em uma hora e trinta minutos e o 

segundo durou uma hora cinquenta minutos. De acordo com Debus (1988) o tempo 

de duração para as discussões grupais deve ser de 90 a 120 minutos.  

A coleta de dados se deu na Unifesp Santo Amaro, local de realização das 

aulas do projeto Pirado. O encontro foi realizado em um sábado, em uma sala 

especialmente reservada para esse processo. Dessa forma pode-se garantir ambiente 

confortável, privacidade, disposição em círculo dos participantes e silêncio. Como 

parte do acolhimento foi preparado um pequeno lanche. 

Os participantes tiveram acesso ao Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) constante do anexo 2. A leitura do termo foi feita em voz alta, pela 

pesquisadora e acompanhada por todos os participantes. Após a leitura todos se 

manifestaram favoravelmente a assinatura no termo de consentimento e receberam 

uma via do documento. 

Para a realização do grupo focal é necessária à composição de uma equipe. 

Uma das funções é a de moderador. O moderador precisa ter algumas competências, 

entre elas: características pessoais que possibilitem o acolhimento dos participantes; 

ouvir atentamente a opiniões, mantendo-se distante do tema para poder receber todas 
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as opiniões, sem julgamentos; manter a interação do grupo por um tempo de 90 

minutos; possuir experiências anteriores de condução de grupos focais. A outra 

função é a de observador. O observador na realização do grupo focal tem uma posição 

menos ativa que o moderador. É de sua responsabilidade registrar as comunicações 

não verbais do grupo, que incluem gestos, atitudes, e analisar se as questões 

previamente selecionadas estão sendo respondidas e gravar em áudio a discussão 

do grupo. Esses quesitos foram respeitados e o registro em áudio foi feito por meio de 

dois gravadores. (Debus, 1988). 

Para Minayo (2010), o papel do mediador nos grupos focais é composto por: a) 

introduzir a temática a ser discutida e manter a discussão; b) deixar claro que não 

existem respostas certas ou erradas; c) estar atento para que todos os participantes 

se pronunciem; d) entender o momento de propor aprofundamentos; e) observar a 

comunicação não verbal, a saber: gestos, posturas corporais que também podem 

fornecer sinalizações de respostas. Para a autora, a grande vantagem do grupo focal 

se fundamenta na capacidade de as pessoas formarem opiniões e desenvolverem 

atitudes a partir da interação com outras pessoas. 

Em posse dos objetivos da pesquisa, foi elaborado um roteiro com 

questionamentos, que serviram de base para a condução e para o desenvolvimento 

do Grupo Focal (Apêndice 5) 

As etapas de condução dos grupos focais foram:  

● Abertura: O moderador fez a abertura com uma breve apresentação da 

equipe; introduziu o tema explicando o objetivo do grupo; esclareceu que 

todos poderiam se manifestar, não havendo respostas certas ou erradas; 

solicitou que os participantes falassem um de cada vez, porém, poderiam 

intervir nas falas dos demais, e, por fim, informou que as falas seriam 

gravadas, para registro, e a permissão dos participantes foi concedida.  

● Apresentação: Os participantes foram convidados a se apresentarem, 

estabelecendo assim, um ambiente descontraído e com as relações 

interpessoais favoráveis ao início das discussões.  

● Desenvolvimento: As questões foram lançadas para o grupo, partindo das 

mais concretas para as mais abstratas.  
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● Encerramento: foi conduzido de forma a esclarecer possíveis dúvidas e 

resumir os temas que foram levantados nas discussões.  

● Avaliação dos resultados obtidos para analisar a necessidade de realização 

de outro grupo focal.  

Cabe ressaltar que estas etapas são sinalizadas por Debus (1988).  

Após a realização do grupo focal, notou-se a necessidade de complementar os 

dados. Nesse sentido foi elaborado o questionário semiestruturado, constante do 

apêndice 4. 

 

4.4.2  Questionário semiestruturado 

 

O segundo instrumento escolhido para a coleta de dados foi o questionário 

estruturado que segundo Marconi e Lakatos (1999) ele se constitui ́por uma serie de 

perguntas, que devem ser respondidas por escrito. 

O questionário foi composto por perguntas socioeconômicas, para 

caracterização da amostra, e por perguntas descritivas relacionadas a esta pesquisa. 

O questionário foi encaminhado para os vinte (20) participantes dos dois grupos 

focais, via ferramenta do Google Docs. Quatorze (14) participantes responderam ao 

questionário. 

O questionário, segundo Gil (1999, p.128) pode ser definido,  

 

Como a técnica de investigação composta por um número mais ou menos 
elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo 
o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, 
situações vivenciadas etc. 
 
 

Ele apresenta as vantagens de: economia de tempo atinge o maior número de 

pessoas simultaneamente, abrange uma área geográfica mais ampla, obtém 

respostas mais rápidas e exatas, garante o anonimato e liberdade de respostas, 

obtém maior número de dados, permite que os participantes da pesquisa tenham 

maior flexibilidade no horário em que irão responder às questões. 
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Para a elaboração das questões devem-se formular perguntas que sejam 

compreensíveis, de forma concreta e precisa; considerar o grau de conhecimento e 

informação do entrevistado; evitar palavras e formulações ambivalentes e também 

perguntas que induzam à resposta desejada pelo pesquisador. 

Há diferentes formas de se estruturar um questionário, com: 

● Perguntas Abertas: Não existem categorias preestabelecidas. O 

entrevistado pode responder de forma espontânea. São questões que 

permitem ao entrevistado responder livremente, usando linguagem própria 

e emitir opiniões. 

● Perguntas Fechadas: o informante escolhe sua resposta entre duas ou 

mais opções. Esse tipo de pergunta, embora restrinja a liberdade das 

respostas, facilita o trabalho do pesquisador e também a tabulação, pois as 

respostas são mais objetivas. 

● Alternativas qualitativas: selecionar de uma série de respostas qualitativas 

uma alternativa (ex: conceitos). 

Neste estudo foi utilizado o questionário com questões semiestruturadas, 

fechadas e abertas, para complementar os dados do grupo focal.  

Os dados referentes a descrição da população da pesquisa e os dados 

socioeconômicos foram elencados em uma planilha analítica que, a partir dela, 

gráficos foram gerados. As questões abertas foram elencadas na planilha analítica 

complementando as respostas obtidas nos grupos focais. 

 

4.5  Análise de Dados 

 

Para esta pesquisa a opção de análise de dados foi realizada por meio da 

técnica de Análise de Conteúdo, com ênfase na Análise Temática, essa escolha deve-

se ao fato da abordagem metodológica possibilitar que os valores de referência e os 

modelos de comportamento, que são presentes no discurso, sejam caracterizados 

pela presença de determinados temas, objetivando atingir os significados 

manifestados pelos participantes.  



M É T O D O S       55 

  
 

 
 

Segundo Minayo (1999),  

 

Fazer análise temática consiste em descobrir os núcleos de sentido que 
compõem uma comunicação cuja presença ou frequência signifiquem alguma 
coisa para o objetivo analítico visado. Ou seja, tradicionalmente, a análise 
temática se encaminha para a contagem de frequência das unidades de 
significação como definitórias do caráter do discurso (Minayo, 1999, p. 209). 

 
 
Desenvolver esse tipo de abordagem requer do pesquisador uma rigorosa 

disciplina, norteada pelo levantamento exaustivo dos dados obtidos, bem como 

especial atenção para se aperceber do momento em que as questões de pesquisa já 

foram respondidas e, dessa forma, pode se dar a saturação de dados. Conforme nos 

alertam Bogdan e Biklen 

 

[...] tornar-se um bom investigador qualitativo, em parte, aprender esta 
perspectiva; os detalhes específicos são pistas úteis para a compreensão do 
mercado desses sujeitos. A investigação qualitativa envolve pegar nos 
objetos e acontecimentos e levá-los ao instrumento sensível da sua mente de 
modo a discernir o seu valor como dados. Significa aperceber-se da razão 
por que os objetos foram produzidos e como isso afeta a sua forma bem como 
a informação potencial daquilo que está a estudar. Também envolve saber 
quando descartar certos conjuntos de dados como sendo de valor duvidoso 
e quando os manter.  
Lembre-se do sinal: “Eu estou aqui para recolher dados. Como é que o que 
eu faço se relaciona com o objetivo?” Se você interiorizou o papel de 
investigador, deve obedecer a este sinal. Chega-se a um ponto em que se 
tem dados suficientes para realizar aquilo que nos propusemos, e a 
explicação do porquê permanece vazia. É essa a altura de dizer adeus e de 
passar para a análise dos dados. (1994, p. 200)  

 
 
Após a realização dos grupos focais, com o intuito de garantir a lisura e a 

exaustão da análise dos dados coletados, seguiram-se as seguintes etapas: leitura 

das anotações a partir das falas e das percepções comportamentais; transcrição na 

íntegra a partir do material constante na gravação de áudio; classificação, a partir da 

leitura, com o objetivo de aprimorar a compreensão; divisão dos depoimentos a partir 

dos temas que emergiram; a partir do temas encontrados, classificação dos dados 

coletados, leitura e releitura do material obtido na busca de um entendimento mais 

amplo. 

Após extenuante leitura e análise crítica do material coletado, seguindo, 

portanto, as orientações de Minayo (1999) foram possíveis conceber e elaborar os 
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núcleos temáticos que se correlacionaram com as questões norteadoras desta 

pesquisa conforme segue: 

● O projeto Pirado contribui para o desenvolvimento da empregabilidade?  

● Esse, enquanto uma ação de extensão universitária oferece subsídios para 

que o egresso encontre uma ocupação e/ou trabalho?  

● O projeto Pirado consegue estimular nos participantes a percepção da 

importância de uma educação permanente para a inserção e a 

permanência no mercado de trabalho?  

● O projeto Pirado possibilita que seus participantes desenvolvam 

competências para o seu crescimento pessoal?  

● O projeto Pirado é percebido ou reconhecido pelos participantes como o 

indutor do desenvolvimento profissional para a inserção e permanência no 

mercado de trabalho? 

A partir dos núcleos temáticos, originaram unidades de contexto, essas por sua 

vez, serviram de base para a elaboração das unidades de registro, e desses 

emergiram categorias mais amplas que, de acordo com Franco (2008), são 

denominadas de molares: 

 

[...] da definição das categorias – na maioria dos casos implica constantes 
idas e vindas da teoria, ao material de análise, do material de análise à teoria 
e pressupõe a elaboração de várias versões do sistema categórico. As 
primeiras, quase sempre aproximativas, acabam sendo lapidadas e 
enriquecidas, para dar origem à versão final, mais completa e mais 
satisfatória. (Franco, 2008 p. 64) 

 
 
Para copilar todas as informações e possibilitar a discussão dos dados, optou-

se pela elaboração de uma planilha analítica constante do Apêndice 6. 

No decorrer da análise de dados, por meio do grupo focal, notou-se a 

necessidade de ter outro instrumento de coleta de dados que fornecessem dados para 

categorização dos participantes e para complementação das temáticas discutidas nos 

dois grupos focais.  

Nesse sentido, foi elaborado um questionário composto por perguntas abertas 

e fechadas conforme Apêndice 4.  
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Para análise desse questionário foram utilizadas duas técnicas: 

● Planilha analítica para tabular os dados quantitativos concernentes as 

perguntas de cunho classificatório da amostra coletada. 

● Planilha analítica utilizada na organização dos dados obtidos no grupo, 

transcrevendo as respostas e classificando-as, a partir dos núcleos 

temáticos, em unidade de contexto, unidade de registro e categorias. 

A partir da primeira técnica organizativa, foi possível especificar os seguintes 

dados: classificação de gênero; socioeconômico, escolaridade e empregabilidade. A 

segunda técnica foi utilizada para transcrever as repostas referentes aos 

questionamentos das perguntas abertas. 

A utilização do questionário foi relevante a medida que comprovou os dados 

obtidos nos dois grupos focais, bem como forneceu informações acerca do perfil dos 

participantes desta pesquisa.   

 

4.5.1  Análise de risco e benefício 

  

No desenvolvimento da pesquisa foi possível observar que a mesma não 

ofereceu riscos aos envolvidos, tendo em vista que apresentou consonância aos 

princípios científicos que a justificam e com possibilidades concretas de responder a 

questionamentos inerentes aos objetivos propostos.  

O processo se deu de maneira que os participantes puderam expressar as 

potencialidades, as fragilidades e sugerir mudanças para o Projeto pesquisado.  

A pesquisa trouxe benefícios no sentido de permitir que o processo de 

planejamento e de continuidade do projeto Pirado fosse avaliado. Os achados foram 

de extrema relevância para instrumentalizar a reformulação dos processos 

educativos, bem como, ponderar sobre as formas de melhorá-lo a partir da inteiração 

com outros membros da sociedade civil, possibilitando que os egressos do projeto 

possam ser absorvidos pelo mercado de trabalho e mantenham os canais de 

informações atualizados para buscar o aprimoramento profissional por meio de cursos 

(formais ou informais) de forma constante.  
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4.6  Aspectos éticos 

 

Esta pesquisa foi pautada na ética e no respeito aos sujeitos participantes. Foi 

inserida na Plataforma Brasil, para dar seguimento no Comitê de Ética da Unifesp, em 

19/02/2016. Foram observados todos os procedimentos éticos previstos para a 

pesquisa com seres humanos, e recebeu o Número do Parecer 1.497.917, o qual foi 

aprovado em 13/04/2016. (Anexo 1). 

Para esclarecimento acerca dos objetivos da pesquisa seguiu-se a orientação 

de Fortes (1998, p. 51): 

 

O consentimento deve ser livre, esclarecido, renovável e revogável. Deve ser 
livremente, conscientemente. Não pode ser obtido mediante práticas de 
coação física, psíquica ou moral, ou por meio de simulação ou práticas 
enganosas, ou quaisquer outras formas de manipulação impeditivas da livre 
manifestação da vontade da pessoa. 

 
 
Dessa forma a pesquisadora esclareceu os motivos da pesquisa e os 

participantes tiveram preservado o anonimato e o sigilo das respostas. Após as 

devidas explicações e leitura na íntegra do TCLE (Anexo 2) os participantes 

demonstraram consentimento, assinaram o referido documento e receberam uma via 

do mesmo. 

 

 

  



  

 
 

5  RESULTADOS 
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A análise de conteúdo, modalidade temática, foi desenvolvida a partir de 

quatro (4) Núcleos Temáticos com oitenta e sete (87) Unidades de Contexto (UC) com 

cento e cinco (105) Unidades de Registro (UR), das quais emergiram doze (12) 

categorias de análise, a saber:  

 

Núcleo Temático 1 

A potencialidade de projeto Pirado quanto à promoção de empregabilidade 

Categorias 1. Influência do projeto Pirado para a inserção no mercado de trabalho. 

2. As contribuições do projeto Pirado para a inserção dos participantes na 
educação formal. 

3. As contribuições do projeto Pirado para a inserção dos participantes na 
educação não formal. 

Núcleo Temático 2 

As contribuições do projeto Pirado com relação ao desenvolvimento pessoal. 

Categorias 1. Influência do projeto Pirado na motivação dos participantes para 
permanência no curso. 

2. Contribuição do projeto Pirado no aprimoramento da relação interpessoal 
dos participantes. 

3. Contribuição do projeto Pirado na mudança comportamental dos 
participantes. 

Núcleo temático 3 

O projeto Pirado como indutor do desenvolvimento do perfil profissional 

Categorias 1. Dificuldades encontradas na inserção no mercado de trabalho. 

2. Facilidades encontradas na inserção no mercado de trabalho. 

Núcleo Temático 4 

A importância do projeto pedagógico do curso do projeto Pirado 

Categorias 1. Reconhecimento social da qualidade da instituição – Unifesp. 

2. A contribuição das estratégias de ensino e aprendizagem desenvolvidas 
no curso para o enfrentamento das exigências encontradas no processo 
seletivo do mercado de trabalho. 

3. Importância da articulação entre educação e trabalho no projeto 
pedagógico do curso para a inserção no mercado de trabalho. 

4. Sugestões dos participantes para aprimoramento do projeto pedagógico 
do curso 
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 5.1  Núcleo 1: “A potencialidade do projeto Pirado quanto à promoção 

de empregabilidade” 

 

Na categoria “As contribuições do projeto Pirado para a inserção dos 

participantes na educação formal”, pudemos notar que os participantes compreendem 

a importância da educação formal enquanto diferencial na busca pela sua 

empregabilidade, o que vai ao encontro de Hirata (1996) quando afirma que o conceito 

de empregabilidade está centrado no próprio indivíduo e na forma que ele desenvolve 

as suas qualificações, ou seja, a responsabilidade de desenvolvimento da 

empregabilidade é do indivíduo. 

Esse fato é acentuado quando se analisa o questionário semiestruturado. Ao 

serem perguntados se, na qualidade de egressos do projeto, estavam matriculados 

em algum curso, foram obtidos os seguintes dados: 

 

 

Notório verificar que 80% dos respondentes, após cursar o projeto Pirado, 

ingressaram em cursos formais de graduação e 20% buscaram cursos livres. 

Com relação à essa categoria os participantes no grupo focal afirmam:  

 

[...] na época eu estava fazendo curso técnico e vinha pra cá nos 

sábados, com esse curso técnico eu fui promovido no trabalho, do 

trabalho eu consegui dinheiro pra pagar o primeiro cursinho e pra 

pagar o segundo e pra entrar na universidade, eu to na Unesp, 

Ciências Sociais. (P1) 

[...] eu nunca pensei que eu ia conseguir o Pro Uni em Psicologia, [...] 

então eu fui lá, fiz o vestibular, consegui passar. (P3) 

[...] eu comecei a procurar curso durante o período do Pirado, e eu vi 

um anúncio no Senai [...] eu me interessei eu falei vou tentar [...] aqui 

eles ensinava muito isso, que a gente tem que se qualificar pra poder 

ir pro mercado, e foi aonde eu vi essa oportunidade e consegui entrar 

no Senai e um acarretando o outro. (P12) 

  Cursos Livres Graduação Particular Pública 

Sim 71% 20% 80% 60% 40% 

Não 29%     
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[...] o Pirado me fez sentar, acalmar, refletir [...] a primeira coisa que 

eu tenho que fazer é terminar meu ensino médio [...]eu vou prestar o 

ENEM [...] eu tomei gosto por certos conhecimentos, por certas áreas 

que eu gosto [...] o meu plano agora é me formar no ensino médio [...] 

fazer um concurso público [...] investir na minha carreira profissional. 

(P18) 

 

O cenário acima descrito é corroborado pela reflexão de Bernardo (2001) ao 

afirmar que as mudanças no mercado de trabalho passaram a exigir uma nova 

formação profissional, pautada nas relações interpessoais, na qualidade da prestação 

de serviço e na qualidade do produto. Com isso, o trabalhador assume a 

responsabilidade de sua empregabilidade, palavra, que o mercado de negócios e do 

trabalho usa para colocar sob os ombros dos profissionais a responsabilidade de 

buscar a qualificação constante, e assim, manter-se vivo no mercado de trabalho.  

Relevante perceber que os participantes que ainda não ingressaram na 

educação formal despertaram esse interesse a partir da experiência vivenciada no 

Pirado, conforme demonstrado nas seguintes falas:  

 

[...] eu era uma pessoa que não sabia o que queria e depois que entrei 

no Pirado mudei meu jeito de ser, hoje quero cursar uma faculdade e 

quero estudar. (P10) 

[...] conhecendo o curso, fui me interessando, [...] ajudou na escola, 

[...], eu comecei a fazer o projeto, e todo mundo, [...] ficavam falando 

o que isso podia significar no futuro, [...] depois que eu terminei já fiz 

outros cursos, vou terminar o ensino médio também agora, [...] ano 

que vem. [...] vou começar a fazer o SENAI, e o projeto me ajudou 

nisso tudo. (P19) 

 

Na categoria: As contribuições do projeto Pirado para a inserção dos 

participantes na educação não formal foi possível verificar o valor agregado à 

educação, seja no âmbito formal ou não formal, conforme salientam os participantes 

P3, P6 e P12:  

 

[...] agora eu vou fazer mais uma prova pra fazer o curso de inglês de 

graça [...] mas tudo foi por conta do Pirado, porque ele me deu essa 

força, essa autoestima, essa confiança. (P3) 
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[...] A capacitação do Pirado foi a porta de entrada para outras 

capacitações, [...] eu vou procurar estudar, eu vou procurar outro 

curso, eu procurar fazer outra coisa. (P6) 

[...] O Pirado além de ensinar como se comportar no trabalho fez com 

que eu procurasse capacitação profissional. (P12) 

 

Essa preocupação com a atualização constante da formação educacional vai 

ao encontro da transformação das empresas na atualidade que estão preocupadas 

em como são avaliadas em termos de: produto, atendimento ao cliente e ambiente de 

trabalho. Por essa razão exigem cada vez mais profissionais engajados com a 

responsabilidade individual de sua formação profissional. Em contrapartida, 

promovem ambientes saudáveis e investem em atividades educacionais, esportivas e 

de recreação. (Regnier, 2000). 

A aprendizagem é um processo de reflexão pelo qual a profissionalidade se 

desenvolve. Nesse sentido Oliveira-Fomosinho (2002, p.146) reforça:  

 

Portanto, há que integrar conhecimento estruturado e conhecimento 
experiencial para construir um percurso de desenvolvimento profissional. 

 
 
Assim, os participantes valorizaram após vivência no projeto Pirado a sua 

inserção em cursos de aprimoramento de sua formação acadêmica, isto é, inserção 

na educação não formal que Gohn (2006, p. 2) define como: 

 

A educação não-formal designa um processo com várias dimensões tais 
como: a aprendizagem política dos direitos dos indivíduos enquanto 
cidadãos; a capacitação dos indivíduos para o trabalho, por meio da 
aprendizagem de habilidades e/ou desenvolvimento de potencialidades; a 
aprendizagem e exercício de práticas que capacitam os indivíduos a se 
organizarem com objetivos comunitários, voltadas para a solução de 
problemas coletivos cotidianos; a aprendizagem de conteúdos que 
possibilitem aos indivíduos fazerem uma leitura do mercado de ponto de vista 
de compreensão do que se passa ao seu redor; a educação desenvolvida na 
mídia e pela mídia, em especial a eletrônica etc. Em suma, consideramos a 
educação não-formal como um dos núcleos básicos de uma Pedagogia 
Social. 

 
 
Essa definição abrange as ações desenvolvidas no projeto Pirado que é o 

cenário desta pesquisa. Somada a essa definição, a compilação de dados em torno 

da relevância da educação denota que os egressos do projeto Pirado se apropriaram 
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da ideia de que os conceitos de educação e trabalho estão imbricados. Dessa forma 

entenderam a educação como relevante para o desenvolvimento de competências 

que são necessárias ao mercado de trabalho. Isso nos remete a rever a terminologia 

da empregabilidade.  

Desenvolver um conjunto de competências requer apropriação de 

conhecimento, desenvolvimento de habilidades e atitudes significativas. Logo, a 

educação exerce um papel fundamental nesse processo. 

Para além da preocupação com o desenvolvimento da empregabilidade, há de 

se verificar o caráter transformador da educação, a qual leva o indivíduo a buscar 

novos desafios, compreender o espaço em que vive, ampliar horizontes e estabelecer 

metas pessoais.  

Freire (2001, p. 264) ressalta que: 

 

Estudar é desocultar, é ganhar a compreensão mais exata do objeto, é 
perceber suas relações com outros objetos. Implica que o estudioso, sujeito 
do estudo, se arrisque, se aventure, sem o que não cria nem recria. 

 
 
Para o autor o modo de ensino deve ser dialógico e prático. Para tanto, se exige 

um professor reflexivo e instigador da capacidade crítica dos jovens, homens e 

mulheres livres, e para conseguir esse feito é necessária uma dedicação especial, 

com consistência do trabalho educativo numa perspectiva de democracia e 

compromisso. 

O princípio fundamental dessa ação transformadora é a consideração do 

indivíduo em sua totalidade, possibilitando-lhe a liberdade de desenvolver sua própria 

personalidade tanto no âmbito intelectual como no emocional. 

Esses pressupostos levam a uma educação emancipatória, para a autonomia, 

o que requer uma formação cada vez mais significativa e consciente, durante toda 

vida dos indivíduos. A educação emancipatória exige uma forma de educação que 

não se reflete na transmissão de conhecimento e, portanto, demanda desafios ao 

educador (Freire, 2006). 

A análise dos dados possibilitou verificar que o projeto Pirado suscitou nos 

participantes o desejo de voltar a estudar. Indubitavelmente, o retorno e/ou a 

permanência em cursos formais e não formais se reflete nas atitudes e no 
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desenvolvimento pessoal. Se por um lado a educação contribui para a 

empregabilidade em termos de conhecimento, por outro lado ela demonstrou o poder 

transformador no desenvolvimento de competências atitudinais, conforme 

demonstrado pelo segundo núcleo temático.  

 

5.2  Núcleo 2: “As contribuições do projeto Pirado com relação ao 

desenvolvimento pessoal” 

 

A formação de jovens e adultos pode ser compreendida pela teoria da 

Andragogia. Esses atores trazem consigo uma série de experiências de vida, bem 

como, conceitos do senso comum. Por esse motivo são mais seletivos em suas 

escolhas, sobretudo no momento de investir em sua profissionalização.  

Para esse tipo de público é importante entender que o conhecimento é 

compreendido a partir do momento que sente a necessidade e vê no conhecimento a 

aplicação prática e significado no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Para o 

educador que trabalha com jovens e adultos é importante estar atento às experiências 

que já trazem consigo e compreender que essas se refletem em sua vida adulta 

(Knowles, 1998; Ferraz et al., 2004). 

A primeira categoria elencada foi a “Influência do projeto Pirado na motivação 

dos participantes para permanência no curso”. 

Ao perceber a importância da formação para seu desenvolvimento pessoal e 

consequente aumento da possibilidade da empregabilidade, o estudante reconhece o 

significado real e prático daquele conhecimento que está sendo disponibilizado ao 

associar a aplicação do mesmo no seu dia-a-dia (Freire, 1988). 

A aprendizagem é um processo de reflexão pelo qual a profissionalidade se 

desenvolve. Nesse sentido Oliveira-Fomosinho (2002, p.146) reforça que há que 

integrar conhecimento estruturado e conhecimento experiencial para construir um 

percurso de desenvolvimento profissional. 

Os participantes expressaram falas que denotam tipos diferentes de motivação 

para sua permanência no curso do projeto Pirado e para seu desenvolvimento 

posterior. Entre elas destaca-se a motivação em: frequentar e participar das aulas; 
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participar de processos seletivos com mais autoconfiança, superar o medo; enfrentar 

desafios e dificuldades. 

Essas percepções estão associadas a seguinte afirmação: 

 

Após o [...] Pirado, eu consegui ter mais confiança em mim, porque eu 

não tinha isso, eu consegui também trabalhar em equipe, uma coisa 

que eu tinha muito problema, consegui [...] adquirir mais conhecimento 

tanto no trabalho quanto no pessoal, o Pirado me ensinou a não 

desistir nunca. (P4)  

 
 

Essa fala vai ao encontro da teoria de Kolb (1984) sobre o desenvolvimento 

quando reflete sobre o nível da fase integrada que é quando o indivíduo se volta para 

si enquanto profissional. Para alguns, esse momento pode não acontecer, pois 

segundo o autor, essa condição pode se manifestar lentamente ou não. Isso irá 

depender das condições sociais, e de maturidade emocionais e afetivas como, por 

exemplo, um desemprego inesperado ou promoção. 

 

Foi muito bom pra mim, eu sou bastante tímida [...] continuo, mas [...] 

me ajudou muito [...] principalmente nas entrevistas que eu fui fazer 

[...] o ponto chave é a motivação que dá [...] pra gente, porque você tá 

naquela [...] situação de vai num lugar não consegue, vai no outro não 

consegue, [...] vai te deixando meio cabeça baixa [...] a motivação é o 

que te dá pra você encarar e ver que você consegue [...] que te 

levante, te empurra. Tá todo sábado aqui com as pessoas e os jovens 

te ensina, os mais velhos te ensinam, uns ensinam os outros, um 

levanta o outro e foi assim, nossa .... muito bom mesmo, valeu a 

experiência. (P11) 

O Pirado são muitos tópicos né, é difícil você falar do Pirado só de uma 

coisa, porque vai além, vai bem além do emocional, vai além ele entra 

no pessoal, [...] faz muita diferença, ele mostra [...]a gente tem medo 

de quão longe a gente pode chegar [...] a gente tem medo de arriscar. 

(P18) 

[...] eu não acreditava que podia terminar um curso ou qualquer outro 

projeto que já participei, porque já tinha desistido de cursos que hoje 

fazem muita falta (curso de idiomas), [...] me deu confiança para seguir 

em frente. Não só a vida acadêmica mudou, mas também a saúde 

mental, porque o Pirado me proporcionou a cura de uma situação que 

eu nunca tinha exposto e aquilo me afetava, mas hoje faço terapia e 

com certeza irei superar o abuso sexual que sofri. (P3) 
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Essas falas corroboram o pensamento de Archer (1990) quando afirma que a 

motivação surge das necessidades humanas e, consequentemente leva o indivíduo a 

agir. 

A segunda categoria refere-se à “contribuição do projeto Pirado no 

aprimoramento da relação interpessoal dos participantes”. 

A relação interpessoal é uma competência necessária para o ingresso no 

mercado de trabalho, dela depende a estruturação de um ambiente de trabalho 

saudável ou não. Algumas empresas se utilizam de dinâmicas de grupo, como um dos 

critérios de seleção, para avaliar esta competência. Perrenoud (1999) reforça que as 

competências precisam ser trabalhadas no ambiente escolar desde a formação inicial, 

interessante perceber que também pode ser trabalhada em uma atividade de 

extensão universitária. 

Atualmente, notamos que vivemos em uma sociedade individualista, na qual 

atitudes como compartilhar, tolerância e empatia são deixadas de lado.  

A partir das falas foi possível verificar que as relações interpessoais se 

aprimoraram e outras atitudes puderam ser evidenciadas, conforme segue: 

 

Eu achei legal também a diferença da idade entre as pessoas porque 

conforme iam acontecendo as dinâmicas, ia rotacionando, a gente ia 

conhecendo pessoas mais velhas e tinha uma experiência muito legal. 

(P2) 

 [...] o Pirado colaborou muito comigo, porque eu estava numa fase 

muito fechada, muito voltada pra mim. Aí, depois do Pirado não, 

melhorou meu relacionamento com todos, colaborou muito até com 

outras coisas. (P6) 

[...] aprendi muitas coisas com o Pirado, muitas vezes lá fora, você dá 

um bom dia pra alguém, as pessoas mal te respondem, aqui dentro 

não, aqui dentro eu senti o que é família, então eu fico muito feliz por 

isso, agradeço também por [...] ter me convidado pra fazer parte dessa 

entrevista. (P17) 

[...] eu vi que aqui tinha isso, de uma ajudar o próximo, de compartilhar 

e que da mesma forma que eu poderia me doar um pouco, de te dar 

algo, eu também poderia receber [...] foi melhorando essa parte de 

pensar mais no próximo de querer algo melhor pra mim. (P20) 



R E S U L T A D O S       68 

  
 

 
 

 [...] muito momento marcante, é difícil porque sai do profissional vai 

pro pessoal [...] muda o seu relacionamento com a sua família [...] com 

seu irmãos você começa a ceder um pouco mais [...] começa a ter 

consciência geral [...] momentos pessoais como amigos, algo que 

reforçou por exemplo nossa amizade [...] o Pirado [...] marca, marca 

sua vida, não é só o momento. (P19) 

 

Essas falas vão ao encontro das reflexões de Batista NB e Batista SH (2004) 

ao destacar que o conhecimento é um processo de construção em que professor e 

aluno interagem em busca de um conhecimento crítico-construtivo-reflexivo. Tal 

proposição leva a um desafio de repensar a formação do profissional para além das 

questões tecnicistas e reducionistas. Leva, também a outro desafio, que é a 

integração e a prática profissional. Esses desafios nos remetem a considerar a 

formação do profissional no sentido de que o conhecimento cognitivo específico, 

apenas, não é suficiente, há que se compor com uma postura comportamental no que 

tange a forma de se desenvolver as relações interpessoais. Isso gera uma nova forma 

de ver e conceber as relações de trabalho.  

A terceira categoria que emergiu desse núcleo foi a “contribuição do projeto 

Pirado na mudança comportamental dos participantes”.  

Nessa categoria, os resultados demonstraram que a transformação se deu para 

além do aspecto individual, o que nos remete a Morin que afirma: 

 

[...] tratar-se ao mesmo tempo de mudar de vida e transformar o mundo, de 
revolucionar o indivíduo e de unir a humanidade. (1999, p. 188) 

 
 

A partir da fala: 
 

Após o [...]. Pirado, eu consegui ter mais confiança em mim, porque 

eu não tinha isso, eu consegui também trabalhar em equipe, uma coisa 

que eu tinha muito problema, consegui [...] adquirir mais conhecimento 

tanto no trabalho quanto no pessoal, o Pirado me ensinou a não 

desistir nunca. (P4) 

 

É possível afirmar que após o Pirado esse participante conseguiu trabalhar em 

equipe e absorver mais conhecimento, confirmando assim, o desenvolvimento de 

competência que para Perrenoud (2001) é agir de maneira eficaz, frente a uma 
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situação, usando os conhecimentos adquiridos como base de apoio, porém sem se 

restringir a ele. Isso implica em um esforço, por parte do indivíduo, em utilizar seus 

recursos cognitivos e emocionais e, dessa forma ser capaz de enfrentar uma gama 

de situações que podem ser análogas ou não, vividas ou não. 

 

Às vezes você tem que lidar com a pressão [...] e às vezes a gente 

não faz isso sabe, às vezes a gente chega em casa estressado do 

trabalho e aí chega chutando todo mundo [...] e eu tentava não fazer 

isso, e foi algo que eu aprendi a fazer aqui. (P1)  

 [...] vim buscar uma coisa melhor pra mim, onde eu vi como se fosse 

um despertador pra minha vida, tipo, [...] eu vou crescer, [...] minha 

mãe falou chama seus primos, se você gostou, se é uma coisa boa, 

vamos chamar todo mundo, eu, eu chamei, muitos deles vieram, eu 

trouxe aqui no segundo dia, minha irmã também. É aquela coisa né, 

primeiro vieram na bagunça, só que aos poucos, foram mudando seu 

jeito, e isso me fez perceber que eu tinha capacidade de buscar algo 

melhor pra mim. (P12) 

Hoje [...] onde eu trabalho, o pessoal até fala que eu mudei o jeito de 

falar, o jeito de tratar as pessoas. (P10) 

 

Vale destacar que outras competências associadas a mudança 

comportamental foram mencionadas, tais como falar em público. 

 

Bom, o que ficou marcado pra mim também foi o café o que eu achava 

interessante é que não tinha aquele negócio cada um traz o seu e você 

come o que você trouxe, não, a gente dividia tudo, a gente montava a 

mesa, a gente tinha que trazer e era isso, e era de todo mundo, [...] 

sem distinção nenhuma, isso que é interessante também esse lado da 

empatia de se por no lugar do outro né. (P3) 

[...] O Pirado me abriu em tudo, [...] hoje eu falo melhor [...] eu perdi a 

timidez [...] a trava de falar em público, [...] eu tive apoio aqui [...], 

criamos uma família, é aquela família dos alunos né e agora dos 

colaboradores, os professores, não consigo ficar sem vim, mesmo que 

tenha que fazer outra coisa. (P20). 

 

Nesse contexto, podemos afirmar que a vivência dos participantes no projeto 

Pirado contribuiu para o desenvolvimento de competências, as quais geraram 

mudanças comportamentais, pois como afirma Perrenoud (2001) o papel fundamental 

da escola, enquanto instituição, não é o de transmitir conhecimento, mas sim de 
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desenvolver competências. 

A educação emancipatória traz no bojo de seu contexto a transformação pela 

qual é possível romper barreiras e quebrar paradigmas. Por meio das experiências 

formativas é possível refletir e problematizar situações vividas no cotidiano e a partir 

da reflexão crítico construtiva modificar o micro espaço.  

O aprimoramento do desenvolvimento pessoal analisado nesta temática nos 

leva a entender que esses participantes ao mudarem a si próprios reverberaram essa 

sintonia de mudança para as pessoas de seu entorno, reforçando que a educação 

“implica a ação e a reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo” (Freire, 

1988, p. 67). 

O desenvolvimento de competências atitudinais é de suma importância, porém, 

o desenvolvimento do perfil profissional também. O que nos leva a desenvolver a 

análise do terceiro núcleo temático. 

 

5.3   Núcleo 3: O projeto Pirado como indutor do desenvolvimento do 

perfil profissional.  

 

Duas categorias emergiram desse núcleo que aborda o desenvolvimento do 

perfil profissional.  

O conceito de desenvolvimento profissional perpassa pelas esferas da 

qualificação, dos sentimentos, da postura profissional, da ética e da competência. E 

segundo Fleury MTL e Fleury A (2001, p. 185) o conceito de competência profissional 

é entendido como:  

 

[...] um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que justificam um 
alto desempenho, acreditando-se que os melhores desempenhos estão 
fundamentados na inteligência e personalidade das pessoas. 

 
 
Para complementar os dados coletados no grupo focal verificamos as respostas 

contidas no questionário.  
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No que diz respeito a empregabilidade, dos quatorze respondentes, seis estão 

inseridos no mercado de trabalho e oito não estão nesta condição. Conforme 

demonstrado a seguir.  

 

 
Fonte: Questionário de pesquisa elaborado pela autora 

Figura 12. Empregabilidade 

 

A primeira categoria que surgiu foi sobre as dificuldades encontradas na 

inserção no mercado de trabalho. Nessa categoria foi possível verificar que as 

dificuldades estão relacionadas a falta de conhecimento em outro idioma, conforme 

salienta o participante P6: 

 

Hoje o inglês não é um diferencial, é obrigatório, eu percebo isso pelo 

curso que eu faço, faço jornalismo [...], a gente tem que saber duas 

línguas pra fazer um estágio pra ganhar R$ 800,00, coisa que não dá 

pra pagar nem a faculdade, não dá pra pagar nada, ou você escolhe 

pagar o aluguel ou você escolhe ter uma instrução, e essa 

desigualdade social. (P6) 

 

Associado ao idioma, observamos outras dificuldades tais como: falta de 

conhecimento em informática, e para os mais jovens, a ausência de experiência 

profissional. Conforme as falas dos participantes P3, P1 e P4, respectivamente: 

 

Sim
43%

Não
57%

Empregabilidade
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Então, é mais da informática e um outro idioma [...] que tem essa 

restrição de que você tem que ter o inglês [...] pelo menos o nível 

intermediário. Muitas vezes eles querem que você tenha experiência 

[...] é seu primeiro emprego como é que você vai ter experiência. (P3) 

[...] quando a gente consegue e chega lá no emprego as pessoas não 

querem te ensinar o que é pra fazer, sendo que você não sabe [...] é 

o seu primeiro emprego, você acabou de chegar e daí elas falam, faz 

isso, daí a gente pede ajuda, elas não te ensinam, mas se você fizer 

errado daí elas vão brigar com você e aí as vezes a gente no emprego 

fica sozinho e tendo que aprender as coisas sozinho, sendo que você 

tem um supervisor que quando ele assina seu contrato, pelo menos 

jovem aprendiz [...] sua única vivência social é na escola [...] demora 

pra você se adaptar no trabalho. (P1) 

Lá fora a gente percebe que [...] as empresas estão cada vez mais 

exigentes com os jovens que estão se lançando no mercado de 

trabalho, [...] eu sou jovem, eu não sei ainda o que é trabalhar, mas eu 

quero muito. (P4) 

 

A responsabilidade da formação para o trabalho passa a ser de iniciativa 

individual. O trabalhador é quem determina a sua empregabilidade o que é confirmado 

pela fala de Bernardo (2001) que diz que cabe aos profissionais a responsabilidade 

de buscar a qualificação constante, e assim, manter-se vivo no mercado de trabalho. 

A segunda categoria que emergiu foi em relação às “facilidades encontradas 

na inserção no mercado de trabalho”. Nessa categoria foi possível observar que o 

projeto agregou valor positivo para os participantes à medida que abordou questões 

atuais possibilitando um preparo para atuação, sobretudo, em processos seletivos, 

conforme relatado pelos participantes P2, P3, P8, P13 e P14 

 

[...] trabalhava também e me ajudou muito tanto nas entrevistas, que 

eu lembrava das dicas, aí na entrevista eu apliquei e consegui o 

emprego de primeira. (P2) 

[...] o que me frisou mais é a forma de como você deveria se 

comportar, é a sua vestimenta e como você falava [...] Aprendi fazer o 

currículo aqui, coisa que eu não sabia fazer. (P3) 

Sim, hoje eu estou mais preparada para participar de entrevistas, sem 

medo de me expressar, ou dar a minha opinião. (P8) 

[...] eu costumo dizer [...] o Pirado pra mim é um caso de amor antigo 

eu sempre uso essa frase [...] eu sou jovem [...] eu conheci o Pirado 

em 2005 com os colegas de escola e eu tinha 17 anos, eu queria, o 
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foco pra mim era entrar no mercado de trabalho, [...] pensava sim em 

fazer uma faculdade, mas, não sabia o que queria cursar, a prioridade 

também pelas minhas condições financeiras, [...] uma situação difícil 

financeiramente, então o foco pra mim era trabalhar. Fiz o Pirado, 

entrei no mercado de trabalho, permaneci por 10 anos na área 

comercial, gosto, me identifico, mas, isso acabou adiando os meus 

planos, meus sonhos[...] (P13) 

[...] eu vim com o foco pra trabalho, eu era muito tímido, [...], eu 

frequento a instituição Dorina Nowill, [...] agora eu consegui minha 

segunda entrevista [...] a primeira eu passei lá, [...], é para ser 

funcionário emprestado pra uma associação de deficiência. (P14) 

 

A partir das falas acima, pode-se concluir que o projeto Pirado, que tem como 

objetivo atuar junto a jovens e adultos para desenvolver competências e 

potencialidades fundamentais para o mercado de trabalho atual, facilita a inserção dos 

jovens no mercado de trabalho, pois há também na sua proposta o trinômio saúde-

trabalho-educação que estão imbricados, no qual o trabalho é entendido enquanto 

conceito ampliado de saúde. 

Uma questão que emergiu foi que as aulas do projeto possibilitaram um 

aprendizado diferente da escola formal, conforme relatado pelo participante P5  

 

[...] foi fazer a entrevista no Senac, que ele (filho) passou pra ser 

selecionado pra fazer um curso e ele falava assim: mãe quando eu 

chegar lá, tenho que pensar igual o Pirado me ensinou, porque na 

escola dele não ensinou isto. (P5) 

 

As declarações acima demonstram que, atualmente, a busca pela inserção no 

mercado de trabalho está cada vez mais difícil. Além do conhecimento técnico, várias 

competências são exigidas. Para os mais jovens há ainda mais um obstáculo que é a 

falta de experiência profissional.  

Zarifian (2001) enfatiza que a competência se caracteriza por um conjunto 

composto por conhecimentos, habilidades e atitudes. A ausência de um desses, 

representa um maior grau de dificuldade para encontrar um trabalho. 

Por outro lado, foi possível notar que o projeto preparou os participantes para 

obterem um melhor desempenho em processos seletivos, pois a proposta pedagógica 

do curso (PPC) de Formação e Profissionalização para o Mercado de Trabalho do 
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Pirado estrutura-se em três eixos: educação para o trabalho/empregabilidade, 

educação para a cidadania e educação para a saúde. 

Nesse núcleo aparecem falas que remetem a composição do projeto 

pedagógico do curso. O que nos leva ao quarto núcleo temático. 

 

5.4  Núcleo 4: “A importância do projeto pedagógico do curso do projeto 

Pirado”  

 

Nesse núcleo emergiram quatro categorias.  

A primeira foi o “reconhecimento social da qualidade da instituição – Unifesp”. 

Essa foi avaliada no Índice Geral de Cursos (IGC) pelo MEC nos anos de 2013, 2014 

e 2015 com a nota máxima, 5. Nessa categoria os participantes relataram que o fato 

de o projeto Pirado ser credenciado junto a Unifesp demonstra maior credibilidade, o 

que leva alguns a procurar o curso pelo renome da universidade, conforme 

demonstrado abaixo: 

 

Sim. Conhecimento nunca é demais. Em especial vindo de uma 

Universidade Federal e de forma gratuita. Cada professor e seu estilo 

peculiar com temas recorrentes a sociedade e ao mundo do trabalho. 

(P15) 

A gente procura melhorar, procura [...] novas oportunidades como o 

Projeto Pirado, Universidade Federal, porque [...] são poucas que 

oferecem várias oportunidades como o Pirado, e eu acho isso muito 

interessante, é aquilo que eu falei, tem que ampliar porque o espaço 

aqui é muito grande e além de poder ofertar novos cursos, poderia 

ajudar no projeto Pirado também. (P6) 

Bom, eu acho que o nome do projeto Pirado é pra despertar atenção, 

dos jovens e também nos adultos, que não teve oportunidade de 

concluir escola, que não teve oportunidade de fazer um curso [...] mas 

também leva esse peso que é sobre uma Universidade Federal. (P6) 

[...] eu fui na banca de jornal [...] pra ver como é que tava o mercado. 

[...] dentre as matérias, uma até falava sobre o projeto, o que me 

chamou atenção naquele instante foi o nome da Unifesp, uma Federal 

oferecendo curso de graça, te capacitando pro mercado [...] (P15) 
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A segunda categoria desse núcleo foi a “contribuição das estratégias de ensino 

e aprendizagem desenvolvidas no curso para o enfrentamento das exigências 

encontradas nos processos seletivos do mercado de trabalho”. Ao analisar as 

percepções dos egressos nos remetemos ao plano pedagógico do curso. O PPC, 

segundo os Anexos 3, 4 e 5 demonstra a estruturação do curso para abordar os temas 

que complementam os três eixos temáticos (educação para o trabalho e para a 

empregabilidade, educação para a cidadania e educação para a saúde). 

No Pirado foram privilegiadas as seguintes estratégias de ensino: aula 

expositiva dialogada, tempestade cerebral, seminário, dramatização e trabalho em 

grupo. Para cada tema desenvolvido em aula, havia atividades práticas, com a 

participação dos estudantes. 

As estratégias de ensino e de aprendizagem são os meios utilizados pelos 

docentes na articulação do processo de ensino, de acordo com cada atividade e com 

os resultados esperados.  

A utilização das estratégias de ensino foram mencionadas pelos participantes, 

conforme segue: 

 

Sim, perdi meu medo de falar em público e adquiri inúmeras 

competências, como trabalho em grupo, persuasão, foco etc. (P18) 

Eu acho que pelas atividades [...]eu acho que a rotação de atividades, 

de pessoas que faziam as atividades com você proporcionava essa 

aproximação. (P1) 

Íamos fazer as dinâmica, não podia fazer panelas, já pedia pra 

separar, [...] nós tínhamos que conhecer todos, então assim, não 

adiantava ficar aqui [...], aí ela 1, 2, 3, 4 cada um tinha que procurar, 

então a gente acabava conhecendo todos e tinha assim uma relação 

boa com todos. (P5) 

[...] as dinâmicas que em todas as aulas tinham, de não ficar só na 

teoria, não ficar aquela aula lenta, fria, sem graça, sem alma, [...] fazer 

com que você fosse pra casa pensando [...] pra outras atividades do 

dia a dia, até mesmo aplicar no trabalho, que enfim, é uma bagagem.  

[...] alguns textos durante a aula que incentivava, buscar algo pra ti, 

pra você e pros outros. (P15) 

 



R E S U L T A D O S       76 

  
 

 
 

Anastasiou e Alves (2004, p. 71) lembram que:  

 
As estratégias visam à consecução de objetivos, portanto, há que ter clareza 
sobre aonde se pretende chegar naquele momento com o processo de 
ensinagem. Por isso, os objetivos que norteiam devem estar claros para os 
sujeitos envolvidos – professores e alunos – e estar presentes no contrato 
didático, registrado no Programa de Aprendizagem correspondente ao 
módulo, fase, curso, etc... 

 

As estratégias de ensino contribuem para o apreender do estudante. Esse 

apreender difere do aprender. O aprender está associado à retenção de saberes, 

normalmente interligado com uma necessidade iminente, como por exemplo, a 

realização de uma prova/avaliação. Tão logo essa necessidade é atendida ocorre o 

esquecimento. No apreender há além da retenção a ação. Este exercício dialético 

entre teoria e prática proporciona a transformação, a reflexão, a crítica construtiva, 

entre outros. 

Nessa categoria foi possível observar a forma de avaliação do curso. Além da 

frequência obrigatória de 75% às aulas, conforme preconiza o Regimento Interno de 

Cursos de Extensão e Eventos da Proec, os estudantes apresentam um trabalho de 

conclusão de curso. (TCC).  

O TCC é elaborado pelos estudantes em grupos de oito a dez participantes. Os 

temas são os mesmos trabalhados em sala de aula e os estudantes têm até três 

meses para realizar o trabalho. O auxílio vem dos professores que assumem o papel 

de orientadores e a infraestrutura física da Unifesp Santo Amaro fica disponível para 

organização dos grupos, mediante solicitação, conforme o PPC. (Anexos 3, 4 e 5). 

As falas seguintes denotam que a avaliação, nesse caso, não assume um 

caráter punitivo, mas sim de um espaço de troca de experiências, troca e 

aprimoramento de saberes.  Configura-se em um espaço acolhedor e de integração.  

 

[...] Bom, o meu também foi sobre ética, cidadania e sustentabilidade 

e a gente procurou explicar de uma forma bem sucinta um pouquinho 

o conhecimento sobre o que é ética, as vezes as pessoas pensam que 

ética é aquilo que eu não tenho, aí aplica na sociedade e acaba 

fazendo coisas que não poderia (P6). 

E [...] o TCC foi um desafio e tanto, de ficar lá na frente assim como 

se fosse,[...] você ter que se preparar, pegar o tema, fazer todo o 

cabeçalho, rodapé, [...]  você buscar a fundo o tema que você tinha 
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que abordar [...] se vestir devidamente como a ocasião pedia e de 

sentar em frente todo mundo, ta preparado pra receber as perguntas 

e são coisas pra se levar pra vida toda. (P15) 

Bom, eu não lembro muito do tema pra falar a verdade, mas tinha a 

ver também com a aparência da forma como você tinha que realmente 

[...] na entrevista como você se vestir, [...], a gente montou um grupo, 

todo mundo se vestiu da mesma forma e a gente tentou falar da melhor 

forma possível né, a gente estava nervoso, estava, só que a gente não 

gaguejou, até que a gente falou bem. (P3) 

Luckesi (2002) defende a avaliação como uma ação amorosa sendo ela o 

resultado da aprendizagem. 

Ainda Luckesi denota que  

 

Na avaliação nós não precisamos julgar, necessitamos isto sim, de 
diagnosticar, tendo em vista encontrar soluções mais adequadas e mais 
satisfatórias para os impasses e dificuldades. Para isso, não é necessário 
nem ameaça, nem castigo, mas sim acolhimento e confrontação amorosa. 
(Luckesi, 2005, p. 33) 

 
 

Pelas colocações dos participantes foi possível analisar que a avaliação da 

aprendizagem dos alunos é desenvolvida no projeto Pirado na modalidade formativa, 

de forma contínua em sala de aula. 

A terceira categoria que emergiu foi a “importância da articulação entre 

educação e trabalho no projeto pedagógico do curso para a inserção no mercado de 

trabalho”. 

 

[...] querendo ou não, a gente estuda pra um dia a gente trabalhar com 

aquilo que a gente escolheu, aqui é apresentado tanto o ensino 

acadêmico quanto a vida profissional, [...]então, quando você tem essa 

visão de que primeiro você quer priorizar a educação, você tá 

querendo dizer o seguinte: eu quero ser uma boa profissional, eu 

quero escolher isso porque eu quero [...] um dia eu trabalhar e ter o 

meu dinheiro. Agora aquelas pessoas que [...] precisam trabalhar 

[...]às vezes tem que ajudar em casa [...]nem sempre você pode fazer 

essa escolha. (P3) 

É, eu priorizo mais a parte acadêmica porque eu quero ser professor 

[...] só que eu acho que você tem que saber se comportar voltar no 

trabalho porque um complementa o outro, e muita coisa você aprende 

na prática, você não vai aprender tudo na teoria, então é necessário 

você tá preparado pros dois porque você precisa estudar e precisa 

trabalhar, [...] (P1) 
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[...] Então, acho que o objetivo do Pirado foi justamente esse, trazer 

um pouquinho pras pessoas que nunca tinham trabalhado ou que 

tavam iniciando no mercado de trabalho agora um pouco mais daquele 

know how, [...] porque não adianta muito você, a eu sou formado, pós 

graduado, to cursando o mestrado, tá, mas, e a prática? (P7) 

A escola [...] não oferece esse conhecimento que o Pirado forneceu 

aqui [...] a escola não te ensina como você vai [...] se portar numa 

empresa, como você vai fazer uma entrevista, como você vai se vestir. 

A escola [...] é só o conteúdo. (P5) 

 

Percebe-se que a fala dos participantes corrobora com as reflexões de Batista 

et al. (2005) que afirma que o conhecimento é um processo de construção em que 

professor e aluno interagem em busca de um conhecimento crítico-construtivo-

reflexivo. Essa proposição leva a um desafio de repensar a formação do profissional 

para além das questões tecnicistas e reducionistas. Leva também, a outro desafio que 

é a integração entre a teoria e a prática profissional. Esses desafios nos remetem a 

considerar a formação do profissional no sentido de que o conhecimento cognitivo 

específico, apenas, não é suficiente, há que se compor com uma postura 

comportamental no que tange a forma de se desenvolver as relações interpessoais. 

Isso gera uma nova forma de ver e conceber as relações de trabalho. 

A quarta categoria que emergiu desse núcleo se refere as “sugestões dos 

participantes para aprimoramento do projeto pedagógico do curso”. 

Ouvir os estudantes é um processo relevante para a avaliação do projeto. Além 

de dar voz a estes atores, possibilitou uma reflexão que remete ao planejamento inicial 

e incitou mudanças.  

Luckesi (2002, p.33) entende que: 

 

(...) avaliação pode ser caracterizada como uma forma de ajuizamento da 
qualidade do objeto avaliado, fator que implica uma tomada de posição a 
respeito do mesmo, para aceitá-lo ou para transformá-lo. A avaliação é um 
julgamento de valor sobre manifestações relevantes da realidade, tendo em 
vista uma tomada de decisão. 
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Por tomada de decisão, nesta pesquisa, é possível considerar o aprimoramento 

do PPC e/ou estabelecer um canal de comunicação que permita o acesso aos 

egressos para desenvolverem outras atividades educativas.  

As falas seguintes demonstraram o que os participantes entendem ser 

relevante para a melhoria do projeto Pirado. 

 

[...] muitas pessoas não têm muita noção de informática, então eu acho 

que seria legal ter. (P3) 

No âmbito acadêmico [...] quem não tem o inglês, que nem, eu tenho 

algumas aulas que os professores mandam artigos em inglês, eles 

falam, a ciência a maior parte é feita em inglês, só que [...] tem muito 

aluno que não sabe, e assim, o acesso ao idioma também não é tão 

fácil, [...] então seria outro fator limitante agora de pensar isso no 

curso.  (P2) 

Com relação ao curso, é perfeito né, não tenho muito o que questionar 

só se puder agregar um ponto a mais no curso é o político [...] algo 

que infelizmente nossa população pouco fala, [...] tentar trazer um 

pouquinho um bate papo sobre política, sobre pessoas, é ... focar mais 

em pessoas mesmo, algo político (P7) 

Poderia melhorar seria a parte da informática e a parte da 

infraestrutura também, porque é uma sala ... não é pequena, mas tem 

muitas pessoas que querem fazer o Pirado. (P6) 

 

A análise da categoria “sugestões dos participantes para aprimoramento do 

projeto pedagógico do curso” proporcionou o desenvolvimento de uma ferramenta de 

mídia, descrita a seguir no produto gerado por esta pesquisa. (Apêndice 7). 

 

 

  



  

 
 

6  CONCLUSÕES 
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A discussão que envolve competências necessárias para o mercado de 

trabalho é imensa. Muitos são os aportes teóricos que justificam a necessidade em tê-

las para se manter vivo num mundo capitalista cada vez mais exigente.  

É fruto desta pesquisa entender o complexo conceito de competência. Devido 

essa ser uma exigência do mercado de trabalho, algumas instituições 

(autodenominadas de “ensino”) transformaram em um verdadeiro negócio o ato de 

fornecer cursos destinados a essa finalidade. Para além de verificar a qualidade desse 

serviço, esta é uma indagação e uma inquietação que merece pesquisa e 

aprofundamento.   

De acordo com esta pesquisa, a instituição escolar, exerce um papel relevante 

no desenvolvimento de competências. No entanto, foi possível perceber que a 

educação formal, em sua maioria, não atende a esse requisito.   

Ter na extensão universitária um espaço dialógico para compreender e 

desenvolver saberes, que perpassam pelas esferas do conhecimento, do 

aprimoramento das habilidades e, da possibilidade de mudar de atitude se torna 

salutar.  

A análise dos dados possibilitou responder as inquietações que precederam o 

desenvolvimento desta pesquisa, pois os participantes compreendem a importância 

da educação formal enquanto diferencial na busca pela sua empregabilidade, após a 

vivência no projeto e se preocupam com a atualização constante da formação 

educacional para atender às transformações das empresas na atualidade. O projeto 

também contribuiu para o aprimoramento das relações interpessoais dos 

participantes, o que possibilita o desenvolvimento de competência necessária para o 

ingresso no mercado de trabalho, pois dela depende a estruturação de um ambiente 

de trabalho saudável ou não. 

O Pirado também contribuiu para que os participantes se preparassem para 

atuação em processos seletivos, o que facilitou a inserção deles no mercado de 

trabalho. 



C O N C L U S Õ E S       82 

  
 

 
 

Foi possível entender que no projeto Pirado os conceitos de educação, saúde 

e trabalho estão intimamente imbricados. A solidez dessa percepção se deu por meio 

da análise dos dados coletados e a partir das falas dos participantes desta pesquisa, 

que relataram que a participação no projeto refletiu de maneira positiva em sua saúde 

física e mental. 

Outro fator relevante é que o projeto Pirado atende a seu objetivo central que 

é desenvolver competências técnicas e atitudinais em seus participantes promovendo 

a empregabilidade e o desenvolvimento do perfil pessoal e profissional dos mesmos. 

No entanto, esse é um trabalho inicial, ou seja, o princípio de uma discussão 

que gira em torno de traçar um perfil profissional composto por conceitos de saúde, 

educação, trabalho e desenvolvimento de competências. 
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Anexo 2 

 

 

 
Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

 
Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa intitulada: A 
extensão universitária como indutora do jovem e adulto para a inserção e/ou reinserção 
no mercado de trabalho: contribuições do Projeto PIRADO, realizada por meio do Mestrado 
Profissional em Ensino em Ciências da Saúde desenvolvido pelo Centro de Desenvolvimento do 
Ensino Superior em Saúde (CEDESS) da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP. A 
pesquisa será por meio de entrevista com a utilização de um roteiro que tem como norteadores 
a importância do curso para a empregabilidade e para o desenvolvimento de competências. 
JUSTIFICATIVA, OBJETIVOS E PROCEDIMENTOS: Um dos fatores que nos motivou à 
pesquisa foi o de identificar se o Projeto PIRADO (Projeto de Integração e Reintegração para o 
Adolescente e Adulto para o Desenvolvimento Ocupacional), Curso de profissionalização e 
capacitação para o mercado de trabalho, de fato contribui para o desenvolvimento de 
competências técnicas e atitudinais, necessárias para o mercado de trabalho atual, bem como, 
se incentiva os egressos a retornarem ao mundo acadêmico, compreendendo que educação e 
trabalho são conceitos que estão intimamente ligados. 
A pesquisa tem como objetivo: Avaliar a empregabilidade na perspectiva dos egressos das 
turmas dos anos de 2013 e 2014 de um projeto de extensão universitária da Universidade 
Federal de São Paulo - UNIFESP. 
A coleta de dados será realizada através de entrevista semi-estruturada com perguntas abertas, 
com a utilização de um roteiro que tem como norteadores a importância do curso para a 
empregabilidade e para o desenvolvimento de competências. Apresentando como recurso 
adicional a utilização de um gravador, que irá registrar as informações coletadas, com 
autorização prévia do entrevistado, sendo a entrevista realizada uma única vez, em horário 
diferente do considerado comercial, a saber segundas-feiras ás sextas-feiras das 8h as 17h. A 
entrevista tem duração média de 60 minutos.  
DESCONFORTOS, RISCOS E BENEFÍCIOS: Para você que participará da entrevista, poderá 

ocorrer desconforto, pois abordará assuntos decorrentes de um curso que você participou. 

Porém, isso será justificado com os benefícios que esta entrevista trará tanto para você, quanto 

para a instituição pesquisada, quanto para os alunos das próximas turmas. Está entrevista 

poderá instrumentalizar em mecanismos de estratégias no âmbito do fortalecimento das 

atividades de extensão, com foco na educação, trabalho, saúde e qualidade de vida. 

 
GARANTIA DE ESCLARECIMENTO, LIBERDADE DE RECUSA E GARANTIA DE SIGILO: 
Você será esclarecido (a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar. Você é livre para 
recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer 
momento. A sua participação é voluntária, sendo que a recusa, não incorre em qualquer 
penalidade ou perda de benefícios. A pesquisadora primará pelo sigilo de sua identidade, 
conforme princípios éticos e respaldo científico. Os resultados da pesquisa serão enviados para 
você e permanecerão confidenciais. Não haverá menção a sua identidade em nenhuma 
publicação que possa resultar deste estudo. A via deste consentimento informado será arquivada 
com a pesquisadora e a outra será fornecida a você 
 
Caso tenha dúvidas sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP) da Unifesp – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162. 
– E-mail: cepunifesp@unifesp.br.) 
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CUSTOS DA PARTICIPAÇÃO, RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR EVENTUAIS 
DANOS: Para sua participação neste estudo não será disponibilizada nenhuma compensação 
financeira. 
 
 

DECLARAÇÃO DO PARTICIPANTE: 

Eu,________________________________________________ 

 

_________________________________ fui esclarecido (a) dos objetivos da pesquisa de 

maneira bem específica e clara. Sei que em qualquer momento poderei solicitar novas 

informações e mudar minha decisão se assim o desejar.  Os critérios éticos da pesquisa me 

certificam de que os dados inerentes a minha identidade será confidencial.  

Estou ciente de que minha participação é voluntária, portanto não serei remunerado para 
participar do estudo. Em caso de dúvidas poderei solicitar esclarecimentos à mestranda Yara 
Ferreira Marques, devidamente matriculada na Universidade Federal de São Paulo, por meio do 
e-mail: yaramarques24@gmail.com e pelo telefone: (11) 9-6625-7447 ou em caso de dúvidas 
sobre a ética da pesquisa, poderei fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 
Unifesp – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162. – E-mail: 
cepunifesp@unifesp.br.) 
 

Declaro que concordo em participar desse estudo.  

Recebi uma via deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, sendo realizado pleno 

esclarecimento de minha participação. 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura do Participante 

 

Data: ____/____/____ 

 

___________________________________________________________________  

Assinatura do Pesquisador 

 

Data: ____/____/___ 
 
 

 

  

mailto:yaramarques24@gmail.com
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Introdução 

O PROJETO PARA INTEGRAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DO ADOLESCENTE, JOVEM E 

ADULTO PARA O DESENVOLVIMENTO OCUPACIONAL- PIRADO constitui uma ação de 

Extensão Universitária da Universidade Federal de São Paulo, destinado a oferecer educação 

vocacional e educação para a saúde 

Localizada em uma escola pública municipal da Cidade Dutra, bairro localizado na Zona 

Sul da cidade de São Paulo, a Unidade de Campo do projeto funciona aos sábados no horário 

das 9:00 as 13:00. 

A missão do Projeto Pirado é contribuir para que adolescentes, jovens e adultos oriundos 

de segmentos vulneráveis na população da Zona Sul de São Paulo tenha a chance 

de receber, gratuitamente, educação para o trabalho e educação para a saúde em locais de 

trabalho. 

Estrutura Administrativa do projeto 

Alem dos responsáveis e do coordenador geral, o projeto conta com profissionais 

especialistas que ministram aulas de temas específicos (ex: empreendedorismo, orientação 

vocacional, promoção e prevenção de doenças prevalentes, dependência química, entre outros).  

Para manter esta estrutura o Projeto conta com uma bolsa de incentivo às atividades 

de extensão em áreas estratégicas para a Unifesp. 

A gestão financeira do projeto é supervisionada pela PROEX, em conjunto com a FAP, 

enquanto os aspectos acadêmicos são supervisionados pelo Coordenador Geral do curso.  
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Extensão Universitária 

Vale descrever a relevância e a função da Extensão Universitária explicitada no Plano Nacional 

de Extensão17. O Plano a entende como espaço de prática acadêmica que interliga a universidade às 

suas atividades de ensino e pesquisa, atendendo às demandas levantadas a partir de diferentes 

segmentos da população. O Plano também afirma que a Extensão Universitária pode possibilitar a 

formação do profissional cidadão e credenciá-lo junto à sociedade, ocupando um espaço privilegiado de 

produção de conhecimentos significativos para a superação das desigualdades sociais existentes.  

Maior ênfase ainda pode receber o trabalho desenvolvido por Extensões Universitárias quando 

se leva em consideração projetos de trabalho que fomentam a aprendizagem por meio da participação 

ativa dos educandos, propiciam vivências de situações-problema e possibilitam reflexões sobre elas, 

permitindo ao indivíduo municiar-se de conhecimento e vivência para que possa vir a tomar atitudes 

diante dos fatos18. Nesse caso, aos educadores envolvidos nas ações propostas através da Extensão 

Universitária compete resgatar as experiências do educando, auxiliá-lo na identificação de problemas, 

nas reflexões sobre eles e na concretização dessas reflexões em ações.  

Dentre as diversas atividades desenvolvidas pela PROEX, na UNIFESP, aqui será enfocado, 

especificamente, o curso de Capacitação e Profissionalização para o Mercado de trabalho, inserido 

dentro da proposta do Projeto Pirado (Projeto de Integração e Reintegração do Adolescente, Jovem e 

Adulto para o Desenvolvimento Ocupacional). Tal projeto aborda questões que perpassam pelas esferas 

de inserção, permanência e possíveis instabilidades do mercado de trabalho, discute temas atuais, que 

visam o desenvolvimento cognitivo e técnico, e se alicerça na construção e na troca do conhecimento, 

possibilitando ao cidadão que dele participa, o exercício de uma consciência crítica e construtiva. O 

projeto pode assim oferecer ao educando subsídios para que possa analisar o mercado de trabalho, 

inserir-se conscientemente nele o que pode ocasionar a melhoria da sua qualidade de vida.  
  

                                                           
17 Documento elaborado pelo Ministério da Educação com o propósito de dar diretrizes aos trabalhos executados em extensão 

pelas universidades brasileiras e disponível no site www.mec.gov.br.  
18

 Este  trecho foi extraído do site www.cdisp.org.br que trata sobre a Pedagogia de Projetos que surge da necessidade de 

desenvolver uma metodologia de trabalho pedagógico que valorize a participação do educando e do educador no 
processo  ensino-aprendizagem, tornando-os responsáveis pela elaboração e desenvolvimento de cada Projeto de Trabalho. 

http://www.cdisp.org.br/
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É importante ressaltar que este projeto, desde sua origem, vem sendo patrocinado pela 

UNIFESP. Esta instituição é, essencialmente, voltada para a área da saúde. Nesse caso, o projeto recebe 

seu apoio porque saúde é entendida em uma visão mais contemporânea, levando em consideração 

estudos mais recentes19, que mostram ser possível melhorar a qualidade de vida de uma população por 

meio da adoção de práticas educativas e estímulos de políticas que privilegiem a educação popular e a 

qualidade de vida da população. O projeto, ao voltar-se para a melhoria da qualidade existencial de 

jovens da periferia, ultrapassa as fronteiras do conceito tradicional de saúde, historicamente restrito à 

atuação de organizações hospitalares. A proposta aqui desenvolvida visa ampliar essa visão, alcançando 

locais onde os eventos que interferem com a saúde ocorrem: nos domicílios, nas fábricas, nos 

escritórios, nas ruas,nas escolas, etc.. 

Bollafi, conhecido sociólogo brasileiro, afirma que, em São Paulo a periferia tem características 

outras. Para ele, a expressão periférica adquiriu uma nova semântica, não se referindo necessariamente 

às áreas exteriores e mais distantes do centro da área urbanizada. Refere-se aos setores da cidade 

precariamente servidos por serviços públicos nos quais os valores imobiliários são suficientemente 

baixos para serem suportados pelas populações de baixa renda20.  

Atuar com práticas de melhoria de vida em tais contextos sociais, requer abordagens 

diferenciadas, capazes de causar curiosidade, despertar interesse e promover conhecimento sobre 

temas importantes para o bem estar do ser humano, tais como a prevenção de acidentes, a prevenção 

da maternidade precoce, o uso de drogas e a capacitação do indivíduo para inserir-se no mercado de 

trabalho, dentre outras. Propostas com essa abrangência, demandam a adoção de novas bases 

epistemológicas e estratégias de ação científicas, educacionais e de comunicação. Por conseqüência, o 

papel da UNIFESP no desenvolvimento de trabalhos para a melhoria da saúde pública se pode fazer 

cumprir ao possibilitar a socialização de conhecimentos que integrem indivíduos à sociedade, formando-

os de modo “mais saudável”. Em projetos como o PIRADO, a instituição busca suprir parte da carência 

de serviços públicos, inclusive na área de formação, da periferia paulistana. 
  

                                                           
19 As 8 áreas para o desenvolvimento da P&D em saúde no país ( entre elas pobreza, desigualdades sociais e prioridades em 

saúde; doenças infecciosas novas, emergentes; saúde do idoso e doenças não transmissíveis; saúde e meio-ambiente; 
acidentes, intoxicações e violências/saúde do trabalhador; sistemas e políticas em saúde; C&T em saúde; pesquisa, 
desenvolvimento, produção e qualidade de imunobiológicos e medicamentos) (CNPq, 1997). 

20 BOLLAFI, Gabriel. Habitação e Urbanismo: o problema e o falso problema. In: MARICATO, Emília (org.) A produção capitalista 

de casa (e da cidade) no Brasil industrial. 2 ed., São Paulo: Alfa-Omega, 1982, p.84) 
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Histórico do projeto 

Em 2003, a Reitoria da Unifesp iniciou parceria com o Vereador Carlos Gianazzi, Diretor 

Licenciado da Escola Municipal Miguel Vieira Ferreira para implementar ações educacionais destinadas 

à melhorar as condições de vida da população pobre da região. A primeira atividade foi o "CURSO DE 

APROVEITAMENTO EDUCACIONAL AO MERCADO DE TRABALHO”.  

A partir dos resultados obtidos percebemos a necessidade de criar um projeto com maior 

durabilidade e com um conteúdo programático mais elaborado, tendo o foco na Responsabilidade Social 

e na Sutentabilidade do mesmo.  

Nasce, então o “Projeto de Integração e Reintegração do Adolescente, Jovem e Adulto para e 

Desenvolvimento Ocupacionall” – PIRADO 

No escopo do Projeto esta o curso: Capacitação e Profissionalização para o Mercado de 

Trabalho, credenciado na Pró-Reitoria de Extensão da Unifesp e sob sua responsabilidade. 

Até 2010 as aulas eram ministradas na Escola Municipal Miguel Vieira Ferreira, na Cidade Dutra, 

Zona Sul de São Paulo. 

Com a inauguração da Unidade Avançada de Extensão Universitária da Unifesp –Santo Amaro, 

em 27/05/2011 as  aulas são ministradas na Unidade, Rua Padre José Maria, 545 Santo Amaro. 

 

OBJETIVO GERAL 

Contribuir para desenvolvimento humano adequado ao enfrentamento das demandas do mundo 

do trabalho atual, identificando e aprimorando competências pessoais, competências sociais e 

externalidades sócio-político-econômicas necessárias para a construção de vida produtiva, saudável e 

com qualidade na Zona Sul da Cidade de São Paulo.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Aplicar a metodologia educacional do Projeto Pirado, de forma a exercitar atividades em grupo 

que possibilitem a troca de conhecimentos e experiências; desenvolver uma consciência crítica 

construtiva, tendo em vista a realidade do mercado de trabalho; fornecer conhecimento teórico 

e prático que funcionem como ferramentas para sobrepor as dificuldades de integração no 

mercado de trabalho;  

✓ Estimular a formação de rede social interinstitucional de apoio ao projeto, entre atores da 

sociedade civil local, representantes dos poderes públicos e de organização do terceiro setor 

local; 

✓ Iniciar pesquisa sobre Qualidade de Vida e Trabalho na área de influência do Projeto. 

Atividades do Projeto 

As atividades mantidas pelo projeto podem ser categorizadas como Setor de Serviços 

Educacionais. 

As atividades educacionais categorizadas como pertencentes ao setor de 

serviços constituem três áreas diferentes, porém interrelacionadas, cujo currículo está organizado da 

seguinte maneira:  

PPC Projeto: Eixo 1 Educação para a Empregabilidade  

− Educação básica em Comunicação  

− Inteligência Emocional em situações de trabalho: noções práticas  

− Motivação: conceitos e fatores influentes    

− Marketing Pessoal 

− Atendimento ao Cliente: noções práticas  

− Educação para a Saúde em Locais de Trabalho   

− Orientação para a elaboração de currículo  

− Orientação para Entrevista de Emprego  

− Aconselhamento para busca de emprego e recolocação no mercado de trabalho   

− Qualidade de Vida  

− Administração do Estresse  

− Empregabilidade e Globalização  

− Legislação Trabalhista  

− Orientação Vocacional 

− Técnicas de Redação 

− Técnicas de Oratória 
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 PPC Projeto: Eixo 2: Educação para o Empreendedorismo  

− Teoria Geral da Administração- Abordagens Clássica, Estruturalista e  

     Humanista   

− Ética e Cidadania no trabalho 

− Sustentabilidade e Meio Ambiente 

 

PPC Projeto: Eixo 3: Educação para a saúde 

✓ Drogas Lícitas e Ilícitas 

✓ Doenças Sexualmente Transmissíveis 

✓ Educação Sexual (gravidez na adolescência, sexo seguro, métodos de prevenção, uso de 

preservativos) 

 

Elegibilidade para o programa: idade acima de 16 anos; capacidade de leitura presente. 

  

Estratégias de Ensino 

✓ Utilização de dinâmicas de grupo, 

✓ Preleção dialogada, 

✓ Aulas ministradas com auxílio do aplicativo do Windows - power point, 

✓ projeção de filme 

✓ testes, 

✓ estudos de casos 

✓ apostilas elaboradas semanalmente contendo os temas ministrados e 

✓ avaliação bimestral. 
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Cronograma  

As aulas serão ministradas semanalmente aos sábados, no horário das 9:00 às 13:00  

 Carga horária total de curso é de 128 horas. 

 (Cronograma na íntegra anexo I) 

  

 Público Alvo 

Jovens e adultos da comunidade da Zona Sul de SP. 

Parceria 

Professor Carlos Gianazzi 

Recursos Logísticos 

Datashow; computador; vídeo e TV 

Apoio 

Pró Reitoria de Extensão UNIFESP  

Equipe Responsável 

− Prof. Renato Nabas Ventura  

− Yara Ferreira Marques 

Palestrantes Convidados 

− Antonio Santos - Especialista 

− Carlos Francisco Silva Junior  

− Claudinéia de Lima Mariano  

− Darlene Cristiane da Silva  

− Eduardo de Lira 

− Marlene Cristina Carvalho Vieira  

− Ricardo Smith  

− Rodrigo de Sousa Rodrigues 

− Susi Lena Gobbo  

Voluntário  

Jose Delfino Arruda Chamie   
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DIA AULA Professor 

06/04 Aula Inaugural Yara 

13/04 Orientação Vocacional Marlene  

20/04 Orientação Vocacional Marlene  

27/04 Orientação Vocacional Marlene  

04/05 Orientação Vocacional Marlene  

11/05 Desenvolvimento de Competência  Ricardo Smith 

18/05 Empregabilidade C.V (informática) Yara  

25/05 Empregabilidade MKT Pessoal  C.H.A Yara 

08/06 Comunicação Verbal Antonio 

15/06 Técnicas de Oratória Antonio 

22/06 Como falar bem e sem inibições  Antonio 

29/06 Plano de Profissional Claudia  

06/07 Plano de Negócios /Sustentabilidade Claudia 

13/07 Técnicas de Atendimento ao Cliente - Conceitos Eduardo 

20/07 Técnicas de Atendimento ao Cliente – Treinamento 

(Prática) 
Eduardo e Marcel 

27/07 Técnicas de Redação   

tarefa do aluno fazer a redação 
Susi 

03/08 Acordo Ortográfico Susi 

10/08 Técnicas Administrativas -  Recepção 

Marlene faltou reposição feita por YARA 
Yara 

17/08 Conhecer para atuar – “Motivação” Walquiria 

24/08 

9 as 10:30 / 
10:30 as 13 

 

Devolutiva da avaliação das redações  

Motivação e Produtividade 

 

Susi 

Valmir  

31/08 Legislação – Conheça seus direitos  Rodrigo 

07/09 Comunicação Teoria e Evolução Cazuza 

14/09  Comunicação Teoria e Evolução Cazuza 

28/09  Cidadania  Cazuza 

05/10 Motivação e Produtividade  Valmir Águia 

12/10 Plano Anual de Vida Luana 

19/10 Inteligência Emocional Yara  

26/10 Enem reposição 12/10  

09/1 Violência Doméstica contra criança e adolescente e 

legislação 
Renato Nabas 

23/11 Apresentação de Trabalhos  Yara 

30/11 

9 as 10:30 

10:30 as 13 

 

Ética e Cidadania 

Devolutiva da Orientação Vocacional / Atividades 

 

Hugo 

Marlene 

07/12 Avaliação e perfil 

Encerramento (DG SOL E LUA) 

Claudia , 

Eduardo 

22/12 Formatura  

● Carga horária 136 horas  Total de faltas permitidas = 10 
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Introdução 

O PROJETO PARA INTEGRAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DO ADOLESCENTE, JOVEM E ADULTO PARA 

O DESENVOLVIMENTO OCUPACIONAL- PIRADO constitui uma ação de Extensão Universitária da 

Universidade Federal de São Paulo, destinado a oferecer educação vocacional e educação para a saúde 

Localizada em uma escola pública municipal da Cidade Dutra, bairro localizado na Zona Sul da 

cidade de São Paulo, a Unidade de Campo do projeto funciona aos sábados no horário das 9:00 as 

13:00. 

  

A missão do projeto Pirado é contribuir para que adolescentes, jovens e adultos oriundos de 

segmentos vulneráveis na população da Zona Sul de São Paulo tenham a chance 

de receber, gratuitamente, educação para o trabalho e educação para a saúde em locais de trabalho. 

   

Estrutura Administrativa do projeto 

Além dos responsáveis e do coordenador geral, o projeto conta com profissionais especialistas 

que ministram aulas de temas específicos (ex: empreendedorismo, orientação vocacional, promoção e 

prevenção de doenças prevalentes, dependência química, entre outros).  

Para manter essa estrutura o projeto conta com uma bolsa de incentivo às atividades de 

extensão em áreas estratégicas para a Unifesp. 

A gestão financeira do projeto é supervisionada pela PROEX, em conjunto com a FAP, enquanto 

os aspectos acadêmicos são supervisionados pelo Coordenador Geral do curso e pelo Coordenador 

Acadêmico da Unifesp de Santo Amaro.  

 

Extensão Universitária 

Vale descrever a relevância e a função da Extensão Universitária explicitada no Plano Nacional 

de Extensão21. O Plano a entende como espaço de prática acadêmica que interliga a universidade às 

suas atividades de ensino e pesquisa, atendendo às demandas levantadas a partir de diferentes 

segmentos da população. O Plano também afirma que a Extensão Universitária pode possibilitar a 

formação do profissional cidadão e credenciá-lo junto à sociedade, ocupando um espaço privilegiado de 

produção de conhecimentos significativos para a superação das desigualdades sociais existentes.  

  

                                                           
21  Documento elaborado pelo Ministério da Educação com o propósito de dar diretrizes aos trabalhos executados em extensão 

pelas universidades brasileiras e disponível no site www.mec.gov.br.  
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Dentre as diversas atividades desenvolvidas pela Proec, na Unifesp, aqui será enfocado, 

especificamente, o curso de Capacitação e Profissionalização para o Mercado de trabalho, inserido 

dentro da proposta do projeto Pirado (Projeto de Integração e Reintegração do Adolescente, Jovem e 

Adulto para o Desenvolvimento Ocupacional). Tal projeto aborda questões que perpassam pelas esferas 

de inserção, permanência e possíveis instabilidades do mercado de trabalho, discute temas atuais, que 

visam o desenvolvimento cognitivo e técnico, e se alicerça na construção e na troca do conhecimento, 

possibilitando ao cidadão que dele participa, o exercício de uma consciência crítica e construtiva. O 

projeto pode assim oferecer ao educando subsídios para que possa analisar o mercado de trabalho, 

inserir-se conscientemente nele o que pode ocasionar a melhoria da sua qualidade de vida.  

É importante ressaltar que esse projeto, desde sua origem, vem sendo patrocinado pela 

Unifesp. Essa instituição é, essencialmente, voltada para a área da saúde. Nesse caso, o projeto recebe 

seu apoio porque saúde é entendida em uma visão mais contemporânea, levando em consideração 

estudos mais recentes22, que mostram ser possível melhorar a qualidade de vida de uma população por 

meio da adoção de práticas educativas e estímulos de políticas que privilegiem a educação popular e a 

qualidade de vida da população. O projeto, ao voltar-se para a melhoria da qualidade existencial de 

jovens da periferia, ultrapassa as fronteiras do conceito tradicional de saúde, historicamente restrito à 

atuação de organizações hospitalares. A proposta aqui desenvolvida visa ampliar essa visão, alcançando 

locais onde os eventos que interferem com a saúde ocorrem: nos domicílios, nas fábricas, nos 

escritórios, nas ruas, nas escolas, etc.. 

Bollafi, conhecido sociólogo brasileiro, afirma que em São Paulo, a periferia tem características 

outras. Para ele, a expressão periférica adquiriu uma nova semântica, não se referindo necessariamente 

às áreas exteriores e mais distantes do centro da área urbanizada. Refere-se aos setores da cidade 

precariamente servidos por serviços públicos nos quais os valores imobiliários são suficientemente 

baixos para serem suportados pelas populações de baixa renda23.  

Atuar com práticas de melhoria de vida em tais contextos sociais, requer abordagens 

diferenciadas, capazes de causar curiosidade, despertar interesse e promover conhecimento sobre 

temas importantes para o bem estar do ser humano, tais como a prevenção de acidentes, a prevenção 

da maternidade precoce, o uso de drogas e a capacitação do indivíduo para inserir-se no mercado de 

trabalho, dentre outras. Propostas com essa abrangência, demandam a adoção de novas bases 

epistemológicas e estratégias de ação científicas, educacionais e de comunicação. Por consequência, o 

papel da Unifesp no desenvolvimento de trabalhos para a melhoria da saúde pública se pode fazer 

cumprir ao possibilitar a socialização de conhecimentos que integrem indivíduos à sociedade, formando-

os de modo “mais saudável”. Em projetos como o Pirado, a instituição busca suprir parte da carência 

de serviços públicos, inclusive na área de formação, da periferia paulistana. 

 

                                                           
22

 As 8 áreas para o desenvolvimento da P&D em saúde no país ( entre elas pobreza, desigualdades sociais e prioridades em 

saúde; doenças infecciosas novas, emergentes; saúde do idoso e doenças não transmissíveis; saúde e meio-ambiente; 
acidentes, intoxicações e violências/saúde do trabalhador; sistemas e políticas em saúde; C&T em saúde; pesquisa, 
desenvolvimento, produção e qualidade de imunobiológicos e medicamentos) (CNPq, 1997). 

23
 BOLLAFI, Gabriel. Habitação e Urbanismo: o problema e o falso problema. In: MARICATO, Emília (org.) A produção capitalista 

de casa (e da cidade) no Brasil industrial. 2 ed., São Paulo: Alfa-Omega, 1982, p.84) 
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Histórico do projeto 

Em 2003, a Reitoria da Unifesp iniciou parceria com o Vereador Carlos Gianazzi, Diretor 

Licenciado da Escola Municipal Miguel Vieira Ferreira para implementar ações educacionais destinadas 

à melhorar as condições de vida da população pobre da região. A primeira atividade foi o "Curso de 

Aproveitamento Educacional ao Mercado de Trabalho”.  

A partir dos resultados obtidos percebemos a necessidade de criar um projeto com maior 

durabilidade e com um conteúdo programático mais elaborado, tendo o foco na Responsabilidade Social 

e na Sustentabilidade do mesmo.  

Nasce, então o “Projeto de Integração e Reintegração do Adolescente, Jovem e Adulto para e 

Desenvolvimento Ocupacional” – Pirado 

No escopo do projeto está o curso: Capacitação e Profissionalização para o Mercado de 

Trabalho, credenciado na Pró-Reitoria de Extensão da UNIFESP e sob sua responsabilidade. 

Até 2010 as aulas eram ministradas na Escola Municipal Miguel Vieira Ferreira, na Cidade Dutra, 

Zona Sul de São Paulo. 

Com a inauguração da Unidade Avançada de Extensão Universitária da Unifesp –Santo Amaro, 

em 27/05/2011 as aulas são ministradas na Unidade, Rua Padre José Maria, 545 Santo Amaro. 

 

Objetivo Geral 

Contribuir para o desenvolvimento humano adequado ao enfrentamento das demandas do mundo 

do trabalho atual, identificando e aprimorando competências pessoais, competências sociais e externalidades 

sócio-político-econômicas necessárias para a construção de vida produtiva, saudável e com qualidade na 

Zona Sul da Cidade de São Paulo.  

 

Objetivos Específicos 

✓ Aplicar a metodologia educacional do projeto Pirado, de forma a exercitar atividades em grupo 

que possibilitem a troca de conhecimentos e experiências; desenvolver uma consciência crítica 

construtiva, tendo em vista a realidade do mercado de trabalho; fornecer conhecimento teórico 

e prático que funcionem como ferramentas para sobrepor as dificuldades de integração no 

mercado de trabalho;  

✓ Estimular a formação de rede social interinstitucional de apoio ao projeto, entre atores da 

sociedade civil local, representantes dos poderes públicos e de organização do terceiro setor 

local; 

✓ Iniciar pesquisa sobre Qualidade de Vida e Trabalho na área de influência do projeto. 
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Atividades do Projeto 

As atividades mantidas pelo projeto podem ser categorizadas como Setor de Serviços 

Educacionais. 

Os eixos organizadores do currículo são os descritos abaixo: 

 

PPC Projeto: Eixo 1: Educação para o Trabalho  

− Marketing Pessoal; 

− Atendimento ao Cliente: noções práticas;  

− Orientação para a elaboração de currículo; 

− Orientação para Entrevista de Emprego;  

− Aconselhamento para busca de emprego e recolocação no mercado de trabalho;  

− Empregabilidade e Globalização;  

− Orientação Vocacional; 

− Técnicas de Redação; 

− Técnicas de Oratória; 

− Teoria Geral da Administração- Abordagens Clássica, Estruturalista e  Humanista;   

− Trajetória Profissional; 

− Plano de negócios. 

 

PPC Projeto: Eixo 2: Educação para a Cidadania 

− Ética e Cidadania no trabalho; 

− Educação básica em Comunicação; 

 

PPC Projeto: Eixo 3: Educação para a Vida e para Saúde 

− Inteligência Emocional em situações de trabalho: noções práticas;  

− Motivação: conceitos e fatores influentes;   

− Administração do Estresse;  

− Qualidade de Vida;  

− Corpo, Gênero e Sexualidade;  

− Violência (aspectos legais e de convívio) ; 

− Educação para a Saúde em Locais de Trabalho.  
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Elegibilidade para o programa: idade acima de 16 anos; capacidade de leitura presente. 

Estratégias de Ensino 

✓ Utilização de dinâmicas de grupo; 

✓ Preleção dialogada; 

✓ Aulas ministradas com auxílio do aplicativo do Windows - power point; 

✓ Projeção de filme; 

✓ Testes; 

✓ Estudos de casos; 

✓ Apostilas elaboradas semanalmente contendo os temas ministrados; 

✓ Avaliação (apresentação TCC). 

 

Cronograma 

 

As aulas serão ministradas semanalmente aos sábados, no horário das 9:30 às 13:30.  

Carga horária total de curso é de 128 horas. 

Início planejamento Inscrições Abril/2014 

Período de aula 10/05 a 14/12/2014 

 

 

Público Alvo 
Jovens e adultos  

Parceria 
Professor Carlos Gianazzi 

Recursos Logísticos 
Datashow; computador; vídeo e TV 

Apoio 

Pró Reitoria de Extensão UNIFESP  
Diretoria do Campus São Paulo 

Equipe Responsável 

Profa. Dra. Florianita Coelho Braga Campos 
Prof. Renato Nabas Ventura  
Prof. Dr. José Roberto da Silva Bretas 
Yara Ferreira Marques 

Equipe de apoio técnico e logístico 

Jose Delfino Arruda Chamie   
Glaucia Sousa 
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CRONOGRAMA PIRADO 2014 - Turma 13 

Dia Tema Professor 

Abril Preparação, divulgação, inscrição e matrícula.  

17/05 Aula Inaugural – Apresentação da Proposta Pedagógica Yara 

24/05 Orientação Vocacional Marlene 

31/05 Orientação Vocacional Marlene 

07/06 Orientação Vocacional  Marlene 

14/06 Empregabilidade Yara 

28/06 COPA   

05/07 

 

Marketing Pessoal 

Teste de orientação vocacional (Quati) 

Yara 

Marlene  

12/07 Técnicas Administrativas Recepção Cristina Seidel 

19/07 Técnicas Administrativas   Cristina Seidel 

26/07 Motivação e Produtividade Valmir Águia 

02/08 Plano de Negócios  Claudia  

09/08 Trajetória Profissional Claudia 

16/08 Técnicas Redação Susi 

23/08 Excelência em atendimento Entregar redação para correção (Yara)  Eduardo 

30/08 Desenvolvimento Humano Antonio  

06/09 Excelência em atendimento Eduardo  

13/09 Inteligência Emocional  Yara  

20/09 Criatividade e Administração Claudia 

27/09 Atendimento ao Cliente Marcel 

04/10 Motivação e Auto Estima Walquiria 

11/10 Comunicação Cazuza 

18/10 Educação para Cidadania Luana 

25/10 Devolutiva dos testes orientação vocacional / (Ensaio formatura) Marlene e Yara 

08/11 Direitos Humanos Raiane 

15/11 Direitos Humanos Renato Nabas 

29/11 Apresentação de Trabalho de Conclusão de Curso Yara 

06/12 Avaliação + Perfi Clau e Yara 

13/12 Vivencia Sol e Lua Eduardo 

14/12 Formatura  

Total 128 h/a 
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Introdução 

O PROJETO PARA INTEGRAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DO ADOLESCENTE, JOVEM E ADULTO PARA 

O DESENVOLVIMENTO OCUPACIONAL- Pirado constitui uma ação de Extensão Universitária da 

Universidade Federal de São Paulo, destinado a oferecer educação vocacional, educação para o trabalho 

e educação para a saúde. 

A missão do projeto Pirado é contribuir para que adolescentes, jovens e adultos oriundos de 

segmentos vulneráveis da população da Zona Sul de São Paulo, tenham a oportunidade 

de receber, gratuitamente, educação para o trabalho e educação para a saúde em locais de trabalho. 

   

Extensão Universitária 

Vale descrever a relevância e a função da Extensão Universitária explicitada no Plano Nacional 

de Extensão24. O Plano a entende como espaço de prática acadêmica que interliga a universidade às 

suas atividades de ensino e pesquisa, atendendo às demandas levantadas a partir de diferentes 

segmentos da população. O Plano também afirma que a Extensão Universitária possibilita a formação 

do profissional cidadão e o credencia junto à sociedade, ocupando um espaço privilegiado de produção 

de conhecimentos significativos para a superação das desigualdades sociais existentes.  

Maior ênfase ainda pode receber o trabalho desenvolvido por Extensões Universitárias quando 

se leva em consideração projetos de trabalho que fomentam a aprendizagem por meio da participação 

ativa dos educandos, propiciam vivências de situações-problema e possibilitam reflexões sobre elas, 

permitindo ao indivíduo municiar-se de conhecimento e vivência para que possa vir a tomar atitudes 

diante dos fatos25. Nesse caso, aos educadores envolvidos nas ações propostas por meio da Extensão 

Universitária compete resgatar as experiências do educando, auxiliá-lo na identificação de problemas, 

nas reflexões sobre eles e na concretização dessas reflexões em ações.  

Dentre as diversas atividades desenvolvidas pela PROEX, na UNIFESP, aqui será enfocado, 

especificamente, o curso de Desenvolvimento de Competências para Atuação no Mundo do 

Trabalho, inserido dentro da proposta do projeto Pirado (Projeto de Integração e Reintegração do 

Adolescente, Jovem e Adulto para o Desenvolvimento Ocupacional). Tal projeto aborda questões que 

perpassam pelas esferas de inserção, permanência e possíveis instabilidades do mundo do trabalho, 

discute temas atuais, que visam o desenvolvimento cognitivo e técnico, e se alicerça na construção e 

na troca do conhecimento, possibilitando ao cidadão que dele participa, o exercício de uma consciência 

crítica e construtiva com enfoque emancipador. O projeto pode assim oferecer ao educando subsídios 

para que possa analisar o mundo do trabalho, inserir-se conscientemente nele o que poderá refletir na 

melhoria da sua qualidade de vida. 

                                                           
24 Documento elaborado pelo Ministério da Educação com o propósito de dar diretrizes aos trabalhos executados em extensão 

pelas universidades brasileiras e disponível no site www.mec.gov.br.  
25 Este trecho foi extraído do site www.cdisp.org.br que trata sobre a Pedagogia de Projetos que surge da necessidade de 

desenvolver uma metodologia de trabalho pedagógico que valorize a participação do educando e do educador no 
processo  ensino-aprendizagem, tornando-os responsáveis pela elaboração e desenvolvimento de cada Projeto de Trabalho. 

http://www.cdisp.org.br/
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É importante ressaltar que este projeto, desde sua origem, vem sendo apoiado pela Unifesp. 

Essa instituição é, essencialmente, voltada para a área da saúde. Nesse caso, o projeto recebe seu 

apoio porque saúde é entendida em uma visão mais contemporânea e ampliada, levando em 

consideração estudos mais recentes26, que mostram ser possível melhorar a qualidade de vida de uma 

população por meio da adoção de práticas educativas e estímulos de políticas que privilegiem a 

educação popular e a qualidade de vida da população. O projeto, ao voltar-se para a melhoria da 

qualidade existencial de jovens e adultos da periferia, ultrapassa as fronteiras do conceito tradicional 

de saúde, historicamente restrito à atuação de organizações hospitalares. A proposta aqui desenvolvida 

visa ampliar essa visão, alcançando locais onde os eventos que interferem com a saúde ocorrem: nos 

domicílios, nas fábricas, nos escritórios, nas ruas, nas escolas, etc.. 

Bollafi, conhecido sociólogo brasileiro, afirma que, em São Paulo a periferia tem características 

diferenciadas. Para ele, a expressão periférica adquiriu uma nova semântica, não se referindo 

necessariamente às áreas exteriores e mais distantes do centro da área urbanizada. Refere-se aos 

setores da cidade precariamente servidos por serviços públicos nos quais os valores imobiliários são 

suficientemente baixos para serem suportados pelas populações de baixa renda27.  

Atuar com práticas de melhoria de vida em tais contextos sociais, requer abordagens 

diferenciadas, capazes de causar curiosidade, despertar interesse e promover conhecimento sobre 

temas importantes para o bem estar do ser humano, tais como a prevenção de acidentes, a prevenção 

da maternidade precoce, o uso e o abuso de drogas e o desenvolvimento de competências do indivíduo 

para inserir-se no mundo do trabalho, dentre outras. Propostas com essa abrangência, demandam a 

adoção de novas bases epistemológicas e estratégias de ação científicas, educacionais e de 

comunicação. Por consequência, o papel da Unifesp no desenvolvimento de trabalhos para a melhoria 

da saúde pública se pode fazer cumprir ao possibilitar a socialização de conhecimentos que integrem 

indivíduos à sociedade, formando-os de modo “mais saudável”. Em projetos como o Pirado, a instituição 

busca suprir parte da carência de serviços públicos, inclusive na área de formação, da periferia 

paulistana. 

 

                                                           
26

 As 8 áreas para o desenvolvimento da P&D em saúde no país ( entre elas pobreza, desigualdades sociais e prioridades em 

saúde; doenças infecciosas novas, emergentes; saúde do idoso e doenças não transmissíveis; saúde e meio-ambiente; 
acidentes, intoxicações e violências/saúde do trabalhador; sistemas e políticas em saúde; C&T em saúde; pesquisa, 
desenvolvimento, produção e qualidade de imunobiológicos e medicamentos) (CNPq, 1997). 

27
 BOLLAFI, Gabriel. Habitação e Urbanismo: o problema e o falso problema. In: MARICATO, Emília (org.) A produção capitalista 

de casa (e da cidade) no Brasil industrial. 2 ed., São Paulo: Alfa-Omega, 1982, p.84) 
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Histórico do projeto 

Em 2003, a Reitoria da Unifesp iniciou parceria com o Vereador Carlos Gianazzi, Diretor 

Licenciado da Escola Municipal Miguel Vieira Ferreira para implementar ações educacionais destinadas 

a melhorar as condições de vida da população pobre da região. A primeira atividade foi o "CURSO DE 

APROVEITAMENTO EDUCACIONAL AO MERCADO DE TRABALHO”.  

A partir dos resultados obtidos percebemos a necessidade de criar um projeto com maior 

durabilidade e com um conteúdo programático mais elaborado, tendo o foco na Responsabilidade Social 

e na Sustentabilidade do mesmo.  

Nasce, então o “Projeto de Integração e Reintegração do Adolescente, Jovem e Adulto para e 

Desenvolvimento Ocupacionall” – Pirado. 

No escopo do Projeto está o curso: Capacitação e Profissionalização para o Mercado de Trabalho 

(adotado com este nome até 2014) e a partir de 2015 Capacitação e Profissionalização para o Mundo 

do Trabalho, credenciado na Pró-Reitoria de Extensão da Unifesp e sob sua responsabilidade. 

Até 2010 as aulas eram ministradas na Escola Municipal Miguel Vieira Ferreira, na Cidade Dutra, 

Zona Sul de São Paulo. 

Com a inauguração da Unidade Avançada de Extensão Universitária da Unifesp –Santo Amaro, 

em 27/05/2011 as aulas passaram a ser ministradas na Unidade, Rua Padre José Maria, 545 Santo 

Amaro.  

 

Objetivo Geral 

Contribuir para desenvolvimento humano adequado ao enfrentamento das demandas do mundo 

do trabalho atual, identificando e aprimorando competências pessoais, competências sociais e 

externalidades sócio-político-econômicas necessárias para a construção de vida produtiva, saudável e 

com qualidade na Zona Sul da Cidade de São Paulo.  

 

Objetivos Específicos 

✓ Aplicar a metodologia educacional do projeto Pirado, de forma a exercitar atividades em grupo 

que possibilitem a troca de conhecimentos e experiências; desenvolver uma consciência crítica 

construtiva, tendo em vista a realidade do mercado de trabalho; fornecer conhecimento teórico 

e prático que funcionem como ferramentas para sobrepor as dificuldades de integração no 

mercado de trabalho;  

✓ Estimular a formação de rede social interinstitucional de apoio ao projeto, entre atores da 

sociedade civil local, representantes dos poderes públicos e de organização do terceiro setor 

local; 

✓ Iniciar pesquisa sobre Qualidade de Vida e Trabalho na área de influência do Projeto. 
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Atividades do Projeto 

As atividades mantidas pelo projeto podem ser categorizadas como Setor de Serviços 

Educacionais. 

Os eixos organizadores do currículo são os descritos abaixo 

 

PPC Projeto: Eixo 1: Educação para o Trabalho  

− Marketing Pessoal; 

− Atendimento ao Cliente: noções práticas;  

− Orientação para a elaboração de currículo;  

− Orientação para Entrevista de Emprego;  

− Aconselhamento para busca de emprego e recolocação no mercado de trabalho;   

− Empregabilidade e Globalização;  

− Orientação Vocacional; 

− Técnicas de Redação; 

− Técnicas de Oratória; 

− Trajetória Profissional; 

Plano de negócios.  

 

PPC Projeto: Eixo 2: Educação para a Cidadania 

− Ética e Cidadania no trabalho; 

− Educação básica em Comunicação.  

 

PPC Projeto: Eixo 3: Educação para a Vida e para a Saúde 

− Inteligência Emocional em situações de trabalho: noções práticas;  

− Motivação: conceitos e fatores influentes;    

− Administração do Estresse;  

− Qualidade de Vida;  

− Violência (aspectos legais e de convívio); 

Educação para a Saúde em Locais de Trabalho;  

Uso e Abuso de drogas.  

 

Elegibilidade para o programa: idade acima de 14 anos; capacidade de leitura presente. 

Estratégias de Ensino 

✓ Utilização de dinâmicas de grupo, 

✓ Preleção dialogada, 

✓ Aulas ministradas com auxílio do 

aplicativo do Windows - power point, 

✓ Projeção de filme, 

✓ Testes, 

✓ Estudos de casos, 

✓ Apostilas,  

✓ Avaliação  (TCC)
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Cronograma 

As aulas serão ministradas semanalmente aos sábados, no horário das 9:30 às 13:30  

Carga horária total de curso é de 88 horas. 

Inicio 13/09/2015 Término 12/12/2015 

Formatura 13/12/2015 

Público Alvo 

Jovens e adultos  

 

Recursos Logísticos 

Datashow; computador; vídeo e TV 

 

Apoio 

Pró Reitoria de Extensão UNIFESP  

Diretoria  do Campus São Paulo 

 

Equipe Responsável 

Profa. Dra. Florianita Coelho Braga Campos 

Yara Ferreira Marques 

 

Equipe de apoio técnico e logístico 

Jose Delfino Arruda Chamie   

Claudineia de Lima Mariano 

Denise Nogueira 

Angela 

 



 

 
 

Cont... Anexo 5 

 

 

CRONOGRAMA PIRADO 2015 

Turma XIV 

Dia Tema Professor 

Abril e Maio Preparação, divulgação, inscrição e matrícula.  

13/06 Aula Inaugural – Apresentação da Proposta Pedagógica Yara 

20/06 Motivação Walquiria 

27/06 Motivação e Produtividade Valmir Águia  

04/07 Empregabilidade Yara 

18/07 Marketing Pessoal Yara 

25/07 Criatividade e Administração   Claudia  

01/08 Trajetória Profissional  Claudia  

08/08 Plano de Negócio   Claudia  

15/08 Educação para Cidadania  Luana  

22/08 Técnicas Atendimento ao Cliente Eduardo 

29/08 Técnicas Atendimento ao Cliente - Vendas Thais 

12/09 Orientação Vocacional  Marlene 

19/09 Orientação Vocacional  Marlene 

26/09 Orientação Vocacional  Marlene 

03/10 Comunicação Cazuza 

17/10 Técnicas Administrativas Recepção/administração Marcia 

24/10 Enem   

07/11 Marketing e Desenvolvimento Humano Marcel Sofner 

14/11 Inteligência Emocional Yara 

28/11 Oficina de criação : DESISTIR NUNCA- O CAMINHO É 

LONGO , MAS A VITÓRIA É CERTA 

Walquiria 

05/12 Apresentação de trabalhos Yara 

12/12 (Ensaio formatura) Yara 

19/12 Formatura   

 

Carga horária 88 horas 

Faltas permitidas 5  
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Apêndice 1 

 

Autorização Campus São Paulo da Unifesp 

 

 

 

 



 

 
 

Apêndice 2 
 

Autorização Coordenação da Unidade de Extensão Universitária – 

Campus São Paulo Unifesp 
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Apêndice 3 

 

Autorização da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 
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Questionário 

 
Nome: (opcional) ...............................................................................  Data Nasc: ____/____/_____ 
End: ..................................................................  Bairro (obrigatório) 
 ..........................................................................  
Telefone:  ....................................   Celular: .........................................  Idade: 
 .....................................................  
Gênero: (   ) Masculino   (   )  Feminino   (    ) Outros:  

 
1.  Atualmente você mora com: 

(   ) os pais,  (   ) os parentes  (   ) sozinho (a)  (   ) com amigos  (   ) outros:  

2.  Sua renda familiar gira em torno de: 

(   ) até R$ 500,00  (   ) de R$ 501,00 até R$ 999,99 / (   ) de R$ 1.000,00 até R$ 
2.000,00 
(   ) de R$ 2.000,00 até 3.000,00      (   ) acima de R$ 3.000,00 

3.  Você ou sua família participa de algum programa de incentivo do Governo? Qual? 
 

4.  Atualmente você está empregado? 

(   ) Sim   (   ) Não     Em caso afirmativo:   (   ) empresa    (   ) autônomo    
(   ) casa de família  (   ) outros 
Em caso negativo, você está à procura? De que forma? 

 

5.  Atualmente você está matriculado em algum curso?  

(   ) sim    (   ) não 
(   ) Cursos livre  (   ) Educação Básica  (   ) Graduação    (   ) Pós-Graduação 
Especifique, qual? 

 

6.  Caso esteja estudando o curso é:  (   ) presencial   (   ) à distancia  

7. Em caso positivo qual tipo de instituição  (   ) pública  (   ) particular  

8.   Qual seu grau de escolaridade?  

(   ) Ensino Fundamental Incompleto 
(   ) Ensino Fundamental Completo 
(   ) Ensino Médio Incompleto 
(   ) Ensino Médio Completo 
(   ) Graduação 
(   ) Pós Graduação (especialização e/ou aperfeiçoamento) 
(   ) Mestrado 
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9.   Além do projeto Pirado participou de outros cursos livres? 
Em caso afirmativo, quais? 

 

10.  Além do projeto Pirado participou de outros cursos livres. 

 (   ) Sim   (   ) Não 

Em caso afirmativo: Quais? 
 

11.   Qual o ano que você cursou o projeto Pirado? 
 

12.  Quais são seus planos pessoais, com relação a sua vida acadêmica, para o futuro? 

(   ) cursar uma faculdade     (   ) fazer cursos de idiomas     (   ) fazer 

cursos técnicos 

(   ) por enquanto não irei estudar, mas o farei num futuro próximo  (   ) outros 

 

13.  Quais são seus planos pessoais, com relação a sua vida profissional, para o futuro? 
 

14.  Este curso acrescentou e/ou preparou você de maneira significativa para o mundo de 

trabalho?          (   ) Sim   (   ) Não 
Justifique sua resposta 

 

15.  Este curso acrescentou e/ou preparou você de maneira significativa para o mundo 

acadêmico?          (   ) Sim   (   ) Não 
Justifique sua resposta 

 

16.  Classifique a forma com que você se comprometeu para participar do projeto Pirado.  

(   ) Regular  (   )  Boa   (   ) Ótima 

17.  Caso na resposta anterior sua classificação foi regular relacione os motivos 

(   ) aulas com elaboração deficiente e monótonas 

(   ) deficiência nos recursos físicos(sala de aula), áudio visuais (computador e projeção) 

(   ) falta de empenho do professor (didática inadequada) 

(   ) falta de atenção ou motivação individual (por motivos de ordem pessoal...) 

(   ) falta de interesse pelo curso 

(   ) outros 

 

 



 

 
 

Cont... Apêndice 4  

18. Você indicaria ou não este curso para outra pessoa, por quê? 
 

19.  Faça uma descrição de como você era antes do projeto Pirado e como você está hoje. 
O que mudou em sua vida fazer o projeto Pirado? 

 

20.  Em relação ao projeto Pirado, suas expectativas foram alcançadas?  
Explique de que forma 

 

21.  Atualmente, você tem acesso a quais ferramenta de tecnologia? 

(   ) Computador com acesso a Internet 

(   ) E-mail 

(   ) Tablet 

(   ) Smartphone  

 

 

 



 

 
 

Apêndice 5 

 

 

Roteiro de questões e temas para discussão do grupo focal 

O projeto Pirado oferece subsídios para que o egresso encontre uma ocupação/ 

trabalho? 

O projeto Pirado consegue estimular os participantes para que estes possam 

retornar a vida acadêmica, entendendo que trabalho e educação são conceitos que 

estão imbricados? 

Como os egressos avaliam o projeto em termos de facilidades e dificuldades. 

Após a conclusão do projeto os egressos continuaram a estudar? (Cursos formais 

e/ou informais) 

Como foi para os egressos ir a busca de um trabalho? Obtiveram sucesso? De que 

forma o projeto contribuiu? 

De que forma o projeto poderia contribuir para que os egressos ingressem no 

mercado de trabalho. Sugestões.  

 

 

 



 

 
 

Apêndice 6 

 

Núcleo temático: A potencialidade do projeto Pirado quanto à promoção de 

empregabilidade e ao desenvolvimento do perfil pessoal e profissional 

 

 

Categorias:  

1. Reconhecimento social da qualidade da instituição – Unifesp (certificado de 

qualidade) 

2. Influência do projeto Pirado no desenvolvimento do perfil pessoal e profissional.  

a. Subcategorias: a) inserção na educação formal, b) inserção em cursos da 

educação não formal, c) motivação d) relação interpessoal, e) mudança 

comportamental, f) importância da articulação entre educação e trabalho no 

projeto do curso. 

3. Influência do projeto Pirado na inserção no mercado de trabalho:  

a. Subcategoria a) Dificuldades para inserção no mercado de trabalho; 

b) Facilidades para inserção no mercado de trabalho. 

4. O Processo ensino e aprendizagem no projeto Pirado:  

a. Subcategoria a) estratégias de ensino e aprendizagem, b) sugestão para 

aprimoramento do projeto Pirado.  

 

 



 

 
 

Núcleo temático 1 - A potencialidade de projeto Pirado quanto à promoção de empregabilidade 

 

Categorias:  

1. As contribuições do projeto Pirado para a inserção dos participantes na educação formal. 

2. As contribuições do projeto Pirado para a inserção dos participantes na educação não formal. 

 

UNIDADE DE CONTEXTO UNIDADE DE REGISTRO CATEGORIA 

1. P1. A..., na época eu estava fazendo curso técnico e 
vinha pra cá nos sábados, com esse curso técnico eu fui 
promovido no trabalho, do trabalho eu consegui 
dinheiro pra pagar o primeiro cursinho e pra pagar o 
segundo e pra entrar na universidade, eu to na Unesp, 
Ciências Sociais. 

1. P1. Na época eu estava fazendo curso técnico e vinha pra 
cá nos sábados, com esse curso técnico eu fui promovido no 
trabalho, do trabalho eu consegui dinheiro pra pagar o 
primeiro cursinho e pra pagar o segundo e pra entrar na 
universidade, eu to na Unesp, Ciências Sociais 

● As contribuições do projeto 
Pirado para a inserção dos 
participantes na educação 
formal. 

2. P2. Aí eu fiz cursinho, não passei, aí eu lembrava, não 
vou desistir, lembrava muito daqui, não vou não vou 
desistir, eu vou conseguir, aí eu fiz cursinho um ano 
depois, não passei na faculdade, fiz de novo mais um 
ano na Unifesp de São Paulo, no CUJA é um projeto de 
lá também, aí comecei eu comecei a trabalhar em outra 
empresa, na entrevista a mesma coisa, autoconfiança, 
tava muito tranquila, e aí eu consegui passar lá na 
Unifesp , e tipo ... meu, foi um crescimento assim ... eu 
queria muito, então, cada vez que eu não conseguia 
alguma coisa, eu lembrava do quanto aqui eu tinha 
pensado assim... eu sou capaz, não é só porque o curso 
acabou que isso não tá em mim, em algum momento tá 

2. P2. Eu fiz cursinho, lembrava muito daqui, [...]fiz de novo 
mais um ano na Unifesp de São Paulo, no CUJA 

● As contribuições do projeto 
Pirado para a inserção dos 
participantes na educação 
formal. 

 



 

 
 

UNIDADE DE CONTEXTO UNIDADE DE REGISTRO CATEGORIA 

dentro de mim sabe, e foi isso. 

3. P3. Eu queria também melhorar  minha autoestima 
acadêmica porque eu entrei com 16 pra 17 anos, então 
já tinha desistido de dois cursos um de inglês e um de 
espanhol, então eu ficava naquela, poxa, eu já desisti 
de duas coisas, e eu cheguei aqui eles falaram, meu, é 
normal vocês desistirem, só que assim, continuem, vai 
ser bom pra vocês, vai enriquecer, e quando eles me 
disseram que eu era normal, só falou assim, tipo, a 
agora vai ser diferente, não sou eu quem to errada, é 
só um tempo, e aí eu fiz e eu nunca pensei que eu ia 
conseguir o Pro Uni em Psicologia, nunca pensei que eu 
ia estudar sem ter aquele negócio de tenho que 
trabalhar pra pagar minha faculdade, então eu fui lá, fiz 
o vestibular, consegui passar, eu também fiz cursinho 
igual à Camila, só que como eu consegui no meio do 
ano, aí eu entrei na faculdade no ano seguinte pra eu 
entrar no primeiro semestre. 

Agora eu vou fazer mais uma prova pra fazer o curso de 
inglês de graça também, mas tudo foi por conta do 
Pirado, porque ele me deu essa força, essa autoestima, 
essa confiança, 

3. P3. [...]  eu nunca pensei que eu ia conseguir o Pro Uni em 
Psicologia, [...] então eu fui lá, fiz o vestibular, consegui 
passar. 

 

4. P3. Agora eu vou fazer mais uma prova pra fazer o curso 
de inglês de graça [...] mas tudo foi por conta do Pirado, 
porque ele me deu essa força, essa autoestima, essa 
confiança. 

● As contribuições do projeto 
Pirado para a inserção dos 
participantes na educação 
formal. 

 

 

● As contribuições do projeto 
Pirado para a inserção dos 
participantes na educação 
não formal. 

4. P6 [...] a capacitação do Pirado foi a porta de entrada 
para outras capacitações, tipo, a  eu vou procurar 
estudar, eu vou procurar outro curso, eu procurar fazer 
outra coisa. O profissional que trabalha e estuda ele 
sabe o que é ser o lado, ajudar na casa, ajuda a mãe, 
mas tipo quem só estuda sabe as cobranças que ele 

5. P6. A capacitação do Pirado foi a porta de entrada para 
outras capacitações, [...]  eu vou procurar estudar, eu vou 
procurar outro curso, eu procurar fazer outra coisa. 

● As contribuições do projeto 
Pirado para a inserção dos 
participantes na educação 
não formal. 

 



 

 
 

UNIDADE DE CONTEXTO UNIDADE DE REGISTRO CATEGORIA 

tem, a eu não tenho dinheiro, a eu tenho que voltar pra 
casa, como eu queria ir pra aquele churrasco de 
domingo, eu tenho que ficar estudando, eu não tenho 
dinheiro pra voltar pro meu estado, tem as certas 
cobranças, mas ele sabe que aquilo, cada um sabe o 
que é melhor. 

5. P12. E é aquela coisa né, primeiro vieram na 
bagunça, só que aos poucos, foram mudando seu jeito, 
e isso me fez perceber que eu tinha capacidade de 
buscar algo melhor pra mim, então, eu comecei a 
procurar curso durante o período do Pirado, e eu vi um 
anúncio no Senai onde eu, eu me interessei eu falei vou 
tentar daí né, e aqui eles ensinava muito isso, que a 
gente tem que se qualificar pra poder ir pro mercado, e 
foi aonde eu vi essa oportunidade e consegui entrar no 
Senai e um acarretando o outro, eu visei à faculdade 
que hoje eu estou cursando na Fatec, e, e tudo um 
atrás do outro assim, eu terminei a escola, e já no 
próximo mês eu já estava fazendo a matrícula pra 
faculdade, que eu queria, e eu não pensava nada disso 
pra mim no momento, eu só queria saber de zuar e 
zuar, não tinha nenhuma ambição, nenhuma uma visão 
do futuro, então, eu acho que nisso, o Senai, o, o Senai, 
o Pirado me ajudou muito. 

6. P12. [...] eu comecei a procurar curso durante o período 
do Pirado, e eu vi um anúncio no Senai [...]  eu me interessei 
eu falei vou tentar [...] aqui eles ensinava muito isso, que a 
gente tem que se qualificar pra poder ir pro mercado, e foi 
aonde eu vi essa oportunidade e consegui entrar no Senai e 
um acarretando o outro. 

 

7. P12. [...] eu visei à faculdade que hoje eu estou cursando 
na Fatec, e, e tudo um atrás do outro, eu terminei a escola, e 
já no próximo mês eu já estava fazendo a matrícula pra 
faculdade, que eu queria,  [...] não tinha nenhuma ambição, 
nenhuma uma visão do futuro, então, eu acho que nisso, o 
Senai, [...], o Pirado me ajudou muito. 

● As contribuições do projeto 
Pirado para a inserção dos 
participantes na educação 
formal. 

 

 

 

 

 

 

 

● As contribuições do projeto 
Pirado para a inserção dos 
participantes na educação 
formal. 

6. P17. Bom, pra mim foi um combustível, meu amigo 
me indicou o Pirado, a gente veio e a partir do 
momento que eu comecei a fazer o Pirado, eu já tive 
uma visão totalmente diferente do que eu tinha antes, 

8. P17 [...] pra mim foi um combustível,  [...] e a partir do 
momento que eu comecei a fazer o Pirado, eu já tive uma 
visão totalmente diferente do que eu tinha antes, [...]  

● As contribuições do projeto 
Pirado para a inserção dos 
participantes na educação 
formal. 



 

 
 

UNIDADE DE CONTEXTO UNIDADE DE REGISTRO CATEGORIA 

o que acontece ano passado, quando eu saí do Pirado, 
comecei a fazer faculdade, é, comecei a estagiar, a aula 
do E., foi essencial pra mim dentro dessa empresa, 
porque devido a aula dele, que eu fiz o estágio, passei, 
trabalhei um tempo nessa empresa, porém, tinha algo 
em mim que sempre me avisava, essa vaga é sua, mas, 
trabalhar atrás de uma mesa, não que a área não seja 
boa, mas, nunca foi realmente o que eu quis fazer, meu 
grande sonho sempre foi fazer medicina, e no Brasil, 
como todos sabem, é um pouco restrito medicina, é um 
curso muito restrito, tem vários cursos que você pode 
fazer, medicina não, medicina é integral, então a 
orientadora do estágio falou que eu poderia fazer 
medicina fora do país, Bolívia, Argentina, então, eu e 
minha namorada decidiu fazer medicina, invés de 
trabalhar em empresa. A gente terminando o curso, a 
gente vai fazer medicina, mas, é aprendi muitas coisas 
com o Pirado, muitas vezes lá fora, você dá um bom dia 
pra alguém, às pessoas mal te respondem, aqui dentro 
não, aqui dentro eu senti o que é família, então eu fico 
muito feliz por isso, agradeço também por ela ter me 
convidado pra fazer parte dessa entrevista no caso. 

quando eu saí do Pirado, comecei a fazer faculdade. 

 

9. P17. [...] meu grande sonho sempre foi fazer medicina, e 
no Brasil, como todos sabem, é um pouco restrito medicina, 
é um curso muito restrito, tem vários cursos que você pode 
fazer, medicina não, medicina é integral, então a 
orientadora do estágio falou que eu poderia fazer medicina 
fora do país, Bolívia, Argentina [...] A gente terminando o 
curso, a gente vai fazer medicina. 

 

 

 

 

● As contribuições do projeto 
Pirado para a inserção dos 
participantes na educação 
formal. 

 

7. P18. Eu sempre fui um cara assim muito sonhador, 
mas eu num, eu num trabalhava pra isso né, eu vivia 
um dia após o outro, e eu não tinha essa noção né, eu, 
a, quando surgir à oportunidade eu vou, eu só falava eu 
tenho esse sonho, eu tenho esse sonho. O Pirado, ele, 
ele me fez pensar de, de uma forma completamente 
diferente né, de você não pensava como um sonho né, 
a, o sonho é algo que, o meu sonho hoje é ver um 

10. P18 [...] o Pirado me fez sentar, acalmar, refletir [...] a 
primeira coisa que eu tenho que fazer é terminar meu 
ensino médio [...]eu vou prestar o ENEM [...] eu tomei gosto 
por certos conhecimentos, por certas áreas que eu gosto [...] 
o meu plano agora é me formar no ensino médio [...]  fazer 
um concurso público [...] investir na minha carreira 
profissional.  

● As contribuições do projeto 
Pirado para a inserção dos 
participantes na educação 
formal 
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mundo onde as pessoas se amam que não tenha 
pobreza, mas é uma coisa que não depende só de mim, 
o resto eu posso conquistar né, eu posso trabalhar pra 
isso. Essa realidade do trabalho com o estudo é 
complicado, porque você acorda cedo né, todo mundo 
aqui acredito que é assim, acorda cedo, vai trabalhar 
né, passa o dia inteiro fora, estuda né, e volta pra casa, 
sai de casa as cinco, volta as uma, meia-noite né, 
normalmente é esse horário a rotina. Eu no caso, eu 
acabei bobeando um pouco, porque eu ainda falto né, 
curso, to terminando o ensino médio, to no terceiro 
ano, mas eu vou me formar. O Pirado, essa situação já 
foi importante, porque talvez eu teria largado né, eu 
tenho um sonho de, eu quero ser lutador profissional 
né, teoricamente minha faculdade é o Judô que eu faço 
é o Muay-thai, é o Jiu Jitsu né, essa seria minha 
faculdade, porém, eu não posso, eu não tenho uma 
formação, é eu não posso ter um conhecimento porque 
é são coisas que você vai levar pra sua vida inteira né, 
e, por exemplo, o Pirado me fez sentar, acalmar, refletir 
porque pensar agora nos estudos vão mexer 100% 
nisso, mas não é assim que a banda toca né, eu 
procurei acalmar um pouco, refletir, eu falei, a, a 
primeira coisa que eu tenho que fazer é terminar meu 
ensino médio, é, mesmo fazendo a luta, eu vou prestar 
o ENEM porque eu gosto, eu tomei gosto por certos 
conhecimentos, por certas áreas que eu gosto muito e 
eu acredito muito numa bolsa integral, num Pro Uni, 
num Sisu, que o Pro Uni, meu irmão ele conseguiu um 
agora né, ele fez o Pirado também, conseguiu, hoje, até 
os materiais dele, ele num tem, ele num tem custo né, 

 

 

11. P18. Eu penso em fazer cursos, mas são coisas pra 
conhecimento próprio [...] apesar de eu não ser muito bom 
comunicador, [...] eu gosto dessa, dessa área da 
comunicação 

 

 

 

 

 

 

 

 

● As contribuições do projeto 
Pirado para a inserção dos 
participantes na educação 
não formal 



 

 
 

UNIDADE DE CONTEXTO UNIDADE DE REGISTRO CATEGORIA 

e, ter sempre esse segundo plano, porque o meu plano 
agora é me formar no ensino médio, fazer um concurso 
público né, ter um direito financeiro e investir na minha 
carreira profissional. Eu penso em fazer cursos, mas são 
coisas pra conhecimento próprio né, claro porque eu 
sempre gostei dessa área de, apesar de eu não ser 
muito bom comunicador, eu sempre, eu era muito 
tímido né, e aí, eu gosto dessa, dessa área da 
comunicação né, e aí, é complicado falar, você acaba se 
perdendo. 

8. P19. Eu conheci o projeto através do L., até que 
quando eu vim no primeiro dia, tinha que falar o nome 
e como você conheceu, aí, levantou umas dez pessoas, 
eu vim com o Léo, meu primo, não sei o quê, aí foi. É, 
no primeiro dia, eu vim só pra não lavar a louça, 
acordei cedo, a semana toda, chega final de semana,  
de sábado, até arrumar a casa toda, pra vim, tá de boa, 
aí minha avó falou vai lavar a louça, você vai pro curso, 
então eu falei eu vou junto, ficar lavando louça nada, aí 
eu vim só pra não lavar a louça. Aí, depois, conhecendo 
o curso, fui me interessando, e que nem ele falou aqui, 
ajudou na escola, pra mim também, e no primeiro 
bimestre na escola, eu tinha tirado tudo vermelha, aí, 
eu ia pra escola pra fazer o quê? Nada. Ficava tacando 
giz, brincava, essas coisas, aí eu falava, a, tudo 
vermelha, eu não ia mais pra escola, aí eu comecei 
fazer o projeto, e todo mundo, os alunos do curso mais 
velhos, os professores, ficavam falando o que isso 
podia significar no futuro, você precisa ter uma base, 
eu falei, a, se eu saí da escola, como é que eu no futuro 

12. P19 conhecendo o curso, fui me interessando, [...] 
ajudou na escola, [...], eu comecei fazer o projeto, e todo 
mundo, [...] ficavam falando o que isso podia significar no 
futuro, [...] depois que eu terminei já fiz outros cursos, vou 
terminar o ensino médio também agora, [...] ano que vem . 
[...]  vou começar a fazer o Senai, e o projeto me ajudou 
nisso tudo. 

● As contribuições do projeto 
Pirado para a inserção dos 
participantes na educação 
formal. 
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vou querer uma coisa melhor, aí, comecei a pegar 
interesse, depois que eu terminei já fiz outros cursos, 
vou terminar o ensino médio também agora, não, ano 
que vem, e to, vou começar a fazer o Senai, e o projeto 
me ajudou nisso tudo. 

9. P17. [...] É a gente faz as oportunidades, então, é 
como se fosse um espelho, eu olho pra vocês, [...] eu 
era muito preguiçoso frente ao estudo, eu mudei 
completamente isso demais, eu tenho vontade de 
estudar, por exemplo, quando eu tava fazendo 
faculdade ano passado, ficava todo feliz na hora que 
chegava na faculdade, tal, nos dias de hoje até falo com 
minha namorada, eu posso estar estudando, ano que 
vem voltar a estudar, fazer outras pós, e a gente pode 
ta estudando até juntos né, que é interessante 
também. Então assim, é como você diz referente ao 
profissional, ao Pirado, o que aconteceu, eu trabalhava 
na SPDM, eu tive algumas aulas, e assim, eu fiz um 
propósito pra mim mesmo, em três meses eu mudei de 
cargo, eu peguei às técnicas e às teorias do Pirado e 
coloquei em prática  em três meses eu mudei de cargo, 
então, realmente se você ir com calma, você vai 
conseguir o seu objetivo. Essas histórias assim que as 
vezes quando eu to deitado eu lembro, é muito legal. 

13. 96. P17 [...] É a gente faz as oportunidades, então, é 
como se fosse um espelho, eu olho pra vocês, [...] eu era 
muito preguiçoso frente ao estudo, eu mudei 
completamente [...] eu tenho vontade de estudar, por 
exemplo, quando eu tava fazendo faculdade ano passado, 
ficava todo feliz na hora que chegava na faculdade. 

 

 

 

● As contribuições do projeto 
Pirado para a inserção dos 
participantes na educação 
formal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

Núcleo temático 2 - As contribuições do projeto Pirado com relação ao desenvolvimento pessoal. 

 

Categorias:  

● Influência do projeto Pirado na motivação dos participantes para permanência no curso. 

● Contribuição do projeto Pirado no aprimoramento da relação interpessoal dos participantes. 

● Contribuição do projeto Pirado na mudança comportamental dos participantes. 

 

UNIDADE DE CONTEXTO UNIDADE DE REGISTRO CATEGORIA 

1. P1. Eu já estava trabalhando, mas eu vim mesmo 
assim, fui convidado, aí, o que eu encontrei aqui foi 
muito mais que crescimento, crescimento em forma de 
trabalho sabe, eu encontrei crescimento pessoal, a, é 
que eu melhorei muito como pessoa, encontrei pessoas 
que estão dispostas a te ajudar nisso, pessoas 

1. P1. Eu já estava trabalhando. Fui convidado. O que eu 
encontrei aqui foi crescimento em forma de trabalho. 

 

● Contribuição do projeto 
Pirado na mudança 
comportamental dos 
participantes 

2.P2. é capaz, e eu percebi isso aqui, e você saber que 
você tem força, sabe,  eu lembro que a cada aula a 
gente  tava assim construindo, tipo, eu tava me 
construindo, por mais que eu já soubesse um pouco 
sobre mim, eu percebi que talvez não soubesse tanto 
assim ao mesmo tempo, foi uma forma de me 
conhecer, de me sentir mais confiante 

2. é você perceber o quanto você é capaz, e eu percebi isso 
aqui, e você saber que você tem força, eu lembro que a 
cada aula [...] eu tava me construindo, por mais que eu 
já soubesse um pouco sobre mim, eu percebi que talvez 
não soubesse tanto assim [...] foi uma forma de me 
conhecer, de me sentir mais confiante. 

● Contribuição do projeto 
Pirado na mudança 
comportamental dos 
participantes 

3.P2. Eu comecei a procurar emprego depois que eu fiz 
o Projeto em 2013, então eu terminei o ensino médio, 

3. Eu comecei a procurar emprego depois que eu fiz o 
Projeto em 2013 

● Influência do projeto 
Pirado na motivação dos 
participantes para 
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aí eu comecei a fazer cursinho,  permanência no curso. 

4.P3. Eu queria também melhorar  minha autoestima 
acadêmica porque eu entrei com 16 pra 17 anos, então 
já tinha desistido de dois cursos um de inglês e um de 
espanhol, então eu ficava naquela, poxa, eu já desisti 
de duas coisas, e eu cheguei aqui eles falaram, meu, é 
normal vocês desistirem, só que assim, continuem, vai 
ser bom pra vocês, vai enriquecer, e quando eles me 
disseram que eu era normal, só falou assim, tipo, a 
agora vai ser diferente, não sou eu quem to errada, é 
só um tempo, e aí eu fiz 

4. P3. Eu queria [...] melhorar minha autoestima acadêmica 
porque eu entrei com 16 pra 17 anos, então já tinha 
desistido de dois cursos um de inglês e um de espanhol, 
[...] eu cheguei aqui eles falaram, [...] é normal vocês 
desistirem, [...] continuem, vai ser bom pra vocês, vai 
enriquecer, e quando eles me disseram que eu era 
normal. 

 

 

● Contribuição do projeto 
Pirado na mudança 
comportamental dos 
participantes 

5. P4. Após o curso que eu fiz aqui no Pirado, eu 
consegui ter mais confiança em mim, porque eu não 
tinha isso, eu consegui também trabalhar em equipe, 
uma coisa que eu tinha muito problema, consegui, sabe 
adquirir mais conhecimento tanto no trabalho quanto 
no pessoal, o Pirado me ensinou a não desistir nunca 
com a frase que sempre vai, nunca deve deixar de ser 
dita, eu posso, eu consigo, é, fiz provas, não passei na 
maioria, é e, mas eu não desisto tipo, minha mãe 
também tá sempre do meu lado que está sempre lá 
buscando coisas pra mim também e eu vou atrás, tenho 
que ir também, não desistir  nunca, e esse equilíbrio é 
do Pirado porque é o Pirado é.. foi um projeto que 
sempre foi muito funcional, tipo eu sempre levo em 
consideração por dentro, é isso. 

5. P4. Após o [...] Pirado, eu consegui ter mais confiança 
em mim, porque eu não tinha isso, eu consegui também 
trabalhar em equipe, uma coisa que eu tinha muito 
problema, consegui [...] adquirir mais conhecimento 
tanto no trabalho quanto no pessoal, o Pirado me 
ensinou a não desistir nunca. 
 

● Influência do projeto Pirado 
na motivação dos 
participantes para 
permanência no curso. 
 

6.P4.Depois do curso eu me vejo como um vitorioso 
porque no começo eu era muito tímido, eu não falava 

6. Depois do curso eu me vejo como um vitorioso porque 
no começo eu era muito tímido, eu não falava com 

● Contribuição do projeto 
Pirado na mudança 
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com quase ninguém  eu era muito no meu mundo, 
agora eu já tenho mais vontade de querer mais, mais 
vontade de adquirir mais conhecimentos, estudar 
graças ao Pirado. As palestras que tinham aqui tanto 
é... de motivação quanto pro trabalho eu levei em 
consideração todas, porque todas estão me ajudando. 
Hoje com certeza eu lembro de várias palestras que me 
ajudaram até agora. 

quase ninguém [...] agora eu já tenho mais vontade de 
[...] adquirir mais conhecimentos, estudar graças ao 
Pirado. 
 

comportamental dos 
participantes 

 

 

7.P2. Eu vou fazer dois complementos, tipo, com 
relação às amizades que você faz aqui não só entre os 
alunos, mas com os professores mesmo, com a Y é 
absurdo assim, é um carinho não tem nem como 
explicar assim, tipo eu chegava em casa muito feliz 
sabe era, é muito legal, eu acho também pela o curso 
dá oportunidades  a pessoas que nem à A. comentou 
de baixa renda sabe, acho que pelo local, ele trás 
pessoas que talvez não têm essa autoestima com 
relação ao pessoal e também o profissional, e eu acho 
que é importante pra região, acho que as pessoas de 
baixa renda elas precisam de projetos gratuitos que 
auxiliam nisso porque se não fica.. a desigualdade se 
mantém, eu acho que é isso. 

7. P2. Eu vou fazer dois complementos, [...] com relação às 
amizades que você faz aqui não só entre os alunos, mas 
com os professores mesmo, [...] eu chegava em casa 
muito feliz sabe [...] eu acho também [...] o curso dá 
oportunidades.  
 

● Influência do projeto Pirado 
na motivação dos 
participantes para 
permanência no curso. 
 

8. P5. É, eu também não tenho assim, críticas, eu acho 
que foi assim muito bom as propostas sabe é assim é, 
mesmo eu já está mais assim amadurecida né, é vi 
assim que os adolescentes né eles tinham se 
disciplinaram muito bem sabe, eles procuraram assim 
nas palestras nas atividades que eram elaboradas aqui, 
assim muitas coisas boas né, tinha assim muita vontade 

8. P5. [...]foi assim muito bom as propostas [...]mesmo eu 
já [...] mais [...] amadurecida [...] vi assim que os 
adolescentes [...]  se disciplinaram muito bem [...] eles 
procuraram [...] nas palestras nas atividades que eram 
elaboradas aqui, [...] tinha assim muita vontade de 
aprender [...]  foi rico né. 

● Influência do projeto Pirado 
na motivação dos 
participantes para 
permanência no curso. 
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de aprender, de buscar também assim né, então assim 
é foi muito grande assim a ... o que a gente aprendeu, 
foi rico né. 

 

9. P1. Se eu não tivesse aprendido aqui , como lidar 
com as pessoas, eu acho que eu não conseguiria ter 
feito tudo que eu fiz, porque todo dia você acorda 
cedo, você pega ... eu pegava três ônibus pra chegar no 
trabalho aí tinha um monte de gente lá que ligava o dia 
inteiro, eu era do setor de T.I. né, aí P1 o computador 
parou, vem aqui vê, aí eu ia, aí não era nada que eu 
podia fazer no momento porque aquele problema não 
era, mas como assim, você tem que arrumar, é você 
que tá aqui pra fazer isso. E é isso sabe às vezes você 
tem que lidar com a pressão tem que, que ah... não 
tentar descarregar em cima dos outros, porque 
ninguém tem culpa do que você tá passando, e às vezes 
a gente não faz isso sabe, às vezes a gente chega em 
casa estressado do trabalho e aí chega chutando todo 
mundo, é destruindo coisas e, eu tentava não fazer 
isso, e foi algo que eu aprendi a fazer aqui, acho que 
observar as pessoas e definir tudo o que eu quis fazer 
até agora. 

9. P1. Se eu não tivesse aprendido aqui, como lidar com as 
pessoas, eu acho que eu não conseguiria ter feito tudo 
que eu fiz,[...]  

 

 

10. [...] Às vezes você tem que lidar com a pressão tem que, 
[...] e às vezes a gente não faz isso sabe, às vezes a gente 
chega em casa estressado do trabalho e aí chega 
chutando todo mundo [...]  e eu tentava não fazer isso, e 
foi algo que eu aprendi a fazer aqui [...]observar as 
pessoas e definir tudo o que eu quis fazer até agora.. 
 

● Contribuição do projeto 
Pirado na mudança 
comportamental dos 
participantes 

 

● Contribuição do projeto 
Pirado na mudança 
comportamental dos 
participantes 

10. P6. [...]a gente sai daqui preparado, pelo menos pra 
mim o projeto Pirado, eu saí daqui preparada pra 
encarar qualquer coisa, eu posso dizer, que eu passei 
por muita coisa durante. 

11. [...] a gente tem que lidar com essa pressão e não é fácil 
[...] você agir sobre as diversidades e a gente sai daqui 
preparado, pelo menos pra mim o projeto Pirado, eu saí 
daqui preparada pra encarar qualquer coisa. 

● Contribuição do projeto 
Pirado na mudança 
comportamental dos 
participantes 

11. P4. Pra mim foi a motivação, motivação te mantém 
em pé qualquer momento, não desisti do meu  sonho, 

12. Pra mim foi a motivação, motivação te mantém em pé 
qualquer momento, não desisti do meu  sonho [...], o 

● Influência do projeto Pirado 
na motivação dos 
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não desisti das minhas, de nada, o Pirado me ensinou 
isso por todas as palestras, em todas aulas, todos os 
sábados eu pensava, poxa acordar cedo, acordar cedo 
não acredito, acordar cedo pra ver palestra não 
acredito, mas depois eu vi que valeu a pena, eu sou 
jovem, tipo ... eu sou preguiço, mas eu admito, mas o 
curso em si me deu vontade não desisti nunca, isso pra 
mim foi incrível, uma sensação ótima de sabe, de nunca 
desistir dos seu sonhos.   

Pirado me ensinou isso por todas as palestras, em todas 
aulas, todos os sábados eu pensava, poxa [...] acordar 
cedo pra ver palestra não acredito, mas depois eu vi que 
valeu a pena, [...] o curso em si me deu vontade não 
desisti nunca, isso pra mim foi incrível, uma sensação 
ótima de sabe, de nunca desistir dos seu sonhos.   
 

participantes para 
permanência no curso. 

12. P6. A relação como as pessoas evoluíram com 
decorrer do curso, a gente percebia que as pessoas 
falavam diferentes, se comportavam diferentes, se 
portavam diferente, e assim quando concluíram a 
gente percebia que aquela pessoa foi contemplada com 
o conhecimento, que realmente e identificou. 

13. Como as pessoas evoluíram com decorrer do curso, a 
gente percebia que as pessoas falavam diferentes, se 
comportavam diferentes, se portavam diferente, e assim 
quando concluíram a gente percebia que aquela pessoa 
foi contemplada com o conhecimento, que realmente e 
identificou. 

● Contribuição do projeto 
Pirado na mudança 
comportamental dos 
participantes 

13.P5. No primeiro dia de aula tinham pessoas que não 
sabiam nem como entrar na sala, nem sentar, chegava 
lá entrava e empurrava, depois já se tornou uma 
família, é foi uma família, a gente chegava podia ser 
quem for, vinha abraçava, tinha carinho, se um tava 
triste, ia lá fazia um agrado, então foi assim, foi muito 
bom 

14. P5. No primeiro dia de aula tinham pessoas que não 
sabiam nem como entrar na sala, nem sentar, chegava lá 
entrava e empurrava depois já se tornou uma família [...]  
a gente chegava podia ser quem for, vinha abraçava, 
tinha carinho, se um tava triste, ia lá fazia um agrado, 
então foi assim, foi muito bom. 

● Contribuição do projeto 
Pirado na mudança 
comportamental dos 
participantes 

14. P2. Na nossa turma acho que o que me marcou 
mais foi a X, foi uma aluna que tipo ela chegou e falava 
assim baixinho sabe .... nem levantava a voz pra falar, 
meu .... no final do curso ela falava bem, foi uma 
mudança assim incrível né, encontrei ela recentemente 
na universidade ela faz trabalho de modelo, e assim foi 

15. Na nossa turma acho que o que me marcou mais [...], foi 
uma aluna [...] falava assim baixinho sabe .... nem 
levantava a voz pra falar, [...] no final do curso ela falava 
bem, foi uma mudança assim incrível [...] foi uma 
mudança assim absurda. 
 

● Contribuição do projeto 
Pirado na mudança 
comportamental dos 
participantes 
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uma mudança assim absurda, que é difícil a gente falar 
da gente né, é difícil a gente observar nossas 
mudanças, mais fácil ver no outro. 

15. P5. A X é assim era bem rebelde né, a mãe também 
acompanha fazia o curso junto, mas a X não sabia 
conversar, então tudo ela era revoltada né, tudo o que 
falava ela já, então ela ficava mais fora da sala nos 
primeiros dias do que dentro da sala, aí depois né, ela 
conseguiu ficar dentro da sala, o dia que ela sentou e 
ficou dentro da sala, foi assim, acho que todo mundo 
ficou (suspirando), aí ela foi se modificando, ela era 
muito rebelde, tudo que falava ela respondia, a mãe 
dela olhava pra ela perto da gente ela já respondia. 

16. P5. A X é [...] era bem rebelde [...] a mãe também 
acompanha fazia o curso junto, mas a X não sabia 
conversar, [...] ela era revoltada [...] ela ficava mais fora 
da sala nos primeiros dias do que dentro da sala, [...] o 
dia que ela sentou e ficou dentro da sala, acho que todo 
mundo ficou (suspirando), aí ela foi se modificando, ela 
era muito rebelde, tudo que falava ela respondia. 
 

● Contribuição do projeto 
Pirado na mudança 
comportamental dos 
participantes 

16.P4. A pessoa que me chamou muito atenção na 
minha turma foi o A, o A ele tem uma certa dificuldade 
visual, é de se enturmar, mas achei incrível do começo 
do curso até o final ele cresceu muito, eu e ele  
conversava também ele ficava sempre com o Z 
também, o Z é outra pessoa que eu sinto saudades, 
mas, assim, o Y sabe ,ele,  quando eu via ele do começo 
pro final, eu falei nossa ... olha o que o Pirado fez, eu 
falei nossa, é uma diferença incrível o que eu vi.  

17. P4. A pessoa que me chamou muito atenção na minha 
turma foi o A, o A ele tem uma certa dificuldade visual, é 
de se enturmar, mas achei incrível do começo do curso 
até o final ele cresceu muito [...]  quando eu via ele do 
começo pro final, eu falei nossa ... olha o que o Pirado 
fez, eu falei nossa, é uma diferença incrível o que eu vi. 

● Contribuição do projeto 
Pirado na mudança 
comportamental dos 
participantes  
 

17.P4. Uma pessoa com mais confiança que não se 
deve deixar levar pelos outros, não deve depender de 
ninguém que ele consegue fazer isso, mesmo com uma 
certa dificuldade ele consegue ser ele mesmo, isso é 
uma coisa que eu levo nossa, é muito, muito 
gratificante pra mim porque o meu negócio é 

18. Uma pessoa com mais confiança que [...] não deve 
depender de ninguém que ele consegue fazer isso, 
mesmo com uma certa dificuldade ele consegue ser ele 
mesmo, isso é uma coisa que eu levo [...] é muito[...] 
gratificante pra mim porque o meu negócio é motivação 
entendeu, área profissional pra mim vem depois, do que 

● Influência do projeto Pirado 
na motivação dos 
participantes para 
permanência no curso. 
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motivação entendeu, área profissional pra mim vem 
depois, do que a vida pessoal, e ele do jeito que ele era 
no começo no final ele mudou demais, o modo de 
superação dele, e isso me deixou, sério, sem palavras. 

a vida pessoal, e ele do jeito que ele era no começo no 
final ele mudou demais, o modo de superação dele, e 
isso me deixou, [...], sem palavras. 

18. P3. Bom, o que ficou marcado pra mim também foi 
o café o que eu achava interessante é que não tinha 
aquele negócio cada um traz o seu e você come o que 
você trouxe, não a gente dividia tudo, a gente montava 
a mesa, agente tinha que trazer e era isso, e era de 
todo mundo, não tinha isso um meu, as vezes a pessoa 
não tinha dinheiro pra trazer, mas mesmo assim ela 
comia sabe, sem distinção nenhuma, isso que é 
interessante também esse lado da empatia de se por 
no lugar do outro né. 

19. P3. Bom, o que ficou marcado pra mim também foi o 
café o que eu achava interessante é que não tinha 
aquele negócio cada um traz o seu e você come o que 
você trouxe, não, a gente dividia tudo, a gente montava 
a mesa, a gente tinha que trazer e era isso, e era de todo 
mundo, [...] sem distinção nenhuma, isso que é 
interessante também esse lado da empatia de se por no 
lugar do outro né. 
 

● Contribuição do projeto 
Pirado na mudança 
comportamental dos 
participantes 

19. P4. É sobre o lanche, no começo quando falavam 
que todo sábado tinha que trazer um lanche, eu e 
minha mãe olhamos um pro outro assim, mas, cara, 
ninguém vai trazer lanche, vai todo mundo comer o 
nosso , só que funcionou de verdade, todo mundo 
trazia e compartilhava de verdade, eu pensei que cada 
um ia comer alguma coisa que trouxe, e não do outro, 
o outro não interessa, mas foi de verdade, 
compartilhamos, rindo, a gente dava muita risada, ia lá 
fora, ficava no sol porque a sala era gelado, mas sério, a 
união que a gente tinha era muito forte. 

20. P4. É sobre o lanche, no começo quando falavam que 
todo sábado tinha que trazer um lanche, eu e minha 
mãe olhamos um pro outro assim, mas, cara, ninguém 
vai trazer lanche, vai todo mundo comer o nosso, só que 
funcionou de verdade, todo mundo trazia e 
compartilhava de verdade, eu pensei que cada um ia 
comer alguma coisa que trouxe, e não do outro, o outro 
não interessa, mas foi de verdade, compartilhamos, 
rindo, a gente dava muita risada, ia lá fora, ficava no sol 
porque a sala era gelado, mas sério, a união que a gente 
tinha era muito forte. 

● Contribuição do projeto 
Pirado no aprimoramento da 
relação interpessoal dos 
participantes. 

20. P4. Pois é, muitas vezes a P separava eu da minha 
mãe, aí eu sentava lá atrás aí daqui a pouco ela falava, 
você vai sentar aqui na frente hoje, eu fala, mas P .... 

21. P4. Muitas vezes a P separava eu da minha mãe, aí eu 
sentava lá atrás aí daqui a pouco ela falava, você vai 
sentar aqui na frente hoje [...] isso foi bom porque eu 

● Contribuição do projeto 
Pirado no aprimoramento da 
relação interpessoal dos 
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não, você vai sentar aqui na frente hoje, não reclama 
vem ... e tipo isso foi bom porque eu conheci  várias 
pessoas de verdade legais, tinha a X, tinha a P, nossa 
tinha várias pessoas. Eu não tinha ciúmes porque a 
minha mãe só ficava mais com os adolescentes. 

conheci várias pessoas de verdade. 
 

participantes. 

21. P2.  eu achei legal também a diferença da idade 
entre as pessoas porque conforme iam acontecendo as 
dinâmicas, ia rotacionando, a gente ia conhecendo 
pessoas mais velhas e tinha uma experiência muito 
legal sabe. 

22. Eu achei legal também a diferença da idade entre as 
pessoas porque conforme iam acontecendo as 
dinâmicas, ia rotacionando, a gente ia conhecendo 
pessoas mais velhas e tinha uma experiência muito legal. 

● Contribuição do projeto 
Pirado no aprimoramento da 
relação interpessoal dos 
participantes. 

22. P6.  É... os instrutores faziam isso para ver aquela 
interação social, pra ver como a gente ia agir naquela 
interação social e assim eles avaliavam e na maioria das 
vezes ia tudo muito bem nos grupos de TCC 

23. P6. Os instrutores faziam isso para ver aquela interação 
social, pra ver como a gente ia agir naquela interação 
social. [...] e assim eles avaliavam e na maioria das vezes 
ia tudo muito bem nos grupos de TCC 

● Contribuição do projeto 
Pirado no aprimoramento da 
relação interpessoal dos 
participantes. 

23. P7. O meu era sobre empregabilidade, o mais 
interessante é que a gente aprendeu a ter foco, um 
pouco mais de confiança um no outro, porque o meu 
grupo  é um pessoal um pouco mais velho, todos 
trabalhavam e tinha duas meninas que até estudavam, 
aí teve que, até o tempo do sábado era meio curto, é 
conseguimos aprender a ter o foco, ter confiança um 
no outro pra conseguir ta fazendo um bom trabalho. 

24. P7. O meu era sobre empregabilidade, o mais 
interessante é que a gente aprendeu a ter foco, um 
pouco mais de confiança um no outro, porque o meu 
grupo  é um pessoal um pouco mais velho, todos 
trabalhavam e tinha duas meninas que até estudavam, 
aí teve que, até o tempo do sábado era meio curto, é 
conseguimos aprender a ter o foco, ter confiança um no 
outro pra conseguir ta fazendo um bom trabalho.  
 

● Contribuição do projeto 
Pirado na mudança 
comportamental dos 
participantes 

24. P9. Bom, eu também conheci o Pirado através de 
um anúncio no jornal de bairro, o que me chamou a 
atenção foi o Marketing pessoal e treinar a entrevista 
de emprego. Numa entrevista de emprego vender o 

25. [...] o Pirado colaborou muito comigo, porque eu estava 
numa fase muito fechada, muito voltada pra mim,. Aí, 
depois do Pirado não, melhorou meu relacionamento 
com todos, colaborou muito até com outras coisas. 

● Contribuição do projeto 
Pirado no aprimoramento da 
relação interpessoal dos 
participantes. 
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peixe é muito difícil. Eu, inicialmente pensei que 
poderia escolher as aulas, me falaram que não, enfim, o 
Pirado colaborou muito comigo, porque eu estava 
numa fase muito fechada, muito voltada pra mim, 
então, eu chegava, sentava, não falava, que é meu 
estado normal. Aí, depois do Pirado não, melhorou 
meu relacionamento com todos, e acabei sendo 
chamada para comissão de formatura com pela Y., e à 
Y. falou pra mim, eu quero que você cuide só da parte 
financeira, mas, acabou dando tudo certo, nunca 
participei assim de uma formatura, todas as minhas 
outras formaturas anteriores eu fugia, não queria, e à 
Y. conseguiu me colocar na formatura e organizar um 
evento, pra mim, colaborou muito até com outras 
coisas. 

25. P10. Eu comecei o Pirado através da minha esposa, 
a L, eu já conhecia por cima, 2005 né, que ela fez a 
primeira vez, ai eu ela veio pra fazer em 2015, ela me 
chamou pra vim pra fazer junto com ela de novo, ela 
veio no primeiro dia, me chamou, eu não vim, no 
segundo dia veio me chamou de novo, eu não vim, ela 
pegou até comentou do S, falou assim, lá tem um rapaz 
lá que nem se apresentou na aula, ela pegou e falou 
assim, você vai lá, você não precisa se apresentar, vai 
lá, se você gostar, você fica se não, se você não gostar, 
não vai mais, aí, no terceiro sábado eu vim. Aí, eu falei 
assim, vou lá conhecer viu, cheguei aqui e, só foi eu 
chegar, e já gostei já do que eu vi, aí eu continuei 
ficando, ficando, hoje na minha firma aonde eu 
trabalho, os pessoal até fala que eu mudei o jeito de 

26. P10. Hoje na minha firma aonde eu trabalho, o pessoal 
até fala que eu mudei o jeito de falar, o jeito de tratar as 
pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

● Contribuição do projeto 
Pirado na mudança 
comportamental dos 
participantes. 
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falar, o jeito de tratar as pessoas, e eu gostei tanto 
daqui, que hoje eu sou um colaborador, eu faço aqui 
agora todo sábado também, eu pretendo tá todos os 
sábados, eu pra mim é igual à Ângela falou o dia mais 
feliz é o dia de sábado, eu fico ansioso pra chegar logo 
sábado pra mim vim pra cá. E é isso aí. 

 

27. Eu gostei tanto daqui, que hoje eu sou um colaborador, 
eu faço aqui agora todo sábado [...] eu pretendo tá 
todos os sábados 
 

 

 

● Influência do projeto Pirado 
na motivação dos 
participantes para 
permanência no curso. 

26. P11. Eu tava procurando emprego, com o jornal 
procurando emprego, não achava nada, aí achei o 
anúncio né do Pirado, aí eu falei, eu vou lá né, ver o que 
é, aí vim também, e também como foi falado, tinha 
muito adolescente né, mas mesmo assim eu falei 
vamos ver o que que dá, e foi muito bom pra mim, eu 
sou bastante tímida também né, continuo, mas assim, 
me ajudou muito né, principalmente nas entrevistas 
que eu fui fazer né de mim, mim, assim, acho que o 
ponto chave é a motivação que dá né pra gente, 
porque você tá naquela né, situação de vai num lugar 
não consegue, vai no outro não consegue, você acaba 
né, vai te deixando meio cabeça baixa né, na hora de 
você enfrentar, você já tá né, então assim, a motivação 
é o que te dá pra você encarar e ver que você consegue 
também sabe, que dá, que você pode né, que te 
levante, te empurra. Tá todo sábado aqui com as 
pessoas e os jovens te ensina, os mais velhos te 
ensinam, uns ensinam os outros, um levanta o outro e 
foi assim, nossa ....  muito bom mesmo, valeu a 
experiência, aí depois cada um vai pro seu lado né, mas 
mesmo assim fica coisas que agente não vai esquecer 

28. P11. Foi muito bom pra mim, eu sou bastante tímida [...] 
continuo, mas [...]  me ajudou muito [...] principalmente 
nas entrevistas que eu fui fazer [...]  o ponto chave é a 
motivação que dá [...] pra gente, porque você tá naquela 
[...]  situação de vai num lugar não consegue, vai no 
outro não consegue, [...]  vai te deixando meio cabeça 
baixa [...] a motivação é o que te dá pra você encarar e 
ver que você consegue [...]  que te levante, te empurra. 
Tá todo sábado aqui com as pessoas e os jovens te 
ensina, os mais velhos te ensinam, uns ensinam os 
outros, um levanta o outro e foi assim, nossa ....  muito 
bom mesmo, valeu a experiência. 
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nunca, vai levar pro resto da vida, e é isso. 

27. P12. Eu conheci o Pirado através da escola, que foi 
anunciado na sala de aula, daí eu conversei com meus 
amigos, vamos vai, pelo menos pra zuar dia de sábado 
quem sabe, daí, como a gente só se encontrava na 
escola, aí, falamos, a, vamos ver como é que é, daí eu 
comentei coma minha mãe, daí, vim no primeiro dia, 
meus amigos também vieram. E quando eu cheguei 
aqui, no primeiro momento, eu tive a sensação de que 
era totalmente ao contrário do que eu vim buscar, e 
isso me tocou, poxa, não vim aqui pra zuar, vim buscar 
uma coisa melhor pra mim, onde eu vi como se fosse 
um, um despertador pra minha vida, tipo, o que eu vou 
crescer 

29. P12. [...]vim buscar uma coisa melhor pra mim, onde eu 
vi como se fosse um despertador pra minha vida, tipo, 
[...] eu vou crescer, [...] minha mãe falou chama seus 
primos, se você gostou, se é uma coisa boa, vamos 
chamar  todo mundo, eu, eu chamei, muitos deles 
vieram, eu trouxe aqui no segundo dia, minha irmã 
também. É aquela coisa né, primeiro vieram na bagunça, 
só que aos poucos, foram mudando seu jeito, e isso me 
fez perceber que eu tinha capacidade de buscar algo 
melhor pra mim. 
 

● Influência do projeto Pirado 
na motivação dos 
participantes para 
permanência no curso. 

28.P13. Fiz o Pirado, entrei no mercado de trabalho, 
permaneci por 10 anos na área comercial, gosto, me 
identifico, mas, isso acabou adiando os meus planos, 
meus sonhos, eu sempre deixava pra depois porque eu 
era jovem, a, depois eu vejo, ainda não sei,  não dá 
tempo, trabalhava final de semana, e eu fui obrigada a 
sair da minha zona de conforto né, a empresa que eu 
tava trabalhando fechou por causa dessas obras do 
metrô, eu tava de aviso, caí na rua, me machuquei, caí, 
caí sentada, coisa que você olha assim e fala, caiu 
sentada, bobo, quebrei o cotovelo, tive que fazer 
cirurgia, enfim, foi um momento difícil, mas que me fez 
pensar na vida. Eu falei bom, saí da minha zona de 
conforto, não tenho mais o trabalho de antes, vou ter 
que, vou usar isso como um impulso, vou, vou estudar, 

30. P13. [...] fui pesquisar na internet curso, pesquisei sobre 
o Pirado, [...] eu optei por fazer recursos humanos que é 
uma área que eu me identifico [...] mas, o Pirado me 
impulsionou a ir além, eu não quero parar aqui, eu 
pretendo fazer psicologia na área organizacional [...]  me 
impulsionou a correr atrás porque eu posso. 
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vou mudar minha trajetória, eu tenho vontade de fazer 
um monte de coisa, e se esse foi o momento, por mais 
doloroso que tenha sido, difícil, vamos nos adaptar de 
novo. Aí, eu fui pesquisar na internet curso, pesquisei 
sobre o Pirado, mas, na intenção de fazer a inscrição da 
minha irmã mais nova, e acabou que eu falei a, vou 
fazer a minha né, não custa nada, sei que eu já fiz, mas 
já passaram 10 anos, acabou que eu fiz a minha, ela 
não fez à dela, ela não quis fazer à dela, faltou 
documento, ela falou a depois eu trago e enfim, eu fiz o 
projeto já tinha feito um semestre de biologia, 
tranquei, porque embora eu gostasse de biologia não 
dava pra minha realidade atual porque eu precisava 
conciliar com minha vida atual de dona de casa e 
profissional, aí eu falei, não, vou fazer uma outra coisa 
que eu me identifique e que dê pra correlacionar como 
trabalho, aí eu optei por fazer recursos humanos que é 
uma área que eu me identifico bastante porque eu 
sempre trabalhei com pessoas e concluí o terceiro 
semestre né, e se Deus quiser esse ano eu me formo, 
mas, o Pirado me impulsionou a ir além, eu não quero 
parar aqui, eu pretendo fazer psicologia na área 
organizacional porque eu não lido muito bem com as 
minhas emoções, sou muito emotiva, mas, é, me 
impulsionou a correr atrás porque eu posso, eu quero, 
eu consigo, por mais que financeiramente a gente 
possa dizer a eu não tenho condições financeiras, mas 
tem muita oportunidade, a oportunidade sempre é 
dada em vários locais, e é surpreendente à 
Universidade Federal dar essa oportunidade de 
capacitar de desenvolver, e hoje eu também sou 
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colaboradora e eu falo pra Y. que eu não largo mais ela, 
eu quero, é isso que eu quero é trabalhar com pessoas, 
desenvolver, e é isso. 

29. P12. É, no meu caso, eu tenho dificuldade de falar 
em público e pouco a pouco eu to quebrando esse 
paradigma né, porque em entrevistas, eu sentia 
dificuldades assim por ter dinâmica de grupo e ter que 
se expor, eu sempre ficava retraída e no final ficava 
com aquela sensação eu me anulei, eu poderia ter 
falado mais, e, e isso é uma coisa muito trabalhada, o 
trabalho em equipe porque muitas vezes por timidez as 
pessoas acham que você ta sendo individualista, mas, 
não é que você seja individualista, é uma dificuldade 
sua de chegar e opinar, por timidez, não porque você 
não tenha ideia, porque você não seja participativo, 
mas, isso são coisas que a gente vai desenvolvendo, vai 
quebrando esse tabu de achar que o outro vai te achar 
diferente, achar que você vai ser rotulado, é essas 
coisas. 

31. P12. É, no meu caso, eu tenho dificuldade de falar em 
público e pouco a pouco eu to quebrando esse 
paradigma né, porque em entrevistas, eu sentia 
dificuldades [...] por ter dinâmica de grupo e ter que se 
expor, eu sempre ficava retraída e no final ficava com 
aquela sensação eu me anulei, eu poderia ter falado 
mais, [...] é uma dificuldade sua de chegar e opinar, por 
timidez, não porque você não tenha ideia, porque você 
não seja participativo, mas, isso são coisas que a gente 
vai desenvolvendo, vai quebrando esse tabu de achar 
que o outro vai te achar diferente, achar que você vai 
ser rotulado. 
 

● Contribuição do projeto 
Pirado na mudança 
comportamental dos 
participantes  

30. P16. [...] o Pirado me ajudou bastante, até em 
relação a minha timidez, porque eu sou muito tímida, à 
Y. sabe, então pra mim é muito difícil tá aqui falando 
um pouco, mas ele me ajudou bastante em trabalhos 
escolares também, apresentei o TCC aqui, meus amigos 
de escola, gostaram, me ajudou bastante, consegui 
apresentar. 

32. P16. [...] o Pirado me ajudou bastante, até em relação a 
minha timidez, porque eu sou muito tímida, [...] então 
pra mim é muito difícil tá aqui falando um pouco [...] 
mas ele me ajudou bastante em trabalhos escolares 
também, apresentei o TCC aqui[...], me ajudou bastante, 
consegui apresentar. 

● Contribuição do projeto 
Pirado na mudança 
comportamental dos 
participantes 

31.P17. A gente terminando o curso, a gente vai fazer 
medicina, mas, é aprendi muitas coisas com o Pirado, 

33. P17 [...] aprendi muitas coisas com o Pirado, muitas 
vezes lá fora, você dá um bom dia pra alguém, às 

● Contribuição do projeto 
Pirado no aprimoramento da 
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muitas vezes lá fora, você dá um bom dia pra alguém, 
às pessoas mal te respondem, aqui dentro não, aqui 
dentro eu senti o que é família, então eu fico muito 
feliz por isso, agradeço também por ela ter me 
convidado pra fazer parte dessa entrevista no caso. 

pessoas mal te respondem, aqui dentro não, aqui dentro 
eu senti o que é família, então eu fico muito feliz por 
isso, agradeço também por [...] ter me convidado pra 
fazer parte dessa entrevista. 
 

relação interpessoal dos 
participantes. 

32. P18. O Pirado é são muitos tópicos né, é difícil você 
falar do Pirado só de uma coisa, porque vai além, vai 
bem além do emocional, vai além ele entra no pessoal, 
entrando pelas veredas do seu corpo e você não sabe 
onde ele para né porque não tem fim, é, por exemplo, 
quando a senhora pega a primeira apresentação 
falando do trabalho, eu falei do Pirado, e sem perceber, 
eu sei o que é você falar e sem querer e citar o Pirado, 
ele tentou fugir, mas mesmo assim ele citou o Pirado, 
é, é complicado, é a mesma coisa de você falar de você, 
que é difícil, mas, é, a primeira coisa que eu, a coisa que 
eu mais, que me deu a luz é que eu sempre, eu vim de 
uma família que não é de uma classe social favorável 
né, eu tenho quatro irmãos, tem um mais velho, e tem 
os três mais novos que você sempre tem que, é àquela 
rotina do brasileiro que a mãe  trabalha o pai trabalha e 
você cuida dos irmão né, claro que você aprende, no 
Pirado você aprende a ser grato por isso até porque 
tem gente que passa por situações mais difíceis ainda 
né, mas você começa olhar, você, você é moldado a 
sempre usar isso não como algo bom, mas como algo 
que você começa usar pra certas coisas e o Pirado ela 
faz muita diferença, ele mostra assim pra você que 
assim, a gente tem medo dos nossos medos, a gente 
tem medo de qual longe a gente pode chegar 

34. P18. O Pirado são muitos tópicos né, é difícil você falar 
do Pirado só de uma coisa, porque vai além, vai bem 
além do emocional, vai além ele entra no pessoal, [...]  
faz muita diferença, ele mostra [...]a gente tem medo de 
quão longe a gente pode chegar [...] a gente tem medo 
de arriscar. 

 

 

 

 

 

 

35. P18 O Pirado não só me incentivou [...] a entrar no 
mercado de trabalho, não só a buscar os estudos, ele me 
incentivou a dar um passo de cada vez [...],Em questão 
profissional, [...] o Pirado ele me incentivou a buscar [...] 
a leitura. [...]eu tinha uma realidade de conseguir tudo 
aqui no Brasil, é assim, eu amo o Brasil, mas, tem um 
mundo lá fora também [...] eu não tinha essa visão, 
nunca tive  [...] em questão de interação, em questão de 
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entendeu, a gente tem medo de arriscar, a gente tem 
medo de ir além, esse que é o nosso verdadeiro medo. 
É, falar o Pirado não só me incentivou não só a entrar 
no mercado de trabalho, não só a buscar os estudos, 
ele me incentivou a dar um passo de cada vez, é muito 
diferente, você viver sua vida, e um dia, você vai 
vivendo, até que, hoje eu vivo minha vida pensando, 
amanhã faltam dez dias, seis dias pra mim chegar em 
algum lugar, a hoje faltam noventa dias pra mim chegar 
em tal lugar. É, é complicado você, é difícil falar do 
Pirado porque ele entra muitas coisas, ele entra nos 
seus amigos, ele entra na sua família, ele entra em 
tudo. Em questão profissional, no caso, tudo o que eu 
aprendi, grande parte, o Pirado ele me incentivou a 
buscar né, à leitura, [...] eu vim uma vez na 
apresentação do ano passado, eu lembro que em toda 
apresentação eu busquei como incentivo me superar, 
quebrar o gelo, eu busquei a a chamar atenção deles, 
quebrar o gelo quando ficou muito sério, a tentei trazer 
o público comigo, e eu fiz isso, mas, eu percebi que por 
exemplo a linguagem dele foi 50% corporal e outros 
49% expressões (E AQUELE 1%? É VAGABUNDO)?, 
entendeu, e você ver isso aqui, eu não conheço ele, 
mas eu sei o quanto ele evoluiu entendeu? O Arthur, 
por exemplo, eu tive o ano inteiro aula com ele e ele 
falou mais aqui do que no ano inteiro né, e é assim, é 
uma quebra de conflitos como ela citou bem, porque é 
assim, você, você começa a ver, você começa a viver, a 
ver isso aonde você não via, você começa ver, a se 
interessar onde você não se interessava, é uma quebra 
muito grande, você vem com certas intenções e acaba 

oratória, em questão de leitura.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. P18. Eu lembro que em toda apresentação eu busquei 
como incentivo me superar, quebrar o gelo, [...]tentei 
trazer o público comigo, e eu fiz isso, mas, eu percebi 
que por exemplo a linguagem dele foi 50% corporal e 
outros 49% expressões [...]você ver isso aqui, [...]eu sei o 
quanto ele evoluiu entendeu? [...] você começa a ver, 
você começa a viver, a ver isso aonde você não via [...]a 
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saindo com outras né, é, se eu fosse citar todo mundo 
aqui, cara, não tem como é impossível, o que eu tenho 
pra dizer é que assim todo mundo, nós tentamos nos 
dias é como antes e depois de cristo os filósofos como 
antes e depois de Sócrates, e eu conto os meus dias 
como antes e depois do Pirado. 

se interessar onde você não se interessava, é uma 
quebra muito grande. 
 

participantes 

33. P20. É, eu, como sempre né, mas normalmente 
quando a pessoa é nova, mas, quando a pessoa é velha 
também a mãe dá os caminhos né, e a minha mãe 
passou na banca, comprou o jornalzinho viu lá a 
reportagem, filha, sábado você vai lá ver o curso, eu, 
mãe, mas, que curso, a, não interessa, você vai. Aí eu 
falei se liga né, mas, às vezes tem a questão da idade 
né, eu não tenho mais 14 anos, aí ela falou eu vou ligar, 
e aí foi, ligou pra Y., a minha filha, não sei o que lá, ta 
bom, eu falei eu vou. Cheguei aqui falei nossa, ta bom, 
mais uma vez minha mãe me colocando numa 
enrascada, bom, o que eu vi, foi assim revelador, 
digamos assim, eu cheguei aqui, eu sempre fui, sempre 
gostei de compartilhar avida das pessoas, tentar 
entender o mais básico, bobo que fosse o problema, ou 
uma tempestade, mas que eu compreendesse o 
próximo, eu sempre penso no próximo e acabo me 
sabotando muitas vezes, eu deixo uma mágoa pra mim, 
mas não quero magoar você, e eu vi que aqui tinha 
isso, de uma ajudar o próximo, de compartilhar e que 
da mesma forma que eu poderia me doar um pouco, de 
te dar algo, eu também poderia receber. 

37. P20. [...] eu vi que aqui tinha isso, de uma ajudar o 
próximo, de compartilhar e que da mesma forma que eu 
poderia me doar um pouco, de te dar algo, eu também 
poderia receber [...]foi melhorando essa parte de pensar 
mais no próximo de querer algo melhor pra mim. 

 

 

 

 

 

 

38. P20. [...] o Pirado me ajudou muito a fazer amizade, me 
divertir [...] eu chego, passando a semana inteira ansiosa 
pra próxima aula, próxima brincadeira, próximo assunto 
sério, próxima discussão do que há no mundo e eu fui 
levando assim, aí depois fui vendo uma coisa boa, e eu 
me sinto bem lá, eu me sinto acolhida. 
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39. P20 [...] todo sábado era um dia a mais de vida, um dia a 
menos de depressão de chorar, [...]então aquilo foi me 
levando mais pra frente, querendo uma coisa melhor né, 
[...] e ele me ajudou muito, em local de trabalho, ele me 
ajudou a desacelerar. 
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34. P20. o Pirado me abriu em tudo, quando eu fiz 
faculdade, eu tinha um grande problema, eu falo 
muito, mas não falo em público, então, a primeira 
apresentação do trabalho na faculdade, eu falei dois 
segundos, eu tipo li o título na lousa né, e só, e comecei 
a chorar, você paga, maior caro na faculdade pra chorar 
lá na frente, eu falei eu nunca vou me formar, porque 
eu vou ter que passar pelo TCC, os trabalhos, eu vou 
passar chorando a faculdade inteira, e consegui né, 
ficava sempre pegando umas aulinhas pra levar pra 
faculdade, e aqui, não tive pressão, a, você vai ter que 
falar porque senão você vai ser expulsa, qualquer coisa 
do tipo, e foi como o S. falou, cada coisa no seu tempo, 
hoje eu falo melhor assim né, falo até mais do que 
deveria, mas eu perdi a timidez, a vergonha, a trava de 
falar em público, hoje eu não tenho mais, hoje eu até 
conseguiria dar uma aula ali na sala com um monte de 
gente, lógico com as minhas limitações, mas eu acho 
que o Pirado quando eu entrei foi mais uma questão de 

40. P20.  [...] O Pirado me abriu em tudo, [...]  hoje eu falo 
melhor [...] eu perdi a timidez [...] a trava de falar em 
público, [...] eu tive apoio aqui [...], criamos uma família, 
é aquela família dos alunos né e agora dos 
colaboradores, os professores, não consigo ficar sem 
vim, mesmo que tenha que fazer outra coisa. 
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saúde, hoje eu to bem né, não to mais doente por 
causa do Pirado né, porque eu tive apoio aqui que não 
tenho na família as vezes e aqui nós temos, criamos 
uma família, é aquela família dos alunos né e agora dos 
colaboradores, os professores, não consigo ficar sem 
vim, mesmo que tenha que fazer outra coisa, que é 
como o L. falou, eu nunca encarei, vou lá pra zoar, eu 
falei, se é um curso, é pra um objetivo, eu não posso 
saber hoje o que que eu quero com ele, mas tudo na 
vida a gente tem que fazer uma forcinha pra conseguir 
então, eu fiquei, fiquei, fiquei, hoje eu sei o que eu 
quero, apesar da dificuldade, mas, a gente, pelo menos 
na minha vida nada vem fácil, então o Pirado me ajuda 
a encarar melhor, não estar tão triste e desmotivada 
né, e é isso. 

35. P17. Conversas que marcam, eu lembro que um dia 
você chegou aqui e algo que você disse que me marcou 
até hoje, você disse que não era pra gente ter paciência 
que um dia a paciência acabava, tinha que saber viver, 
isso me marcou, você disse isso pra todo mundo e isso 
me marcou demais, outras coisas também que nada é 
fácil, é tudo com muito esforço, a L. que fez Havard, 
você disse que só tinha uma calça, usava a calça a 
semana toda e conseguiu todos os seus objetivos, e 
assim isso me motiva, olhando pra vocês, é como se 
fosse um espelho, à Y. conseguiu, o C. conseguiu, à L. 
conseguiu, por que eu não posso conseguir? 

41. P17. Conversas que marcam, eu lembro que um dia você 
chegou aqui e [...] disse que não era pra gente ter 
paciência que um dia a paciência acabava, tinha que 
saber viver, [...] você disse isso pra todo mundo e isso 
me marcou demais, é tudo com muito esforço, a L. que 
fez Havard, você disse que só tinha uma calça, usava a 
calça a semana toda e conseguiu todos os seus objetivos 
[...] isso me motiva, olhando pra vocês, é como se fosse 
um espelho, à Y. conseguiu, o C. conseguiu, à L. 
conseguiu, por que eu não posso conseguir?  
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36. P8. É muito engraçado porque eu aprendi aqui no 
Pirado a dividir as coisas, tipo assim, eu comprava meu 

42. P8. Eu aprendi aqui no Pirado a dividir as coisas, [...] eu 
comprava meu salgadinho, você comprava o seu, era 
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salgadinho, você comprava o seu, era assim, era minha 
ideia. E no primeiro dia, à Y. falou que tudo aqui era 
compartilhado, tudo na mesa, eu não quero ninguém 
comendo escondido, e era exatamente o que eu tava 
fazendo com meu pacote de salgadinho, daí, qdo ela 
falou isso, eu fiquei assim pensando né, e na hora do 
lanchinho eu coloquei meu salgadinho lá na mesa e 
todo mundo comeu ele, e eu também comi. Pra mim, 
foi assim impressionante, não que meus pais não me 
ensinaram a compartilhar, eles ensinaram, mas eu não 
aprendi, e até mesmo na minha casa, as minhas coisas 
eu não gostava que ninguém mexia, era coisas minhas 
mesmo, eu era muito individualista. E também 
agradecer, era uma coisa que eu também não sabia ser 
grata, tipo assim, obrigada, e minha mãe assim, falava 
pra falar brigada, te amo, assim de coração aberto, isso 
foi importante pra mim, eu era travada, eu não tinha 
essa capacidade de falar. 

assim, era minha ideia. E no primeiro dia, [...] falou que 
tudo aqui era compartilhado, tudo na mesa [...] e era 
exatamente o que eu tava fazendo com meu pacote de 
salgadinho [...] Pra mim, foi assim impressionante, não 
que meus pais não me ensinaram a compartilhar, eles 
ensinaram, mas eu não aprendi, e até mesmo na minha 
casa, as minhas coisas eu não gostava que ninguém 
mexia [...] eu era muito individualista. E também 
agradecer, era uma coisa que eu também não sabia ser 
grata [...] de coração aberto, isso foi importante pra 
mim, eu era travada, eu não tinha essa capacidade de 
falar. 

relação interpessoal dos 
participantes. 

37. P18. É uma coisa que foi como uma bomba pra mim 
foi quando à Y. colocou que nós temos que nós temos 
milhares de pensamentos por dia né, e que 90% deles 
são besteiras, são coisas que a gente pensa, esquece, e 
pensa de novo, esquece, e isso de uma forma prática 
foi muito, foi muito, marcou realmente um diferencial 
pra mim, até porque antes de chegar no trabalho, antes 
de chegar na entrevista eu já tinha me entrevistado no 
ônibus, até antes de chegar eu já comecei a ler, utilizar 
bem o tempo né, dividir de uma forma bem mais 
consciente, e ter uma consciência do meu tempo, o 
tempo gasto, e principalmente eu vi isso porque eu 

43. P18. [...]  O problema é que tem coisas que não te 
marcou só  no Pirado [...], te marcou depois porque, por 
exemplo, uma coisa que eu não era muito bom, [...] era 
trabalho em equipe, tem uma hora que você tem que 
ter a responsabilidade[...]  isso no ambiente 
coorporativo é de extrema importância  

 

 

 

44. P19 [...] muito momento marcante, é difícil porque sai 

● Contribuição do projeto 
Pirado na mudança 
comportamental dos 
participantes 
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trabalhava no telemarketing e é vinte minutos de pausa 
né, você, é vinte minutos de pausa, esse um minuto é 
muito importante lá, lá pra você sair você tem que 
deixar tudo no gatilho pra dar o tempo de você 
conseguir comer, voltar e, e isso me preparou 
totalmente de certa forma porque eu já tinha uma 
noção, por exemplo a , vou fazer isso aqui o, é vou 
chegar em vez de eu, em vez deu é dar minha pausa e 
sair, não, vou fazer o seguinte, to falando com o cliente 
né, falei com cliente né, cliente foi bom, foi bom o 
atendimento, aí tem aquele minutinho de espera que 
você tem que esperar pra dar uma atualizada no 
sistema e fazer a conclusão, e nesse minutinho eu já 
pegava a marmita colocava pra esquentar, colocava 
aquilo dali, fazia aquilo dali, colocava pra quando, isso 
me fez utilizar melhor meu tempo, fez eu dar muito 
valor e realmente tempo é dinheiro. O problema é que 
tem coisas que não te marcou só  no Pirado né, te 
marcou depois porque, por exemplo, uma coisa que eu 
não era muito bom, eu sempre achava que eu era bom, 
mas eu não era bom, era trabalho em equipe, tem uma 
hora que você tem que ter a responsabilidade,  e tem 
vez que você tem que colocar a bola no chão, tocar pro 
seu parceiro, que ele tem condições né, vocês jogando 
juntos vocês vão conseguir né, isso no ambiente 
coorporativo é de extrema importância né, é, não 
existe, você é o vovô, por exemplo, o cara falou pra 
mim é, muitas vezes eu fui fazer a prova pra virar 
monitor ele falou assim pra mim, esse curso do Pirado 
aí, é curso de liderança, porque você aprende a a 
valorizar o ponto forte das pessoas, as vezes o cara 

do profissional vai pro pessoal [...] muda o seu 
relacionamento com a sua família [...] com seu irmãos 
você começa a ceder um pouco mais [...] começa a ter 
consciência geral [...] momentos pessoais como amigos, 
algo que reforçou por exemplo nossa amizade [...] o 
Pirado [...] marca, marca sua vida, não é só o momento. 

45.  

 

 

● Contribuição do projeto 
Pirado no aprimoramento da 
relação interpessoal dos 
participantes. 

 



 

 
 

UNIDADE DE CONTEXTO UNIDADE DE REGISTRO CATEGORIA 

falou ali o, aquela atendente é muito muito lenta, mas 
eu falei é o seguinte, ele trata com educação o cliente, 
ela precisa melhorar alguns pontos, mas, ela trata o 
cliente com educação, ela nunca altera o tom de voz, 
ela mantem o sorriso na voz, e isso são coisas que você 
começa a enxergar além né, isso, o Pirado me deu essas 
condições né, porque são coisas que eu não percebia 
na hora, mas depois você vai caindo e provavelmente 
vai ter coisas que eu vou falar se eu voltasse daqui a 
dez anos entendeu, é, é muito momento marcante, é 
difícil porque sai do profissional vai pro pessoal porque 
você começa, cê muda o seu relacionamento com a sua 
família né, com seu irmãos você começa a ceder um 
pouco mais, cê começa a  ter consciência geral né, uma 
consciência geral, é o Pirado, momentos que me 
marcaram foi muitos, é difícil citar é muitos momentos, 
à C., a professora que eu esqueci o nome, M. que é o 
professor de administração né que tem uma visão, um 
valor muito importante, é momentos pessoais como 
amigos, algo que reforçou por exemplo nossa amizade 
muito né, que a gente, a gente sentava lá no caminho e 
ficava falando, nossa, o C. né começou lá na Unisa, aí 
você viu a outra, já foi pra Unifesp, foi pra a foi pra Usp, 
foi pro Canadá, no Canadá já falou não pode beber, não 
pode isso em tal lugar, tem os lugares específicos né, e 
você muda completamente né a noção da realidade, 
você  acha que é uma coisa e é completamente 
diferente, de forma geral, o Pirado ele marca, marca 
sua vida, não é só o momento. 

 



 

 
 

 
Núcleo temático 3 - O projeto Pirado como indutor do desenvolvimento do perfil profissional. 

 

Categorias:  

● Facilidades encontradas na inserção no mercado de trabalho. 

● Dificuldades encontradas na inserção no mercado de trabalho. 

 

 

UNIDADE DE CONTEXTO UNIDADE DE REGISTRO CATEGORIA 

1. P1. [...]melhorei muito como pessoa, encontrei 
pessoas que estão dispostas a te ajudar nisso, pessoas 
que estão dispostas a ver você feliz, isso é bastante 
gratificante 

1. P1. [...] Melhorei muito como pessoa, encontrei pessoas 
que estão dispostas a te ajudar nisso, pessoas que estão 
dispostas a ver você feliz, isso é bastante gratificante. 

 

● Facilidades encontradas na 
inserção no mercado de 
trabalho. 

2.P2. trabalhava também e me ajudou muito tanto nas 
entrevistas, que eu lembrava das dicas, aí na entrevista 
eu apliquei e consegui o emprego de primeira, foi até 
onde eu trabalhava, na hora ela já pegou minha 
carteira pra me contratar assim, nem precisou esperar. 

2. P2. [...] trabalhava também e me ajudou muito tanto 
nas entrevistas, que eu lembrava das dicas, aí na 
entrevista eu apliquei e consegui o emprego de 
primeira. 
 

● Facilidades encontradas na 
inserção no mercado de 
trabalho. 

3.P2 aí comecei eu comecei a trabalhar em outra 
empresa, na entrevista a mesma coisa, autoconfiança, 
tava muito tranquila, e aí eu consegui passar lá na 
Unifesp , e tipo ... meu, foi um crescimento assim ... eu 
queria muito, então, cada vez que eu não conseguia 
alguma coisa, eu lembrava do quanto aqui eu tinha 
pensado assim... eu sou capaz, não é só porque o curso 

3. P2. [...] aí comecei a trabalhar em outra empresa, na 
entrevista a mesma coisa, autoconfiança, tava muito 
tranquila, e aí eu consegui passar lá na Unifesp [...] foi 
um crescimento. 

● Facilidades encontradas na 
inserção no mercado de 
trabalho. 
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acabou que isso não tá em mim, em algum momento 
tá dentro de mim sabe, e foi isso. 

4. P3. Bom, o que me frisou mais é a forma de como 
você deveria se comportar, é a sua vestimenta e como 
você falava também. Aprendi fazer o currículo aqui, 
coisa que eu não sabia fazer, mas o que eu acho mais 
interessante, é ... muitas pessoas não têm muita noção 
de informática, então eu acho que seria legal ter.. né... 
algo mais completo. 

4. P3. [...] o que me frisou mais é a forma de como você 
deveria se comportar, é a sua vestimenta e como você 
falava [...]  Aprendi fazer o currículo aqui, coisa que eu 
não sabia fazer. 
 

● Facilidades encontradas na 
inserção no mercado de 
trabalho. 

5. P3.  Então, é mais da informática e um outro idioma 
né, que tem essa restrição de que você tem que ter o 
inglês, é pelo menos o nível intermediário né, é assim, 
muitas vezes eles querem que você tenha experiência 
só que se é seu primeiro emprego como é que você vai 
ter experiência né ... aqui a gente trabalha muito com 
dinâmica, porque nas empresas eles fazem muito isso, 
então você já sabe a maneira que tem que se 
comportar assim, não é aquele choque né...  mas o que 
eu percebo é mais na questão da experiência, eu não 
sei no curso como isso poderia complementar. 

 

5. Então, é mais da informática e um outro idioma [...] que 
tem essa restrição de que você tem que ter o inglês [...] 
pelo menos o nível intermediário. Muitas vezes eles 
querem que você tenha experiência [...]é seu primeiro 
emprego como é que você vai ter experiência 

 

 

6. [...] aqui a gente trabalha muito com dinâmica, porque 
nas empresas eles fazem muito isso, então você já sabe 
a maneira que tem que se comportar assim, não é 
aquele choque né. 
 

● Dificuldades encontradas na 
inserção no mercado de 
trabalho. 

 

 

 

 

 

● Facilidades encontradas na 
inserção no mercado de 
trabalho. 

6. P4. Bom é, lá fora a gente percebe que nessa 
realidade atual a gente, é tipo ... às empresas estão 
cada vez mais exigentes com os jovens que estão se 
lançando no mercado de trabalho, só que eu já fui 
prejudicado já uma vez, uma vez eu fui selecionado 

7. P4. Lá fora a gente percebe que [...]  as empresas estão 
cada vez mais exigentes com os jovens que estão se 
lançando no mercado de trabalho, [...]  eu sou jovem, 
eu não sei ainda o que é trabalhar, mas eu quero muito. 

● Dificuldades encontradas na 
inserção no mercado de 
trabalho. 
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pela minha escola como um dos alunos que podia fazer 
uma entrevista de emprego para  conseguir entrar 
numa certa empresa, dependendo do meu ponto lá na 
entrevista, aí eu fui com a minha mãe também, aí eu 
fui, só que eu fui prejudicado porque quando eu ia 
fazer entrevista e teve ... eu tive que colocar lá no 
formulário o quanto que meus pais ganhavam e meus 
pais, tipo ... eles não tinham uma baixa renda, eles não 
têm baixa renda, então eles podem pagar um curso, 
eles podem pagar tudo ... qualquer coisa, só que como, 
parece que só podia entrar na certa empresa se 
estivesse uma baixa renda e eu não tinha, então eu fui 
prejudicado, sendo que eu podia trabalhar, eu não 
pude fazer nem ao menos a entrevista pra mim ver 
como é que funciona uma entrevista porque eu sou 
novo, eu sou jovem, eu não sei ainda o que é trabalhar, 
mas eu quero muito 

7. P1. Eu queria complementar uma coisa, ele disse 
que quando passamos provas  e estamos procurando 
emprego, é difícil a gente conseguir, mas quando a 
gente consegue e chega lá no emprego as pessoas não 
querem te ensinar o que é pra fazer, sendo que você 
não sabe, tipo ... é o seu primeiro emprego, você 
acabou de chegar e daí elas falam, faz isso, daí a gente 
pede ajuda, elas não te ensinam, mas se você fizer 
errado daí elas vão brigar com você e aí as vezes a 
gente no emprego fica sozinho e tendo que aprender 
as coisas sozinho, sendo que você tem um supervisor 
que quando ele assina seu contrato, pelo menos jovem 
aprendiz, ele se compromete a te ensinar o que você 

8. P1. [...] quando a gente consegue e chega lá no 
emprego as pessoas não querem te ensinar o que é pra 
fazer, sendo que você não sabe [...] é o seu primeiro 
emprego, você acabou de chegar e daí elas falam, faz 
isso, daí a gente pede ajuda, elas não te ensinam, mas 
se você fizer errado daí elas vão brigar com você e aí as 
vezes a gente no emprego fica sozinho e tendo que 
aprender as coisas sozinho, sendo que você tem um 
supervisor que quando ele assina seu contrato, pelo 
menos jovem aprendiz [...] sua única vivência social é na 
escola [...] demora pra você se adaptar no trabalho. 
 

● Dificuldades encontradas na 
inserção no mercado de 
trabalho. 
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tem que fazer e não são todos que fazem isso, então, 
além de você ter 15, 16 anos e tem que ter 
experiência, você já tem que entrar no emprego 
sabendo o que você tem que fazer, sabendo lidar com 
isso, sendo que você não sabe nada disso, não tem 
experiência, e sua única vivência social é na escola e 
você tá naquele clima né, demora pra você se adaptar 
no trabalho. 

8. P6. Essa questão de persuasão, é se colocar no lugar 
do outro, ter jogo de cintura, a gente sai daqui 
esperando uma coisa, mas lá fora é de outro jeito, hoje 
o inglês não é um diferencial, é obrigatório, eu percebo 
isso pelo curso que eu faço, faço jornalismo na 
Uninove , é inclusive eu fui convidada pra participar do 
CNPQ, o professor de redação me intimou, e eu vejo 
isso, a gente tem que saber duas línguas pra fazer um 
estágio pra ganhar R$ 800,00, coisa que não dá pra 
pagar nem a faculdade, não dá pra pagar nada, ou 
você escolhe pagar o aluguel ou você escolhe ter uma 
instrução, e essa desigualdade social 

9. P6. Hoje o inglês não é um diferencial, é obrigatório, eu 
percebo isso pelo curso que eu faço, faço jornalismo 
[...], a gente tem que saber duas línguas pra fazer um 
estágio pra ganhar R$ 800,00, coisa que não dá pra 
pagar nem a faculdade, não dá pra pagar nada, ou você 
escolhe pagar o aluguel ou você escolhe ter uma 
instrução, e essa desigualdade social. 
 

● Dificuldades encontradas na 
inserção no mercado de 
trabalho. 

9. P5. A X é assim era bem rebelde né, a mãe também 
acompanha fazia o curso junto, mas a X não sabia 
conversar, então tudo ela era revoltada né, tudo o que 
falava ela já, então ela ficava mais fora da sala nos 
primeiros dias do que dentro da sala, aí depois né, ela 
conseguiu ficar dentro da sala, o dia que ela sentou e 
ficou dentro da sala, foi assim, acho que todo mundo 
ficou (suspirando), aí ela foi se modificando, ela era 
muito rebelde, tudo que falava ela respondia, a mãe 

10. [...]Espero que ela continue boa né, porque melhorou e 
melhorou muito, conseguiu emprego. 
 

● Facilidades encontradas na 
inserção no mercado de 
trabalho. 
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dela olhava pra ela perto da gente ela já respondia. A 
mãe sabe... Espero que ela continue boa né, porque 
melhorou e melhorou muito, conseguiu emprego. 

10. P5. Sim.  Porque a escola ela não oferece esse 
conhecimento que o Pirado forneceu aqui né, você sai 
de uma escola, a escola não te ensina como você vai é 
se portar numa empresa, como você vai fazer uma 
entrevista, como você vai se vestir né. A escola ela né, 
é só o conteúdo né, o que você vai, como vai, no outro 
dia ele foi fazer a entrevista no Senac, conta filho. Não, 
porque ele que fez né, eu só acompanhei, ele foi fazer 
uma entrevista lá no Senac  que ele passou pra ser 
selecionado pra fazer um curso e ele falava assim: mãe 
quando eu chegar lá, tenho que pensar igual o Pirado 
me ensinou, porque na escola dele não ensinou isto. 

11. P5[...]  foi fazer a entrevista no Senac, que ele (filho) 
passou pra ser selecionado pra fazer um curso e ele 
falava assim: mãe quando eu chegar lá, tenho que 
pensar igual o Pirado me ensinou, porque na escola 
dele não ensinou isto. 
 

● Facilidades encontradas na 
inserção no mercado de 
trabalho. 

11. P4. [...] É isso mesmo, agora eu lembrei, é eu 
cheguei lá, eu tive que pensar não, eu tive que ta meu 
conhecimento pra pessoa que tava me entrevistando, 
eu falei que eu fiz curso aqui no Pirado aqui na Unifesp 
é, aqui de Santo Amaro, e tipo, ela achou que eu tinha 
tudo pra conseguir ter um bom rendimento no curso 
pra depois eu até conseguir ter um emprego no curso 
mesmo, aí quando ela foi me fazer  as perguntas, ela 
falou: você faz algum curso, eu falei: sim, eu já fiz o 
curso do Pirado e faço curso de inglês agora, to no 
intermediário, aí ela falou: não, tá bom, você, é eu vou 
te selecionar aqui só que você vai ter que dar tudo de 
você em si, daí eu falei: não, eu vou dar, porque eu fui 
motivado pra isso, eu não vou desistir de fazer , o 

12. P4. [...] eu falei que eu fiz curso aqui no Pirado aqui na 
Unifesp [...] ela achou que eu tinha tudo pra conseguir 
ter um bom rendimento no curso pra depois eu [...] 
conseguir [...] um emprego no curso mesmo, [...] aí ela 
falou: [...]  eu vou te selecionar aqui só que você vai ter 
que dar tudo de você em si, daí eu falei: [...] eu vou dar, 
porque eu fui motivado pra isso, eu não vou desistir de 
fazer , o Pirado me ensinou. 

● Facilidades encontradas na 
inserção no mercado de 
trabalho. 
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Pirado me ensinou. Ela falou: mas o que que é Pirado? 
Pirado é, é um curso que a gente fez lá na Unifesp é 
em Santo Amaro que é um curso que tanto 
motivacional a gente leva como na vida profissional, 
como a gente deve agir diante de uma empresa, como 
deve se comportar diante de uma empresa, como a 
gente deve trabalhar, como que a gente deve levar em 
conta a realidade que temos hoje na empresa, que 
falar a verdade não são nada fáceis né. 

12. P13. É, eu costumo dizer isso, é o Pirado pra mim é 
um caso de amor antigo eu sempre uso essa frase né, 
eu sou jovem, muito jovem, eu conheci o Pirado em 
2005 com os colegas de escola e eu tinha 17 anos, eu 
queria, o foco pra mim era entrar no mercado de 
trabalho, eu num, pensava sim em fazer uma 
faculdade, mas, não sabia o que queria cursar, a 
prioridade também pelas minhas condições 
financeiras, de ter irmão pequeno, uma situação difícil 
financeiramente, então o foco pra mim era trabalhar. 
Fiz o Pirado, entrei no mercado de trabalho, permaneci 
por 10 anos na área comercial, gosto, me identifico, 
mas, isso acabou adiando os meus planos, meus 
sonhos, eu sempre deixava pra depois porque eu era 
jovem, a, depois eu vejo, ainda não sei,  não dá tempo, 
trabalhava final de semana, e eu fui obrigada a sair da 
minha zona de conforto né, a empresa que eu tava 
trabalhando fechou por causa dessas obras do metrô, 
eu tava de aviso, caí na rua, me machuquei, caí, caí 
sentada, coisa que você olha assim e fala, caiu sentada, 
bobo, quebrei o cotovelo, tive que fazer cirurgia, 

13. P13. [...] eu costumo dizer [...] o Pirado pra mim é um 
caso de amor antigo eu sempre uso essa frase [...] eu 
sou jovem [...] eu conheci o Pirado em 2005 com os 
colegas de escola e eu tinha 17 anos, eu queria, o foco 
pra mim era entrar no mercado de trabalho, [...] 
pensava sim em fazer uma faculdade, mas, não sabia o 
que queria cursar, a prioridade também pelas minhas 
condições financeiras, [...] uma situação difícil 
financeiramente, então o foco pra mim era trabalhar. 
Fiz o Pirado, entrei no mercado de trabalho, permaneci 
por 10 anos na área comercial, gosto, me identifico, 
mas, isso acabou adiando os meus planos, meus 
sonhos[...]   
 

● Facilidades encontradas na 
inserção no mercado de 
trabalho. 
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enfim, foi um momento difícil, mas que me fez pensar 
na vida. Eu falei bom, saí da minha zona de conforto, 
não tenho mais o trabalho de antes, vou ter que, vou 
usar isso como um impulso, vou, vou estudar, vou 
mudar minha trajetória, eu tenho vontade de fazer um 
monte de coisa, e se esse foi o momento, por mais 
doloroso que tenha sido, difícil, vamos nos adaptar de 
novo. Aí, eu fui pesquisar na internet curso, pesquisei 
sobre o Pirado, mas, na intenção de fazer a inscrição 
da minha irmã mais nova, e acabou que eu falei a, vou 
fazer a minha né, não custa nada, sei que eu já fiz, mas 
já passaram 10 anos, acabou que eu fiz a minha, ela 
não fez à dela, ela não quis fazer à dela, faltou 
documento, ela falou a depois eu trago e enfim, eu fiz 
o projeto já tinha feito um semestre de biologia, 
tranquei, porque embora eu gostasse de biologia não 
dava pra minha realidade atual porque eu precisava 
conciliar com minha vida atual de dona de casa e 
profissional, aí eu falei, não, vou fazer uma outra coisa 
que eu me identifique e que dê pra correlacionar como 
trabalho, aí eu optei por fazer recursos humanos que é 
uma área que eu me identifico bastante porque eu 
sempre trabalhei com pessoas e concluí o terceiro 
semestre né, e se Deus quiser esse ano eu me formo, 
mas, o Pirado me impulsionou a ir além, eu não quero 
parar aqui, eu pretendo fazer psicologia na área 
organizacional porque eu não lido muito bem com as 
minhas emoções, sou muito emotiva, mas, é, me 
impulsionou a correr atrás porque eu posso, eu quero, 
eu consigo, por mais que financeiramente a gente 
possa dizer a eu não tenho condições financeiras, mas 
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tem muita oportunidade, a oportunidade sempre é 
dada em vários locais, e é surpreendente à 
Universidade Federal dar essa oportunidade de 
capacitar de desenvolver, e hoje eu também sou 
colaboradora e eu falo pra Y. que eu não largo mais 
ela, eu quero, é isso que eu quero é trabalhar com 
pessoas, desenvolver, e é isso 

13. P14. Então, eu fui da turma 13, eu vim com o foco 
pra trabalho, eu era muito tímido, eu era na época, eu 
frequento a instituição Dorina Nowill, e segunda-feira 
agora eu consegui minha segunda entrevista já, a 
primeira eu passei lá, é, é para ser funcionário 
emprestado pra uma associação de deficiência, na 
segunda-feira agora é a segunda entrevista. A assim, 
na primeira entrevista que eu fui ela perguntou lá 
umas coisas pra mim 

14. P14. [...] eu vim com o foco pra trabalho, eu era muito 
tímido, [...], eu frequento a instituição Dorina Nowill,  
[...] agora eu consegui minha segunda entrevista [...] a 
primeira eu passei lá, [...], é para ser funcionário 
emprestado pra uma associação de deficiência, na 
segunda-feira agora é a segunda entrevista. 

● Facilidades encontradas na 
inserção no mercado de 
trabalho. 
 

14.P17 . Então assim, é como você diz referente ao 
profissional, ao Pirado, o que aconteceu, eu trabalhava 
na SPDM, eu tive algumas aulas, e assim, eu fiz um 
propósito pra mim mesmo, em três meses eu mudei de 
cargo, eu peguei às técnicas e às teorias do Pirado e 
coloquei em prática  em três meses eu mudei de cargo, 
então, realmente se você ir com calma, você vai 
conseguir o seu objetivo. Essas histórias assim que as 
vezes quando eu to deitado eu lembro, é muito legal. 

15. P17. [...] Então assim, é como você diz referente ao 
profissional, ao Pirado, o que aconteceu, eu trabalhava 
na SPDM, eu tive algumas aulas, e [...]eu peguei as 
técnicas e as teorias do Pirado e coloquei em prática em 
três meses eu mudei de cargo. 

● Facilidades encontradas na 
inserção no mercado de 
trabalho. 
 

  



 

 
 

 

Núcleo temático 4 - A importância do projeto pedagógico do curso do projeto Pirado  

 

Categorias:  

● Reconhecimento social da qualidade da instituição – Unifesp. 

● A contribuição das estratégias de ensino e aprendizagem desenvolvidas no curso para o enfrentamento das exigências encontradas no processo seletivo 

do mercado de trabalho. 

● Importância da articulação entre educação e trabalho no projeto pedagógico do curso para a inserção no mercado de trabalho. 

● Sugestões dos participantes para aprimoramento do projeto pedagógico do curso. 

 

 

1. P2. Eu fiquei sabendo na escola, uma professora 
comentou do projeto, aí eu fiquei curiosa, uma 
universidade federal, eu vim de curiosidade. Aí com um 
tempo, eu lembro quando o G  falou assim, não só com 
relação a crescimento profissional, mas, crescimento 
pessoal, principalmente autoconfiança. 

1. P2. Eu fiquei sabendo na escola [...] uma universidade 
federal, eu vim de curiosidade [...] 

● Reconhecimento social da 
qualidade da instituição – 
Unifesp. 
 

2.P3.[...] muitas pessoas não têm muita noção de 
informática, então eu acho que seria legal ter.. né... 
algo mais completo. 

2. P3. [...] muitas pessoas não têm muita noção de 
informática, então eu acho que seria legal ter. 
 

● Sugestões dos participantes 
para aprimoramento do 
projeto pedagógico do curso 
 

3. P6. Bom, tudo que foi dado pra nós, pra mim foi 
muito gratificante, mas o que eu acho que poderia 
melhorar seria a parte da informática e a parte da 
infraestrutura também, porque é uma sala ... não é 

3. P6. Poderia melhorar seria a parte da informática e a 
parte da infraestrutura também, porque é uma sala ... 
não é pequena, mas tem muitas pessoas que querem 
fazer o Pirado. 

● Sugestões dos participantes 
para aprimoramento do 
projeto pedagógico do curso 



 

 
 

pequena, mas tem muitas pessoas que querem fazer o 
Pirado, tem um monte de pessoas e a Unifesp ela tem 
um amplo espaço, mas a gente sabe que isso leva 
verba, leva tempo, então eu acho que ... ia ser bom 
trabalhar nisso para que mais pessoas possam 
aproveitar. 

  

4. P7. Com relação ao curso, é perfeito né, não tenho  
muito o que questionar só se puder agregar um ponto 
a mais no curso é o político né, algo que infelizmente 
nossa população pouco fala, num, e sendo que da onde 
que se toca o país é aquilo ali, enfoque político, não to 
falando partidário né, o pessoal confunde política 
como se fosse  time de futebol, mas tentar trazer que o 
país ele vive de política, política e economia, então, 
tentar trazer um pouquinho um bate papo sobre 
política, sobre pessoas, é ... focar mais em pessoas 
mesmo, algo político. 

4. P7. Com relação ao curso, é perfeito né, não tenho  
muito o que questionar só se puder agregar um ponto a 
mais no curso é o político [...] algo que infelizmente 
nossa população pouco fala, [...]  tentar trazer um 
pouquinho um bate papo sobre política, sobre pessoas, 
é ... focar mais em pessoas mesmo, algo político 

● Sugestões dos participantes 
para aprimoramento do 
projeto pedagógico do curso 
 

5. P2. No âmbito acadêmico também né, quem não 
tem o inglês, que nem, eu tenho algumas aulas que os 
professores mandam artigos em inglês, eles falam, a 
ciência a maior parte é feita em inglês, só que tipo... 
tem muito aluno que não sabe, e assim, o acesso ao 
idioma também não é tão fácil, sabe ... então seria 
outro fator limitante agora de pensar isso no curso...    

 

5. P2. No âmbito acadêmico [...] quem não tem o inglês, 
que nem, eu tenho algumas aulas que os professores 
mandam artigos em inglês, eles falam, a ciência a maior 
parte é feita em inglês, só que [...] tem muito aluno que 
não sabe, e assim, o acesso ao idioma também não é tão 
fácil, [...] então seria outro fator limitante agora de 
pensar isso no curso. 

● Sugestões dos participantes 
para aprimoramento do 
projeto pedagógico do curso 
 

6. P6. Mas a gente procura melhorar, procura é ... 
novas oportunidades como o projeto Pirado, 
Universidade Federal, porque universidade Federal 
aqui na zona sul a do ABC e eu faço aqui na de Santo 

6. P6. A gente procura melhorar, procura [...] novas 
oportunidades como o Projeto Pirado, Universidade 
Federal, porque [...] são poucas que oferecem várias 
oportunidades como o Pirado, e eu acho isso muito 

● Reconhecimento social da 
qualidade da instituição – 
Unifesp. 
 



 

 
 

Amaro, e são poucas que oferecem várias 
oportunidades como o Pirado, e eu acho isso muito 
interessante, é aquilo que eu falei, tem que ampliar 
porque o espaço aqui é muito grande e além de poder 
ofertar novos cursos, poderia ajudar no projeto Pirado 
também. 

interessante, é aquilo que eu falei, tem que ampliar 
porque o espaço aqui é muito grande e além de poder 
ofertar novos cursos, poderia ajudar no projeto Pirado 
também. 

7. P1. Eu acho que pelas atividades, pelas atividades a 
gente começava a conhecer mais as pessoas aí no 
sábado seguinte a gente já ia conversar com mais 
outras pessoas, eu acho que a rotação de atividades, 
de pessoas que faziam as atividades com você 
proporcionava essa aproximação, o café também, você 
nunca tava num lugar sozinho, tinha sempre alguém 
pra você conversar ou outra pessoa pra falar com você, 
se você desse um passo aqui, tinha sempre alguém 
disposto a conversar com você, outra pessoa aqui.   

7. P1. Eu acho que pelas atividades [...]eu acho que a 
rotação de atividades, de pessoas que faziam as 
atividades com você proporcionava essa aproximação 
 

● A contribuição das estratégias 
de ensino e aprendizagem 
desenvolvidas no curso para o 
enfrentamento das exigências 
encontradas no processo 
seletivo do mercado de 
trabalho. 

8. P5. Também é assim, quando ia, nós íamos fazer as 
dinâmica, não podia fazer panelas,  já pedia pra 
separar,  a gente tinha que girar em todos os grupos 
porque nós tínhamos que conhecer todos , então 
assim, não adiantava ficar aqui que não fica aqui não, 
aí ela 1, 2, 3, 4 cada um tinha que procurar, então a 
gente acabava conhecendo todos e tinha assim uma 
relação boa com todos. 

8. P5. Íamos fazer as dinâmica, não podia fazer panelas,  já 
pedia pra separar,  [...] nós tínhamos que conhecer 
todos , então assim, não adiantava ficar aqui [...], aí ela 
1, 2, 3, 4 cada um tinha que procurar, então a gente 
acabava conhecendo todos e tinha assim uma relação 
boa com todos. 
 

● A contribuição das estratégias 
de ensino e aprendizagem 
desenvolvidas no curso para o 
enfrentamento das exigências 
encontradas no processo 
seletivo do mercado de 
trabalho. 

9. P1. O nosso foi sobre ética, moral e cidadania né, 
nois nos reunimos na casa da C, planejamos tudo e no 
dia a gente fez um círculo na sala e apresentamos né, 
tudo que a gente tinha pesquisado. 

Ah..  a gente tinha que apresentar pra sala né de 

9. P1. O nosso foi sobre ética, moral e cidadania, [...] nos 
reunimos [...] planejamos tudo [...]   a gente tinha que 
apresentar pra sala [...] de maneira bem clara o que era 
ética, moral e cidadania, daí a gente pesquisou com 
algumas pessoas pra saber o que as pessoas achavam o 
que era isso, aí depois a gente apresentou e pediu pra 

● A contribuição das estratégias 
de ensino e aprendizagem 
desenvolvidas no curso para o 
enfrentamento das exigências 
encontradas no processo 
seletivo do mercado de 



 

 
 

maneira bem clara o que era ética, moral e cidadania, 
daí a gente pesquisou com algumas pessoas pra saber 
o que as pessoas achavam o que era isso, aí depois a 
gente apresentou e pediu pra sala também o que eles 
achavam o que era. No fim acho que a gente tentou 
dar uma explicação, mais mostrar que, acho que todo 
mundo sabe né o que é ética, moral e cidadania, todos 
nós sabemos, mas as vezes nós procuramos maneiras 
mais claras de entender, é eu achei isso bem legal. 

sala também o que eles achavam o que era. trabalho. 

10. P6. Bom, o meu também foi sobre ética, cidadania 
e sustentabilidade e a gente procurou explicar de uma 
forma bem sucinta um pouquinho o conhecimento 
sobre o que é ética, as vezes as pessoas pensam que 
ética é aquilo que eu não tenho, aí aplica na sociedade 
e acaba fazendo coisas que não poderia, é e sempre no 
meu grupo, na verdade na minha equipe eu procurava 
né, a gente não vai fazer na sua casa, não sei o que, por 
causa da distância, tal, a gente chegava antes aqui no 
Pirado, chegava antes da P, a P via nosso esforço tal, 
depois ela veio depois ela deu pra gente o feedback  
tudo mais. A e eu acho que a gente conseguiu passar o 
que a gente queria e a gente colocou uma música no 
final né, explicando que a gente precisa cuidar do 
nosso planeta, que estava em perigo, à questão da 
sustentabilidade pra passar mais credibilidade também 
né sobre o que eles tão vendendo e é importante 
informar as pessoas sobre esse assunto. É que todos os 
assuntos do TCC eram especificados. 

 

10.  P6. Bom, o meu também foi sobre ética, cidadania e 
sustentabilidade e a gente procurou explicar de uma 
forma bem sucinta um pouquinho o conhecimento 
sobre o que é ética, as vezes as pessoas pensam que 
ética é aquilo que eu não tenho, aí aplica na sociedade e 
acaba fazendo coisas que não poderia  

 

 

11. [...] a gente chegava antes aqui no Pirado, chegava antes 
da P, a P via nosso esforço tal, [...] ela veio depois ela 
deu pra gente o feedback, tudo mais. [...] eu acho que a 
gente conseguiu passar o que a gente queria [...] 
explicando que a gente precisa cuidar do nosso planeta, 
que estava em perigo, à questão da sustentabilidade pra 
passar mais credibilidade também [...] É que todos os 
assuntos do TCC eram especificados. 
 

● A contribuição das estratégias 
de ensino e aprendizagem 
desenvolvidas no curso para o 
enfrentamento das exigências 
encontradas no processo 
seletivo do mercado de 
trabalho. 

 

 

 

● A contribuição das estratégias 
de ensino e aprendizagem 
desenvolvidas no curso para o 
enfrentamento das exigências 
encontradas no processo 
seletivo do mercado de 
trabalho. 

 

11. P3. Bom, eu não lembro muito do tema pra falar a 12.  P3. Bom, eu não lembro muito do tema pra falar a ● A contribuição das estratégias 



 

 
 

verdade, mas tinha a ver também com a aparência da 
forma como você tinha que realmente você na 
entrevista como você se vestir, o que a gente fez, a 
gente montou um grupo, todo mundo se vestiu da 
mesma forma e a gente tentou falar da melhor forma 
possível né, a gente estava nervoso, estava, só que a 
gente não gaguejou, até que a gente falou bem. As 
pessoas que não falavam, ali na frente elas deram aula 
mesmo né, é isso foi interessante. A gente também fez 
apresentação também com slide, é montamos frases 
também que a gente citou, foi isso 

verdade, mas tinha a ver também com a aparência da 
forma como você tinha que realmente [...] na entrevista 
como você se vestir, [...], a gente montou um grupo, 
todo mundo se vestiu da mesma forma e a gente tentou 
falar da melhor forma possível né, a gente estava 
nervoso, estava, só que a gente não gaguejou, até que a 
gente falou bem.  

 

 

13. P3. As pessoas [...]  deram aula mesmo né, é isso foi 
interessante. A gente também fez apresentação [...] com 
slide, [...] montamos frases também que a gente citou, 
foi isso. 

de ensino e aprendizagem 
desenvolvidas no curso para o 
enfrentamento das exigências 
encontradas no processo 
seletivo do mercado de 
trabalho. 
 

 

 

 

● A contribuição das estratégias 
de ensino e aprendizagem 
desenvolvidas no curso para o 
enfrentamento das exigências 
encontradas no processo 
seletivo do mercado de 
trabalho. 

12. P4. Nosso tema do TCC foi o mundo do trabalho né, 
nós fizemos slides, é colocamos lá frases também, 
explicamos do nosso melhor jeito, até eu também 
meio apavorado lá na frente consegui falar bem, a 
gente colocou até uma música que chama muito 
atenção que é o “o dia em que à Terra parou”  do ... 
como é que chama? Do Raul Seixas que sabe foi, é uma 
visão que, à música falava visão que tem né, na 
realidade hoje, mas assim foi super  bem, nós nos 
entrosamos muito nosso grupo e por mim a gente foi 
bem né, mesmo eu meio apavorado a gente conseguiu. 

14. P4. Nosso tema do TCC foi o mundo do trabalho [...] 
explicamos do nosso melhor jeito, até eu também meio 
apavorado lá na frente consegui falar bem 
 

● A contribuição das 
estratégias de ensino e 
aprendizagem 
desenvolvidas no curso 
para o enfrentamento das 
exigências encontradas no 
processo seletivo do 
mercado de trabalho. 

 



 

 
 

13. P7. O meu era sobre empregabilidade, o mais 
interessante é que a gente aprendeu a ter foco, um 
pouco mais de confiança um no outro, porque o meu 
grupo  é um pessoal um pouco mais velho, todos 
trabalhavam e tinha duas meninas que até estudavam, 
aí teve que, até o tempo do sábado era meio curto, é 
conseguimos aprender a ter o foco, ter confiança um 
no outro pra conseguir ta fazendo um bom trabalho. O 
mais interessante foi uma aula do Eduardo Lira, que 
quando você for fazer alguma apresentação e você não 
sabe tudo de cor, você faz um rascunho, mas você não 
olha pro papel, você vai falando vai dando umas 
pinceladas, nossa meu, eu apliquei isso aí, deu certo 
velho. 

15. P7. O mais interessante foi uma aula do E, que quando 
você for fazer alguma apresentação e você não sabe 
tudo de cor, você faz um rascunho, [...]  você vai falando 
vai dando umas pinceladas, nossa [...], eu apliquei isso 
aí, deu certo. 
 

● A contribuição das estratégias 
de ensino e aprendizagem 
desenvolvidas no curso para o 
enfrentamento das exigências 
encontradas no processo 
seletivo do mercado de 
trabalho. 

14. P5. Sim todas, todas as dinâmicas que nós 
fazíamos, nós né, lá na sala ou no pátio, sempre tinha 
depois um retorno depois de como foi, como agimos, 
se a gente interagiu bem, se não interagiu né. 

16. P5. Sim todas, todas as dinâmicas que nós fazíamos, [...], 
lá na sala ou no pátio, sempre tinha depois um retorno 
depois de como foi, como agimos, se a gente interagiu 
bem, se não interagiu 

● A contribuição das estratégias 
de ensino e aprendizagem 
desenvolvidas no curso para o 
enfrentamento das exigências 
encontradas no processo 
seletivo do mercado de 
trabalho. 

15. P4. Era feito em grupo nossa sala, é teve até uma 
atividade que eu lembro que chamou muito atenção, 
que era pra gente, era pra gente, sete grupos e cada 
grupo ser uma loja, e uma certa, um certo número de 
pessoas entravam pra ver essas lojas e a gente tinha 
que convencer eles a comprar algo, só que a gente 
levou uma baita de uma bronca no final porque a 
gente não teve respeito entre os outros grupos, os 
comerciantes, a gente não tinha respeito um pelo 
outro, e tinha um grupo que eu lembro que estava na 

17. P4. P4. Era feito em grupo [...] teve até uma atividade 
que eu lembro que chamou muito atenção, que era pra 
gente, [...], sete grupos e cada grupo ser uma loja, [...], 
um certo número de pessoas entravam pra ver essas 
lojas e a gente tinha que convencer eles a comprar algo. 
 

● A contribuição das estratégias 
de ensino e aprendizagem 
desenvolvidas no curso para o 
enfrentamento das exigências 
encontradas no processo 
seletivo do mercado de 
trabalho. 



 

 
 

porta, nossa, já abriu assim, já oi oi oi oi oi, falando já 
um monte de coisa e os grupos não dava oportunidade 
pros outros falarem, já pegava o outro assim, você não 
vai embora não isso, isso é uma questão de respeito, 
eu levei uma bronca, mas à Yara tava certa, respeito é 
o ... coisa que vem em primeiro lugar. 

16. P3. Que querendo ou não, a gente estuda pra um 
dia a gente trabalhar com aquilo que a gente escolheu, 
aqui é apresentado tanto o ensino acadêmico quanto a 
vida profissional, vai de você, quando você é repara, 
você é, como posso dizer, você tem mais afinidade 
prum lado, então você vai pesar mais pra esse lado, 
então as vezes você prefere estudar numa 
universidade pública onde você talvez não precise 
trabalhar que é uma coisa legal que aí você só estuda, 
então, quando você tem essa visão de que primeiro 
você quer priorizar à educação, você tá querendo dizer 
o seguinte: eu quero ser uma boa profissional, eu 
quero escolher  isso porque eu quero fazer minha vida 
inteira, eu quero dar continuidade pra isso, e um dia eu 
trabalhar e ter o meu dinheiro. Agora aquelas pessoas 
que elas precisam trabalhar agora e elas precisam 
investir em si, é mais por conta de que eles têm o 
aluguel entendeu, às vezes tem que ajudar em casa, 
então, tudo vai depender do seu modo de vida nem 
sempre você tem essa oportunidade, nem sempre você 
pode fazer essa escolha. 

18. P3. Querendo ou não, a gente estuda pra um dia a gente 
trabalhar com aquilo que a gente escolheu, aqui é 
apresentado tanto o ensino acadêmico quanto a vida 
profissional, [...]então, quando você tem essa visão de 
que primeiro você quer priorizar a educação, você tá 
querendo dizer o seguinte: eu quero ser uma boa 
profissional, eu quero escolher  isso porque eu quero 
[...] um dia eu trabalhar e ter o meu dinheiro. Agora 
aquelas pessoas que [...] precisam trabalhar [...]às vezes 
tem que ajudar em casa [...]nem sempre você pode fazer 
essa escolha. 

● Importância da articulação 
entre educação e trabalho no 
projeto pedagógico do curso 
para a inserção no mercado de 
trabalho. 

17. P1. É, eu priorizo mais a parte acadêmica porque 
eu quero ser professor, e talvez um dia eu seja 
professor acadêmico e então, só que eu acho que você 
tem que saber se comportar voltar no trabalho porque 

19. P1. É, eu priorizo mais a parte acadêmica porque eu 
quero ser professor [...] só que eu acho que você tem 
que saber se comportar voltar no trabalho porque um 
complementa o outro, e muita coisa você aprende na 

● Importância da articulação 
entre educação e trabalho no 
projeto pedagógico do curso 
para a inserção no mercado 



 

 
 

um complementa o outro, e muita coisa você aprende 
na prática, você não vai aprender tudo na teoria, então 
é necessário você tá preparado pros dois porque você 
precisa estudar e precisa trabalhar, e se você, e eu num 
trabalhei sempre num que eu queria ,agora eu estudo, 
eu só estudo, faço o que eu gosto, mas num foi sempre 
que foi assim e eu precisei trabalhar, e juntar uma 
grana pra conseguir sair de São Paulo, fica, pelos 
menos o primeiro ano ficar sem preocupação, mas 
você tem que fazer algumas coisas, você tem que tá 
preparado pra trabalhar em tudo, você querendo ou 
não, porque é assim que a gente consegue dinheiro da 
maneira honesta né, então, então eu acho que é bem, 
bem ligado os dois porque se você quer só estudar, em 
algum momento você vai precisar trabalhar, e se você 
quer só trabalhar, você vai querer ganhar mais, e pra 
você ganhar mais, você precisa estudar, então é algo 
que tá bem encaixado . 

 

prática, você não vai aprender tudo na teoria, então é 
necessário você tá preparado pros dois porque você 
precisa estudar e precisa trabalhar, [...] 

 

 

 

  

20. P1.Você tem que tá preparado pra trabalhar em tudo, 
você querendo ou não, porque é assim que a gente 
consegue dinheiro da maneira honesta né, então [...]  é 
bem ligado os dois porque se você quer só estudar, em 
algum momento você vai precisar trabalhar, e se você 
quer só trabalhar, você vai querer ganhar mais, e pra 
você ganhar mais, você precisa estudar, então é algo 
que tá bem encaixado . 
 

 

 

 

 

de trabalho. 
 

 

 

 

 

 

● Importância da articulação 
entre educação e trabalho no 
projeto pedagógico do curso 
para a inserção no mercado de 
trabalho. 
 

18. P7. [...] Então, acho que o objetivo do Pirado foi 
justamente esse, trazer um pouquinho pras pessoas 
que nunca tinham trabalhado ou que tavam iniciando 
no mercado de trabalho agora um pouco mais daquele  
know how, daquele objetivo que ele tava tendo ali pra 
que ele aprendesse a viver no mundo corporativo, 

21. P7. [...] Então, acho que o objetivo do Pirado foi 
justamente esse, trazer um pouquinho pras pessoas que 
nunca tinham trabalhado ou que tavam iniciando no 
mercado de trabalho agora um pouco mais daquele  
know how, [...] porque não adianta muito você, a eu sou 
formado, pós graduado, to cursando o mestrado, tá, 

● Importância da articulação 
entre educação e trabalho no 
projeto pedagógico do curso 
para a inserção no mercado 
de trabalho. 



 

 
 

porque não adianta muito você, a eu sou formado, pós 
graduado, to cursando o mestrado, tá, mas, e a 
prática? Mas claro também sem a prática também 
você não vai muito longe né, você vai só continuar 
naquilo ali e vai ser mais um, então eu acho que aonde 
o  Pirado quis agregar a coisa da junção, da teoria, 
cursando na faculdade e daquilo que o Pirado tentou 
trazer do corporativo dentro da empresa, priorização 
entre os dois, é como ele falou, tem que priorizar os 
dois, não adianta eu a só vou focar na teoria fazer só a 
faculdade, eu acho que tem que ter a junção dos dois. 

 

mas, e a prática?  
 

 

22.  P7. [...] então eu acho que aonde o  Pirado quis agregar 
a coisa da junção, da teoria, cursando na faculdade e 
daquilo que o Pirado tentou trazer do corporativo 
dentro da empresa, [...] tem que priorizar os dois, não 
adianta eu, ah! só vou focar na teoria fazer só a 
faculdade, eu acho que tem que ter a junção dos dois. 

 

 

 

 

● Importância da articulação 
entre educação e trabalho no 
projeto pedagógico do curso 
para a inserção no mercado 
de trabalho. 
 

19. P2. nos dois você tá lidando com pessoas né, eu 
acho que é onde junta tudo, o profissional, o pessoal e 
o curso, porque além de tá relacionado com educação 
com o profissional, você tá lidando com pessoas nos 
dois, tanto quando você tá aprendendo e também 
quando você tá trabalhando, acho que é isso 

23. P2. nos dois você tá lidando com pessoas [...], eu acho 
que é onde junta tudo, o profissional, o pessoal e o 
curso, porque além de tá relacionado com educação 
com o profissional, você tá lidando com pessoas nos 
dois, tanto quando você tá aprendendo e também 
quando você tá trabalhando, acho que é isso 

● Importância da articulação 
entre educação e trabalho no 
projeto pedagógico do curso 
para a inserção no mercado de 
trabalho. 

20.P5. Sim.  Porque a escola ela não oferece esse 
conhecimento que o Pirado forneceu aqui né, você sai 
de uma escola, a escola não te ensina como você vai é 
se portar numa empresa, como você vai fazer uma 
entrevista, como você vai se vestir né. A escola ela né, 
é só o conteúdo né, o que você vai, como vai, no outro 
dia ele foi fazer a entrevista no Senac, conta filho. Não, 
porque ele que fez né, eu só acompanhei, ele foi fazer 
uma entrevista lá no Senac  que ele passou pra ser 
selecionado pra fazer um curso e ele falava assim: mãe 
quando eu chegar lá, tenho que pensar igual o Pirado 

24. P5. A escola [...] não oferece esse conhecimento que o 
Pirado forneceu aqui [...] a escola não te ensina como 
você vai [...] se portar numa empresa, como você vai 
fazer uma entrevista, como você vai se vestir. A escola 
[...] é só o conteúdo. 

 

 

● Importância da articulação 
entre educação e trabalho no 
projeto pedagógico do curso 
para a inserção no mercado 
de trabalho. 
 



 

 
 

me ensinou, porque na escola dele não ensinou isto 

21. P6. Bom, eu acho que o nome do projeto Pirado é 
pra despertar atenção, dos jovens e também nos 
adultos, que não teve oportunidade de concluir escola, 
que não teve oportunidade de fazer um curso, eu acho 
que o projeto Pirado ele leva esse nome não só por 
causa da faculdade de medicina, tra-ca-tra...  “grito de 
guerra”, mas também leva esse peso que é sobre uma 
Universidade Federal, daí tipo, vamo lá, o projeto 
Pirado que eu faço, daí, nossa deve ser algum projeto 
social, daí você fala que é gratuito, gratuito de uma 
Universidade Federal, aí a pessoa fala, nossa to dentro, 
daí vim conhecer, ver a proposta, estamos aqui 
entregue. 

25. P6. Bom, eu acho que o nome do projeto Pirado é pra 
despertar atenção, dos jovens e também nos adultos, 
que não teve oportunidade de concluir escola, que não 
teve oportunidade de fazer um curso [...] mas também 
leva esse peso que é sobre uma Universidade Federal. 

● Reconhecimento social da 
qualidade da instituição – 
Unifesp. 
 

22. P15. A a a 2015, certo? Começo do ano tava, tava 
passando por um momento bem complicado, eu abri 
mão de tudo pra cuidar da minha mãe, tem um ano, 
não tá mais aqui entre nós, fez um ano agora em maio 
isso, tá bem recente ainda, desculpa, e um belo 
domingo eu fui na banca de jornal, como de hábito, 
naquela época, e a Folha de São Paulo também e o 
amarelinho pra uma coisa,  pra ver como é que tava o 
mercado porque independentemente da situação que 
eu passei, que eu tivesse passando, tá sempre 
buscando algo. E dentre as matérias, uma até falava 
sobre o projeto, o que me chamou atenção naquele 
instante foi o nome da Unifesp, uma federal 
oferecendo curso de graça, te capacitando pro 
mercado, mas sem esquecer de que naquele instante, 
o alvo, o ponto era aquilo, e lembro que começou em 
junho a turma, e, e exatamente que tinha completado 

26. P15. [...] eu fui na banca de jornal [...]pra ver como é que 
tava o mercado.[...] dentre as matérias, uma até falava 
sobre o projeto, o que me chamou atenção naquele 
instante foi o nome da Unifesp, uma Federal oferecendo 
curso de graça, te capacitando pro mercado [...]   
aprendi muito com as coisas aqui, uma troca, algo 
distante, conversar, pra mim ainda é uma barreira muito 
grande, aprendi muitas coisas aqui, mas que ainda tenho 
que muitas vezes buscar [...] nem sempre consegui, mas 
sempre está buscando algo [...]o que eu carrego, levo do 
projeto até hoje, é isso, essa troca de inclusive [...] hoje 
eu sou colaborador aqui. 

● Reconhecimento social da 
qualidade da instituição - 
Unifesp 

 

 



 

 
 

um mês que minha mãe tinha ido, é difícil aqui, numa 
segunda-feira, não me lembro de ter falado nada, na 
hora não lembrava, e lembro que alguém tinha dito 
assim calma que o meu tempo vai chegar, e que numa 
certa hora algum aluno questionou sobre algum 
assunto, eu pedi licença pra falar, e naquele instante 
eu comecei meio que começar a se soltar, é, buscar 
uma válvula de escape, é  nos sábados seguintes, foi 
passando e aprendi muito com as coisas aqui, uma 
troca, algo distante, conversar, pra mim ainda é uma 
barreira muito grande, aprendi muitas coisas aqui, mas 
que ainda tenho que muitas vezes buscar tudo é, 
assim, em certos aspectos, até consegui algumas vezes, 
mas, nem sempre consegui, mas sempre está 
buscando algo, atualmente está uma nuvem assim, 
que tá pairando na minha cabeça, de atualmente está 
lidando com as coisas do meu pai, uma irmã que não 
está nada bem de saúde, que óbvio, requer cuidados, 
mas sem esquecer de mim como pessoa, inclusive foi 
um dos assuntos que ganhou uma baita conversa com 
alguém que, enfim, é uma pessoa que passou por 
muitos problemas, e hoje tá com uma situação mais 
confortável, e ele perguntou justamente sobe isso, se 
você pensava lá na frente, e eu falei, nossa, 
honestamente, tá meio nebuloso, mas, o que eu 
carrego, levo do projeto até hoje, é isso, essa troca de 
inclusive, passado a formatura, tal, hoje eu sou 
colaborador aqui, mas, to mais que sempre tem coisas 
pra fazer, é sábado aqui essa troca sempre soma, e 
bom, é isso. 

23. P15. Bom, momentos marcantes cara, putz, a a a 27. P15 [...]  as dinâmicas que em todas as aulas tinham, de ● A contribuição das estratégias 



 

 
 

tá, como eu disse antes, as aulas do C., cara, um 
professor espetacular, a a a ensinar as pessoas se abrir, 
se expressar, se comunicar melhor, as dinâmicas que 
em todas as aulas tinham, de não ficar só na teoria, 
não ficar aquela aula lenta, fria, sem graça, sem alma, 
isso fazer com que você fosse pra casa pensando ó, 
isso aqui isso aqui isso aqui, e você levar pra outras, 
pra outras atividades do dia a dia, até mesmo aplicar 
no trabalho, que enfim, é uma bagagem. Durante o 
processo, na sala um dos instrutores que hoje não está 
mais lá dizia, “meu, isso aqui não é pra você”, e e eu já 
tinha ouvido essa frase num passado não tão distante 
quando, minha última aventura foi no call center antes 
de, até hoje não deu certo por causa da deficiência 
mesmo. E lembro que naquela época no call center 
que entre idas e vindas um, um dos colegas foi muito 
sincero falava isso não vai rolar, deveria buscar outra 
coisa, e de certo dia da aula da M foi isso que alguns 
textos durante a aula que incentivava, buscar algo pra 
ti, pra você e pros outros, até depois eu peguei fui ler 
mais sobre o assunto, até mesmo tava assim, “meu seu 
potencial é enorme, reza pra você descobrir”. E e  , a o 
TCC foi um desafio e tanto, de ficar lá na frente assim 
como se fosse, como se fosse uma formatura é de uma 
faculdade, mas só de você ter que se preparar, pegar o 
tema, fazer todo o cabeçário, roda pé, e não fazer, 
cometer o erro que muitos, até, até hoje foi bizarro 
ouvir isso que pessoas dentro da Usp usando o zap zap 
pra colar, mas enfim, voltando ao contexto, de você 
buscar a fundo o tema que você tinha que abordar, 
que foi Marketing pessoal e até se vestir devidamente 
como a ocasião pedia e de sentar enfrente todo 

não ficar só na teoria, não ficar aquela aula lenta, fria, 
sem graça, sem alma, [...] fazer com que você fosse pra 
casa pensando [...] pra outras atividades do dia a dia, até 
mesmo aplicar no trabalho, que enfim, é uma bagagem.  
[...] Alguns textos durante a aula que incentivava, buscar 
algo pra ti, pra você e pros outros. 

 

 

28.  P15. P15. E [...]  o TCC foi um desafio e tanto, de ficar lá 
na frente assim como se fosse,[...] você ter que se 
preparar, pegar o tema, fazer todo o cabeçalho, rodapé, 
[...]  você buscar a fundo o tema que você tinha que 
abordar [...] se vestir devidamente como a ocasião pedia 
e de sentar em frente todo mundo, ta preparado pra 
receber as perguntas e são coisas pra se levar pra vida 
toda.  

 

29.  P15. P15 [...] as aulas são o máximo, as questões 
dinâmicas, enfim, um contexto geral, [...] lembra de 
alguém que te disse que você tem um potencial gigante, 
basta você correr atrás. 
 

de ensino e aprendizagem 
desenvolvidas no curso para o 
enfrentamento das exigências 
encontradas no processo 
seletivo do mercado de 
trabalho. 

 

 

 

● A contribuição das estratégias 
de ensino e aprendizagem 
desenvolvidas no curso para o 
enfrentamento das exigências 
encontradas no processo 
seletivo do mercado de 
trabalho. 

 

 

 

● A contribuição das estratégias 
de ensino e aprendizagem 
desenvolvidas no curso para o 
enfrentamento das exigências 
encontradas no processo 
seletivo do mercado de 
trabalho. 
 



 

 
 

mundo, ta preparado pra receber as perguntas e são 
coisas pra se levar pra vida toda. Mas, ali foi, assim, as 
aulas são o máximo, as questões dinâmicas, enfim, um 
contexto geral, é pra você sempre pensar, putz, é se 
algum dia, se alguma hora, por alguma razão bater 
uma triste, a, lembra de alguém que te disse que você 
tem um potencial gigante, basta você correr atrás, 
enfim, é isso. 

 

24. P18. É só um último retoque aí a respeito desse 
desenho, é que o Pirado, a gente fala muito aí desse 
lado, e tem, é o que mais tem e eu acho que é o que 
mais agrega, porém também tem né, nas dinâmicas 
você aprende, quando se faz uma dança das cadeiras 
você vê que na no mercado de trabalho você tá num 
meio de uma dança de cadeiras e muitas vezes você 
tem que falar que não é brincadeira, entendeu, é , é 
por mais que você ajude, o Pirado ele te ensina a 
pescar, ele não te dá o peixe né, ele por exemplo, é 
não adianta eu eu eu vou dá o meu melhor, se eu não 
passar numa entrevista, é porque alguém mais 
qualificado que eu vai dar o melhor, é eu não vou 
deixar, eu não vou deixar fácil né, é você vai ter que 
brigar, cê vai  ter que conquistar, cê quer tudo bem, 
mas cê tem que brigar, cê tem que lutar, é cê num vai 
dar dinheiro pros outros, você vai ensinar, você vai 
tentar trabalhar de uma forma melhor, isso que eu 
acho, que o Pirado ele tem essa, muitas vezes a gente 
fala desse lado sentimental porque é um que vai além, 
mas não é ilusão porque tem muito dessa dinâmica no 
mercado também, você pega essa dança das cadeiras, 
você pega uns exemplos de vida dos professores, de 

30.  P18. [...] nas dinâmicas você aprende, quando se faz 
uma dança das cadeiras você vê que no mercado de 
trabalho você tá num meio de uma dança de cadeiras e 
muitas vezes você tem que falar que não é brincadeira, 
[...] o Pirado ele te ensina a pescar, ele não te dá o peixe. 
 

● A contribuição das estratégias 
de ensino e aprendizagem 
desenvolvidas no curso para o 
enfrentamento das exigências 
encontradas no processo 
seletivo do mercado de 
trabalho. 
 



 

 
 

pessoas que tão do seu lado e que realmente você 
começa a perceber como é que é o mercado, como ele 
se movimenta porque você passou um ano 
desatualizado é num é só nesse mar de rosas se 
colocar, a gente, claro que a gente  você vai ser uma 
pessoa muito mais feliz mais realizada nesses sentidos 
espirituais, porém, cê não pode abrir mão de certas 
coisas. 

25.P12. Eu acho assim que é simular uma entrevista 
em alguma aula ajudaria bastante. 

31. P12. Eu acho assim que é simular uma entrevista em 
alguma aula ajudaria bastante. 
 

● Sugestões dos participantes 
para aprimoramento do 
projeto pedagógico do curso 
 

26. P20. E simulado também, tipo como se fosse 
provinha, assim tipo Enem, não que ele vai te dar notas 
né, mas você pode pô eu to ruim nessa parte aqui, é 
melhor eu, o a redação, não tá legal né, acho que 
vamos ter, nessa turma vai ter agora, mas focar assim 
um pouquinho geral, como se fosse um concurso, uma 
prova de faculdade, conhecimento geral assim de, sei 
lá, dois meses antes, eu preciso focar mais em história, 
porque eu acho que em história eu tô meia assim, não 
consegui enxergar os pontos, matemática, enfim é, 
conhecimentos gerais, se tivesse seria bem legal. 

 

32. P20. [...] como se fosse provinha, assim tipo Enem, [...] 
como se fosse um concurso, uma prova de faculdade, 
conhecimento geral. 

● Sugestão para aprimoramento 
do projeto 

 

 

27. P9. Eu acho que poderia ter um pouquinho de 
matemática financeira, embora alguns não gosta, e 
planejamento familiar em termos financeiros. 

33. P9. Eu acho que poderia ter um pouquinho de 
matemática financeira, embora alguns não gosta, e 
planejamento familiar em termos financeiros. 

● Sugestão para aprimoramento 
do projeto 
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Os resultados obtidos com a pesquisa A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COMO 

INDUTORA DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO: contribuições do 

projeto Pirado demonstrou que ouvir os participantes foi um processo relevante para 

a avaliação do projeto Pirado. Além de dar voz a estes atores, possibilitou uma 

reflexão que remete ao planejamento inicial e incitou mudanças.  

Luckesi (2002, p.33) entende que: 

 

(...) avaliação pode ser caracterizada como uma forma de ajuizamento da 
qualidade do objeto avaliado, fator que implica uma tomada de posição a 
respeito do mesmo, para aceitá-lo ou para transformá-lo. A avaliação é um 
julgamento de valor sobre manifestações relevantes da realidade, tendo em 
vista uma tomada de decisão. 

 
 
Por tomada de decisão, nesta pesquisa, é possível considerar o aprimoramento 

do PPC e estabelecer um canal de comunicação que permita o acesso aos egressos 

para desenvolverem outras atividades educativas, bem como possibilite informações 

para aqueles que desejam realizar o curso.  

Para manter esse canal de comunicação a estratégia adotada foi de elaborar o 

portal do projeto Pirado. 

Um portal é um site de internet no qual as informações são organizadas de 

acordo com a temática. Um site oferece links por meio dos quais repassa informações, 

esclarece ou divulga serviços, repassa notícias e mantém espaço para aprimoramento 

das relações. 

De acordo com Cunha (apud PINHO; AKUTSU, 2003, p. 5)  

 

Um portal é uma porta de entrada na rede mundial. É a partir do portal que 
muitos usuários definem seus próximos passos na Web. Os portais são locais 
de grande visitação, portanto ser reconhecido como portal está diretamente 
relacionado à força com que o site atrai visitantes. Os serviços mais comuns 
de um portal incluem serviços de e-mail, bate-papo (Chat), serviços de busca 
de notícias, gratuitos ou não 

 
 
No caso dos portais educacionais, além das nuances citadas, o conteúdo passa 

a ter conotação de ambiente virtual de aprendizagem.  

 

  



 

 
 

Objetivo 

 

Desenvolver um canal de comunicação entre os egressos e os futuros 

estudantes do projeto Pirado. 

 

Objetivos específicos 

 

● Disponibilizar links de acesso para busca de trabalho; 

● Proporcionar um ambiente educacional de troca de saberes, interação, 

fóruns de discussão, por meio da ferramenta Moodle;  

● Fornecer informativos sobre cursos formais e não formais; 

● Aprimorar as relações interpessoais; 

● Disponibilizar textos, artigos, slides utilizados em sala de aula.  

 

Método 

 

Para a construção do portal foram consultadas as equipes de tecnologia da 

informação da Universidade Aberta do Brasil (UAB) da Unifesp e da Unifesp Santo 

Amaro. Essas duas equipes em conjunto com a coordenação do projeto Pirado 

estabeleceram que a primeira etapa de elaboração do portal tem o foco de atender os 

que buscam informações sobre o curso ofertado. Nesse sentido, se explicita a história 

do projeto, o resumo do Plano Pedagógico do Curso e o link para inscrições do curso 

de 2017. 

O portal faz parte do site da Unifesp Santo Amaro28, conforme demonstrado 

abaixo: 

                                                           
28 https://www.unifesp.br/campus/sao/santoamaro/ 



 

 
 

 

 

 

O portal está em funcionamento e nele estão disponíveis informações do 

projeto Pirado, para o público que quer ingressar no curso. Constam informações tais 

como: história do projeto, objetivos e projeto pedagógico do curso (PPC). Esse último 

se apresenta de forma resumida, conforme abaixo: 



 

 
 

 

 

 

Para os que tem o interesse em realizar o curso do projeto no ano de 2017, a 

ficha de inscrição está disponível no portal. 29 

 

                                                           
29https://www.unifesp.br/campus/sao/santoamaro/programas-e-eventos/events/projeto-pirado/projeto-

pirado-inscricao 



 

 
 

 

 

 

Ao preencher a ficha de inscrição, esta é direcionada para o email da 

coordenação. Nesse momento se estabelece uma comunicação com o(a) 

interessado(a) acerca da funcionalidade do curso.  

Os dados analisados na pesquisa, enfatizaram a necessidade de manter um 

canal de comunicação atualizado para os que têm interesse em ingressarem no 

projeto e para os egressos.  

 Tendo em vista que o portal está criado e abarcando as informações para os 

futuros estudantes, em produção, estão as alterações que abarcam as sugestões dos 

egressos. Entre elas:  

 Links de acesso à cursos de idiomas, informática, graduação e 

preparatórios para prova do ENEM; 



 

 
 

 Inclusão de acesso ao ambiente Moodle para desenvolver algumas 

atividades à distância, bem como estabelecer a prática de acesso a 

fórum de discussão; 

 Links informativos que contenham vagas de emprego; 

 Dicas e notícias.  

Para assegurar a utilização da marca Pirado, enquanto sendo de uso da 

universidade, está a negociação junto ao Núcleo de Inovação Tecnológica da Unifesp 

o registro da marca Pirado sob o número INPI 826446060. 
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