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Resumo 
 
Esta dissertação analisa o processo de desenvolvimento de competências 
profissionais dos instrutores do Projeto de Educação Complementar (PEC), no 
estado de Minas Gerais. Esse projeto tem sido ofertado por uma instituição brasileira 
privada em diversos estados do país. Trata-se de projeto social que envolve a 
prática de educação não formal e que compreende uma série de atividades que 
visam à formação integral da criança. Realizou-se pesquisa de natureza qualitativa 
por meio de estudo de caso descritivo. A coleta de dados envolveu a aplicação de 
questionário, realização de entrevistas e consulta a fontes documentais. Os dados 
qualitativos foram sistematizados por meio de análise de conteúdo (Bardin, 2009). 
Os dados quantitativos foram tratados por estatística descritiva com utilização do 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) e apresentados no formato de 
tabelas. Os resultados mostraram que o projeto tem relevância no contexto social e 
que, apesar das limitações, opera a partir de uma estrutura robusta que articula 
diretrizes e ações. Contudo, a divulgação do PEC ainda não se consolidou de forma 
irrestrita, influenciando o nível de apoio recebido dos diversos atores sociais. 
Apurou-se que os instrutores que nele atuam desempenham função determinante na 
dinâmica do projeto e que eles necessitam de múltiplas competências profissionais. 
As diversas competências foram agrupadas em dimensões e categorias, tendo sido 
avaliadas positivamente em relação ao grau de importância e nível de domínio. O 
desenvolvimento dessas competências envolve um processo complexo que mescla 
estímulos institucionais e iniciativas individuais. Constatou-se a inexistência de 
modelos de formação e de avaliação formais. Apesar dessa lacuna, a instituição 
reconhece a importância dos esforços orientados para a formação continuada de 
seus profissionais e oferece subsídios por intermédio de bolsas de estímulo 
educacional. A pesquisa sinalizou que as estratégias de desenvolvimento de 
competências dos instrutores precisam ser aperfeiçoadas tendo em vista a 
necessidade de incrementar e potencializar a capacitação desses profissionais no 
contexto institucional.  
 
Palavras-chave: Competências profissionais. Educação não formal. Educador 
social. Projeto Social. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 
 
This thesis analyzes the process of developing professional skills of Instructors of the 
Complementary Education Project (Projeto de Educação Complementar - PEC), in 
the state of Minas Gerais. This project has been offered by a private Brazilian 
institution in several states in the country. It is a social project that involves the 
practice of non-formal education and that comprises a series of activities aimed at the 
integral education of the child. A qualitative research was carried out through a 
descriptive Case Study. Data collection involved the application of a questionnaire, 
interviews and consultation with documentary sources. Qualitative data were 
systematized through Content Analysis (Bardin, 2009). Quantitative data were 
treated using descriptive statistics using the Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS) and presented in tables. The results showed that the Project has 
relevance in the social context and that, despite the limitations, it operates through a 
robust structure that articulates guidelines and actions. However, the dissemination 
of the PEC has not yet been consolidated in an unrestricted manner, influencing the 
level of support received from the various social actors. It was found that the 
Instructors who work there play a decisive role in the dynamics of the project and that 
they need multiple professional skills. The various competences were grouped into 
dimensions and categories and were positively assessed in relation to the degree of 
importance and level of mastery. The development of these competencies involves a 
complex process that mixes institutional stimuli and individual initiatives. It was 
noticed that there was a lack of formal training and formal assessment models. 
Despite this gap, the institution recognizes the importance of efforts aimed at the 
continuing education of its professionals and offers subsidies through educational 
stimulus grants. The research signaled that the instructors' skills development 
strategies need to be improved in view of the need to increase and enhance the 
training of these professionals in the institutional context. 
 
Keywords: Professional skills; Non-formal education; Social educator; Social project. 
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1 Introdução  

 

Competência e educação são conceitos amplamente discutidos na literatura e no 

meio social. As mudanças no sistema produtivo e no mundo do trabalho, verificadas 

a partir da década de 1980, colocaram em destaque a necessidade de as 

organizações promoverem as competências necessárias para se manterem 

competitivas. Em diversos setores emergiu a necessidade de profissionais 

comprometidos e capacitados para atender às demandas em um contexto de 

rápidas transformações.  

 

A abordagem da competência tem sido discutida, há tempos, em diversos âmbitos e 

estimulado extensa produção sobre o tema. A literatura especializada contempla 

diferentes enfoques que sinalizam a complexidade do tema e sua relevância para as 

organizações contemporâneas. 

 

No campo da educação, a questão da competência ganha relevância na medida em 

que os educadores e suas instituições se projetam para a oferta de serviços com 

qualidade. Nessa linha, os profissionais devem orientar suas ações em sintonia com 

parâmetros e diretrizes previamente estabelecidas. Educadores necessitam de 

competências para realizarem com êxito a complexa tarefa de estimular o 

desenvolvimento intelectual e humano de seus alunos. Nesse sentido, são 

essenciais o mapeamento das competências necessárias ao educador e o estímulo 

ao seu desenvolvimento.  

 

O campo educacional abarca modalidades distintas de formação, mas que são 

complementares. Nesse sentido, tem-se a educação formal, ofertada por escolas 

públicas e privadas, e eventos como cursos e treinamentos. Essa prática 

fundamenta-se em infraestrutura adequada que envolve, geralmente, recursos 

diversos dispostos em sala de aula e meios como material didático-instrucional. A 

educação informal é outra modalidade de educação e tem como base a dimensão 

comportamental, já que deriva das atitudes e hábitos do indivíduo. É de natureza 

mais flexível, não sendo regida por aspectos intencionais ou institucionais. 

Finalmente, a educação não formal representa uma prática autônoma e 

independente em relação à educação formal, podendo ocorrer dentro ou fora das 
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instituições. Envolve atividades que possuem características de intencionalidade, no 

entanto, apresentam baixo nível de sistematização e estruturação, implicando 

correlações pedagógicas, porém não formalizadas (Santos, Paula, Rocha & 

Contreras, 2017).  

 

Cofferri e Nogaro (2010) afirmam que a educação social, como ramo da educação, 

representa um paradigma que considera a educação não formal como prática 

mediadora de um projeto educacional social.  

 

Sobre a educação não formal, Santos, Pedrosa e Aires (2017, p. 458) advertem que 

ela: 

 

Está assimilada a quaisquer atividades educacionais realizadas fora do 
ambiente escolar formal, de forma complementar e concordante ao último. 
Esse conceito de educação ainda apresenta divergências por parte de alguns 
autores, devido às inúmeras experiências vivenciadas em diversos espaços. 

 

Fundamentadas em Gadotti (2005) e Falk (2002), Marques e Freitas (2017) explicam 

que, embora tenha sido relegada, a educação não formal tem crescido de 

importância nas últimas décadas em todo o mundo ante a evidência de que parte da 

aprendizagem dos indivíduos envolve atividades fora do sistema escolar tradicional. 

 

O uso da expressão educação não formal, segundo Gohn (2010), se espalha nos 

anos 2000. Organizações não governamentais (ONGs), entidades como Serviço 

Social do Comércio (SESC), Serviço Nacional do Comércio (SENAC), Itaú Cultural, 

Programas Educativos e outros passam a utilizá-la no campo da atuação em 

comunidades variadas, principalmente associada à promoção da cidadania, inclusão 

social, etc. 

 

Nessa direção, destaca-se o trabalho pedagógico realizado no Projeto de Educação 

Complementar (PEC), ofertado por uma instituição brasileira privada em diversos 

estados do país. Trata-se de projeto social que envolve a prática de educação não 

formal e que compreende uma série de atividades diversificadas que visam à 

formação integral da criança. O referido projeto se insere no âmbito da educação 
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social e será objeto de análise desta dissertação. Por razões de sigilo, teve sua 

identidade preservada, tendo sido intitulado de PEC.  

 

No âmbito do PEC, os profissionais que integram a equipe de trabalho 

desempenham papel determinante para a consecução dos objetivos estabelecidos. 

Em especial, os instrutores assumem relevante função ao atuarem no 

acompanhamento de ações e projetos que visam ampliar o nível de conhecimentos 

dos alunos e despertar neles o interesse pelos estudos. O instrutor é um educador 

social cujo trabalho merece atenção. Nesse sentido, Pereira (2019) salienta que 

esse profissional realiza atividades relevantes porque trabalha diretamente com 

grupos e pessoas socialmente desprivilegiados, atuando em organizações 

governamentais e não governamentais que acompanham crianças, adolescentes, 

jovens, adultos e idosos em situação de vulnerabilidade social. 

 

Em face da relevância desses profissionais e da complexidade do trabalho que 

realizam, os estímulos orientados para o desenvolvimento das competências 

profissionais deles demandadas parecem essenciais. No PEC, intui-se que o 

direcionamento de esforços de capacitação e de construção de uma ambiência 

favorável poderia contribuir de forma decisiva para a melhoria da performance dos 

instrutores e para o alcance dos resultados do projeto. Nesse sentido, aspectos 

relacionados ao processo de desenvolvimento de competências profissionais 

tornam-se determinantes. 

 

Em sintonia com esses apontamentos, a presente dissertação adota como ponto de 

partida a seguinte questão de pesquisa: como ocorre o desenvolvimento de 

competências profissionais dos instrutores do Projeto de Educação Complementar 

(PEC) no estado de Minas Gerais? 

 

A pesquisa orientou-se para os seguintes objetivos: 
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1.1 Objetivo geral  

 

Analisar o processo de desenvolvimento de competências profissionais dos 

Instrutores do Projeto de Educação Complementar (PEC) no estado de Minas 

Gerais. 

 

 

1.2 Objetivos específicos  

 

a) Descrever o Projeto de Educação Complementar (PEC);  

b) identificar as competências requeridas dos Instrutores, considerando o grau 

de importância e o nível de domínio sobre elas;  

c) identificar iniciativas e desafios relacionados ao desenvolvimento de 

competências profissionais. 

 

Para atender aos objetivos propostos, realizou-se pesquisa de natureza qualitativa e 

descritiva. Empregou-se o método denominado estudo de caso (Bardin, 2009). A 

unidade de análise foi o Projeto de Educação Complementar (PEC), ofertado por 

instituição privada em diversos estados do Brasil. Com base nos critérios de 

acessibilidade e conveniência, a pesquisa envolveu um recorte geográfico que 

contemplou unidades localizadas no estado de Minas Gerais. 

 

Os dados primários foram coletados por meio da aplicação de 41 questionários 

respondidos por instrutores que atuam no PEC em diversos municípios do estado de 

Minas Gerais. Com o intuito de aprofundar a compreensão sobre o objeto de estudo, 

foram realizadas entrevistas semiestruturadas com profissionais envolvidos na 

equipe de gestão do PEC e que têm amplo conhecimento sobre o projeto, a saber: 

coordenador, pedagogo e psicólogos. A obtenção de dados secundários baseou-se 

na consulta a materiais institucionais disponíveis nas modalidades impressa e 

eletrônica. 

 

O tratamento e a análise de dados envolveram técnicas distintas. Os dados 

qualitativos foram sistematizados por meio de análise de conteúdo (Bardin, 2009). 
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Os dados quantitativos foram tratados por meio de estatística descritiva com 

utilização do Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

 

A pesquisa realizada pode ser justificada por diversas razões. Em primeiro lugar, 

menciona-se a possibilidade de contribuir para o debate sobre competências 

profissionais tendo como referência a educação não formal. Fuhrmann e Paulo 

(2014) preconizam que a educação não formal é um modelo de ensino-

aprendizagem cujo conceito é complexo e ambíguo, composto de diversificada gama 

de práticas pedagógicas assistemáticas ainda pouco investigadas no Brasil. Nesse 

sentido, os autores indicam a necessidade de aprofundar os estudos sobre o tema. 

 

Busca realizada na biblioteca eletrônica Scientific Periodicals Electronic Library 

(SPELL, http://www.spell.org.br/) no dia 25 de maio de 2020, utilizando como 

palavra-chave “competências”, apurou 589 trabalhos; com “competências 

profissionais”, 22 trabalhos; com a palavra “educação”, gerou 631 resultados; com 

“educação não formal”, a pesquisa não retornou resultados. Nota-se, então, que a 

presente dissertação contribui para o debate acerca de competências profissionais 

numa perspectiva a ser explorada. 

 

Em segundo lugar, a pesquisa se reveste de caráter aplicado na medida em que 

seus resultados poderão suscitar ações de melhoria no Projeto de Educação 

Complementar (PEC). Além disso, poderá representar uma fonte de consulta para as 

demais unidades localizadas em outros estados do país. 

 

A terceira razão que justifica a realização deste estudo consiste em sua contribuição 

para a formação da autora como pesquisadora. A investigação possibilitou a 

apreensão de conhecimentos aprofundados em termos de conteúdo teórico e 

metodológico, possibilitando o amadurecimento desta pesquisadora, que já atua no 

Projeto de Educação Complementar (PEC) há cinco anos. 

 

Esta dissertação está vinculada à área de concentração denominada gestão em 

organizações e pertence à linha de pesquisa intitulada Inovação e Organizações do 

curso de Mestrado Profissional em Administração da Fundação Pedro Leopoldo 

(FPL). Ela integra o projeto de pesquisa intitulado Competências e Comportamento 
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Organizacional, coordenado pelo Professor Orientador Dr. Reginaldo de Jesus 

Carvalho Lima, atendendo aos parâmetros do Programa de Pós-graduação em 

Administração da Fundação Pedro Leopoldo (FPL) e da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

 

Em relação à estrutura, esta dissertação está dividida em cinco capítulos. Esta 

introdução é o primeiro deles, com a problematização, os objetivos e as justificativas 

que amparam a realização da pesquisa. O segundo capítulo é o referencial teórico, 

que apresenta as bases que sustentam a discussão proposta e recupera aspectos 

centrais da abordagem da competência e sobre educação não formal. O terceiro 

capítulo descreve os procedimentos metodológicos utilizados na investigação, 

contemplando a natureza da pesquisa, a unidade de análise, a coleta e análise de 

dados. No quarto capítulo analisam-se os resultados obtidos. No quinto capítulo têm-

se as considerações finais, as sugestões para futuras pesquisas e as 

recomendações gerenciais. Seguem-se referências e apêndices. 
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2 Referencial Teórico 

 

Neste capítulo apresenta-se a fundamentação teórica da pesquisa realizada, cujo 

objetivo geral foi analisar o processo de desenvolvimento de competências 

profissionais dos instrutores do Projeto de Educação Complementar (PEC) no 

estado de Minas Gerais.  

 

Inicialmente, abordam-se conceitos relacionados à abordagem da competência em 

suas dimensões individual e coletiva. Na sequência, registram-se as definições e o 

amparo legal da educação formal, aspectos relacionados a educação não formal, 

educação social e projetos sociais. A última seção estabelece um eixo entre os 

temas educação e competências. 

 

2.1 Abordagem da competência 

 

Diante das transformações verificadas no mundo do trabalho, nas duas últimas 

décadas do século XX as discussões sobre competências ganharam destaque nos 

meios empresarial e acadêmico. 

 

A análise da literatura indica que o assunto tem sido abordado em dois níveis 

distintos. O enfoque pelo nível coletivo procura relacionar estratégias e ações no 

cenário organizacional. Assume ampla perspectiva sobre o processo de construção 

de competências, destacando-se a relevância da articulação de esforços e da 

aprendizagem organizacional. 

 

O nível individual tem sido discutido com mais frequência na literatura especializada 

e envolve extensa produção intelectual. O foco incide no desenvolvimento e 

aplicação das competências detidas pelo indivíduo em determinada situação de 

trabalho. Nesse prisma, diversos entendimentos indicam as variações conceituais 

verificadas ao longo do tempo e que refletem aspectos inerentes à configuração do 

espaço produtivo. 
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A seguir, são contemplados aspectos relevantes da abordagem da competência 

pelos dois níveis. Inicialmente, em sintonia com o objetivo geral desta dissertação, 

será considerado o nível individual e, na sequência, o coletivo. 

 

2.1.1 Competência individual 

 

No contexto histórico, ao término do século XV o vocábulo competência limitava-se 

apenas à linguagem jurídica, referindo-se à autoridade do tribunal em realizar os 

julgamentos. Conforme destacam Fleury e Fleury (2001, p. 162): “o dicionário 

Webster (1981, p. 63) define competência como: ‘qualidade ou estado de ser 

funcionalmente adequado ou ter suficiente conhecimento, julgamento, habilidades 

ou força para uma determinada tarefa’”. Os autores explicam que se trata de uma 

definição bastante ampla que sinaliza dois elementos: conhecimento e tarefa. 

 

Dutra, Hipólito e Silva (2000) ressaltam que, no mundo do trabalho, o termo assumiu 

significados distintos ao longo do tempo, variando conforme os pressupostos e 

enfoques adotados. Vários autores discorrem sobre competências como habilidades 

em criar soluções conforme o surgimento e a complexidades das referidas situações.  

 

Em sintonia com a vertente de estudos norte-americana, Dutra et al. (2000) 

informam que autores como McClelland & Dailey (1972), Boyatzis (1982) e Spencer 

& Spencer (1993) descreveram a competência como:   

 

O conjunto de qualificações ou características preconizáveis, que permitem a 
alguma pessoa ter desempenho superior em certo trabalho ou situação. A 
competência pode ser prevista ou estruturada, de modo que se estabeleça 
um conjunto qualificador ideal, para que a pessoa apresente uma realização 
superior em seu trabalho (Dutra et al., 2000, p. 162). 

 

Parry (1996) resume o conceito de competência como um conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes. Tais elementos atuam de forma 

correlacionada e afetam a maior parte de alguma tarefa, papel ou responsabilidade 

que se reporta ao desempenho da função assumida. Na ótica desse autor, esse 

conjunto de elementos pode ser aferido a partir de determinados parâmetros que 

favorecem ações de treinamento e desenvolvimento.  
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Outra vertente bastante explorada em relação ao tema refere-se à escola francesa, 

que visualiza a competência do indivíduo como ação em determinada situação. 

Dessa maneira, a competência se manifesta na resolução dos impasses e 

problemas que surgem no ambiente de trabalho. Autores como Le Boterf (1995) e 

Zarifian (2001) são expoentes dessa visão construtivista que ganhou espaço durante 

as décadas de 1980 e 1990. Para eles, o fato de a pessoa deter as qualificações 

necessárias para certo trabalho não assegura que ela irá entregar o que lhe é 

demandado.  

 

Le Boterf (1995), por exemplo, admite que a competência não é um estado ou 

conhecimento que se tem, nem se restringe a certo resultado de treinamento. Uma 

competência se concretiza na prática do trabalho, marcada geralmente pelas 

relações de trabalho, cultura da empresa, imprevistos, limitações de tempo e 

recursos, etc. A competência é fundamentada na prática, na vivência de situações 

que obrigam o indivíduo a criar soluções, tomar decisões e agir dentro de ambientes 

instáveis.  

 

No Brasil, diversos autores investiram no tema a partir dos anos 1990, em face das 

abruptas transformações produtivas. Influenciados pelos pressupostos da corrente 

francesa e considerando as contribuições de Le Boterf (1995), Fleury e Fleury (2001, 

p. 1987) esclarecem que a “competência é um saber agir responsável e que é 

reconhecido pelos outros. Implica saber como mobilizar, integrar e transferir os 

conhecimentos, recursos e habilidades, num contexto profissional determinado”. 

Nessa linha, admitem que o indivíduo pode assumir papel essencial na dinâmica 

organizacional na medida em que se esforça para realizar seu trabalho e, dessa 

forma, as estratégias estabelecidas. Esse alinhamento de forças pode ser 

potencializado pelo sistema organizacional e sustenta a competência coletiva que 

será discutida na próxima seção. 

 

Na tentativa de elucidar a noção de competências, Ruas, Ghedine, Dutra, Becker e 

Dias (2005) consideraram que a competência se refere a uma capacidade de 

realizar, seja individual, grupal ou organizacional, como a mobilização de recursos 

frente a uma configuração específica. Magalhães e Rocha (1997) definiram o termo 

competência como um conjunto de conhecimentos, habilidades e experiências que 
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possibilitam a um profissional desenvolver uma dada função em um tempo 

determinado, objetivando alcançar um fim específico. 

 

Na percepção de Rey (2002), o termo competência está também relacionado àquela 

pessoa que constitui, articula e mobiliza valores, conhecimentos e habilidades para a 

solução de problemas não só rotineiros, mas também inusitados em seu campo de 

atuação profissional. Dessa forma, é o agir de maneira eficaz diante do imprevisível, 

ultrapassando a experiência e os saberes adquiridos, conduzindo o profissional para 

a inovação e ação transformadora.  

 

Atualmente, o conceito de competências encontra-se diretamente ligado às 

capacidades práticas em resolver as diversas circunstâncias que levam o sujeito a 

agir ativamente em ambientes dinâmicos e competitivos. Nesse prisma, a noção de 

competência tem relação com a escola francesa, que a considera uma ação.  

Todavia, não se deve perder de vista que, apesar do caráter dinâmico, a 

competência se sustenta em determinados elementos. Le Boterf (2003) faz 

importante distinção entre os saberes que considera pilares da competência. 

Segundo ele, o “saber” correlaciona-se aos conhecimentos, ou seja, às 

características pessoais adquiridas voltadas para a informação e que contribuem 

para a qualidade das interações humanas no trabalho, bem como na formação de 

atitudes e do próprio desenvolvimento. Refere-se ao “saber fazer” como aquele 

direcionado às habilidades motoras e ao conhecimento necessário para o trabalho, 

centralizado no desenvolvimento de práticas e domínio da ação tomada. 

 

Na contemporaneidade, a competência tem sido relacionada ao conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes necessários à realização de um trabalho. 

Brandão e Guimarães (2001) afirmam que Durand (1998) considerou essas três 

dimensões, como mostra a Figura 1.   
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Figura 1  
Dimensões da competência, Durand (2000).  
Fonte: Brandão, H. P., & Guimarães, T. A. (2001 jan-mar.). Gestão de competências e gestão de 
desempenho: tecnologias distintas ou instrumentos de um mesmo construto? Revista de 
Administração de Empresas, RAI, 1(1), 10.  

 

Conforme esclareceram os referidos autores, essas dimensões são 

interdependentes na medida em que um comportamento demanda conhecimentos e 

técnicas específicas. Assim, uma habilidade também requer determinado 

conhecimento a respeito do processo. O desempenho da pessoa representa uma 

expressão de suas competências (Brandão & Guimarães, 2001). 

 

Ruas (1998) atribuiu às referidas dimensões às seguintes definições: 

 

a) Conhecimento é o saber necessário para desenvolver com qualidade aquilo 

que lhe for atribuído; ou seja, implica questionamentos e esforços voltados 

para a informação que possa agregar valor ao trabalho; 

b) habilidade – é o saber fazer. É o que se deve saber para obter um bom 

desempenho. Está no desenvolvimento de práticas e consciência da ação 

tomada; 

c) atitude – é o querer fazer/saber agir. É necessário saber agir para poder 

empregar adequadamente os conhecimentos e as habilidades. É a busca de 

um comportamento de acordo com a realidade desejada. 
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O desenvolvimento de competências tem sido considerado um processo bastante 

complexo e que, conforme referencia a literatura, envolve múltiplos fatores. Le Boterf 

(1995) situa a competência em uma encruzilhada, com três eixos formados pela 

pessoa (sua biografia, socialização), pela sua formação educacional e pela sua 

experiência profissional.  

 

Durand (1998) acrescenta, ainda, que o desenvolvimento de competências se dá por 

meio da aprendizagem individual e coletiva, envolvendo simultaneamente as três 

dimensões do modelo, isto é, pela assimilação de conhecimentos, integração de 

habilidades e adoção de atitudes relevantes para um âmbito organizacional 

específico ou para a obtenção de alto desempenho no trabalho. Abordagens como 

essa parecem possuir aceitação mais ampla tanto no ambiente empresarial como no 

meio acadêmico, à medida que procuram integrar aspectos técnicos, sociais e 

atitudes relacionados ao trabalho. 

 

Bitencourt (2004) sinaliza a relevância dos processos de aprendizagem nas 

organizações. Esses processos sustentam o desenvolvimento de competências e 

envolvem práticas formais, estabelecidas pela organização, e outras de natureza 

informal, porém igualmente importantes. Elas possibilitam a ampliação de saberes 

por parte dos indivíduos que, ao longo do tempo, podem alcançar níveis mais 

elevados de maturidade no trabalho.  

 

As competências profissionais têm naturezas distintas. Diversos autores procuraram 

categorizar os diversos tipos. Entre os modelos analíticos, a abordagem 

desenvolvida por Cheetham e Chivers (1996; 1998; 2000) apresenta uma 

perspectiva ampla e aderente à análise do objeto de estudo desta dissertação. Os 

referidos autores levam em conta aspectos processuais, individuais, coletivos e 

sociais. O modelo teórico integra as abordagens prático-reflexivas; a técnico-

racional; a da competência funcional; a da competência pessoal; e a da 

metacompetência, que engloba competências mais gerais, tais como comunicação, 

criatividade, solução de problemas, aprendizagem e autodesenvolvimento, agilidade 

mental, análise e reflexão. Cheetham & Chivers (2000, p. 374 como citado em Paiva, 

2007, p. 45) consideram que o referido modelo favoreceu a análise da natureza das 

modernas profissões e o mapeamento das diferentes competências.  
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A partir do modelo proposto por Cheetham & Chivers (1996; 1998; 2000), Paiva 

(2007) acrescentou a componente “política”, que se relaciona aos comportamentos 

profissional, pessoal, organizacional e social baseados nas relações de poder do 

exercício da profissão. Paiva e Melo (2009, p. 4) referem que a competência política 

se revela importante na medida em que o profissional se insere na “teia política intra 

e interorganizacional”. As habilidades correspondentes à competência política 

identificadas por Paiva e Melo (2008, p. 46) são:  

 

Pessoal (percepção acerca dos jogos políticos inerentes às organizações, 
daqueles relacionados às pessoas individualmente e dos derivados dos 
interesses particulares do profissional, etc.); profissional (adoção de 
comportamentos apropriados à manutenção do profissionalismo, etc.); 
organizacional (ações voltadas para o domínio ou fluência nas fontes 
estruturais e normativas de poder na organização onde desenvolve suas 
atividades produtivas, etc.); e social (ações voltadas para o domínio ou 
fluência nas pessoas, relacionais e afetivas de poder, etc.) (Paiva & Melo, 
2008, p. 46).  

 

A Figura 2 mostra o modelo conceitual proposto pelas referidas autoras.  
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Figura 2 
Modelo teórico-conceitual proposto para a pesquisa.  
Fonte: Paiva, K. C. M., & Melo, M. C. O. L. de (2009). Competências profissionais docentes e sua 
gestão em universidades mineiras. In: D. H. Helal (coord.), Gestão de pessoas e competências: teoria 
e pesquisa (pp. 313-338). Curitiba: Juruá. 

 

Nesta dissertação, o referido modelo foi adotado como referência para a análise do 

processo de desenvolvimento de competências no âmbito do Projeto de Educação 

Complementar (PEC). 

 

Os apontamentos anteriores mostram a necessidade de o profissional adquirir e 

desenvolver múltiplas competências para atender às complexas demandas da 

profissão. Diante das frequentes transformações do mundo do trabalho, os 

profissionais têm sido estimulados a adotarem postura comprometida com a 

inovação e visão crítica dos processos.  

 

No Projeto de Educação Complementar (PEC), objeto de análise desta dissertação, 

o desenvolvimento de competências profissionais por parte dos instrutores é 

fundamental, tendo em vista que eles desempenham funções determinantes entre o 

público atendido. Em sintonia com a perspectiva adotada pela corrente francesa, 

neste estudo o entendimento é de que a competência não se restringe ao mero 
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acúmulo de saberes teóricos e empíricos detidos pelo sujeito, mas se expressa de 

forma concreta por meio da ação situada no trabalho. 

 

A próxima seção contempla a abordagem da competência, considerando as 

discussões relativas ao nível coletivo. 

 

2.1.2 Competência coletiva 

 

Embora a noção acerca da competência individual tenha originado extensa 

produção intelectual e possibilitado reflexões relevantes sobre a relação entre 

indivíduos e contextos de trabalho, ela não é a única. Diversos autores relacionam o 

conceito de competência a organizações e equipes de trabalho.  

 

As discussões sobre o nível coletivo ganharam força na década de 1990. Sua 

difusão, no entanto, ocorreu após os anos 2000, gerando a coexistência de várias 

concepções sobre o tema (Michaux, 2011). A referida autora esclarece que o 

conceito de competências coletivas foi associado inicialmente aos fenômenos 

sociocognitivos nas coletividades de trabalho, em especial nos grupos e nas 

equipes. Pauvers e Schieb-Bienfait (2011) enfatizam que a noção de competência 

coletiva não tem sido explorada com a mesma frequência observada em relação às 

competências individuais. 

 

Prahalad e Hamel (1990) reportam-se às competências organizacionais como 

atributos da organização, que a tornam eficaz e permitem a consecução de seus 

objetivos estratégicos. Essa abordagem fundamenta-se na visão baseada em 

recursos (VBR), que destaca a aplicação dos recursos internos da firma como 

potenciais fontes de valor. Realça-se, assim, a articulação entre estratégias e ações 

nos diversos estratos da organização. As competências coletivas “nascem” do 

processo de sinergia do conjunto e das articulações coletivas aplicadas em 

situações de trabalho, construídas a partir das competências individuais disponíveis.  

 

A competência organizacional, como apregoam Pauvers e Schieb-Bienfait (2011), 

resulta da combinação coordenada e valorizante de um conjunto de competências 
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presentes individualmente, sendo o indivíduo suporte físico da competência, bem 

como estruturante do desempenho coletivo.  

 

Le Boterf (1999) sustenta que em cada equipe de trabalho emerge uma competência 

derivada das relações sociais que se estabelecem no grupo e da sinergia entre as 

competências individuais de seus membros. Dessa forma, a noção de coletivo não 

se aplica à organização como um todo, mas às áreas, setores, departamentos e, 

obviamente, aos grupos de indivíduos que atuam nessas instâncias. Vale ressaltar 

que as competências coletivas são mais que a simples soma de competências 

individuais e que não se formam apenas pela interação entre os membros da 

organização, mas sim a partir das trocas que, segundo Michaux (2011), caracterizam 

um agir e reagir coletivo.  

 

As “competências coletivas são desenvolvidas tanto pela interação entre diferentes 

grupos de trabalho, quanto pela interdependência das relações entre processo e 

resultado” (Bitencourt & Klein, 2009, p. 15). Para Bonotto e Bitencourt (2006), o 

desenvolvimento das competências coletivas está relacionado à qualidade dos 

processos de interação dentro do grupo, ou seja, as competências coletivas 

emergem e se desenvolvem de forma mais fácil em um ambiente mais propício à 

interação, onde exista um espaço de relacionamento entre pessoas com 

características heterogêneas. 

 

A partir de diversas pesquisas, Michaux (2011) afirma que se deve considerar 

formas diferenciadas de competências coletivas, dependendo da natureza do grupo 

e da situação de trabalho. Isso significa que haverá especificidades na configuração 

das competências coletivas, dependendo do grupo que se analisa. A referida autora 

acredita que competência coletiva é a “capacidade de se coordenar, de cooperar, de 

agir e de reagir coletivamente relacionada às diferentes formas de coletivos do 

trabalho” (Michaux, 2011, p. 15). 

 

Nessa perspectiva, mostra-se importante, também, a noção de rotinas 

organizacionais, pois estas constituem “roteiros de interações e de cooperação 

operacionais estabilizados, memorizados ao longo do tempo pelos indivíduos”, as 
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quais proporcionam às organizações justamente se coordenar para agir e reagir 

coletivamente (Michaux, 2011, p. 13). 

 

Aspectos decorrentes da verificação e da instrumentalização do enfoque de 

competências apresentam amplo espaço para investigação, especialmente no que 

se refere às competências coletivas que, de acordo com Michaux (2011), ainda 

estão em processo de apropriação pela academia.  

 

Neste ponto, é possível notar que a competência envolve diferentes enfoques. Em 

relação ao nível individual, há diversas correntes que tratam o conceito de 

competências ora como conteúdo estático, ora como ação. Pode-se observar que a 

competência profissional apoia-se em determinados recursos, como conhecimentos, 

habilidades e atitudes. 

 

No que se refere ao nível coletivo, a discussão sobre competências também envolve 

dimensões distintas. A competência organizacional envolve a ligação entre diretrizes 

e ações, perpassando as diversas áreas da organização. É vista como um atributo 

perceptível pelo qual a organização se diferencia no mercado. Ainda, em relação à 

dimensão coletiva, tem-se o enfoque na competência coletiva dos grupos de 

indivíduos que atuam e sustentam a dinâmica organizacional.   

 

Pelo visto, o processo de desenvolvimento de competências individuais e coletivas 

envolve múltiplos fatores e se reveste de complexidade. Esses apontamentos, 

sugerem que o desenvolvimento de competências profissionais na abrangência do 

Projeto de Educação Complementar (PEC) requer atenção, devido aos diversos 

fatores que atingem o ambiente institucional.  

 

Para contextualizar o objeto de estudo desta dissertação, a próxima seção 

contempla aspectos relacionados ao campo da educação, educação não formal e 

social. 
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2.2 Educação 

 

Esta dissertação tem por objetivo analisar o processo de desenvolvimento de 

competências profissionais dos instrutores do PEC no estado de Minas Gerais. O 

referido projeto se insere no âmbito da educação não formal e social. Nesta seção 

contemplam-se aspectos dessas modalidades de educação, antes, porém, faz-se 

necessário tecer algumas considerações mais gerais sobre a educação. 

 

A educação é um requisito fundamental para que os indivíduos possam acessar o 

conjunto de bens e serviços disponíveis na sociedade (Gadotti, 2005). Adotando 

ampla perspectiva, Schmitz (1984, p. 10) defende que a educação “não é um mero 

experimentar. Experimentar sim, mas também basear-se em ideias básicas sobre o 

homem, a vida, os valores, a realidade”.  Segundo Vianna (2008), a “educação, em 

sentido amplo, representa tudo aquilo que pode ser feito para desenvolver o ser 

humano e, no sentido estrito, representa a instrução e o desenvolvimento de 

competências e habilidades”. 

 

Rego (2018, s.p.) expõe que, para Nérici (1990): 

 

A educação é o processo que visa orientar o educando para um estado de 
maturidade que o capacite a encontrar-se conscientemente com a realidade 
para nela atuar de maneira eficiente e responsável, a fim de serem atendidas 
necessidades e aspirações pessoais e coletivas.   

 

No entendimento de Aranha (2000, s.p.), a “educação não é, porém, a simples 

transmissão da herança dos antepassados, mas o processo pelo qual também se 

torna possível a gestação do novo e a ruptura com o velho”. 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) trata a educação em seu artigo 

26: 

 

Parágrafo 1: Toda pessoa tem direito à educação. A educação deve ser 
gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino elementar fundamental. O 
ensino elementar é obrigatório. O ensino técnico e profissional deve ser 
generalizado; o acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos em 
plena igualdade, em função do seu mérito. 
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Parágrafo 2: A educação deve visar à plena expansão da personalidade 
humana e ao reforço dos direitos do homem e das liberdades fundamentais e 
deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as 
nações e todos os grupos raciais ou religiosos, bem como o desenvolvimento 
das atividades das Nações Unidas para a manutenção da paz 
(https://www.unidosparaosdireitoshumanos.com.pt/what-are-human-rights/ 
universal-declaration-of-human-rights). 

 

A educação é um direito reconhecido na legislação brasileira e na maioria dos 

países do mundo. A Carta Magna, a Constituição Federal de 1988, assegura a 

educação como direito de todos. Em seu artigo 205 ela assegura que “a educação, 

direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (Brasil, 

1988). 

 

Tratando-se ainda do embasamento legal da educação, pode-se citar a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN), documento norteador dos 

princípios da educação. A LDBN/1996, no inciso IV de seu artigo 9º, afirma:  

 

Cabe à União estabelecer, em colaboração com os estados, o Distrito Federal 
e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino 
fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos 
mínimos, de modo a assegurar formação básica comum (Brasil, 1996, s.p.). 
 

Em atendimento a essas necessidades, foram criados alguns mecanismos legais de 

padronização nacional que contribuem para alcançar as finalidades educacionais. 

Entre eles, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que tem por definição:  

 

[...] é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e 
progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem 
desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de 
modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de 
Educação (PNE) (Brasil, 2018, p. 7). 

 

Este documento refere-se exclusivamente à educação escolar, em consonância com 

o § 1º do Artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 

9.394/1996) que trata: [...] está orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos 
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que visam à formação humana integral e à construção de uma sociedade justa, 

democrática e inclusiva, como fundamentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

da Educação Básica (DCN)] (Brasil, 2018). 

 

Conforme a Constituição (1988), a BNCC também pode ser conceituada como “um 

documento plural, contemporâneo e estabelece com clareza o conjunto de 

aprendizagens essenciais e indispensáveis a que todos os estudantes, crianças, 

jovens e adultos, têm direito”. 

 

Em 2010, O Conselho Nacional de Educação (CNE) declarou novas Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs), estendendo novos conceitos como “a inclusão, a 

valorização das diferenças e o atendimento à pluralidade e à diversidade cultural, 

resgatando e respeitando as várias manifestações de cada comunidade”. 

 

Em 2014, a Lei nº 13.005/2014 promulgou o Plano Nacional de Educação (PNE), 

que reitera a necessidade de estabelecer e implantar, mediante pactuação 

interfederativa (União, estados, Distrito Federal e municípios), diretrizes pedagógicas 

para a educação básica e a BNCC, com direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento dos alunos para cada ano do ensino fundamental e médio, 

respeitadas as diversidades regional, estadual e local (Brasil, 2014). 

 

Tais referências foram responsáveis pela elaboração da BNCC, juntamente com 

diversos especialistas das áreas de conhecimento, profissionais de ensino e demais 

membros da sociedade civil. 

 

Observadas as definições e amparos legais acerca da educação, é imprescindível 

que esse direito seja realmente garantido e aplicado com qualidade, visando à 

transformação social em sua totalidade. 

 

Conforme foi mencionado na introdução desta dissertação, há diversas modalidades 

de educação, a saber: educação formal, educação informal e educação não formal. 

A próxima seção, em sintonia com o objetivo geral do estudo, discorre acerca da 

educação não formal.   
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2.2.1 Educação não formal 

 

O objeto de análise desta dissertação é o Projeto de Educação Complementar 

(PEC), que representa uma iniciativa de educação não formal. Portanto, esta seção 

resgata aspectos centrais para a caracterização dessa modalidade de educação. 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), de 1996, abriu caminho 

institucional aos processos educativos que ocorrem em espaços não formais ao 

definir a educação como aquela que abrange “processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na consciência humana, no trabalho, nas instituições 

de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e 

nas manifestações culturais” (art. 1º, LDBEN, 1996). O termo foi incorporado ao 

Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos em 2003. 

 

A ação de educar não depende de estar estritamente atrelada apenas à transmissão 

de conteúdos escolares, trata-se da educação não formal. O uso dessa expressão 

se espalhou nos anos 2000. ONGs, entidades como SESC, SENAC, Itaú Cultural, 

Programas Educativos e outros passaram a utiliza-la no campo da atuação em 

comunidades variadas, principalmente associadas à promoção da cidadania, 

inclusão social, etc. (Gohn, 2010).  

 

A partir dos anos 2000, algumas dissertações, teses e livros trouxeram à luz o tema 

da educação não formal (Trilla, 2008, p. 15-58). Para Gohn (2010, p. 33), a 

educação não formal é um processo sociopolítico, cultural e pedagógico de 

formação para a cidadania, entendendo o político como a formação do indivíduo 

para interagir com o outro em sociedade. Ela designa um conjunto de práticas 

socioculturais de aprendizagem e produção de saberes, meios e formas variadas, 

assim como uma multiplicidade de programas e projetos sociais.  

 

Gohn (2010, p. 15-16) caracteriza a educação formal como aquela desenvolvida nas 

escolas, com conteúdos previamente demarcados; a educação não formal é aquela 

que se aprende “no mundo da vida”, via os processos de compartilhamento de 

experiências, principalmente em espaços e ações coletivos cotidianos; e a educação 

informal como aquela na qual os indivíduos aprendem durante seu processo de 
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socialização gerada nas relações e relacionamentos intra e extrafamiliares (amigos, 

escola, religião, clube, etc.). A autora enfatiza que a educação não formal não é 

nativa, ela é construída por escolhas ou sob certas condicionalidades, há 

intencionalidades no seu desenvolvimento, o aprendizado não é espontâneo, não é 

dado por características da natureza, não é algo naturalizado.  

 

Conforme a LDBEN (1996), a educação não formal não é herdada, é adquirida. Ela 

capacita os indivíduos a se tornarem cidadãos do mundo, no mundo. Sua finalidade 

é abrir janelas de conhecimento sobre o mundo que circunda os indivíduos e suas 

relações sociais. Seus objetivos não são dados a priori, eles se constroem no 

processo interativo, gerando um processo educativo. Um modo interativo gerando 

um processo educativo. Um modo de educar é construído como resultado do 

processo voltado para os interesses e as necessidades dos que participam. A 

construção de relações sociais baseadas em princípios de igualdade e justiça social, 

quando presentes em dado grupo social, fortalece o exercício da cidadania. A 

transmissão de informação e formação política e sociocultural é uma meta na 

educação não formal. Ela prepara formando e produzindo saberes nos cidadãos, 

educa o ser humano para a civilidade, em oposição à barbárie, ao egoísmo, ao 

individualismo, etc. 

 

Gohn (2010, p. 25) opina que a educação não formal deve ser vista também pelo 

seu caráter universal, no sentido de abranger e abarcar todos os seres humanos, 

independentemente de classe social, idade, gênero, etnia, religião, etc. Gohn (2010, 

p. 92) menciona que a educação não formal é uma ferramenta importante no 

processo de formação e construção da cidadania das pessoas, em qualquer nível 

social ou de escolaridade. Em suma, entende-se a educação não formal como 

aquela voltada para a formação do ser humano com um todo, cidadão do mundo, 

homens e mulheres (Gohn, 2010, p. 39). 

 

O ideal, para Gohn (2010, p. 40-41), é que a educação não formal seja 

complementar, no sentido de desenvolver os campos de aprendizagens e saberes 

que lhes são específicos. A educação não formal visa promover mudanças 

qualitativas no processo de construção da identidade, de novos valores, atitudes, 
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percepções, representações mentais, formas de socialização que viabilizam 

transformações e ressignificam a vida.  

 

Segundo Gohn (2010, p. 39-40), entre os objetivos da educação não formal como 

sendo educação para cidadania, podem-se citar:  

 

a) Educação para justiça social; 

b) educação para direitos (humanos, sociais, políticos, culturais etc.); 

c) educação para liberdade; 

d) educação para igualdade e diversidade cultural; 

e) educação para democracia; 

f) educação contra toda e qualquer forma de discriminação; 

g) educação pelo exercício da cultura e para a manifestação das diferenças 

culturais. 

 

Algumas características presentes na educação não formal são sugeridas por Gohn 

(2010, p. 44):  

 

a) Aprendizado quanto a diferenças – aprende-se a conviver com o outro e com 

a diversidade. Socializa-se o respeito mútuo; 

b) adaptação do grupo a diferentes culturas, do indivíduo em relação ao outro, 

trabalha o “estranhamento”; 

c) construção da identidade coletiva de um grupo; 

d) balizamento de regras éticas relativas às condutas aceitáveis socialmente. 

 

A educação não formal abarca a educação social, pois ambas são modalidades de 

ensino-aprendizagem que oferecem importantes subsídios educativos para o 

aprimoramento das diferentes inteligências que englobam os aspectos lógicos e 

emocionais do indivíduo (Gardner, 2007).  

 

Tratando da pesquisa na área da educação não formal, ainda se caminha a passos 

lentos, pois essa modalidade ainda é uma área carente de pesquisa científica. O 

desenvolvimento do trabalho da educação não formal ainda ocorre de forma muito 

tímida em algumas organizações não governamentais (ONGs), associações 
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comunitárias e instituições privadas com cunho social. Gohn (2010, p. 49) manifesta-

se que a educação não formal desenvolvida em ONGs e outro as instituições é um 

setor em construção, mas constitui um espaço do mercado de trabalho com vagas 

para os profissionais da área da educação que continuamente tem crescido. Estes 

se caracterizam como educadores sociais. 

 

Em contrapartida, de acordo com Gohn (2010, p. 89), a nova realidade produzida 

pela ação de parcerias ou interação da sociedade civil organizada com órgãos 

públicos, empresas, ONGs, etc. é pouco conhecida dos brasileiros e da maioria das 

universidades como instituições, assim como tem recebido pouca atenção dos 

pesquisadores e intelectuais de forma geral. A educação não formal é uma área 

muito valiosa que ainda necessita ser explorada na sociedade. 

 

Em alinhamento com as questões apresentadas, a próxima seção aborda aspectos 

relacionados à educação social e a projetos sociais. Trata-se de enfoque 

indispensável em face da natureza do objeto de pesquisa.   

 

2.2.2 Educação social e projetos sociais 

 

A educação social é um âmbito do saber e do exercício ocupacional que reúne 

inúmeras ações de cunho pedagógico a indivíduos em instabilidade, com o intuito de 

desenvolver-se intelectual e socialmente. Pereira (2013, p. 52) posiciona-se que é 

uma educação que está presente em vários setores da vida social, porque a 

intencionalidade é “[...] resolver as questões sociais que se apresentam e tomando 

as populações oprimidas como sujeitos de sua prática”. O autor define educação 

social como: 

 

[...] campo de conhecimento com práticas educativas diversas, voltadas para 
a reintegração de indivíduos e grupos histórica e socialmente excluídos. É 
uma educação que se vincula a uma concepção crítica de sociedade, tendo 
como ciência a Pedagogia social, que estuda tais práticas nas suas 
especificidades ontológicas e dimensões epistemológicas, respondendo se 
são ou não práxis transformadoras, ao mesmo tempo em que indica 
possibilidades de superação daquelas ações não exitosas no interior da 
prática em investigação (Pereira, 2016, p. 94). 
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Gadotti (2012, p. 16) conceitua a educação social como uma prática emancipadora 

de dimensões múltiplas que “[...] compreende o escolar e o não escolar, o formal, o 

informal e o não formal”. E que o adjetivo social é porque ela prescinde da 

sociedade e intenciona a socialização dos indivíduos. Esse autor afirma ainda que 

existe íntima relação entre educação social e educação popular, sendo que o ponto 

de união entre elas está na intenção emancipadora dos sujeitos oprimidos. Gadotti 

(2012, p. 18) considera que [...] educação social compreende a educação de 

adultos, popular, comunitária, cidadã, ambiental, rural e educação em saúde e se 

preocupa, particularmente, com a família, a juventude, a criança e o adolescente, a 

animação sociocultural, o tempo livre, a formação na empresa e a ação social. O 

educador social atua na educação de adultos, educação parental, educação de 

deficientes, educação laboral e ocupacional, educação para o tempo livre, educação 

cívica, educação comunitária, educação para a saúde, educação penitenciária, 

educação intercultural, educação ambiental e outros. 

 

Em consonância com os autores anteriores, Streck (2012, p. 37) também 

compartilha das mesmas concepções acerca da educação social quando realça que 

“[...] a pedagogia social tem a possibilidade de inserir-se em diversos espaços do 

tecido social ou das redes sociais e operar as transformações de dentro destes 

espaços”. Isso implica um conhecimento aprofundado do funcionamento e da 

estruturação da sociedade e, ao mesmo tempo, da formação e atuação dos sujeitos 

na sociedade. Esse conhecimento é indispensável para todas as áreas da 

educação, mas no caso da Pedagogia social ela se torna um foco prioritário. 

 

Esses autores destacam a existência de uma aproximação na relação entre 

educação social e educação popular. Para Streck (2012, p. 37), a diferenciação 

ocorre conforme o destinatário e direcionamento da proposta, “[...] enquanto a 

pedagogia social tem sua constituição definida pelo público com o qual atua ou pelos 

contextos em que é realizada, a educação popular se apresenta mais propriamente 

como uma proposta teórico-metodológica”. Gadotti (2012) acredita que a educação 

social é uma prática de educação popular, mas que se diferencia quando pretende a 

construção de uma pedagogia própria – a Pedagogia social, ciência da educação 

social, construção esta a partir da sistematização das práticas.  
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Para Santos e Paulo (2017), a educação popular serve de inspiração para uma 

Pedagogia social à brasileira, já que aquela nasce nos meios acadêmicos europeus. 

Sinalizam ainda que elas coexistem no mesmo espaço educativo e, às vezes, se 

mostram de maneira contraditória, mas são, na dialética, um projeto de emancipação 

das classes oprimidas.  

 

Nesse sentido Leiro, Moraes e Santos (2015) chamam a atenção para o fato de que 

a relação educação popular e educação social é um arranjo tipicamente brasileiro e 

isso permite que se tenha uma proposta de educação mais avançada, crítica e 

essencialmente localizada, a partir dos problemas do país.  

 

Paula (2017) também conceitua que a educação popular é uma prática de 

resistência historicamente concretizada por grupos, em busca de emancipação 

social. E para a Pedagogia social tem sido a principal referência, porque traz 

explicitamente os postulados de Paulo Freire para uma educação emancipatória. 

Graciani (2006, p. 8) também vê uma relação entre essas educações pela base 

freireana, na qual a pedagogia está ligada à: 

 

[...] sabedoria popular, [que está] expressa em seus códigos, dramaturgia, 
religiosidade, produtos culturais e senso comum, base fundamental que deve 
servir de plataforma para ele (indivíduo, grupo, classe popular) e os 
intelectuais orgânicos possam chegar à hegemonia da sociedade civil no 
processo concomitante de sua libertação social, econômica e política, de 
outro, entender que o povo não se apresenta como uma entidade única 
(Graciani, 2006, p. 8).  

 

Scocuglia (2006) não tem dúvida de que a Pedagogia de Paulo Freire é uma 

pedagogia social de contraponto às educações e às pedagogias neoliberais e 

globalizantes que buscam a cada dia a alienação dos trabalhadores e seus filhos. 

Ele sustenta que a Pedagogia social é contra-hegemônica, desalienadora e rema 

contra os processos opressores do novo capitalismo, que cada dia coloca a 

educação no viés da empregabilidade em vez da formação integral da classe 

trabalhadora. 

 

Entre os desafios em torno da educação social podem-se citar as dificuldades da 

regulamentação que esse profissional encontra neste viés de atuação. O artigo 61 
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da LDBEN 9.394/96 dispõe “[...] profissionais da educação escolar básica [...] em 

efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos”; ou seja, logo de 

início já limita o campo de atuação – não é aquele que atua em qualquer educação, 

mas a escolar, desconsiderando os da educação não escolar (Brasil, 1996, s.p.). 

Esse artigo refere-se diretamente à educação escolar, ou seja, não contempla a 

educação social e a educação popular como parte integrante deste processo 

educativo, apenas no término, inciso III do artigo 61, ainda que indiretamente, inclui 

os demais trabalhadores da educação escolar e não escolar quando diz que também 

são “[...] trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou 

superior em área pedagógica ou afim” (Brasil, 1996, s.p.). 

 

A LDBEN também não determina a função dos trabalhadores na educação básica, o 

que permite algumas interpretações em torno da formação e experiências desses 

profissionais, como estabelece o artigo 61:  

 

Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo a 
atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos 
objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como 
fundamentos:  
I – a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos 
fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho;  
II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados 
e capacitação em serviço;  
III – o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições 
de ensino e em outras atividades (Brasil, 1996, p. 1). 

 

Sobre a formação desses profissionais, o artigo 62 contempla: a que se refere o 

inciso III do art. 61 far-se-á por meio de cursos de conteúdo técnico-pedagógico, em 

nível médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas. Parágrafo único. 

Garantir-se-á formação continuada para os profissionais a que se refere o caput, no 

local de trabalho ou em instituições de educação básica e superior, incluindo cursos 

de educação profissional, cursos superiores de graduação plena ou tecnológicos e 

de pós-graduação (Brasil, 1996, p. 1). 

 

Esse artigo rege que esses profissionais possuam formação que não seja 

especificamente a Pedagogia, porém que tenham formação em conteúdos 

pedagógicos. A Resolução CP/CNE nº 1/2006, que estabelece as diretrizes do curso 
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de Pedagogia, regula que o pedagogo é formado para ser docente e gestor da 

educação básica, portanto, esse profissional não entra em conflitos com outros 

trabalhadores da educação (Brasil, 2006). 

 

Essa é uma questão que necessita de atenção, considerando outros trabalhadores 

da educação, descentralizando o foco apenas no docente. Oliveira (2010) e Gatti 

(2013) centram suas análises no profissionalismo formação do professor, não 

abordando o papel de outros profissionais no processo de educar da escola e de 

outras instituições sociais que intencionam a reintegração de pessoas pela 

educação.  

 

Ao analisar a formação e a profissionalismo dos trabalhadores da educação, Oliveira 

(2010) dirige-se apenas para os professores, como se estes fossem os únicos 

trabalhadores da educação, ou pelo menos merecedores de formação ampla e 

específica nas questões pedagógicas que os tornem profissionais da educação. 

 

Poucos são os estudos voltados para os outros profissionais da educação. Encontra-

se em Trojan e Tavares (2007) e Vargas (2015) tal preocupação. Os estudos de 

Trojan e Tavares (2007) sobre os trabalhadores da educação não docentes situam 

esses profissionais como protagonistas da educação, porque eles contribuem de 

maneira decisiva para o êxito da educação na escola. Isso indica que a sua 

formação soma-se ao todo qualitativo da educação escolar, portanto, não pode ser 

negligenciada pelos estados e municípios, que têm a responsabilidade pela 

qualificação de todo o corpo funcional escolar. Vargas (2015) chama a atenção para 

o fato de que a denominação “trabalhadores não docentes da educação básica” 

significa, sobretudo, que são trabalhadores em busca de identidade, formação, 

valorização salarial, a partir de um plano de cargos e salários. 

 

O educador social é um dos profissionais da educação social; não é o único, mas 

certamente o mais central, porque trabalha diretamente com grupos e pessoas 

socialmente desprivilegiados, aviltados, oprimidos em suas condições objetivas e 

subjetivas (Pereira, 2019), cuja presença é marcante em organizações 

governamentais e não governamentais que acompanham crianças, adolescentes, 

jovens, adultos e idosos em situação de vulnerabilidade social. Atua na execução de 
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políticas sociais que tenham a educação social como uma das práticas de promoção 

social. Pereira (2017) assevera que o trabalho educativo precisa de um profissional 

com formação ampla e crítica, mas que precisa ser reconhecido legalmente como 

um profissional da educação; sem isso, não há como garantir para as populações 

oprimidas uma ação educativa e social eficaz a ponto de elas alcançarem outras 

condições de vida onde sejam protagonistas do processo. Pelo visto, a educação 

social torna-se relevante no atual contexto, marcado por desigualdades e restrições 

de toda ordem. Ao contemplar um perfil fragilizado, esse tipo de educação contribuiu 

para a promoção de indivíduos em situação de vulnerabilidade.   

 

Neste ponto, inicia-se o resgate de certos apontamentos acerca da noção de 

projetos e, mais especificamente, projetos sociais. Esse enfoque torna-se 

absolutamente justificado pela natureza do objeto de estudo desta dissertação.  

 

Sobre o assunto, a literatura abarca uma vasta produção teórica e diversos 

entendimentos. Deve-se levar em conta que a gestão de projetos se consolidou 

como área relevante no cenário organizacional contemporâneo. Nesta dissertação, 

contudo, não há a pretensão de se recuperar o debate em sua plenitude ou 

promover o aprofundamento em aspectos específicos. A abordagem aqui proposta 

tem como foco uma breve contextualização sobre projetos sociais como elemento 

relacionado à educação não formal. 

 

Deve-se considerar que a literatura sobre projetos é extensa e se consolida por meio 

de revisões e debates, estando sujeita a modificações, de acordo com as 

transformações do ambiente econômico, político e social global (Nemoto, Silva & 

Pinochet, 2018).  

 

A instituição denominada Project Management Institute (PMI), criada em 1969, 

congrega profissionais que atuam no gerenciamento de projetos, fomentando 

debates e iniciativas direcionadas ao aprimoramento das práticas adotadas nesse 

campo. Na década de 1990, o PMI desenvolveu o Project Management Body of 

Knowledge (PMBOK), que consiste em um guia para orientar profissionais e divulgar 

as melhores práticas para o gerenciamento de projetos (PMI, 2012).  
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Em relação ao PMI, deve-se destacar sua atuação na certificação de profissionais 

em diversas modalidades: Project Management Professional (PMP); Certified 

Associate in Project Management (CAPM); Program Management Professional 

(PgMP); Organizational Project Management Maturity Model (OPM3). Entre elas, 

destaca-se o PMP, orientado para gerentes de projetos que devem atuar de forma 

efetiva na liderança de equipes, na articulação e aplicação dos diversos recursos 

tendo em vista o cumprimento dos prazos e condições estabelecidas. 

 

O PMI menciona a indispensável distinção entre os seguintes termos: projetos, 

programas e portfólio. O projeto, como mencionado, compreende em linhas gerais 

um esforço temporário. Já um programa envolve um conjunto de projetos. 

Finalmente, o portfólio é um conceito mais amplo que se refere ao agrupamento de 

programas e projetos. O portfólio relaciona-se à perspectiva estratégica da gestão e 

contempla de forma sistêmica diversas iniciativas e instâncias da organização. 

Esses conceitos foram sistematizados na Figura 3. 

 

 

Figura 3 
Portfólio, programas, projetos e operações. 
Fonte: Project Management Institute. PMI  (2017). Um guia do conhecimento em gerenciamento de 
projetos (Guia PMBOK). (6. ed.), Project Management Institute (p. 12).  
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A literatura especializada contempla, ainda, outras referências:  

 

Outros dois guias de referência de associações ainda pouco difundidos em 
organizações brasileiras são o australiano AIPM (Australian Institute of Project 
Management, 2008) e o inglês APM Body of Knowledge (Association for 
Project Management, 2006). O guia do instituto australiano de projetos 
configura-se como uma boa fonte de referência para os aspectos humanos do 
gerenciamento de projetos. O instituto inglês de gerenciamento de projetos 
apresenta um dos mais completos conjuntos de métodos (...). Além dos 
aspectos relacionados à gestão técnica de projetos, esse documento 
apresenta conteúdos que tratam os conceitos do valor do gerenciamento de 
projetos, dos modelos e sistemáticas de implementação de escritórios de 
projetos e dos aspectos estratégicos da gestão de projetos (Patah & 
Carvalho, 2016, p. 131). 

 

Em relação à definição de projeto, o PMBOK, em sua sexta edição, considera que:  

 

Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço 
ou resultado único. Projetos são empreendidos em todos os níveis 
organizacionais. Um projeto pode envolver um único indivíduo ou um grupo. 
[...] Um projeto pode envolver uma única organização ou múltiplas unidades 
organizacionais de múltiplas organizações (PMI, 2017, p. 4). 

 

Para a APM, o projeto é um esforço único e transitório tomado para atingir objetivos 

planejados, que podem ser estipulados em termos de saídas ou benefícios 

(Association for Project Management - APM, 2012).  

 

Souza Neto (2015) atesta que o Departamento de Comércio do Governo Britânico 

(Office of Government Commerce – OGC, 2009) desenvolve desde 1979 um método 

estruturado e genérico de gerenciamento de projetos denominado Projects in a 

Controlled Environment (PRINCE2). E que esse método visa ajudar as organizações 

e os indivíduos a gerenciar seus projetos, programas e serviços de forma 

consistente e eficaz. 

 

Camargo (2018) define gerenciamento de projetos como uma forma de administrar o 

trabalho que não se encaixa nos limites operacionais ou trabalhos rotineiros de uma 

empresa e que tem começo, meio e fim predeterminados. 
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Cada projeto envolve certa racionalidade que influencia sua concepção e 

implementação (Cohen & Franco, 2012). Destaca-se si o Projeto de Educação 

Complementar (PEC), um projeto social que está associado ao Programa de 

Educação desenvolvida em uma instituição-alvo deste estudo, objetivando a 

transformação social a partir de práticas educativas.  

 

Os projetos sociais merecem atenção, diferindo-se pela natureza e propósito. Esses 

projetos possuem especificidades que foram enfatizadas por diversos autores como 

recursos financeiros insuficientes, falta de expertise (especialmente no 

gerenciamento de risco e de partes interessadas), exigências rigorosas de reporte e 

escassez de dados base. Além dessas, há outras que ampliam a complexidade dos 

projetos sociais, tais como problemas relacionados a infraestrutura, escassez de 

recursos e constantes mudanças ambientais (Keleckaite & Meiliene, 2015 como 

citado em Nemoto, Silva & Pinochet, 2018, p. 70).  

 

Severo, Tinoco, Claro, Schneider e Yoshitake (2014) acentuam o relevante papel 

das empresas privadas na proposição de projetos de responsabilidade social e de 

aprimoramento da cidadania, que estimulam a criação de uma sociedade mais 

igualitária, por meio da educação corporativa, que busca formar o cidadão para 

empreender e criar coletivamente com recursos alternativos que proporcionam mais 

bem-estar social à sociedade. 

 

Um projeto social tem como objetivo a transformação de dada realidade por meio de 

uma série de atividades inter-relacionadas, buscando minimizar um deficit social, 

resolver um problema ou satisfazer as necessidades de determinado grupo ou 

organização que não teria meios próprios de solucioná-los (Uwonda, Okeny, & 

Awacorach, 2017).  

 

O conceito de gestão de projetos sociais tem mudado ao longo dos anos, porém 

alguns aspectos se mostraram comuns aos pensamentos da maioria dos autores, ao 

proporem que, obrigatoriamente, todo projeto se traduz em um grupo de atividades 

que visa à utilização eficaz de todos os recursos disponíveis na organização, com o 

objetivo de atingir as metas estabelecidas. Um projeto social pode ser considerado 

um conjunto de atividades orientadas a resolver determinado problema ou atender a 
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uma carência social e que deve ser sistematicamente avaliado (Jannuzzi, 2014). 

Santos, Nobre, Resende e Ramos (2019) estabelecem a proposição de que a 

gestão de projetos sociais funda-se mais em aspectos práticos que teóricos. 

 

Logo, um projeto social representa um esforço planejado e coordenado para resolver 

um problema ou atender a determinadas carências de um grupo social. Embora 

apresentem características diferentes dos projetos corporativos, os projetos sociais 

também necessitam ter seus resultados avaliados para verificar se os recursos estão 

sendo efetivamente gerenciados, a fim de se atingirem os objetivos definidos, 

possibilitando a prestação de contas às partes interessadas no projeto (Nemoto et 

al., 2018). 

 

Feitas essas considerações, a próxima seção, em sintonia com o objeto de estudo 

desta dissertação, procura estabelecer um eixo de discussão entre os temas 

educação e competências.  

 

2.2.3 Educação e competências 

 

O conceito de competência em educação está presente nos diversos documentos 

regulamentadores e norteadores da educação brasileira. O conceito de 

competência, de acordo com Perrenoud (1999), surgiu para atender a uma demanda 

do campo profissional e depois migrou para o campo educacional. Competência, 

segundo a enciclopédia de Pedagogia universitária, refere-se ao “[...] sentido de 

saber fazer bem o dever. Na verdade, ela se refere sempre a um fazer que requer 

um conjunto de saberes e implica um posicionamento diante daquilo que se 

apresenta como desejável e necessário [...]” (2006, p. 426).  

 

Portanto, no âmbito educacional, relaciona-se a palavra competência à aptidão do 

indivíduo em executar as atividades propostas de forma exitosa. Isso converge com 

o conceito de Perrenoud, o qual afirma que competência é a “capacidade de agir 

eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas 

sem limitar-se a eles” (Perrenoud, 1999, p. 7). Ou, ainda, a forma eficaz de enfrentar 

situações análogas de modo a articular a consciência e recursos cognitivos com 

saberes, capacidades, atitudes, informações e valores, tudo isso de maneira rápida, 
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criativa e conexa (Perrenoud, 1999). O autor também afirma que competências não 

são objetivos, não são indicadores de desempenho e tão pouco potencialidades da 

mente humana, pois estas só se tornam competências com base em aprendizagem 

desenvolvida, ou seja, as competências são construídas e adquiridas.  

 

Garcia (2005) também conceitua competência de forma similar, afirmando que esta 

possibilita o sujeito a encarar uma situação por via da mobilização de 

conhecimentos. E acrescenta que a competência é a capacidade de utilizar mais de 

um recurso para resolver algo de forma inovadora, criativa e no momento 

necessário. 

 

Esses conceitos estão em consonância com os apresentados por Zabala e Arnau 

(2010) acerca de competência, pois os autores salientam que a competência é o que 

fará com que o indivíduo resolva situações do seu cotidiano, durante toda a vida. 

Desenvolver competências é um processo no qual, de maneira inter-relacionada, o 

sujeito utiliza os componentes atitudinais, conceituais e procedimentais. 

 

Ao falar em competências, é necessário conceituar também habilidades. Segundo o 

dicionário Aurélio, habilidade é “qualidade daquele que é hábil; capacidade, 

destreza, agilidade: ter habilidade para trabalhos manuais [...]” (Ferreira, 2010). Essa 

conceituação vai ao encontro do que Perrenoud (1999) postula, pois quando o 

sujeito passa a mobilizar conhecimentos e capacidades para resolver uma situação-

problema da vida real, sem ao menos pensar ou planejar, então ele está utilizando a 

habilidade. Perrenoud (1999) também preleciona que habilidade trata-se de uma 

sequência de modos operatórios, de induções e deduções, em que são utilizados 

esquemas de alto nível. Para ele, a habilidade é uma série de procedimentos 

mentais que o indivíduo aciona para resolver uma situação real na qual ele precise 

tomar uma decisão. Por exemplo, quando um aluno está aprendendo a multiplicar, 

ele utiliza a habilidade da adição e da conservação do número, que ele já possui, 

para resolver o novo problema. 

 

De acordo com Demo (2010), aprender a aprender é uma habilidade ou 

competência que está relacionada à aprendizagem da vida toda. Esse conceito 

pressupõe uma formação capaz de intervir, como também um caráter propedêutico, 
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o qual envolve a construção do conhecimento e a capacidade de utilizá-lo para 

intervir e fazer história. Coll, Pozo, Sarabia e Valls (1998) afirmam que a 

aprendizagem de fatos e conceitos, muitas vezes, são prioritários no ensino das 

escolas, deixando de lado outras estratégias ou habilidades, como, por exemplo, a 

resolução de problemas, a mobilização de conhecimentos preexistentes, para 

enfrentar novas situações ou, ainda, saber trabalhar em equipe de forma solidária e 

respeitosa. A educação, seja ela formal ou não formal, precisa ser entendida por 

outra ótica, que está muito além dos modelos tradicionais. É preciso propor novas 

metodologias, como a construção e o desenvolvimento de habilidades e 

competências como um todo. 

 

A Lei de Diretrizes e Bases, em seu art. 62, estabeleceu como diretrizes para a 

efetivação de competências cinco pontos importantes: domínio de linguagens; 

compreensão de fenômenos; construção de argumentações; solução de problemas; 

e elaboração de propostas (Mourão & Esteves, 2013). As competências na 

educação básica são, normalmente, estruturadas em três níveis – básico, 

operacional e global –, adquiridas e que se transformam em habilidades (Brasil, 

1999). 

 

Ao longo da educação básica, as aprendizagens essenciais definidas na Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) devem concorrer para assegurar aos 

estudantes o desenvolvimento de 10 competências gerais que consubstanciam, no 

âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. 

 

Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos 

e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e 

valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da 

cidadania e do mundo do trabalho. Ao definir essas competências, a BNCC 

reconhece que a “educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuam 

para a transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa e, 

também, voltada para a preservação da natureza” (Brasil, 2013), mostrando-se 

também alinhada à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU, 2015). 
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É imprescindível destacar que as competências gerais da educação básica, 

apresentadas a seguir, inter-relacionam-se e desdobram-se no tratamento didático 

proposto para as três etapas da educação básica (educação infantil, ensino 

fundamental e ensino médio), articulando-se na construção de conhecimentos, no 

desenvolvimento de habilidades e na formação de atitudes e valores, nos termos da 

LDB. 

 

Competências gerais da educação básica propostas pela BNCC:  

 

a) Conhecimento; 

b) pensamento científico, crítico e criativo; 

c) repertório cultural; 

d) comunicação; 

e) cultura digital; 

f) trabalho e projeto de vida; 

g) argumentação; 

h) autoconhecimento e autocuidado; 

i) empatia e cooperação; 

j) responsabilidade e cidadania. 

 

Rêda (2016), baseado em autores renomados, elaborou o conteúdo da Tabela 1, 

que apresenta diversas noções acerca das competências de docentes. As 

expressões que se destacaram são: humildade, criatividade, reflexão e ética, sempre 

abordando a questão da aprendizagem, o que representa bem o conteúdo teórico 

sobre o tema até aqui apresentado. Deve-se ressaltar que esse esforço não 

pretendeu capturar o estado da arte sobre o assunto. Apenas demarca ideias 

predominantes nas duas últimas décadas do século XX e na transição para o século 

XXI. 
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Tabela 1  

Referências sobre competências de docentes 
ANO AUTOR IDEIAS DE COMPETÊNCIAS 

1986 Freire Ter humildade; reaprender o que acha que já sabe; desenvolver o senso crítico. 

1996 

 

Scoz 

 

Auxiliar a descobrir e a se apropriar dos conhecimentos necessários para uma ação 
consciente no mundo; visão interdisciplinar. 

1996 

 

Vasconcelos 

 

Transmissor de conhecimento, saber ensinar; ser crítico; bom pesquisador; 
capacitado a produzir e a abrir-se ao novo e induzir seu aluno a criar. 

1997 

 

Freire 

 

Necessita de método, pesquisa, ética e criatividade; aberto à produção do 
conhecimento; bom senso, humildade, apreensão da realidade, alegria e esperança. 

1997 
 

Kincheloe 
 

O saber, o saber fazer, o saber ser e o saber conviver; questionamentos, 
interpretações e flexibilidade intelectual. 

1997 
 
 
 

Moraes 
 
 
 

Incorporar a criatividade e a comunicação para interpretar a realidade; flexibilidade 
para acompanhar as mudanças; promover um ensino de qualidade para o saber 
fazer, para o saber pensar, para o saber ser, criando a mentalidade do aprender a 
aprender (Niskier,1998). Um homem do saber, um artista, e não um tecnocrata. 

1998 
 

Hass 
 

Preparar os alunos contra os perigos da fragmentação; construir uma identidade 
mais integrada; ser teórico-prático; responder às questões pessoais e sociais. 

1998 
 

Kullok 
 

Recuperar o entusiasmo, uma série de atitudes, crença, valores e habilidades que 
se perderam ao longo do tempo e que constituem a essência do educador. 

2000 
 

Castanho 
 

Buscar ação interdisciplinar para estimular a criticidade e integrar ensino com 
pesquisa. 

2000 De Sordi Construir condições favoráveis para que a aprendizagem aconteça. 

2000 
 
 
 

Perrenoud 
 
 
 

Organizar e dirigir situações de aprendizagem; administrar suas progressões; 
conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação; envolver alunos; trabalhar 
em equipe; utilizar novas tecnologias; enfrentar deveres e dilemas éticos; 
administrar a própria formação. 

2001 
 

Altet 
 

Buscar constantemente conhecimentos, savoir-faire e postura; ações e atitudes para 
o exercício da profissão; saber analisar, saber refletir e saber justificar. 

2001 
 

Baillauquès 
 

Ser reflexivo, capaz de avaliação e autoavaliação; atitude crítica e de tomada de 
decisão; aprender sempre. 

2001 
 

Bélair 
 

Ter como eixo de suas ações o aprendizado para colaborar na transformação do 
aluno. 

2001 
 
 

Charlier 
 
 

Priorizar três elementos indissociáveis: projetos-atos-competências; saberes, 
representações, teorias pessoais e esquemas de ação mobilizados para resolver 
problemas. 

2001 
 

Dutra 
 

Capacidade de entrega da pessoa; conjunto de qualificações que a pessoa possui 
para entregar. 

2001 
 

Faingold 
 

Pronto para tratar a informação durante a ação que lhe permita improvisar respostas 
aos diferentes imprevistos. 

2001 
 

Masetto 
 

Passar de professor “ensinante” para professor “que está com” o aluno, para que ele 
possa aprender. 

2001 
 

Paquay 
 

Antes de tudo é uma pessoa em evolução e em busca de um “torna-se” uma pessoa 
em relação ao outro. 

2002 
 
 

Thurler 
 
 

Traduzir os objetivos em dispositivos de aprendizagem; observar a progressão do 
aluno; flexibilidade; dosar os desafios em função das 40 competências individuais; 
dominar recursos; assumir os resultados. 

Fonte: Nassif, V. M.J., Hanashiro, D. M. M., & Torres, R. R. (2010). Fatores que influenciam na 
percepção de competências para a docência. Revista Brasileira de Educação, 15(44), 364-412. 
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No que se refere à educação social, a atividade docente é marcada por 

especificidades e envolve uma diversidade de atributos psicofísicos (competências e 

habilidades) que variam dependendo do setor de atuação. Diversos autores, como 

Pereira (2016), Paiva (2012), Machado (2013), Ujiie, Natali e Machado (2009), 

Ferreira (2016), Souza e Müller (2009), Santos e Streck (2012) e Graciani (2006), 

destacam algumas competências e habilidades consideradas relevantes para o 

educador social (Tabela 2). 
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Tabela 2 

Competências e habilidades do educador social 
Autores Competências e habilidades 

Pereira, 
2016,  

p. 1302 

“No caso do educador social, sua profissionalidade (sic) também gira em torno de saberes 
sobre o fazer e o pensar determinado pela reflexão da prática educativa, que o qualifica para 
uma atuação transformadora, desenvolvendo nele competências psicofísicas, como, por 
exemplo, a capacidade de análise e crítica da realidade dos atores sociais que ele atende ou 
ainda a capacidade de autonomização permanente em relação à sua prática, aos atores, aos 
agentes públicos e privados que articulam políticas de proteção, aos colegas de profissão, 
dentre outros”.  

Paiva, 
2012,  

p. 8-9 

A escuta do educador social, [...] é a escuta humanizante onde o educando não é um mero 
cliente, mas um ser humano cheio de possibilidades [...]. A importância de aprender a escutar 
os meninos/as e a devolver essa escuta, problematizada, em forma de questões, ajudando o 
educando a situar-se no mundo, valorizando suas histórias, sua cultura, estabelecendo com 
ele uma verdadeira caminhada pedagógica e a partir daí ir gerando um conhecimento novo, 
percebo de maneira clara em suas falas a vontade de fazer conhecimento através do diálogo, 
que é uma escuta social [...].  

Machado, 
2013,  

p. 7-8 

Este profissional é definido, por dois âmbitos: pelo social, em função de seu trabalho, e pelo 
caráter interventivo de sua ação, cuja demarcação teórica persiste controvertida devido a 
ideologias, filosofia e visão antropológica [...] o educador social atua no campo de intervenção 
socioeducativo [...].  

Ujiie, Natali 
e  

Machado, 
2009, p. 
125-126 

Cabe, pois, ao educador social a atenção aos educandos como copartícipes do processo 
educativo, bem como a atenção aos diferentes contextos culturais constitutivos da ação 
humana [...] deve apontar as injustiças e as desigualdades sociais, visando à construção de 
um projeto de sociedade baseada em relações mais justas e igualitárias [...]. Entendemos 
também como fundamental, na ação educativa, o ato reflexivo promovido pelo educador social.  

Ferreira, 
2016, p. 70 

Sua atuação profissional se constrói a partir de três critérios: as demandas específicas dos 
grupos em vulnerabilidade social, a busca de conteúdos que embasem um atendimento digno 
para as demandas dessas camadas sociais e uma relação dialógica estabelecida tanto entre 
os distintos especialistas que transitam no seu campo educacional quanto com os sujeitos 
empobrecidos, foco de sua prática profissional. 

Souza e 
Müller, 

2009, p. 
3211-3212 

É necessário, portanto, que o educador social seja hábil, conhecedor de estratégias que 
possam interferir no desejo da menina e do menino que se encontram sem esperanças [...] 
precisa ter a fé inabalável nas crianças e adolescentes, na sua reação e capacidade de 
reverter uma situação [...] ter responsabilidade com os acordos feitos em sua prática educativa, 
deve cumpri-los e possibilitar a apropriação deste princípio para com as crianças e 
adolescentes [...].  

Santos e 
Streck, 

2012, p. 12 

[...] figura fundamental no desenvolvimento das intervenções educativas. É ele quem direciona 
a ação, que propõe alternativas para a mudança na realidade. Ações que vinculam desde 
cuidados com alimentação, higiene, recreação, apoio familiar, até incentivo à escola formal. 
Assim, o campo da Pedagogia Social é, em síntese, o campo de prática dos educadores 
sociais, que atuam junto a instituições, fundações, programas governamentais, 
desenvolvimento comunitário, entre tantos outros que possam existir e que assumam o 
compromisso com uma intervenção educativa intencional. 

Graciani, 
2006, p. 
11-12 

O primeiro e fundamental passo do educador social é efetivar um diagnóstico situacional local, 
nacional e internacional para executar sua ação educativa [...], caracterizando os problemas e 
necessidades, estabelecendo prioridades, identificando as condições básicas para o 
enfrentamento, custos, recursos, infraestrutura, para potencializar suas ações educativas, [...] 
a identificação por parte do educador do que o educando “sabe” (a partir de sua experiência de 
vida) implementará sua prática educativa no que se refere à ampliação e sistematização do 
conhecimento universal [...], a ação educativa pressupunha a permanência de uma análise da 
ação/reflexão e para rever, redimensionar, reler e refazer o caminho da ação.  

Fonte: Pereira, A. (2016). A profissionalização do educador social frente a regulamentação 
profissional da educação social: as disputas em torno do Projeto de Lei 5.346/2009. RIAEE – Revista 
Ibero-Americana de Estudos em Educação, Araraquara, 11(3), 1294-1317. 
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Tendo como foco as competências profissionais dos docentes, pode-se notar que a 

relação entre educação e competência é estreita. De forma geral, os educadores 

trabalham na promoção do desenvolvimento humano por meio da disseminação e 

construção de conhecimentos, valores e princípios.  

 

No âmbito da educação social e de natureza não formal, as competências 

profissionais dos instrutores são determinantes na medida em que atendem, de 

forma geral, uma parcela de alunos com fragilidades e em situação de 

vulnerabilidade. Estudos que tenham como alvo a compreensão do processo de 

desenvolvimento de competências desses profissionais são essenciais para 

identificar possibilidades de aprimoramento. Deve-se considerar que, longe de 

representar uma preocupação pontual, o desenvolvimento de competências por 

parte dos instrutores afeta a performance da própria instituição e transborda para o 

meio social. Nesse sentido, a atuação competente e comprometida com os 

parâmetros estabelecidos pela instituição revela-se fundamental para ofertar 

serviços de qualidade e que, de fato, contribuam para o desenvolvimento humano do 

público atendido. 

 

O próximo capítulo descreve os procedimentos metodológicos adotados na 

pesquisa. 
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3 Procedimentos Metodológicos 

 

Neste capítulo são apresentados a natureza da pesquisa e os procedimentos 

metodológicos utilizados para alcançar o objetivo geral da pesquisa, que é analisar o 

processo de desenvolvimento de competências profissionais dos instrutores do 

Projeto de Educação Complementar (PEC), no estado de Minas Gerais. 

 

O capítulo envolve tópicos que se referem à caracterização da pesquisa quanto a: 

fins e meios; unidade de observação; sujeitos; técnicas utilizadas para a coleta de 

dados; e, finalmente, à estratégia de análise dos dados.  

 

3.1 Natureza e método de pesquisa 

 

Segundo Goulart e Sampaio (1998), a pesquisa representa o processo formal e 

organizado, que tem como objetivo descobrir respostas para problemas mediante a 

utilização de método científico. Quanto à natureza, trata-se de pesquisa de vertente 

qualitativa. Seguindo os subsídios teóricos de Lüdke e André (1986, p. 13), que 

promovem uma discussão sobre a pesquisa em educação dentro de uma vertente 

qualitativa, esse tipo de pesquisa “vem ganhando crescente aceitação na área de 

educação, devido principalmente ao seu potencial para estudar as questões 

relacionadas à escola”. 

 

Adotou-se o método denominado estudo de caso. Essa técnica justifica-se por ter 

como finalidade o detalhamento do contexto e a profundidade no trato das temáticas 

nos sujeitos estudados (Gil, 1999; Vergara, 2009). Como descreve Yin (2005, p. 20), 

o estudo de caso “surge do desejo de compreender fenômenos sociais complexos”. 

Em pesquisa empírica, cerne deste estudo, a investigação parte de “um fenômeno 

contemporâneo dentro do contexto da vida real, especialmente quando as limitações 

entre o fenômeno e contexto não estão claramente delineados” (Yin, 2005, p. 32).  

 

Segundo Lüdke e André (1986, p. 17), o estudo de caso deve ser aplicado quando o 

pesquisador tiver o interesse em pesquisar uma situação singular, particular. As 

autoras ainda elucidam que “o caso é sempre bem delimitado, devendo ter seus 

contornos claramente definidos no desenvolver do estudo”. 
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3.2 Unidade de análise e sujeitos de pesquisa  

 

A unidade de análise da pesquisa é o Projeto de Educação Complementar (PEC), 

ofertado por uma instituição presente em todos os estados brasileiros, que promove 

ações no campo da educação, saúde, cultura, lazer e assistência. A instituição é 

uma entidade privada que tem como objetivo proporcionar o bem-estar e a qualidade 

de vida de seus clientes. Nas ações desenvolvidas pela instituição, no programa de 

educação está o Projeto de Educação Complementar (PEC), que propõe 

acompanhamento pedagógico, atividades extracurriculares, esportivas e culturais a 

estudantes do ensino fundamental, no contraturno das escolas, no período da 

manhã ou tarde, durante quatro horas diárias. O objetivo do projeto é promover a 

interação de todos os envolvidos com o meio socioartístico-cultural e científico, 

proporcionando a apropriação e recriação dos conhecimentos. 

 

Para alcançar o objetivo geral, foram inquiridos diferentes sujeitos de pesquisa que 

integram as equipes de trabalho do PEC, no estado de Minas Gerais. O processo 

investigativo envolveu: instrutores do PEC, coordenador, pedagogo e psicólogos. 

Esses profissionais têm larga experiência nas atividades do projeto e detêm amplo 

conhecimento acerca do cenário institucional.  

 

3.3 Coleta e tratamento de dados 

 

Marconi e Lakatos (2003, p. 164) consideram que a coleta dos dados é a “etapa da 

pesquisa em que se inicia a aplicação dos instrumentos elaborados e das técnicas 

selecionadas, a fim de se efetuar a coleta dos dados previstos”. Para viabilizar o 

estudo e adequar o dimensionamento da pesquisa, optou-se por fazer um recorte 

espacial, tendo como critérios a localização geográfica e a acessibilidade. Dessa 

forma, na coleta de dados foram abordadas unidades que operam em municípios 

localizados no estado de Minas Gerais.  

 

Na pesquisa, os dados primários foram obtidos com a aplicação de questionário e 

realização de entrevistas. O questionário foi confeccionado por meio da plataforma 

Google Docs e contemplou uma carta de apresentação aos profissionais 

participantes do estudo (Apêndice A) e um Termo de Consentimento Livre e 
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Esclarecido (Apêndice B). A versão eletrônica favoreceu o acesso aos respondentes 

e imprimiu velocidade ao processo. A estrutura do instrumento foi constituída de 

quatro blocos: a) dados demográficos; b) competências (grau de importância e nível 

de domínio); c) meios empregados para o desenvolvimento de competências; e d) 

desafios relacionados ao desenvolvimento de competências na instituição.  

 

Conforme mencionado no referencial teórico, o modelo proposto por Paiva e Melo 

(2009) a partir da abordagem de Cheetham & Chivers (1998) foi adotado como 

referência analítica e fundamentou a elaboração do questionário utilizado (Apêndice 

C). Foram considerados pela autora desta dissertação diversos outros construtos 

que se relacionam às competências de docentes do ensino fundamental, da 

educação não formal e social. A Tabela 3 sinaliza a relação entre diversas 

competências profissionais, suas respectivas dimensões e autores citados no 

referencial. 

 

Tabela 3 

Competências do Instrutor do PEC a partir do modelo de Paiva e Melo (2009) 

 Competência Dimensão Fonte 

1 
 

Ser capaz de comunicar-se com clareza e 
objetividade com os diversos públicos 

Cognitiva 
 

Aieji, 2005 

 

2 Ser capaz de dominar os códigos de 
comunicação oral e escrita 

Cognitiva Aieji, 2005 e Brasil, 2017 

3 

 

Ser capaz de utilizar as tecnologias disponíveis 
para facilitar a comunicação 

Funcional 

 

Aieji, 2005 

 

4 Ser capaz de se colocar no lugar do outro Comportamental Aieji, 2005 

5 Ser capaz de ouvir com atenção e analisar de 
forma crítica as informações 

Cognitiva 
 

Pereira, 2019, e Paiva, 2019 

6 Ser capaz de atuar em clima de harmonia 
focando nos objetivos da equipe 

Comportamental Rêda, 2016, e Mezzaroba, 
2008 

7 Ser capaz de colaborar e trabalhar em equipe 
multidisciplinar 

Comportamental Aieji, 2005 

8 Ser capaz de envolver os alunos nas atividades 
propostas estimulando a cooperação 

Comportamental Rêda, 2016 

9 Ser capaz de envolver, aconselhar e orientar pais 
e familiares 

Funcional Aieji, 2005 

10 Ser capaz de demonstrar otimismo, empatia e 
criatividade 

Comportamental Mezzaroba, 2008 

 

11 
Ser capaz de diagnosticar as próprias 
necessidades formativas 

Funcional 
Romans, Petrus e Trilla, 2003, 
Aieji, 2005, Perrenoud, 2000 

continua 



57 

 

Tabela 3 

Competências do Instrutor do PEC a partir do modelo de Paiva e Melo (2009) 

 Competência Dimensão Fonte 

12 
 
 
 

Ser capaz de buscar os recursos formativos 
necessários à formação 
 
 

Funcional 
 
 
 

Mezzaroba, 2008, Cofferri 
e Nogaro, 2010, Romans 
et al., 2003; Perrenoud, 
1999, Aieji, 2005, Rêda, 
2016 

13 
 

Ser capaz de manejar e utilizar novas tecnologias 
 

Funcional 
 

Perrenoud, 1999, Brasil, 
2017, Rêda, 2016  

14 
 
 

Ser capaz de buscar e adquirir teorias e métodos 
educativos, psicológicos, sociológicos, 
antropológicos, etc. relevantes e adequados e 
incluí-los em seu trabalho 

Cognitiva 
 
 

AiejI, 2005 

 
 

15 
 

Ser capaz de demonstrar embasamento teórico e 
experiência prática 

Cognitiva 
 

Mezzaroba, 2008 

 

16 
 

Ser capaz de demonstrar autocontrole emocional 
 

Comportamental 
 

Mezzaroba, 2008, Rêda, 
2016, Brasil, 2017 

17 
 
 

Ser capaz de manter o equilíbrio em situações de 
atendimento conflituoso 
 

Ética 
 
 

Mezzaroba, 2008, Rêda, 
2016, Brasil, 2017, Aieji, 
2005 

18 
 

Ser capaz de estabelecer uma rotina de 
autocuidado 
 

Ética 
 

Cofferri e Nogaro, 2010, 
Romans et al., 2003, Brasil, 
2017 

19 
 

Ser capaz de reconhecer as dificuldades e 
planejar ações para solucioná-las 

Cognitiva 
 

Aieji, 2005 
 

20 
 
 

Ser capaz de contribuir e participar em análises e 
atividades de desenvolvimento em relação ao 
próprio trabalho 

Funcional 
 
 

Aieji, 2005 
 
 

21 
 
 
 

Ser capaz de elaborar seu plano de trabalho, de 
acompanhamento, avaliação dos casos e o papel 
de intervenção educativa, refletindo suas ações e 
relações futuras 

Cognitiva 
 
 
 

Mezzaroba, 2008 
 
 
 

22 
 
 

Ser capaz de identificar necessidades individuais 
e buscar resolução de situações de risco ou 
exclusão social 

Funcional 
 
 

Mezzaroba, 2008 
 
 

23 
 
 

Ser capaz de planejar o trabalho nos limites da 
legislação, normas e acordos que constroem o 
referencial geral do trabalho do educador 

Ética 
 
 

Aieji, 2005 
 
 

24 
 
 

Ser capaz de definir objetivos, planejar, iniciar, 
estruturar, implementar, coordenar e avaliar 
tarefas de maior ou menor importância das 
atividades de educação social 

Funcional 
 
 

Aieji, 2005 
 
 

25 
 
 

Ser capaz de estabelecer as razões para as 
ações e atividades baseando-se em teorias e 
métodos reconhecidos 

Cognitiva 
 
 

Aieji, 2005 
 
 

26 
 

Ser capaz de trabalhar a partir dos erros e 
dificuldades de aprendizagens dos alunos 

Funcional 
 

Rêda, 2016 
 

Continua 
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Tabela 3 

Competências do Instrutor do PEC a partir do modelo de Paiva e Melo (2009) - 

conclui 

 Competência Dimensão Fonte 

27 
 

Ser capaz de utilizar diferentes estratégias de 
aprendizagem 

Cognitiva Mezzaroba, 2008 

28 
 

Ser capaz de administrar as diferenças individuais 
no âmbito da turma 

Comportamental 
 

Brasil, 2017, Rêda, 2016 

29 
 

Ser capaz de trabalhar representação dos alunos 
(Vivências) 

Funcional 
 

Brasil, 2017, Rêda, 2016 

30 

 
 

Ser capaz de contribuir para o desenvolvimento 
emocional, social, linguístico e intelectual do 
cliente, através da música ou de outros horizontes 
criativos em um contexto sociocultural. 

Ética 
 
 

Aieji, 2005 
 
 

31 
 

Ser capaz de envolver-se com os objetivos da 
Instituição 

Ética Rêda, 2016 

32 
 

Ser capaz de comprometer-se com o projeto 
político pedagógico da instituição 

Ética 
 

Rêda, 2016 
 

33 Ser capaz de demonstrar ética e moral na 
profissão 

Ética Aieji, 2005 

34 
 

Ser capaz de trabalhar e conhecer os sistemas de 
tomada de decisões da instituição 

Política 
 

Aieji, 2005 
 

35 
 

Ser capaz de trabalhar em sintonia com o sistema 
hierárquico da instituição 

Política 
 

Rêda, 2016 
 

36 
 

Ser capaz de buscar resultados no exercício do 
trabalho de educação social 

Funcional 
 

Aieji, 2005 
 

37 Ser capaz de gerar resultados efetivos Funcional Rêda, 2016 

38 Ser capaz de avaliar resultados Cognitiva Romans et al., 2003 

39 
 

Ser capaz de identificar o que é importante para 
sua área de atuação 

Funcional Rêda, 2016 

40 Ser capaz de gerenciar o tempo Funcional  Rêda, 2016 

Fonte: elaborada pela autora.  

 

Em relação às competências e suas respectivas dimensões, a Figura 4 revela que 

35% (14) delas se referem à dimensão “funcional”; 25% (10) à “cognitiva”; 17,5% (7) 

à “comportamental”; 17,5% (7) à “ética”; e 5% (2) à “política”. 
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Figura 4  
Competências e dimensões. 
Fonte: elaborada pela autora.  
 

As diversas competências profissionais foram agrupadas em categorias que 

expressam competências mais gerais, a saber: autocontrole, autoformação, 

comunicação, ensino-aprendizagem, equipe, instituição, planejamento e resultado. 

Dessa forma, na versão final do questionário, cada categoria contemplou cinco 

competências, como ilustra a Tabela 4. 
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Tabela 4 

Competências do instrutor do PEC, por categorias 
C

o
m

u
n

ic
a
ç

ã
o

 

Ser capaz de comunicar-se com clareza e objetividade com os diversos públicos 

Ser capaz de dominar os códigos de comunicação oral e escrita 

Ser capaz de utilizar as tecnologias disponíveis para facilitar a comunicação 

Ser capaz de se colocar no lugar do outro 

Ser capaz de ouvir com atenção e analisar de forma crítica as informações 

E
q

u
ip

e
 Ser capaz de atuar em clima de harmonia focando os objetivos da equipe 

Ser capaz de colaborar e trabalhar em equipe multidisciplinar 

Ser capaz de envolver os alunos nas atividades propostas estimulando a cooperação 

Ser capaz de envolver, aconselhar e orientar pais e familiares 

Ser capaz de demonstrar otimismo, empatia e criatividade 

A
u

to
fo

rm
a
ç
ã
o

 

Ser capaz de diagnosticar as próprias necessidades formativas 

Ser capaz de buscar os recursos formativos necessários à formação 

Ser capaz de manejar e utilizar novas tecnologias 

Ser capaz de buscar e adquirir teorias e métodos educativos, psicológicos, sociológicos, 
antropológicos, etc. relevantes e adequados e incluí-los em seu trabalho 
Ser capaz de demonstrar embasamento teórico e experiência prática 

A
u

to
c
o

n
tr

o
le

 Ser capaz de demonstrar autocontrole emocional 

Ser capaz de manter o equilíbrio em situações de atendimento conflituoso 

Ser capaz de estabelecer uma rotina de autocuidado 

Ser capaz de reconhecer as dificuldades e planejar ações para solucioná-las 

Ser capaz de contribuir e participar em análises e atividades de desenvolvimento em relação 
ao próprio trabalho 

P
la

n
e

ja
m

e
n

to
 

Ser capaz de elaborar seu plano de trabalho, de acompanhamento, avaliação dos casos e o 
papel de intervenção educativa refletindo suas ações e relações futuras 
Ser capaz de identificar necessidades individuais e buscar resolução de situações de risco ou 
exclusão social 
Ser capaz de planejar o trabalho nos limites da legislação, normas e acordos que constroem 
o referencial geral do trabalho do educador  
Ser capaz de definir objetivos, planejar, iniciar, estruturar, implementar, coordenar e avaliar 
tarefas de mais ou de menos importância das atividades de educação social 
Ser capaz de estabelecer as razões para as ações e atividades baseando-se em teorias e 
métodos reconhecidos 

E
n

s
in

o
-

a
p

re
n

d
iz

a
g

e
m

 

Ser capaz de trabalhar a partir dos erros e dificuldades de aprendizagens dos alunos 

Ser capaz de utilizar diferentes estratégias de aprendizagem 

Ser capaz de administrar as diferenças individuais no âmbito da turma 

Ser capaz de trabalhar representação dos alunos (vivências) 

Ser capaz de contribuir para o desenvolvimento emocional, social, linguístico e intelectual do 
cliente, a partir da música ou de outros horizontes criativos em um contexto sociocultural 

In
s
ti

tu
iç

ã
o

 Ser capaz de envolver-se com os objetivos da instituição 

Ser capaz de comprometer-se com o projeto político pedagógico da instituição 

Ser capaz de demonstrar ética e moral na profissão 

Ser capaz de trabalhar e conhecer os sistemas de tomada de decisões da instituição 

Ser capaz de trabalhar em sintonia com o sistema hierárquico da instituição 

R
e
s
u

lt
a
d

o
 Ser capaz de buscar resultados no exercício do trabalho de educação social 

Ser capaz de gerar resultados efetivos 

Ser capaz de avaliar resultados 

Ser capaz de identificar o que é importante para sua área de atuação 

Ser capaz de gerenciar o tempo 

Fonte: elaborada pela autora.  
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Os respondentes foram solicitados a indicar o grau de importância e o nível de 

domínio acerca de cada uma das competências profissionais. Para determinar o 

grau de importância das competências, utilizou-se escala Likert, assim constituída: 1 

para “importância muito baixa”; 2 para “importância baixa”; 3 para “importância 

média”; 4 para “importância alta”; e 5 para “importância muito alta”. Para determinar 

o nível de domínio sobre competências, utilizou-se a seguinte gradação: 1 para “não 

domino”; 2 para “baixo domínio”; 3 para “médio domínio”; 4 para “alto domínio”; e 5 

para “domino integralmente”. A versão final do questionário está disponível no 

Apêndice C, desta dissertação. 

 

No segundo semestre de 2019, o questionário foi submetido a pré-teste com cinco 

profissionais e, após os ajustes necessários, foi enviado por meio de aplicativo de 

comunicação pessoal, com a devida autorização dos responsáveis. O público-alvo 

foi constituído por instrutores do PEC atuantes em 12 unidades situadas em 11 

cidades do estado de Minas Gerais. Na ocasião da coleta de dados o PEC-MG era 

composto de 51 instrutores contratados, porém dois deles se encontravam em 

licença médica. Em um total de 49 instrutores aptos a responderem a pesquisa, 

obteve-se parcela constituída de 41 respondentes. A taxa de retorno foi equivalente 

a 83,67% do total de instrutores do PEC.    

 

Com o intuito de complementar a coleta de dados e aprofundar a análise do objeto 

de estudo, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com integrantes das 

equipes do PEC, a saber: um coordenador, um pedagogo e dois psicólogos. Esses 

profissionais detêm amplo conhecimento acerca do contexto institucional e do 

referido projeto.  

 

A entrevista é uma técnica que permite o diálogo e o desenvolvimento de estreita 

relação entre as pessoas, conforme Richardson, Peres, Wanderley, Correia e Peres 

(1999). Na pesquisa realizada, os entrevistados receberam a carta de apresentação 

(Apêndice D) e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 

E).  

 

Realizou-se entrevista semiestruturada com base no roteiro (Apêndice F). Em sua 

estrutura, o roteiro contemplou cinco blocos de questões, a saber: a) dados 
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demográficos; b) descrição do PEC; c) competências profissionais requeridas do 

instrutor; d) iniciativas institucionais orientadas para o desenvolvimento de 

competências do instrutor; e) iniciativas individuais dos instrutores para o 

desenvolvimento de competências. As entrevistas tiveram duração média de 30 

minutos e foram realizadas nas dependências de uma das unidades da instituição e, 

para aqueles que atuam em outras localidades e houve a impossibilidade de 

acontecer presencialmente, a entrevista foi realizada por chamada de vídeo. O 

conteúdo das entrevistas foi gravado e, posteriormente, transcrito para análise. 

 

A pesquisadora também coletou dados acerca do PEC em fontes documentais 

disponíveis em versão impressa ou eletrônica, a saber: material instrucional 

elaborado pela instituição, site da instituição, proposta pedagógica.  

 

A pesquisa apurou dados qualitativos e quantitativos que foram analisados de forma 

complementar. Como enfatiza Bardin (2009, p. 142), a “análise qualitativa não rejeita 

toda e qualquer forma de quantificação”. Collins e Hussey (2005) consideram que 

dados quantitativos e qualitativos devem ser tratados de forma complementar de 

forma a tornar mais robusta a investigação realizada.  

 

O procedimento analítico dos dados qualitativos fundamentou-se na técnica 

denominada análise de conteúdo que, nesta pesquisa, foi realizada conforme 

procedimentos recomendados por Bardin (2009). A análise envolveu três fases, a 

saber: pré-análise, exploração do material e interpretação.  

 

Empregou-se a análise categorial, que consiste no desmembramento do texto em 

categorias temáticas a partir de uma análise descritivo-comparativa. Para tanto, 

foram definidas, a priori, as seguintes categorias: a) competências profissionais 

requeridas do instrutor; b) iniciativas institucionais orientadas para o 

desenvolvimento de competências do instrutor; c) iniciativas individuais dos 

instrutores para o desenvolvimento de competências. 

 

A análise de dados quantitativos foi realizada com a utilização de procedimentos de 

estatística descritiva por meio da determinação de média, mediana e desvio-padrão. 
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Para realizar a análise, utilizou-se o software Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS). 

 

A Tabela 5 traz a síntese da metodologia da pesquisa. 

 

Tabela 5 

Síntese da metodologia 

Objetivos Específicos Coleta de Dados Tratamento de Dados 

Descrever o Projeto de Educação 
Complementar (PEC)  

Entrevista e documentos 
Análise de conteúdo 

 

Identificar as competências requeridas dos 
instrutores, considerando o grau de 
importância e o nível de domínio sobre elas 

Entrevista e questionário 

 

Análise de conteúdo e 
estatística descritiva 

 
Identificar iniciativas e desafios relacionados 
ao desenvolvimento de competências 
profissionais do instrutor. 

Entrevista e questionário 
 
 

Análise de conteúdo 
 
 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

O próximo capítulo contempla a análise de dados e as considerações sobre os 

resultados da pesquisa. 
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4 Apresentação e Análise dos Resultados 

 

Este capítulo relata os resultados da pesquisa cujo objetivo geral foi analisar o 

processo de desenvolvimento de competências profissionais dos instrutores do 

Projeto de Educação Complementar (PEC) no estado de Minas Gerais.  

 

Inicialmente, apresenta-se um panorama do público investigado contendo o perfil 

dos sujeitos de pesquisa. Na sequência, os resultados obtidos são evidenciados de 

acordo com os objetivos específicos que orientaram a investigação. Em primeiro 

lugar, tem-se a descrição do Projeto de Educação Complementar (PEC). Em 

segundo, as competências profissionais requeridas do instrutor do PEC, 

classificadas por grau de importância e nível de domínio. Finalmente, em terceiro 

lugar, discorre sobre as iniciativas empregadas para o desenvolvimento de 

competências profissionais dos Instrutores. 

 

4.1 Caracterização dos sujeitos de pesquisa  

 

A seguir, tem-se a caracterização dos respondentes do questionário com base nas 

seguintes variáveis: gênero, faixa etária, escolaridade, área de formação, tempo na 

instituição e tempo no cargo.  

 

Participaram da pesquisa 41 profissionais que atuam no cargo de instrutor do PEC.  

 

Na Figura 5 visualiza-se a distribuição dos respondentes por gênero.  
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Figura 5 
Distribuição dos respondentes por gênero. 
Fonte: elaborada pela autora. 
 

Verificou-se que a maioria pertence ao gênero feminino (87,8%), enquanto o gênero 

masculino foi de apenas 12,2%, o que demonstra a afirmação de Vianna (2001) de 

que nos debates educacionais é consenso a constatação da significativa presença 

feminina no Magistério. 

 

Na sequência, a Figura 6 informa a distribuição dos respondentes de acordo com a 

faixa etária. 

 

87,80% 

12,20% 

Gênero 

Feminino Masculino 
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Figura 6 
Distribuição dos respondentes por faixa etária. 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

A maioria dos respondentes (58,54%) são profissionais na faixa etária de 26 a 36 

anos. Uma parcela equivalente a 97,56% (40) dos respondentes está na faixa etária 

de 26 a 47 anos. 

 

A Figura 7 informa o nível de escolaridade dos respondentes.  

 

 

Figura 7 
Nível de escolaridade dos respondentes. 
Fonte: elaborada pela autora. 

58,54% 

39,02% 

2,44% 

Faixa etária 

De 26 a 36 anos De 37 a 47  anos Até 25 anos 

70,73% 

29,27% 

Escolaridade 

Especialização Graduação 
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Este resultado demonstra que a maior parte dos profissionais está preocupada com 

a sua própria formação e em busca de especialização. Isso evidencia o que vários 

autores, como Mezzaroba (2008) e Cofferri e Nogaro (2010), afirmam sobre a 

necessidade de o educador estabelecer sua formação continuada em busca de 

desenvolver habilidades para o desempenho das práticas do dia a dia. 

 

A Figura 8 mostra a distribuição dos respondentes com base no curso de graduação.  

 

 

Figura 8 
Nível de formação dos respondentes. 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

Na Figura 8 percebe-se que a grande maioria dos instrutores (85,71%) tem 

graduação em Pedagogia. Esse resultado tem relação direta com a natureza e as 

atribuições do cargo de instrutor. 

 

Acompanha-se na Figura 9 o tempo de atuação dos respondentes na instituição.  

85,71% 

4,76% 

4,76% 2,38% 2,38% 

Curso de Graduação 

Pedagogia História Letras Normal Superior Educação Física 
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Figura 9 
Tempo de atuação dos respondentes na instituição. 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

A partir da Figura 9, observou-se que a maior parcela de respondentes, equivalente 

a 41,46% (17) do total, atua na instituição entre cinco e seis anos. Na sequência, 

destacaram-se 26,83% (11) que têm três a quatro anos de atuação. Em conjunto, 

essas parcelas correspondem a 68,29% (28) do total. 

 

A seguir, a Figura 10 ilustra o tempo no cargo como instrutor do PEC. 

 

41,46% 

26,83% 

17,07% 

9,76% 4,88% 

Tempo na Instituição 

De 5 a 6 anos De 3 a 4 anos Mais de 6 anos Menos de 1 ano De 1 a 2 anos 
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Figura 10 
Tempo de atuação no cargo. 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

Com base na Figura 10, verificou-se que a maior parcela de respondentes 36,59% 

(15) atua no cargo entre cinco e seis anos. O equivalente a 29,27% (12) dos 

respondentes atua no cargo há mais de seis anos. Em conjunto, essas duas 

parcelas equivalem a 65,85% (27) do total de respondentes. 

 

Conforme foi mencionado, foram entrevistados quatro profissionais que integram a 

equipe do PEC. A Tabela 6 demonstra a caracterização deles com base em cargo, 

gênero, faixa etária, escolaridade e tempo de atuação na instituição. 

 

Tabela 6 

Caracterização dos entrevistados 

Entrevistado 
 

Cargo Gênero Faixa Etária 
 

Escolaridade 
Tempo na 
Instituição 

E1 Coordenadora/Psicóloga feminino 26 a 36 anos Especialização Mais de 6 

E2 Analista/Psicóloga feminino 26 a 36 anos Especialização 4 a 5 

E3 Analista/Pedagoga feminino 26 a 36 anos Especialização 3 a 4 

E4 Psicólogo Educacional masculino 26 a 36 anos Especialização 2 a 3 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

Pela Tabela 6, do total de entrevistados (quatro), apenas um é do gênero masculino. 

Em relação à idade, todos estão na faixa etária de 26 a 36 anos. No que se refere à 

36,59% 

29,27% 

19,51% 

9,76% 
4,88% 

Tempo no Cargo 

De 5 a 6 anos Mais de 6 anos De 3 a 4 anos De 1 a 2 anos Menos de 1 ano 
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formação, todos os quatro entrevistados concluíram cursos de especialização. Os 

entrevistados têm tempos distintos de atuação na instituição, sendo que o 

entrevistado com menos tempo tem dois a três anos; enquanto e o com mais tempo 

está na instituição há mais de seis anos.  

 

4.2 Projeto de Educação Complementar (PEC)  

 

O primeiro objetivo específico da pesquisa foi descrever o Projeto de Educação 

Complementar (PEC). 

 

Para compreender o contexto de atuação do instrutor do PEC, faz-se necessário 

esclarecer alguns aspectos. Inicialmente, as expectativas da instituição em relação à 

atuação desse profissional merecem atenção. Sobre essa questão, os entrevistados 

sinalizaram que o instrutor deve estimular o processo de desenvolvimento de forma 

que a criança seja protagonista. Ele deve atuar de forma a motivá-la a criar, 

construir, questionar e buscar respostas e possíveis soluções para os 

questionamentos.  

 

O entrevistado 1 (E1) afirma que a instituição espera que o instrutor do PEC 

favoreça esse espaço de criatividade e de discussão para que o pensamento crítico 

seja despertado. Uma expectativa ressaltada por E1 e E3 foi a necessária 

flexibilidade para que o instrutor possa atuar nessa proposta inovadora de educação. 

E2 reforçou a necessidade de o instrutor estar de acordo com a missão da instituição 

e atuar de forma consciente e compromissada. E3, ao se referir às expectativas 

relacionadas à atuação do instrutor, mencionou paciência, gosto para lidar com 

crianças, flexibilidade, criatividade, gosto por desafios e projetos e busca de novos 

conhecimentos. O entrevistado 4 (E4) acredita “que a primeira exigência seria 

postura profissional [...] competências técnicas para desenvolver o trabalho [...] e 

capacidade de desenvolver pessoas de um modo geral”. 

 

Outro aspecto relevante diz respeito à percepção dos entrevistados acerca da 

educação básica. Esse ponto é relevante, já que o PEC envolve atividades desse 

nível de formação. E1 percebe a educação básica como base para formação dos 

alunos, uma formação mais concreta, institucionalizada. E2 também a caracteriza 
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como fundamental, porém reconhece que é um sistema que está fragilizado, 

principalmente quando se fala a respeito das pessoas que participam desse 

ambiente, que segundo o entrevistado é tóxico e que elas muitas vezes não 

acreditam nas propostas desenvolvidas. E3 define a educação básica com muitas 

deficiências e lacunas, especialmente aquela oferecida pela rede pública de ensino. 

O entrevistado 4 (E4) a define como uma educação precária, em função do contexto 

político e socioeconômico. As afirmações acerca do tema reforçam o estabelecido 

pela Constituição Federal de 1988, que assegura a educação como direito de todos, 

porém leva a refletir sobre a qualidade desse ensino, que enfrenta muitas barreiras 

durante o seu processo.  

 

Os entrevistados foram indagados acerca da importância do PEC. Uma 

característica comum identificada nas respostas obtidas foi a possibilidade de se 

complementar aquilo que, por uma série de fatores (exemplos citados: 

obrigatoriedade de cumprimento de um conteúdo estabelecido; rigidez de currículo; 

tempo), a educação formal não alcança plenamente.  

 

O entrevistado 1 (E1) destacou a possibilidade de se desenvolver habilidades que 

são necessárias ao longo da vida. E2 mencionou a liberdade de desenvolver 

habilidades de acordo com o interesse ou necessidades do grupo de forma dinâmica 

e lúdica, essencial para uma aprendizagem mais contextualizada e integral. As 

respostas obtidas remetem ao que Coll et al. (1998) enfatizaram, de que a 

aprendizagem de fatos e conceitos, muitas vezes, são prioritários no ensino das 

escolas, deixando de lado outras estratégias ou habilidades como, por exemplo, a 

resolução de problemas, a mobilização de conhecimentos preexistentes para 

enfrentar novas situações ou, ainda, saber trabalhar em equipe de forma solidária e 

respeitosa. Assim como descreve a LDBEN (1996), a educação não formal não é 

herdada, é adquirida. Ela capacita os indivíduos a se tornarem cidadãos do mundo, 

no mundo. 

 

Sobre os atributos do PEC que têm sido valorizados pela sociedade, E1 realçou o 

fato de a criança realizar o dever escolar no ambiente do PEC. Os entrevistados 2 e 

3 citaram a formação integral do sujeito e o desenvolvimento de habilidades que não 

são contempladas na educação formal. E4 mencionou o caráter pedagógico do PEC 
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(realização do dever escolar) e o estímulo à habilidade de interação social, que 

favorece a formação de um cidadão mais crítico e consciente do seu papel na 

sociedade. 

 

Esse posicionamento reforça a ótica adotada por Gohn (2010), que considera esse 

tipo de educação ainda pouco conhecida dos brasileiros, da maioria das 

universidades e das instituições. Segundo o referido autor, essa modalidade de 

educação tem recebido pouca atenção dos pesquisadores e intelectuais de forma 

geral. Gohn (2010) defende que o ideal é que a educação não formal seja 

complementar, no sentido de desenvolver os campos de aprendizagens e saberes 

que lhe são específicos. Todavia, percebe-se que a sociedade valoriza a educação 

formal e, de certa forma, espera-se que as atividades desenvolvidas pela educação 

complementar sejam extensão ou reforço. A educação, seja ela formal ou não 

formal, precisa ser entendida para além dos modelos tradicionais. É preciso propor 

novas metodologias, como a construção e o desenvolvimento de habilidades e 

competências como um todo. 

 

Sobre os diferenciais do PEC, uma característica identificada em todas as respostas 

dos entrevistados é a possibilidade de a criança assumir papel de protagonista no 

seu processo de desenvolvimento. “Espaço que a criança pode criar, espaço para 

produzir, pra questionar, pra discutir, pra construir junto [...], possibilidade de dar à 

criança autonomia de se posicionar com criticidade”, é o que E1 salienta sobre os 

diferenciais do PEC. E2 dirige o olhar para questões pedagógicas e psicossociais, 

além da preocupação com o bem-estar e a segurança das crianças. E3 acredita que 

o PEC tem muitos diferencias importantes e destaca o ambiente como um atrativo, 

além da possibilidade de “deixar a criança falar, promover que a criança seja crítica, 

desenvolver o senso de protagonismo, de poder apresentar suas ideias”. “O 

diferencial seria a capacidade de atingir aspectos que talvez hoje a escola, o ensino 

básico, a escola tradicional, não consegue alcançar”, é o que afirma o entrevistado 4 

a respeito dos diferencias.  

 

No que se refere à descrição do Projeto de Educação Complementar (PEC), os 

dados obtidos em documentos institucionais foram essenciais e possibilitaram a 

identificação das informações que se seguem. 
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O PEC surgiu em 1982 a partir da reformulação de um outro projeto educacional 

desenvolvido pela instituição. Era, até então, primordialmente voltado para a 

preparação dos deveres escolares trazidos pelas crianças e reproduzia as situações 

de aprendizagens existentes no ensino formal. 

 

Nessa trajetória, a partir de avaliações e reflexões constantes, a proposta 

pedagógica do PEC vem sendo revisitada e reconstruída, assumindo intenções mais 

abrangentes, procurando demonstrar o salto qualitativo que ele assume em relação 

aos seus primórdios. 

 

Ao apresentar um conjunto de diretrizes e princípios para orientar o trabalho nas 

unidades de cada estado, a instituição visa estabelecer um sentido geral para a ação 

pedagógica do projeto, em nível nacional, bem como ser um referencial no 

desenvolvimento de suas atividades. 

 

O PEC foi criado para atender os filhos dos clientes-alvo da instituição nas diferentes 

regiões do Brasil, regularmente matriculados no ensino fundamental, que frequentam 

o PEC no horário inverso ao que estudam. 

 

O caráter inovador da proposta consiste em criar condições para que a criança 

desenvolva hábitos, atitudes de cidadania e habilidades para aprimorar a 

capacidade de ler e interpretar os fatos do mundo, opinando, criticando, dizendo o 

que precisa e sente, assim como escutando e interagindo com todos os envolvidos. 

Os conteúdos passam a ganhar múltiplos significados a partir das experiências de 

crianças e instrutores. 

 

Outro aspecto que é valorizado no PEC é o ato de brincar, já que brincar para a 

criança é uma necessidade, uma forma de expressão, de aprendizado e de 

experiência. 

 

O estimulo à livre expressão é também visto como fundamental, pois é por 

intermédio da linguagem, em suas múltiplas formas de manifestação, que o indivíduo 

se constitui, se transforma e possibilita a transformação dos outros, num processo 

de mediação permanente. 
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Apesar do caráter não formal da proposta educativa, é importante frisar que o PEC 

se trata de um projeto sistemático, pois apresenta objetivos e intencionalidades 

educativas claras, no sentido de oferecer um espaço de construção do saber e da 

apropriação e reconstrução da cultura. 

 

É também importante registrar que a instituição defende que cada região do Brasil 

onde o PEC se desenvolve tenha a preocupação em adequar suas atividades 

cotidianas às características peculiares do estado a que pertence. Esporte, lazer e 

cultura fazem parte do cotidiano das unidades da instituição, contribuindo e 

ampliando o trabalho pedagógico desenvolvido pelo PEC. 

 

Os princípios da proposta pedagógica do PEC fundamentam-se no entendimento de 

crianças e instrutores como sujeitos da produção de conhecimento. Enfatiza-se a 

autonomia intelectual, oferecendo às crianças uma série de atividades que 

incentivem a curiosidade científica e a construção/reconstrução do saber. 

 

Nesse sentido, a intenção é fazer da aprendizagem um processo ativo, interessante, 

significativo, atraente, vivo, que contribua efetivamente para a construção de 

conhecimento e habilidades. 

 

Na proposta pedagógica do PEC, habilidade é definida como a capacidade de 

realizar uma ação que demanda a construção de procedimentos e atitudes 

individuais e/ou coletivas, na busca da construção da autonomia. O PEC acredita 

que é preciso ressignificar o conceito de habilidade, entendendo-a não como um 

conjunto de técnicas ensinadas e aprendidas de forma única, mas como 

procedimentos criados e recriados pela cultura, que precisam ser vivenciados para 

serem internalizados e recriados por cada um. 

 

Assim, rompe-se com a ideia de habilidade como dom natural de alguns, para 

instaurar-se como possibilidade de todos. Nessa ótica, o acesso à cultura, ao 

conhecimento historicamente produzido é entendido como direito de todos e precisa 

ganhar significados. 
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O PEC considera o ato de estudar como a possibilidade de o sujeito entrar em 

contato com a produção da humanidade, na perspectiva de conhecer para se tornar 

autor também, sempre que possível e necessário, de novos conhecimentos. 

 

Cultura, estudo, habilidade, para o projeto, são conceitos que se completam e que 

geram o objetivo fundamental: cidadania. 

 

Formar cidadãos é viver uma prática educativa que lide em seu cotidiano com 

diferentes possibilidades de transformação, mudança de valores e significados, que 

instaure em cada grupo uma relação de companheirismo, onde todos estejam 

sempre prontos a ouvir, conhecer, respeitar e repensar o que cada um tem a dizer, 

num constante diálogo com as diferenças. 

 

O PEC valoriza as diferenças, as singularidades, mas aposta no desejo de que cada 

um assuma responsabilidades e se comprometa com o coletivo. Isso significa optar 

por um trabalho cotidiano no qual todos possam compreender a lógica que rege a 

sociedade, entender que ela é sujeita a mudanças e que, numa relação cooperativa, 

podem-se e devem-se encontrar novos caminhos, percebendo a importância de 

cada um e de todos como pessoas que constroem a História. 

 

No estado de Minas Gerais, o PEC teve início em 2013, por meio de projeto-piloto. 

Em 2019, foi ampliado para 12 unidades do estado, atendendo, aproximadamente, 

2.000 crianças. Em Minas Gerais consiste em atividades democráticas de 

fundamental importância para a formação do cidadão e visa proporcionar aos 

dependentes de seus clientes principais a integração social, o exercício da 

cidadania, o enriquecimento cultural e educacional por meio de ações pedagógicas. 

 

O PEC em Minas caracteriza-se por ações realizadas diariamente no contraturno 

escolar para atendimento, nas escolas, a estudantes, visando seu aprimoramento 

por meio do acompanhamento de tarefas escolares e da realização de projetos 

didáticos que desenvolvam propostas socioeducativas em uma perspectiva 

interdisciplinar.  
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Além do acompanhamento pedagógico, o PEC em Minas propõe o desenvolvimento 

de atividades extracurriculares integradas às áreas de esporte, cultura, saúde e 

assistência, de acordo com os serviços disponibilizados por cada unidade, para os 

estudantes do ensino fundamental I, com faixa etária de seis a 11 anos e 11 meses, 

com exceção de duas unidades que atendem educandos na faixa etária de seis a 12 

anos e 11 meses, visando ao desenvolvimento integral destas. 

 

O objetivo geral da ação consiste em promover a interação de todos os educandos e 

a equipe pedagógica com o meio social, artístico, cultural e científico, 

proporcionando a apropriação e a recriação de conhecimentos, assim como uma 

educação cidadã e reflexiva almejada pela instituição. 

 

Destacam-se os objetivos específicos almejados com a oferta da atividade: 

 

a) Favorecer a interação entre todos os envolvidos; 

b) construir uma prática pedagógica comprometida com os interesses, 

necessidades e realidade dos educandos; 

c) desenvolver atividades pedagógicas visando à autonomia social e cognitiva 

do educando; 

d) contribuir para o processo de construção de métodos de trabalho e de 

investigação do educando; 

e) oferecer instrumentos materiais e recursos pedagógicos que favoreçam a 

busca de diferentes tipos de informações; 

f) contribuir para a formação dos instrutores, para que atuem como intelectuais 

reflexivos, registrando, repensando e recriando suas práticas pedagógicas; 

g) contribuir para a formação dos educadores envolvidos no projeto, para que 

percebam a importância da relação afetiva instrutor/educando, como condição 

indispensável para a aquisição de conhecimentos; 

h) incentivar os instrutores a participarem de uma troca efetiva com os outros 

educadores, dividindo os sucessos e as dificuldades encontradas, na busca 

de novos caminhos pedagógicos;  

 

Com o intuito de construir uma prática pedagógica comprometida com os interesses, 

as necessidades e a realidade das crianças, o PEC é realizado de segunda a sexta-
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feira, no contraturno das escolas regulares, no período da manhã ou tarde, durante 

quatro horas diárias. E é organizado em turmas multisseriadas com até 20 crianças. 

Há oferta de vagas destinadas ao público com perfil social para vagas gratuitas 

(renda familiar inferior a três salários mínimos) e para o público pagante. O objetivo é 

promover a interação de todos os envolvidos com o meio socioartístico-cultural e 

científico, proporcionando a apropriação e recriação dos conhecimentos. 

 

A rotina das crianças que participam do PEC consiste na realização de parte das 

tarefas escolares e pesquisas (hábitos de estudo), recreio, acompanhada do lanche 

e atividades esportivas e culturais, visando à melhoria da qualidade do processo de 

ensino e aprendizagem. 

 

O PEC se propõe a trabalhar com as áreas de conhecimento dos primeiros ciclos do 

ensino fundamental (1º ao 5º ano), desenvolvendo atividades que abordem 

diferentes saberes em suas relações com o cotidiano dos estudantes. 

 

As atividades propostas objetivam valorizar os conhecimentos prévios das crianças, 

ampliando-os e ressignificando-os em uma perspectiva de construção/reconstrução. 

Com isso, os conteúdos de Matemática, Língua Portuguesa, Ciências Naturais, 

Ciências Sociais, Movimento e Expressão Corporal e Artes são desenvolvidos sob o 

enfoque inter e transdisciplinar. Os conteúdos são trabalhados a partir de ações 

pedagógicas planejadas e avaliadas constantemente pela equipe pedagógica, com a 

participação das crianças. 

 

A dinâmica diária do PEC indica três momentos que podem ser flexíveis, atendendo 

às necessidades do planejamento para cada dia de trabalho. Os espaços para a 

realização das atividades também precisam ser plurais, aproveitando além da sala 

de aula, também o espaço da unidade como um todo e espaços da comunidade. 

“Tempo” e “espaço” no PEC têm caráter múltiplo, no sentido de entrelaçar diferentes 

possibilidades de organização. 

 

O primeiro momento no PEC consiste no planejamento participativo e realização das 

tarefas escolares e para esse momento é destinada uma hora e meia. 
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O planejamento diário feito com as crianças constitui da relação entre eixos de 

trabalho organizado pelo instrutor e os interesses e sugestões das crianças. O papel 

do instrutor é mediar o processo de seleção e a busca de caminhos pelas crianças. 

 

A análise prévia das atividades a serem desenvolvidas com as crianças do PEC 

requer o constante exercício de reflexão pelo instrutor. Nessa reflexão, os avanços e 

as dificuldades das crianças indicam os caminhos metodológicos que precisam ser 

tomados. 

 

O planejamento prévio do instrutor deve contemplar as necessidades e os interesses 

das crianças e também incorporar as sugestões feitas pelo grupo, integrando-as 

sempre que possível aos projetos e objetivos. Dessa forma, concretiza-se o que se 

pretende com o PEC: um trabalho pedagógico interessante e significativo para 

crianças e instrutores. 

 

A realização das tarefas escolares é um momento importante para o conhecimento 

das crianças, diagnóstico dos saberes construídos e uma oportunidade 

enriquecedora para trabalhar os procedimento e habilidades relacionados à 

pesquisa. Em vez de ser um momento de cumprir tarefas sem relação com o que se 

pretende com o PEC, deve construir para o instrutor um momento privilegiado de 

observação e avaliação de suas crianças.  

 

Durante essa atividade, além de colher subsídios para suas intervenções, o instrutor 

deve ter atitude de mediador entre os sujeitos (crianças) e os conhecimentos. 

 

A forma de organização desse momento deve refletir as intencionalidades 

pedagógicas do instrutor para com as necessidades específicas e do grupo como 

um todo. 

 

As dificuldades do instrutor na execução dessa etapa são, em sua maioria, 

relacionadas ao excesso de tarefas escolares trazidas pelas crianças. Essa questão 

tem estado presente em todos os estados brasileiros que implantaram o PEC. 
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No segundo momento da rotina do PEC acontecem o lanche, o recreio e a higiene, 

com o tempo de 30 minutos. O papel do instrutor é acompanhar, incentivando a livre 

expressão e a autonomia das crianças na organização das brincadeiras, jogos e 

outras atividades pensadas por eles. 

 

O recreio deve ser para o instrutor um momento de observação e intervenção, 

contribuindo para que ele conheça ainda mais cada crianças. Ele deve ter muita 

sensibilidade para estimular os mais tímidos a se inserirem nas brincadeiras, sem, 

contudo, dirigir as atividades e cercear as opções dos demais. Sua intervenção deve 

ser útil, mas firme, assegurando a todos o direito de brincar. 

 

O cuidado com a higiene deve ser estimulado e deve contar sempre com o olhar 

atento do instrutor, para que possa ensinar procedimentos (saber/fazer) e, quando 

julgar necessário, trabalhar os conteúdos desenvolvidos nessa atividade rotineira. 

 

O terceiro momento é destinado ao desenvolvimento de atividades pedagógicas 

planejadas pela equipe do PEC e o tempo reservado é de duas horas.  

 

A participação das crianças na avaliação cotidiana permite aos instrutores 

reconstruir junto com o grupo o planejamento das atividades posteriores. 

Exercitando a “reflexão-na-ação”, dando continuidade às atividades, em que instrutor 

e criança são coautores no processo de construção coletiva do conhecimento e da 

prática pedagógica. 

 

O caminho pedagógico escolhido pelo PEC parte do princípio de que o processo de 

aquisição/construção de conhecimento só é possível por meio das interações 

sociais, cabendo ao instrutor o papel de mediador entre o sujeito (criança) e o 

conhecimento. 

 

A função do instrutor é proporcionar no espaço educativo o pensar crítico de suas 

crianças, em que o respeito à fala permite a troca de saberes entre criança/criança, 

crianças/instrutor, instrutor/turma. Todos são sujeitos de suas ações, participantes 

ativos do processo ensino e aprendizagem. 
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O que se espera da pratica pedagógica do instrutor do PEC é uma ação intencional, 

planejada e atenta aos interessas e necessidades de suas crianças, com o objetivo 

de contribuir para o processo de aprendizagem da turma de cada um. 

 

A próxima seção aborda as competências profissionais do instrutor do PEC. 

 

4.3 Competências profissionais do instrutor do PEC 

 

Esta seção cumpre o segundo objetivo específico da dissertação, que foi identificar 

as competências requeridas dos instrutores, considerando o grau de importância e o 

nível de domínio sobre elas. 

 

A pesquisa realizada envolveu diversos profissionais vinculados ao PEC. Entre eles, 

uma parcela constituída de 41 instrutores respondeu ao questionário. O instrumento 

disponibilizou uma relação constituída de 40 competências profissionais, agrupadas 

em oito categorias que representam competências mais amplas.  

 

Conforme foi mencionado no capítulo dedicado à descrição dos procedimentos 

metodológicos da pesquisa, adotou-se o modelo de Paiva e Melo (2009) como 

referência analítica. As 40 competências foram dispostas em oito categorias 

(competências amplas) e agrupadas em cinco dimensões proposta no referido 

modelo.  

 

Com a finalidade de favorecer a pré-visualização das etapas do fluxo analítico, a 

Figura 11 mostra a sequência de análises realizadas e que serão evidenciadas por 

meios de tabelas. 
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Figura 11 
Fluxo de análises. 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

De acordo com a Figura 11, a primeira análise refere-se à relação de dimensões, 

categorias e competências. Essa relação é apresentada na Tabela 7. 

 

 

 

 

 

 

 

RELAÇÃO de DIMENSÕES, 

CATEGORIAS e 

COMPETÊNCIAS 

 

CLASSIFICAÇÃO das 

DIMENSÕES  

Critério grau de importância 

 

 

CLASSIFICAÇÃO das 

DIMENSÕES Critério nível de 

domínio 

 

 

CLASSIFICAÇÃO das 

CATEGORIAS e 

COMPETÊNCIAS 

Critério grau de importância 

 

 

CLASSIFICAÇÃO das 

CATEGORIAS e 

COMPETÊNCIAS 

Critério grau de domínio 

 

CLASSIFICAÇÃO GERAL  

das COMPETÊNCIAS 

Critério grau de importância 

 

 

CLASSIFICAÇÃO GERAL 

das COMPETÊNCIAS 

Critério nível de domínio 
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Tabela 7 

Relação entre dimensões, categorias e competências 

 Dimensão Categoria Competência 

Política 

Instituição 
 

Ser capaz de trabalhar em sintonia com o sistema hierárquico da 
instituição 

Instituição 
 

Ser capaz de trabalhar e conhecer os sistemas de tomada de 
decisões da instituição 

Ética 

Instituição Ser capaz de demonstrar ética e moral na profissão 

Instituição Ser capaz de envolver-se com os objetivos da instituição 

Instituição 
 

Ser capaz de comprometer-se com o projeto político pedagógico da 
instituição 

Planejamento 
 
 

Ser capaz de planejar o trabalho nos limites da legislação, normas e 
acordos que constroem o referencial geral do trabalho do educador 
ou educadora 

Ensino- 
Aprendizagem 
 

Ser capaz de contribuir para o desenvolvimento emocional, social, 
linguístico e intelectual do cliente, pela música ou por outros 
horizontes criativos em um contexto sociocultural. 

Autocontrole Ser capaz de estabelecer uma rotina de autocuidado 

Autocontrole 
Ser capaz de manter o equilíbrio em situações de atendimento 
conflituoso 

Comporta-
mental 

Equipe Ser capaz de demonstrar otimismo, empatia e criatividade 

Comunicação Ser capaz de se colocar no lugar do outro 

Equipe 
 

Ser capaz de colaborar e trabalhar em equipe multidisciplinar 

Equipe 
 

Ser capaz de atuar em clima de harmonia, focando os objetivos da 
equipe 

Ensino- 
aprendizagem 

Ser capaz de administrar as diferenças individuais no âmbito da 
turma 

Equipe 
 

Ser capaz de envolver os alunos nas atividades propostas 
estimulando a cooperação 

Autocontrole Ser capaz de demonstrar autocontrole emocional 

Cognitiva 

Ensino- 
aprendizagem 

Ser capaz de utilizar diferentes estratégias de aprendizagem 
 

Comunicação Ser capaz de dominar os códigos de comunicação oral e escrita 

Resultado Ser capaz de avaliar resultados 

Planejamento 
 
 

Ser capaz de elaborar seu plano de trabalho, de acompanhamento, 
avaliação dos casos e o papel de intervenção educativa refletindo 
suas ações e relações futuras 

Comunicação 
 

Ser capaz de ouvir com atenção e analisar de forma crítica as 
informações 

Autoformação 
 

Ser capaz de demonstrar embasamento teórico e experiência prática 

Autoformação 
 
 

Ser capaz de buscar e adquirir teorias e métodos educativos, 
psicológicos, sociológicos, antropológicos, etc. relevantes e 
adequados e incluí-los em seu trabalho 

Comunicação 
 

Ser capaz de comunicar-se com clareza e objetividade com os 
diversos públicos 

Planejamento 
 

Ser capaz de estabelecer as razões para as ações e atividades 
baseando-se em teorias e métodos reconhecidos 

Autocontrole 
 

Ser capaz de reconhecer as dificuldades e planejar ações para 
solucioná-las 

Continua 
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Tabela 7 

Relação entre dimensões, categorias e competências - conclui 

 Dimensão Categoria Competência 

Funcional 

Resultado 
 

Ser capaz de identificar o que é importante para sua área de atuação 

Resultado Ser capaz de gerar resultados efetivos 

Ensino- 
aprendizagem 

Ser capaz de trabalhar a partir dos erros e dificuldades de 
aprendizagens dos alunos 

Ensino- 
aprendizagem 

Ser capaz de trabalhar representação dos alunos (vivências) 
 

Resultado 
 

Ser capaz de buscar resultados no exercício do trabalho de educação 
social 

Autoformação 
 

Ser capaz de buscar os recursos formativos necessários à formação 

Planejamento 
 

Ser capaz de identificar necessidades individuais e buscar resolução 
de situações de risco ou exclusão social 

Autocontrole 
 

Ser capaz de contribuir e participar em análises e atividades de 
desenvolvimento em relação ao próprio trabalho 

Autoformação Ser capaz de diagnosticar as próprias necessidades formativas 

Planejamento 
 
 

Ser capaz de definir objetivos, planejar, iniciar, estruturar, 
implementar, coordenar e avaliar tarefas de maior ou menor 
importância das atividades de educação social 

Resultado Ser capaz de gerenciar o tempo 

Comunicação 
 

Ser capaz de utilizar as tecnologias disponíveis para facilitar a 
comunicação 

Equipe Ser capaz de envolver, aconselhar e orientar pais e familiares 

Autoformação Ser capaz de manejar e utilizar novas tecnologias 

Fonte: elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa. 

 

A Tabela 8 sintetiza a relação entre dimensões e categorias.  

Tabela 8 

Dimensões e categorias 
Dimensões Categorias Total Percentual 

Funcional 
 
 

Resultado (4), autoformação (3), ensino-aprendizagem 
(2), planejamento (2), equipe (1), autocontrole (1), 
comunicação (1). 

14 
 
 

35,00% 
 
 

Cognitiva 
 

Comunicação (3), autoformação (2), planejamento (2), 
ensino-aprendizagem (1), resultado (1), autocontrole (1). 

10 25,00% 

Ética 
 

Instituição (3), autocontrole (2), ensino-aprendizagem 
(1), planejamento (1). 

7 17,50% 

Comportamental 
 

Equipe (4), autocontrole (1), comunicação (1), ensino-
aprendizagem (1). 

7 17,50% 

Política Instituição (2). 2 5,00% 

TOTAL  40 100,00% 

Fonte: elaborada pela autora. 

As Tabelas 8 e 9 mostram que as dimensões funcional e cognitiva contemplaram o 

maior número de categorias, sete e seis, respectivamente. A categoria funcional 
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contemplou 14 (35%) competências e a cognitiva 10 (25%). Em conjunto, elas 

abarcam expressiva parcela correspondente de 60% (24) do total de competências 

(40).  

 

Conforme foi mencionado no capítulo destinado à metodologia, os respondentes 

avaliaram o grau de importância de cada competência. A Tabela 9 apresenta as 

dimensões e as respectivas competências que foram classificadas em ordem 

decrescente pelo valor da média.  

 

Tabela 9 

Classificação das dimensões por grau de importância com base na média  

Dimen-
são Competência 

Média 
Competência 

Média 
Dimensão 

Dp Md 

É
ti

c
a

 

Ser capaz de demonstrar ética e moral na profissão 4,78 

4,59 0,12 4,54 

Ser capaz de envolver-se com os objetivos da instituição 4,68 

Ser capaz de comprometer-se com o projeto político 
pedagógico da instituição 

4,68 

Ser capaz de estabelecer uma rotina de autocuidado 4,54 

Ser capaz de contribuir para o desenvolvimento 
emocional, social, linguístico e intelectual do cliente, pela 
música ou de outros horizontes criativos em um contexto 
sociocultural. 

4,51 

Ser capaz de manter o equilíbrio em situações de 
atendimento conflituoso 

4,49 

Ser capaz de planejar o trabalho nos limites da 
legislação, normas e acordos que constroem o 
referencial geral do trabalho do educador ou educadora 

4,44 

C
o

m
p

o
rt

a
m

e
n

ta
l 

Ser capaz de envolver os alunos nas atividades 
propostas estimulando a cooperação 

4,63 

4,57 0,06 4,61 

Ser capaz de demonstrar otimismo, empatia e 
criatividade 

4,61 

Ser capaz de atuar em clima de harmonia focando os 
objetivos da equipe 

4,61 

Ser capaz de colaborar e trabalhar em equipe 
multidisciplinar 

4,61 

Ser capaz de demonstrar autocontrole emocional 4,54 

Ser capaz de se colocar no lugar do outro 4,53 

Ser capaz de administrar as diferenças individuais no 
âmbito da turma 

4,46 

P
o

lí
ti

c
a

 Ser capaz de trabalhar em sintonia com o sistema 
hierárquico da instituição 

4,58 

4,57 0,01 4,57 
Ser capaz de trabalhar e conhecer os sistemas de 
tomada de decisões da instituição 

4,56 

Continua 
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Tabela 9 

Classificação das dimensões por grau de importância com base na média - conclui 

Dimen-
são Competência 

Média 
Competência 

Média 
Dimensão 

Dp Md 

C
o

g
n

it
iv

a
 

Ser capaz de utilizar diferentes estratégias de 
aprendizagem 

4,66 

4,51 0,08 4,51 

Ser capaz de ouvir com atenção e analisar de forma crítica 
as informações 

4,61 

Ser capaz de reconhecer as dificuldades e planejar ações 
para solucioná-las 

4,54 

Ser capaz de buscar e adquirir teorias e métodos 
educativos, psicológicos, sociológicos, antropológicos, etc. 
relevantes e adequados e incluí-los em seu trabalho 

4,51 

Ser capaz de demonstrar embasamento teórico e 
experiência prática 

4,51 

Ser capaz de elaborar seu plano de trabalho, de 
acompanhamento, avaliação dos casos e o papel de 
intervenção educativa refletindo suas ações e relações 
futuras 

4,51 

Ser capaz de dominar os códigos de comunicação oral e 
escrita 

4,46 

Ser capaz de avaliar resultados 4,46 

Ser capaz de comunicar-se com clareza e objetividade com 
os diversos públicos 

4,44 

Ser capaz de estabelecer as razões para as ações e 
atividades baseando-se em teorias e métodos reconhecidos 

4,37 

F
u

n
c
io

n
a
l 

Ser capaz de identificar necessidades individuais e buscar 
resolução de situações de risco ou exclusão social 

4,63 

4,50 0,09 4,48 

Ser capaz de gerar resultados efetivos 4,61 

Ser capaz de trabalhar representação dos alunos 
(vivências) 

4,59 

Ser capaz de envolver, aconselhar e orientar pais e 
familiares 

4,59 

Ser capaz de identificar o que é importante para sua área 
de atuação 

4,59 

Ser capaz de trabalhar a partir dos erros e dificuldades de 
aprendizagens dos alunos 

4,54 

Ser capaz de buscar resultados no exercício do trabalho de 
educação social 

4,49 

Ser capaz de buscar os recursos formativos necessários à 
formação 

4,46 

Ser capaz de manejar e utilizar novas tecnologias 4,46 

Ser capaz de gerenciar o tempo 4,44 

Ser capaz de contribuir e participar em análises e 
atividades de desenvolvimento em relação ao próprio 
trabalho 

4,44 

Ser capaz de definir objetivos, planejar, iniciar, estruturar, 
implementar, coordenar e avaliar tarefas de maior ou menor 
importância das atividades de educação social 

4,43 

Ser capaz de diagnosticar as próprias necessidades 
formativas 

4,39 

Ser capaz de utilizar as tecnologias disponíveis para 
facilitar a comunicação 

4,33 

Dp: desvio-padrão. 
Fonte: elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa. 
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A Tabela 9 mostra que as dimensões consideradas no modelo de Paiva e Melo 

(2009) foram classificadas nesta ordem, com base no valor da média: ética (4,59), 

comportamental (4,57), política (4,57), cognitiva (4,51) e funcional (4,50). Observou-

se que a dimensão “ética” apresentou a maior dispersão de dados, enquanto a 

dimensão “política” obteve o menor desvio-padrão.  

 

Em relação ao critério “nível de domínio da competência” por parte dos instrutores 

do PEC, a Tabela 10 mostra a classificação decrescente das dimensões com base 

no valor da média. 

 

Tabela 10 

Classificação das dimensões por nível de domínio com base na média  

 Dimen-
são 

 
Competência 

Média 
Compe-
tência 

Média 
Dimen-

são 

Dp Md 

P
o

lí
ti

c
a

 Ser capaz de trabalhar em sintonia com o sistema hierárquico da 
instituição 

4,34 

4,23 0,15 4,23 
Ser capaz de trabalhar e conhecer os sistemas de tomada de 
decisões da instituição 

4,13 

É
ti

c
a

 

Ser capaz de demonstrar ética e moral na profissão 4,63 

4,20 0,31 4,02 

Ser capaz de envolver-se com os objetivos da instituição 4,59 

Ser capaz de comprometer-se com o projeto político pedagógico da 
instituição 

4,51 

Ser capaz de planejar o trabalho nos limites da legislação, normas e 
acordos que constroem o referencial geral do trabalho do educador  

4,02 

Ser capaz de contribuir para o desenvolvimento emocional, social, 
linguístico e intelectual do cliente, pela música ou por outros 
horizontes criativos em um contexto sociocultural. 

4,02 

Ser capaz de estabelecer uma rotina de autocuidado 3,88 

Ser capaz de manter o equilíbrio em situações de atendimento 
conflituoso 

3,76 

C
o

m
p

o
rt

a
m

e
n

ta
l 

Ser capaz de demonstrar otimismo, empatia e criatividade 4,32 

4,13 0,16 4,17 

Ser capaz de se colocar no lugar do outro 4,23 

Ser capaz de colaborar e trabalhar em equipe multidisciplinar 4,22 

Ser capaz de atuar em clima de harmonia focando os objetivos da 
equipe 

4,17 

Ser capaz de administrar as diferenças individuais no âmbito da turma 4,10 

Ser capaz de envolver os alunos nas atividades propostas 
estimulando a cooperação 

4,05 

Ser capaz de demonstrar autocontrole emocional 3,83 

continua 
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Tabela 10 

Classificação das dimensões por nível de domínio com base na média - conclui 

 Dimen-
são 

 
Competência 

Média 
Compe-
tência 

Média 
Dimen-

são 

Dp Md 

C
o

g
n

i-
ti

v
a
 

Ser capaz de utilizar diferentes estratégias de aprendizagem 4,22 

4,06 0,09 4,07 

Ser capaz de dominar os códigos de comunicação oral e escrita 4,15 

Ser capaz de avaliar resultados 4,12 

Ser capaz de elaborar seu plano de trabalho, de acompanhamento, 
avaliação dos casos e o papel de intervenção educativa, refletindo 
suas ações e relações futuras 

4,10 

Ser capaz de ouvir com atenção e analisar de forma crítica as 
informações 

4,10 

Ser capaz de demonstrar embasamento teórico e experiência prática 4,03 

Ser capaz de buscar e adquirir teorias e métodos educativos, 
psicológicos, sociológicos, antropológicos, etc. relevantes e 
adequados e incluí-los em seu trabalho 

4,00 

Ser capaz de comunicar-se com clareza e objetividade com os 
diversos públicos 

4,00 

Ser capaz de estabelecer as razões para as ações e atividades 
baseando-se em teorias e métodos reconhecidos 

3,95 

Ser capaz de reconhecer as dificuldades e planejar ações para 
solucioná-las 

3,95 

F
u

n
c
io

n
a
l 

Ser capaz de identificar o que é importante para sua área de atuação 4,33 

4,03 0,19 4,01 

Ser capaz de gerar resultados efetivos 4,27 

Ser capaz de trabalhar a partir dos erros e dificuldades de 
aprendizagens dos alunos 

4,24 

Ser capaz de trabalhar representação dos alunos (vivências) 4,20 

Ser capaz de buscar resultados no exercício do trabalho de educação 
social 

4,17 

Ser capaz de buscar os recursos formativos necessários à formação 4,07 

Ser capaz de identificar necessidades individuais e buscar resolução 
de situações de risco ou exclusão social 

4,05 

Ser capaz de contribuir e participar em análises e atividades de 
desenvolvimento em relação ao próprio trabalho 

3,98 

Ser capaz de diagnosticar as próprias necessidades formativas 3,93 

Ser capaz de definir objetivos, planejar, iniciar, estruturar, 
implementar, coordenar e avaliar tarefas de mais ou de menos 
importância das atividades de educação social 

3,93 

Ser capaz de gerenciar o tempo 3,93 

Ser capaz de utilizar as tecnologias disponíveis para facilitar a 
comunicação 

3,88 

Ser capaz de envolver, aconselhar e orientar pais e familiares 3,76 

Ser capaz de manejar e utilizar novas tecnologias 3,73 

Fonte: elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa. 

 



88 

 

Na Tabela 10, as dimensões consideradas no modelo de Paiva e Melo (2009) foram 

classificadas nesta ordem, com base no valor da média: política (4,23), ética (4,20), 

comportamental (4,13), cognitiva (4,06) e funcional (4,03). A dimensão “ética” 

apresentou a maior dispersão de dados, enquanto, a dimensão “cognitiva” obteve o 

menor desvio-padrão.  

 

A classificação das dimensões com base nos critérios “grau de importância” e “nível 

de domínio” está sintetizada na Tabela 11. 

 

Tabela 11 

Dimensões destacadas pela frequência 

Classificação das Dimensões 

Grau de Importância Nível de Domínio 

Ética (4,59)  
Comportamental (4,57) 
Política (4,57)  
Cognitiva (4,51) 
Funcional (4,50) 

Política (4,23)  
Ética (4,20) 
Comportamental (4,13)  
Cognitiva (4,06) 
 Funcional (4,03) 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

As dimensões “ética”, “comportamental” e “política” oscilaram de posição na Tabela 

11, conforme o critério adotado. Já as dimensões cognitiva e funcional 

permaneceram na 4ª e 5ª colocações, respectivamente, independentemente do 

critério. 

 

Com o fito de aprofundar o estudo, o foco analítico foi direcionado para as categorias 

e competências. Na Tabela 12 classifica-se em ordem decrescente o grau de 

importância das categorias e competências.  
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Tabela 12 

Classificação do grau de importância das categorias e competências  

Cate-
goria 

Competência 
Média 

Compe-
tência 

Dp 
Média 

Categoria 

In
s
ti

tu
iç

ã
o

 

Ser capaz de demonstrar ética e moral na profissão 4,78 0,47 

4,656 

Ser capaz de envolver-se com os objetivos da instituição 4,68 0,52 

Ser capaz de comprometer-se com o projeto político 
pedagógico da instituição 

4,68 0,52 

Ser capaz de trabalhar em sintonia com o sistema hierárquico 
da instituição 

4,58 0,59 

Ser capaz de trabalhar e conhecer os sistemas de tomada de 
decisões da instituição 

4,56 0,59 

E
q

u
ip

e
 

Ser capaz de envolver os alunos nas atividades propostas 
estimulando a cooperação 

4,63 0,58 

4,610 

Ser capaz de demonstrar otimismo, empatia e criatividade 4,61 0,54 

Ser capaz de atuar em clima de harmonia focando os 
objetivos da equipe 

4,61 0,54 

Ser capaz de colaborar e trabalhar em equipe multidisciplinar 4,61 0,54 

Ser capaz de envolver, aconselhar e orientar pais e familiares 4,59 0,55 

E
n

s
in

o
-a

p
re

n
d

iz
a
g

e
m

 Ser capaz de utilizar diferentes estratégias de aprendizagem 4,66 0,53 

4,551 

Ser capaz de trabalhar representação dos alunos (vivências) 4,59 0,59 

Ser capaz de trabalhar a partir dos erros e dificuldades de 
aprendizagens dos alunos 

4,54 0,60 

Ser capaz de contribuir para o desenvolvimento emocional, 
social, linguístico e intelectual do cliente, pela música ou por 
outros horizontes criativos em um contexto sociocultural. 

4,51 0,78 

Ser capaz de administrar as diferenças individuais no âmbito 
da turma 

4,46 0,81 

R
e
s
u

lt
a
d

o
 

Ser capaz de gerar resultados efetivos 4,61 0,54 

4,517 

Ser capaz de identificar o que é importante para sua área de 
atuação 

4,59 0,59 

Ser capaz de buscar resultados no exercício do trabalho de 
educação social 

4,49 0,78 

Ser capaz de avaliar resultados 4,46 0,55 

Ser capaz de gerenciar o tempo 4,44 0,59 

A
u

to
c
o

n
tr

o
le

 

Ser capaz de demonstrar autocontrole emocional 4,54 0,60 

4,507 

Ser capaz de estabelecer uma rotina de autocuidado 4,54 0,60 

Ser capaz de reconhecer as dificuldades e planejar ações 
para solucioná-las 

4,54 0,60 

Ser capaz de manter o equilíbrio em situações de 
atendimento conflituoso 

4,49 0,75 

Ser capaz de contribuir e participar em análises e atividades 
de desenvolvimento em relação ao próprio trabalho 

4,44 0,59 

continua 
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Tabela 12 

Classificação do grau de importância das categorias e competências - conclui 

Cate-
goria 

Competência 
Média 

Compe-
tência 

Dp 
Média 

Categoria 

P
la

n
e

ja
m

e
n

to
 

Ser capaz de identificar necessidades individuais e buscar 
resolução de situações de risco ou exclusão social 

4,63 0,58 

4,475 

Ser capaz de elaborar seu plano de trabalho, de 
acompanhamento, avaliação dos casos e o papel de 
intervenção educativa refletindo suas ações e relações 
futuras 

4,51 0,55 

Ser capaz de planejar o trabalho nos limites da legislação, 
normas e acordos que constroem o referencial geral do 
trabalho do educador  

4,44 0,59 

Ser capaz de definir objetivos, planejar, iniciar, estruturar, 
implementar, coordenar e avaliar tarefas de mais ou de 
menos importância das atividades de educação social 

4,43 0,64 

Ser capaz de estabelecer as razões para as ações e 
atividades baseando-se em teorias e métodos reconhecidos 

4,37 0,80 

C
o

m
u

n
ic

a
ç

ã
o

 

Ser capaz de ouvir com atenção e analisar de forma crítica as 
informações 

4,61 0,54 

4,472 

Ser capaz de se colocar no lugar do outro 4,53 0,60 

Ser capaz de dominar os códigos de comunicação oral e 
escrita 

4,46 0,60 

Ser capaz de comunicar-se com clareza e objetividade com 
os diversos públicos 

4,44 0,59 

Ser capaz de utilizar as tecnologias disponíveis para facilitar 
a comunicação 

4,33 0,57 

A
u

to
fo

rm
a
ç
ã
o

 

Ser capaz de buscar e adquirir teorias e métodos educativos, 
psicológicos, sociológicos, antropológicos, etc. relevantes e 
adequados e incluí-los em seu trabalho 

4,51 0,60 

4,468 

Ser capaz de demonstrar embasamento teórico e experiência 
prática 

4,51 0,60 

Ser capaz de buscar os recursos formativos necessários à 
formação 

4,46 0,60 

Ser capaz de manejar e utilizar novas tecnologias 4,46 0,60 

Ser capaz de diagnosticar as próprias necessidades 
formativas 

4,39 0,63 

Fonte: elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa. 

 

Para favorecer a visualização dos dados, a Figura 12 mostra as médias gerais das 

categorias. 
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Figura 12 
Médias das categorias: grau de importância. 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

Constatou-se que as diferenças entre as médias das categorias (e das respectivas 

competências) não foram elevadas: a amplitude foi equivalente a 0,19; o valor da 

média geral das categorias foi 4,53; e a mediana 4,51. 

 

Os dados da Tabela 12 e da Figura 12 revelam que as categorias se destacaram 

pela média, nesta ordem: instituição, equipe, ensino-aprendizagem, resultado, 

autocontrole, planejamento, comunicação, autoformação. Observou-se menor 

variabilidade em relação às médias obtidas nas três últimas categorias. 

 

Diante do que foi mencionado no capítulo sobre a metodologia, os respondentes 

também atribuíram notas para indicar o nível de domínio sobre cada uma das 

competências.  

 

No critério “nível de domínio da competência”, a Tabela 13 apresenta a classificação 

decrescente das categorias e competências pelo valor da média. 

 

 

 

 

 

4,35 

4,4 

4,45 

4,5 

4,55 
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4,65 

4,7 

Médias das Categorias 
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Tabela 13 

Classificação do nível de domínio das categorias e competências 
Cate-
goria 

Competência 
Média 

Competência 
Dp Média 

Categoria 

In
s
ti

tu
iç

ã
o

 

Ser capaz de demonstrar ética e moral na profissão 4,63 0,54 

4,440 

Ser capaz de envolver-se com os objetivos da instituição 4,59 0,55 

Ser capaz de comprometer-se com o projeto político 
pedagógico da instituição 

4,51 0,55 

Ser capaz de trabalhar em sintonia com o sistema 
hierárquico da instituição 

4,34 0,62 

Ser capaz de trabalhar e conhecer os sistemas de tomada de 
decisões da instituição 

4,13 0,65 

R
e
s
u

lt
a
d

o
 

Ser capaz de identificar o que é importante para sua área de 
atuação 

4,33 0,62 

4,163 

Ser capaz de gerar resultados efetivos 4,27 0,71 

Ser capaz de buscar resultados no exercício do trabalho de 
educação social 

4,17 0,80 

Ser capaz de avaliar resultados 4,12 0,60 

Ser capaz de gerenciar o tempo 3,93 0,65 

E
n

s
in

o
-a

p
re

n
d

iz
a
g

e
m

 

Ser capaz de trabalhar a partir dos erros e dificuldades de 
aprendizagens dos alunos 

4,24 0,62 

4,156 

Ser capaz de utilizar diferentes estratégias de aprendizagem 4,22 0,57 

Ser capaz de trabalhar representação dos alunos (vivências) 4,20 0,60 

Ser capaz de administrar as diferenças individuais no âmbito 
da turma 

4,10 0,74 

Ser capaz de contribuir para o desenvolvimento emocional, 
social, linguístico e intelectual do cliente, pela música ou por 
outros horizontes criativos em um contexto sociocultural 

4,02 0,91 

E
q

u
ip

e
 

Ser capaz de demonstrar otimismo, empatia e criatividade 4,32 0,57 

4,102 

Ser capaz de colaborar e trabalhar em equipe multidisciplinar 4,22 0,65 

Ser capaz de atuar em clima de harmonia focando os 
objetivos da equipe 

4,17 0,59 

Ser capaz de envolver os alunos nas atividades propostas 
estimulando a cooperação 

4,05 0,71 

Ser capaz de envolver, aconselhar e orientar pais e familiares 3,76 0,70 

C
o

m
u

n
ic

a
ç

ã
o

 

Ser capaz de se colocar no lugar do outro 4,23 0,58 

4,069 

Ser capaz de dominar códigos de comunicação oral e escrita 4,15 0,65 

Ser capaz de ouvir com atenção e analisar de forma crítica 
as informações 

4,10 0,80 

Ser capaz de comunicar-se com clareza e objetividade com 
os diversos públicos 

4,00 0,63 

Ser capaz de utilizar as tecnologias disponíveis para facilitar 
a comunicação 

3,88 0,69 

Continua 

 

 

 

 

 



93 

 

Tabela 13 

Classificação do nível de domínio das categorias e competências - conclui 
Cate-
goria 

Competência 
Média 

Competência 
Dp Média 

Categoria 

P
la

n
e

ja
m

e
n

to
 

Ser capaz de elaborar seu plano de trabalho, acompa-
nhamento, avaliação dos casos e o papel de intervenção 
educativa, refletindo suas ações e relações futuras 

4,10 0,63 

4,010 

Ser capaz de identificar necessidades individuais e buscar 
resolução de situações de risco ou exclusão social 

4,05 0,67 

Ser capaz de planejar o trabalho nos limites da legislação, 
normas e acordos que constroem o referencial geral do 
trabalho do educador ou educadora 

4,02 0,57 

Ser capaz de estabelecer as razões para as ações e 
atividades baseando-se em teorias e métodos reconhecidos 

3,95 0,77 

Ser capaz de definir objetivos, planejar, iniciar, estruturar, 
implementar, coordenar e avaliar tarefas de mais ou de 
menos importância das atividades de educação social 

3,93 0,52 

A
u

to
fo

rm
a
ç
ã
o

 

Ser capaz de buscar os recursos formativos necessários à 
formação 

4,07 0,57 

3,951 

Ser capaz de demonstrar embasamento teórico e experiência 
prática 

4,03 0,53 

Ser capaz de buscar e adquirir teorias e métodos educativos, 
psicológicos, sociológicos, antropológicos, etc. relevantes e 
adequados e incluí-los em seu trabalho 

4,00 0,63 

Ser capaz de diagnosticar as próprias necessidades 
formativas 

3,93 0,65 

Ser capaz de manejar e utilizar novas tecnologias 3,73 0,63 

A
u

to
c
o

n
tr

o
le

 

Ser capaz de contribuir e participar em análises e atividades 
de desenvolvimento em relação ao próprio trabalho 

3,98 0,70 

3,878 

Ser capaz de reconhecer as dificuldades e planejar ações 
para solucioná-las 

3,95 0,63 

Ser capaz de estabelecer uma rotina de autocuidado 3,88 0,64 

Ser capaz de demonstrar autocontrole emocional 3,83 0,63 

Ser capaz de manter o equilíbrio em situações de 
atendimento conflituoso 

3,76 0,73 

Fonte: elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa. 

 

Na Figura 13 visualizam-se as médias das categorias. 
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Figura 13 
Médias das categorias: nível de domínio. 
Fonte: elaborada pela autora. 
 

Notou-se que as diferenças entre as médias das categorias (e das respectivas 

competências) não foram elevadas: a amplitude foi equivalente a 0,56; o valor da 

média geral das categorias foi 4,10; e a mediana 4,09. 

 

Os dados da Tabela 13 e da Figura 13 evidenciam que as categorias se destacaram 

pela média, nesta ordem: instituição, resultado, ensino-aprendizagem, equipe, 

comunicação, planejamento, autoformação, autocontrole. A categoria “instituição” 

distinguiu-se das demais, obtendo amplitude equivalente a 0,28 em relação à 

segunda categoria denominada “resultado”. 

 

Os resultados apurados mostram que, tanto pelo grau de importância quanto pelo 

nível de domínio, salientaram-se no grupo das quatro categorias com médias mais 

elevadas as seguintes alternativas: instituição, resultado, ensino-aprendizagem, 

equipe. 

 

A Figura 14 disponibiliza as categorias que se destacaram pela frequência nos 

grupos com médias superiores e inferiores, tanto pelo critério do grau de importância 

quanto pelo nível de domínio. 
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Categorias Mais Frequentes 

 

 Grau de Importância Nível de Domínio 

 

Médias 

Superiores 

 

equipe (4) 

instituição (3) 

 

 

instituição (4) 

resultado (2) 

equipe (2) 

ensino-aprendizagem (2) 

 

Médias 

Inferiores 

 

planejamento (3) 

comunicação (3) 

autoformação (3) 

 

 

autocontrole (4) 

autoformação (2) 

planejamento (2) 

Figura 14 
Categorias destacadas pela frequência. 
Fonte: elaborada pela autora 
 

Os instrutores do PEC tiveram domínio elevado sobre as categorias mais frequentes, 

destacadas pelo grau de importância e médias superiores (equipe e instituição), 

como exibe a Figura 14.  

 

Entre as categorias que se realçaram pelas médias inferiores em relação ao grau de 

importância, a Figura 14 sinaliza que duas delas (planejamento e autoformação) 

figuraram entre aquelas mais frequentes quando o critério foi o nível de domínio com 

médias inferiores. 

 

Com o intuito de sinalizar as competências que se destacaram pela média, a Tabela 

14 apresenta a classificação geral do grau de importância das competências.  
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Tabela 14 

Classificação geral do grau de importância das competências dos instrutores  

Categoria Competência Média Dp Md 

Instituição Ser capaz de demonstrar ética e moral na profissão 4,78 0,47 5,00 

Instituição Ser capaz de envolver-se com os objetivos da instituição 4,68 0,52 5,00 

Instituição 
 

Ser capaz de comprometer-se com o projeto político 
pedagógico da instituição 

4,68 0,52 5,00 

Ensino-
aprendizagem 

Ser capaz de utilizar diferentes estratégias de 
aprendizagem 

4,66 0,53 5,00 

Equipe 
 

Ser capaz de envolver os alunos nas atividades propostas 
estimulando a cooperação 

4,63 0,58 5,00 

Planejamento 
 

Ser capaz de identificar necessidades individuais e buscar 
resolução de situações de risco ou exclusão social 

4,63 0,58 5,00 

Equipe Ser capaz de demonstrar otimismo, empatia e criatividade 4,61 0,54 5,00 

Comunicação 
 

Ser capaz de ouvir com atenção e analisar de forma crítica 
as informações 

4,61 0,54 5,00 

Equipe 
 

Ser capaz de atuar em clima de harmonia focando os 
objetivos da equipe 

4,61 0,54 5,00 

Equipe 
 

Ser capaz de colaborar e trabalhar em equipe 
multidisciplinar 

4,61 0,54 5,00 

Resultado Ser capaz de gerar resultados efetivos 4,61 0,54 5,00 

Ensino-
aprendizagem 

Ser capaz de trabalhar representação dos alunos 
(vivências) 

4,59 0,59 5,00 

Equipe 
 

Ser capaz de envolver, aconselhar e orientar pais e 
familiares 

4,59 0,55 5,00 

Resultado 
 

Ser capaz de identificar o que é importante para sua área 
de atuação 

4,59 0,59 5,00 

Instituição 
 

Ser capaz de trabalhar em sintonia com o sistema 
hierárquico da instituição 

4,58 0,59 5,00 

Instituição 
 

Ser capaz de trabalhar e conhecer os sistemas de tomada 
de decisões da instituição 

4,56 0,59 5,00 

Ensino-
aprendizagem 

Ser capaz de trabalhar a partir dos erros e dificuldades de 
aprendizagens dos alunos 

4,54 0,60 5,00 

Autocontrole Ser capaz de demonstrar autocontrole emocional 4,54 0,60 5,00 

Autocontrole Ser capaz de estabelecer uma rotina de autocuidado 4,54 0,60 5,00 

Autocontrole 
 

Ser capaz de reconhecer as dificuldades e planejar ações 
para solucioná-las 

4,54 0,60 5,00 

Comunicação Ser capaz de se colocar no lugar do outro 4,53 0,60 5,00 

Autoformação 
 
 

Ser capaz de buscar e adquirir teorias e métodos 
educativos, psicológicos, sociológicos, antropológicos, etc. 
relevantes e adequados e incluí-los em seu trabalho 

4,51 0,60 5,00 

Autoformação 
 

Ser capaz de demonstrar embasamento teórico e 
experiência prática 

4,51 0,60 5,00 

Planejamento 
 
 
 

Ser capaz de elaborar seu plano de trabalho, de 
acompanhamento, avaliação dos casos e o papel de 
intervenção educativa refletindo suas ações e relações 
futuras 

4,51 0,55 5,00 

Continua 
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Tabela 14 

Classificação geral do grau de importância das competências dos instrutores - 
conclui 

Categoria Competência Média Dp Md 

Ensino-
aprendizagem 
 

Ser capaz de contribuir para o desenvolvimento emocional, 
social, linguístico e intelectual do cliente, pela música ou por 
outros horizontes criativos em um contexto sociocultural. 

4,51 0,78 5,00 

Autocontrole 
Ser capaz de manter o equilíbrio em situações de 
atendimento conflituoso 

4,49 0,75 5,00 

Resultado 
 

Ser capaz de buscar resultados no exercício do trabalho de 
educação social 

4,49 0,78 5,00 

Comunicação 
 

Ser capaz de dominar os códigos de comunicação oral e 
escrita 

4,46 0,60 5,00 

Autoformação 
 

Ser capaz de buscar os recursos formativos necessários à 
formação 

4,46 0,60 5,00 

Autoformação Ser capaz de manejar e utilizar novas tecnologias 4,46 0,60 5,00 

Ensino-
aprendizagem 

Ser capaz de administrar as diferenças individuais no 
âmbito da turma 

4,46 0,81 5,00 

Resultado Ser capaz de avaliar resultados 4,46 0,55 4,00 

Comunicação 
 

Ser capaz de comunicar-se com clareza e objetividade com 
os diversos públicos 

4,44 0,59 4,00 

Planejamento 
 
 

Ser capaz de planejar o trabalho nos limites da legislação, 
normas e acordos que constroem o referencial geral do 
trabalho do educador ou educadora 

4,44 0,59 4,00 

Resultado Ser capaz de gerenciar o tempo 4,44 0,59 4,00 

Autocontrole 
 

Ser capaz de contribuir e participar em análises e atividades 
de desenvolvimento em relação ao próprio trabalho 

4,44 0,59 4,00 

Planejamento 
 
 

Ser capaz de definir objetivos, planejar, iniciar, estruturar, 
implementar, coordenar e avaliar tarefas de maios ou de 
menos importância das atividades de educação social 

4,43 0,64 4,50 

Autoformação 
 

Ser capaz de diagnosticar as próprias necessidades 
formativas 

4,39 0,63 4,00 

Planejamento 
 

Ser capaz de estabelecer as razões para as ações e 
atividades baseando-se em teorias e métodos reconhecidos 

4,37 0,80 4,00 

Comunicação 
 

Ser capaz de utilizar as tecnologias disponíveis para facilitar 
a comunicação 

4,33 0,57 4,00 

Fonte: elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa. 

 

Deve-se esclarecer que as diferenças entre as médias das competências não foram 

elevadas: a amplitude foi equivalente a 0,45; a média geral foi 4,53; e a mediana 

4,09. 

 

Pôde-se observar que, no grupo das 11 competências com médias mais elevadas, 

destacaram-se pela frequência as seguintes categorias: equipe (4) e instituição (3). 

As demais categorias foram: ensino-aprendizagem (1), planejamento (1), 

comunicação (1), resultado (1). 
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Em relação às 13 competências com médias inferiores, sobressaíram-se pela 

frequência as seguintes categorias: planejamento (3), comunicação (3) e 

autoformação (3). As demais categorias foram: resultado (2), ensino-aprendizagem 

(1), autocontrole (1). 

 

Sinalizando as competências que se destacaram pela média, a Tabela 15 lista a 

classificação geral do nível de domínio das competências pelos instrutores do PEC.  

 

Tabela 15 

Classificação geral do nível de domínio das competências pelos Instrutores  

Categoria Competência Média Dp Md 

Instituição Ser capaz de demonstrar ética e moral na profissão 4,63 0,54 5,00 

Instituição Ser capaz de envolver-se com os objetivos da instituição 4,59 0,55 5,00 

Instituição 
Ser capaz de comprometer-se com o projeto político 
pedagógico da instituição 

4,51 0,55 5,00 

Instituição 
Ser capaz de trabalhar em sintonia com o sistema 
hierárquico da instituição 

4,34 0,62 4,00 

Resultado 
Ser capaz de identificar o que é importante para sua área 
de atuação 

4,33 0,62 4,00 

Equipe Ser capaz de demonstrar otimismo, empatia e criatividade 4,32 0,57 4,00 

Resultado Ser capaz de gerar resultados efetivos 4,27 0,71 4,00 

Ensino-
aprendizagem 

Ser capaz de trabalhar a partir dos erros e dificuldades de 
aprendizagens dos alunos 

4,24 0,62 4,00 

Comunicação Ser capaz de se colocar no lugar do outro 4,23 0,58 4,00 

Equipe 
Ser capaz de colaborar e trabalhar em equipe 
multidisciplinar 

4,22 0,65 4,00 

Ensino-
aprendizagem 

Ser capaz de utilizar diferentes estratégias de 
aprendizagem 

4,22 0,57 4,00 

Ensino- 
aprendizagem 

Ser capaz de trabalhar representação dos alunos 
(vivências) 

4,20 0,60 4,00 

Equipe 
Ser capaz de atuar em clima de harmonia focando os 
objetivos da equipe 

4,17 0,59 4,00 

Resultado 
Ser capaz de buscar resultados no exercício do trabalho 
de educação social 

4,17 0,80 4,00 

Comunicação 
Ser capaz de dominar os códigos de comunicação oral e 
escrita 

4,15 0,65 4,00 

Instituição 
Ser capaz de trabalhar e conhecer os sistemas de tomada 
de decisões da instituição 

4,13 0,65 4,00 

Resultado Ser capaz de avaliar resultados 4,12 0,60 4,00 

Planejamento 

Ser capaz de elaborar seu plano de trabalho, de 
acompanhamento, avaliação dos casos e o papel de 
intervenção educativa refletindo suas ações e relações 
futuras 

4,10 0,63 4,00 

Comunicação 
Ser capaz de ouvir com atenção e analisar de forma crítica 
as informações 

4,10 0,80 4,00 

Ensino- 
aprendizagem 

Ser capaz de administrar as diferenças individuais no 
âmbito da turma 

4,10 0,74 4,00 

Continua 
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Tabela 15 

Classificação geral do nível de domínio das competências pelos Instrutores - conclui 

Categoria Competência Média Dp Md 

Autoformação 
Ser capaz de buscar os recursos formativos necessários à 
formação 

4,07 0,57 4,00 

Planejamento 
Ser capaz de identificar necessidades individuais e buscar 
resolução de situações de risco ou exclusão social 

4,05 0,67 4,00 

Equipe 
Ser capaz de envolver os alunos nas atividades propostas 
estimulando a cooperação 

4,05 0,71 4,00 

Autoformação 
Ser capaz de demonstrar embasamento teórico e 
experiência prática 

4,03 0,53 4,00 

Planejamento 
Ser capaz de planejar o trabalho nos limites da legislação, 
normas e acordos que constroem o referencial geral do 
trabalho do educador  

4,02 0,57 4,00 

Ensino- 
aprendizagem 

Ser capaz de contribuir para o desenvolvimento 
emocional, social, linguístico e intelectual do cliente, pela 
música ou por outros horizontes criativos em um contexto 
sociocultural 

4,02 0,91 4,00 

Autoformação 
Ser capaz de buscar e adquirir teorias e métodos 
educativos, psicológicos, sociológicos, antropológicos, etc. 
relevantes e adequados e incluí-los em seu trabalho 

4,00 0,63 4,00 

Comunicação 
Ser capaz de comunicar-se com clareza e objetividade 
com os diversos públicos 

4,00 0,63 4,00 

Autocontrole 
Ser capaz de contribuir e participar em análises e 
atividades de desenvolvimento em relação ao próprio 
trabalho 

3,98 0,70 4,00 

Planejamento 
Ser capaz de estabelecer as razões para as ações e 
atividades baseando-se em teorias e métodos 
reconhecidos 

3,95 0,77 4,00 

Autocontrole 
Ser capaz de reconhecer as dificuldades e planejar ações 
para solucioná-las 

3,95 0,63 4,00 

Autoformação 
Ser capaz de diagnosticar as próprias necessidades 
formativas 

3,93 0,65 4,00 

Planejamento 
Ser capaz de definir objetivos, planejar, iniciar, estruturar, 
implementar, coordenar e avaliar tarefas de maior ou 
menor importância das atividades de educação social 

3,93 0,52 4,00 

Resultado Ser capaz de gerenciar o tempo 3,93 0,65 4,00 

Autocontrole Ser capaz de estabelecer uma rotina de autocuidado 3,88 0,64 4,00 

Comunicação 
Ser capaz de utilizar as tecnologias disponíveis para 
facilitar a comunicação 

3,88 0,69 4,00 

Autocontrole Ser capaz de demonstrar autocontrole emocional 3,83 0,63 4,00 

Equipe 
Ser capaz de envolver, aconselhar e orientar pais e 
familiares 

3,76 0,70 4,00 

Autocontrole 
Ser capaz de manter o equilíbrio em situações de 
atendimento conflituoso 

3,76 0,73 4,00 

Autoformação Ser capaz de manejar e utilizar novas tecnologias 3,73 0,63 4,00 

Fonte: elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa 

 

Ressalta-se que as diferenças entre as médias das competências não foram 

elevadas: a amplitude foi equivalente a 0,90; a média geral foi 4,53; e a mediana 

4,09. 
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No grupo das 11 competências com médias mais elevadas, destacaram-se pela 

frequência as seguintes categorias: instituição (4), resultado (2), equipe (2) e ensino-

aprendizagem (2). A categoria “comunicação” foi representada por apenas uma 

competência. 

 

Em relação às 11 competências com médias inferiores, destacaram-se pela 

frequência as seguintes categorias: autocontrole (4), autoformação (2) e 

planejamento (2). As demais categorias foram: resultado (1), comunicação (1) e 

equipe (1). 

 

Solicitou-se dos instrutores a indicação de outras competências requeridas. Diversos 

foram os apontamentos feitos pelos respondentes: empatia, cumprimento dos 

objetivos e normas que regem o projeto que está inserido (R13); criatividade, 

dominar conceitos teóricos e metodologias, saber trabalhar com diversas faixas 

etárias, buscar novos conhecimentos e atualização pedagógica (R19); adotar 

postura ética no processo de comunicação (R21); formação interdisciplinar e gosto 

por trabalhos sociais (R24); inteligência emocional para agir de maneira assertiva e 

compartilhar saberes práticos para as crianças por meio do exemplo diário (R30); 

empatia, conhecimento, criatividade e dinamismo (R38); saber ouvir sem julgar 

(R39). 

 

Os entrevistados 2 e 3 consideram que “estar atento e atualizado em relação à 

própria formação” é uma competência importante para esse profissional. 

Flexibilidade, criatividade, escuta ativa e aberta, sensibilidade para perceber as 

demandas que as crianças apresentam e a capacidade de trabalhar em equipe 

foram as competências mencionadas por E1. O entrevistado 2 reforça a importância 

de o instrutor conhecer a missão, a metodologia e as suas funções diárias, a sua 

rotina, a fim de compreender o seu papel e atuar de forma assertiva nesse contexto. 

E3 resume em “demonstrar maturidade, ter paciência, comprometimento com o 

trabalho, ser flexível e buscar novos conhecimentos” como sendo as competências 

individuais demandadas ao instrutor do PEC. Já E4 identifica como competências 

demandadas: persistência, resiliência, dinamismo, flexibilidade. Para o referido 

entrevistado é relevante a “capacidade de transitar em diversas situações, muitas 
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vezes complexas, sem perder a objetividade e a capacidade de resolver problemas” 

(E4).  

 

Quanto às competências consideradas mais relevantes, E1 considerou a 

flexibilidade e a escuta sensível. E2 destacou o comprometimento, a atualização, 

gosto por crianças, paciência e carinho. Já o entrevistado 3 citou o olhar crítico e 

atento para a criança. E4 citou a resiliência para lidar com possíveis frustrações 

relacionadas ao processo. 

 

Rêda (2016) elaborou um resumo baseado em autores renomados, sobre as 

competências de docentes, e concluiu que os autores definem competência 

utilizando termos como: humildade, criatividade, reflexão e ética, sempre abordando 

a questão da aprendizagem.  

 

No contexto do PEC, a pesquisa mostrou que, no tocante ao educador social, a 

noção predominante sobre o conceito de competência está alinhada com a literatura. 

Os dados revelaram que os instrutores do PEC, no exercício de suas atribuições, 

necessitam de múltiplas competências. Elas são de naturezas distintas e envolvem 

diversos fatores relacionados ao indivíduo e ao trabalho. 

 

4.4 Iniciativas e desafios relacionados ao desenvolvimento de competências 

profissionais do instrutor do PEC 

 

O terceiro objetivo específico da pesquisa foi identificar iniciativas e desafios 

relacionados ao desenvolvimento de competências profissionais.  

 

Considerando as iniciativas orientadas para o desenvolvimento das competências 

profissionais requeridas do instrutor do PEC, as ações vinculadas aos sistemas de 

captação, valorização e desenvolvimento de pessoas são relevantes, conforme 

destacou Dutra (2004).  

 

No processo de recrutamento e seleção de candidatos ao cargo de instrutor do PEC, 

dois entrevistados (E2 e E4) declararam que não participaram de processos dessas 

natureza. Contudo, eles acreditam que a formação técnica, a experiência profissional 
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e uma análise comportamental são requisitos relevantes. E1 afirmou que, por não 

existirem muitos projetos como o PEC, os profissionais que se candidatam a uma 

vaga têm a sua trajetória na educação básica, sendo avaliados com base nos 

projetos que desenvolveu e na vivência profissional. Nesse sentido, Gohn (2010) 

refere que a educação não formal desenvolvida em ONGs e outras instituições 

representa um setor em construção. Segundo ele, constitui um espaço do mercado 

de trabalho que oferta vagas para os profissionais da área de educação. E3 acredita 

que o processo de seleção da instituição mudou muito, desde quando ela entrou, e 

que estão sempre tentando aprimorá-lo. Ele relata a existência de uma prova de 

conhecimentos baseada em estudo de caso, que permite identificar o candidato com 

o perfil requerido para o cargo.   

 

A respeito da avaliação das competências requeridas dos instrutores do PEC, os 

entrevistados sinalizaram que a avaliação acontece no dia a dia, não tendo uma 

periodicidade estabelecida ou formalizada. “[...] é muito no dia a dia, eu vejo que não 

tem um momento de avaliação de desempenho daquele profissional pela instituição” 

(E2). O entrevistado 1 opina que a avaliação acontece como uma “construção diária 

de projetos junto com as crianças”, dessa forma, a observação e acompanhamento 

das ações devem ser sempre compartilhadas. Três entrevistados consideraram 

determinante o papel do analista que acompanha os instrutores no processo de 

avaliação. E2 reflete que as competências “são avaliadas de forma diária pelo 

analista, pela área técnica nas entregas do analista, mas sem uma periodicidade, 

sem uma formalidade [...]”.  

 

E3 acrescenta que “o olhar da analista que está diretamente ligada a ele (instrutor) é 

muito importante. Então, a analista tem que ter muito claro o que a instituição espera 

desse instrutor”. O entrevistado 4 faz um resumo de como enxerga esse processo 

dentro de uma unidade:  

 

Eu acredito que [a avaliação ocorre] através da observação da supervisão, da 
gerência, através dos acompanhamentos realizados pela analista com base 
no instrumental de avaliação de desempenho que elenca competências e as 
avalia pontualmente, em intervalos de tempo. 
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Sobre o feedback para desempenhos superiores e inferiores, pode-se concluir que 

não existe uma ferramenta ou padrão estabelecido, apenas práticas de acordo com 

cada caso. Sobre a superação de desempenho, E1 declarou: “se ele (instrutor) 

supera, a gente muitas vezes usa as práticas dele como modelo até mesmo para 

outras unidades que ofertam o PEC”. O entrevistado E2 relata: “não tenho 

conhecimento se tem um instrumental direcionado a isso, mas o que eu vejo é que 

compete a cada gestor imediato dar feedback. Então, cada um faz da forma que lhe 

convém, seja de maneira formal, numa fala, com elogios ou só considerações [...]”.  

 

O entrevistado 3 complementa: “quando supera as expectativas, dar essa devolutiva 

diretamente para pessoa, com um elogio”. E4 resume de forma interessante essa 

questão da superação: “se ele supera o que é esperado, naturalmente o trabalho por 

si só vai produzir um resultado e esse resultado é avaliado, é observado e 

recompensado de alguma forma, principalmente através de elogios e 

reconhecimento pelo trabalho”.  

 

Quando o instrutor apresenta baixo rendimento, os entrevistados concordam que 

existe uma tentativa de desenvolver as habilidades necessárias por parte da 

instituição. “A gente [instituição] tenta fazer esse trabalho de desenvolvimento, de 

trazer ideias, para que ele [instrutor] se desenvolva e para que a gente não precise 

substituir”, evidencia E1. O entrevistado 3 reforçou a importância do analista nesse 

processo e declarou: “quando é alguma questão para aprimoramento eu acho que o 

relacionamento entre o instrutor e o analista é que faz toda a diferença [...] é ele 

quem acompanha o dia a dia e que tem total autonomia para chamar esse instrutor, 

para ter uma conversa com ele, pra explicar o que que tem observado”. O 

entrevistado 4 concluiu que: 

 

Se ele [instrutor] tem baixo desempenho, são realizadas algumas reuniões de 
feedback, principalmente através do instrumental de avaliação de 
desempenho e através disso é elaborado um plano para ele desenvolver 
aquelas determinadas competências que a instituição avaliou que estão 
aquém do esperado. 

 

Nas estratégias adotadas para o desenvolvimento das competências do instrutor do 

PEC, ficou comprovada a relevância do papel do analista.  
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O acompanhamento do analista desse projeto [PEC] é fundamental nos 
momentos de formação (E1).  
 
A área técnica tenta sempre munir a analista de algumas responsabilidades 
para desenvolvimento (E2).  
 
Talvez a principal estratégia seja a proximidade da analista com o instrutor e o 
feedback (E4). 

 

Além disso, E2 lembrou outras estratégias adotadas pela instituição, tais como 

vídeos com temáticas gerais da educação e pertinentes ao desenvolvimento do 

trabalho: “tem as videoconferências sistemáticas, periódicas, tem também os 

estudos de caso” (E2).  

 

Outros dois entrevistados descreveram os encontros de formação como uma 

estratégia.  

 

A gente tenta fazer treinamentos anuais para apoiar [...], mas nem sempre é 
constante. Então, a gente tenta fomentar momentos para grupo de estudo ou 
discutir o planejamento (E1).  
 
[...] a gente tem tentado voltar com as capacitações, nós estamos com um 
novo formato de PEC. No ano passado, a gente conseguiu fazer dois grandes 
encontros, [...] com todos os instrutores e analistas das unidades. Então, eu 
acho que esse movimento de capacitação é muito pertinente para alinhar os 
olhares com a gerência de educação do projeto (E3). 

 

No que se refere à existência de iniciativas individuais com foco no desenvolvimento 

de competências profissionais, os entrevistados foram categóricos em suas 

respostas afirmativas: “requer”, “sem dúvida” e “com certeza”.  

 

Existe uma possibilidade de avanço muito grande na educação e o instrutor 
precisa estar antenado a isso [...] parte do desenvolvimento passa sim pela 
vontade individual de cada um (E1). 
 
O profissional tem que ir em busca da sua formação que é contínua, 
sistemática, diária (E2). 
 
Esse desenvolvimento parte completamente da pessoa (E3). 
 
A pessoa deve ter pelo menos, a iniciativa de se abrir para as propostas de 
desenvolvimento (E4). 
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Procurou-se identificar se o processo de desenvolvimento de competências envolve 

atividades informais realizadas fora do ambiente institucional. A resposta a essa 

questão foi afirmativa unanimemente.  

 

Eu tenho que estar sempre me capacitando, buscando, crescendo enquanto 
profissional (E2). 
 
Nós acreditamos tanto nisso, que nós temos uma educação complementar, 
então toda forma de capacitação, quer seja formal ou não formal é muito 
válida (E3). 
Eu acredito que sim, porque o instrutor do PEC, assim como qualquer 
educador, qualquer pessoa que trabalha com educação tem que estar se 
educando o tempo todo (E4). 

 

Outro aspecto investigado relaciona-se à realização de investimentos de recursos 

próprios por parte dos instrutores do PEC para o desenvolvimento das competências 

requeridas pela instituição.  

 

Qualquer profissional tem que investir recursos próprios na sua formação. [...] 
Eu acho que é um investimento profissional individual, não pra atender talvez 
ao PEC, mas pra me tornar um educador melhor (E1).  
 
Cabe ao profissional ter maturidade para compreender que ele precisa 
melhorar, se capacitar e ir em busca. Se vai exigir um investimento, ok!  [...] 
ele não beneficiará somente a instituição, mas os dois (E2).  
 
Se eu tenho interesse em me desenvolver na minha profissão, eu sempre vou 
investir o meu dinheiro para esse desenvolvimento. Então eu sou 
completamente a favor (E3).  

 

E4 acredita que em qualquer área de formação, o investimento é necessário, 

sobretudo para profissionais que atuam na educação. Segundo ele, isso é relevante 

porque esse profissional “trabalha com o desenvolvimento de pessoas, de crianças. 

Ele tem que investir recursos próprios, não só financeiros, mas tempo, intelecto, sua 

rede de relacionamentos. Ele tem que tentar expandir, investir seus recursos para 

sua formação e para o desenvolvimento de competências” (E4). 

 

O estudo investigou as fontes utilizadas para obter os recursos que sustentam as 

competências. Dessa forma, procurou mapear os meios utilizados para a aquisição 
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de conhecimentos e habilidades, bem como aqueles que podem estimular as 

atitudes necessárias.  

 

A Figura 15 mostra as fontes utilizadas pelos instrutores. 

 

 

Figura 15 
Fontes utilizadas para o desenvolvimento de competências. 
Fonte: elaborada pela autora. 
 

Como mostra a Figura 15, sobressaíram-se nas três primeiras posições as seguintes 

alternativas: cursos, palestras, eventos, congressos, seminários, experiência 

profissional (48,78%); cursos, palestras, experiência profissional (17,07%) e cursos e 

experiência profissional (12,20%). 

 

48,78% 
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9,76% 
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Fontes utilizadas 

Cursos, Palestras, Eventos, congressos, seminários, Experiência 
profissional 
Cursos, Palestras, Experiência profissional 

Cursos, Experiência profissional 

Cursos, Eventos, congressos, seminários, Experiência profissional 

Palestras, Eventos, congressos, seminários 
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O percentual de instrutores que utilizam cada uma das fontes consideradas 

isoladamente é demonstrado na Figura 16. 

 

 

Figura 16 
Percentual de utilização de fontes isoladas. 
Fonte: elaborada pela autora. 
 

A Figura 16 revela que os percentuais mais expressivos foram das seguintes fontes: 

cursos (90,24%), palestras (73,17%) e seminário (65,85%). Contudo, parcelas 

significativas de instrutores também utiliza as demais fontes, a saber: eventos 

(58,54%), congresso (56,10%) e experiência profissional (51,22%). 

 

A pesquisa confirmou a complexidade inerente ao processo de desenvolvimento de 

competências já manifestada por diversos autores, como Bitencourt (2004), Le 

Boterf (2003) e Zarifian (2001). Trata-se de uma empreitada influenciada por 

diversos desafios e fatores internos e externos ao indivíduo. 

 

A Figura 17 sinaliza os desafios encontrados pelos instrutores em relação ao 

desenvolvimento das competências profissionais requeridas no âmbito do PEC. 
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Figura 17 
Desafios.  
Fonte: elaborada pela autora. 

 

Entre os diversos desafios mencionados pelos respondentes, destacaram-se nas 

duas primeiras posições: escassez de tempo (40,00%) e falta de cursos (20,00%) 

(Figura 17). Esses desafios relacionam-se ao contexto institucional. A escassez de 

tempo sinaliza sobrecarga dos instrutores e a necessidade de dedicar o tempo 

disponível para atividades inerentes ao cotidiano do trabalho. A falta de recursos, 

por sua vez, está relacionada à lógica de contenção de gastos e às limitações 

orçamentárias do Projeto de Educação Complementar (PEC). 

 

No tocante aos desafios inerentes ao cotidiano do instrutor do PEC, três 

entrevistados citaram aspectos relacionados ao perfil das crianças, a saber: 

diversidade de idades e fases de desenvolvimento, níveis de maturidade e 

demandas particulares. E4 destacou a diversidade. Para ele, “lidar com as 

demandas que muitas vezes parecem ser individuais, mas que na verdade são do 

grupo” representa um imenso desafio. E3 discorreu sobre a obtenção do 

envolvimento do aluno e a promoção de seu desenvolvimento, em um ambiente 

diferente da escola formal e sem a coerção por nota, como desafios.  

40,00% 

20,00% 

16,67% 

10,00% 6,67% 
6,67% 

Desafios 

Escassez de tempo. 

Falta de cursos. 

Outros 

Falta de compromisso da família 

Comportamento arredio das crianças. 

Motivação 



109 

 

Gohn (2010, p. 25) acredita que a educação não formal deve ser vista também pelo 

seu caráter universal, no sentido de abranger e abarcar todos os seres humanos, 

independentemente de classe social, idade, gênero, etnia, religião, etc. (Gohn, 2010, 

p. 92).       

 

Especificamente quanto ao PEC, os entrevistados mencionaram vários desafios. Um 

deles é a necessidade de obter envolvimento familiar no processo de 

desenvolvimento da criança. Nesse sentido, um dos entrevistados considera que 

“fazer com que a família acredite e invista na proposta” (E1) é um desafio que, se 

superado, pode influenciar a taxa de evasões, que foi outro desafio citado. Além da 

parceria com a família, E2 assegura que é um desafio despertar o envolvimento dos 

profissionais com a essência do projeto.  

 

O entrevistado 3 acentuou a descaracterização do projeto em relação à sua 

natureza educativa e ao ambiente escolar. “Estruturar um projeto que realmente dê 

conta de alcançar os aspectos pedagógicos e outras habilidades de uma forma 

integradora” é um dos desafios identificados por E4. É provável que a falta de 

conhecimento acerca da educação complementar, tanto pela sociedade quanto por 

parte de alguns profissionais da área, reforça esse tipo de interpretação. O 

desenvolvimento do trabalho da educação não formal ainda ocorre de maneira muito 

tímida em algumas ONGs, associações comunitárias e instituições privadas com 

cunho social. Gohn (2010, p. 49) adverte que a educação não formal desenvolvida 

em ONGs e outro as instituições é um setor em construção, mas constitui um espaço 

do mercado de trabalho com vagas para os profissionais da área da educação que 

continuamente tem crescido. 

 

No próximo capítulo tecem-se as considerações finais. 
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5 Considerações Finais 

 

Neste capítulo são apresentadas as considerações finais sobre a pesquisa 

realizada, com o objetivo geral de analisar o processo de desenvolvimento de 

competências profissionais dos instrutores do Projeto de Educação Complementar 

(PEC) no estado de Minas Gerais. Serão contempladas, ainda, as limitações do 

estudo; sugestões para futuros estudos; e, por fim, as recomendações gerenciais. 

 

Pode-se observar que o estudo alcançou os objetivos propostos por meio do 

repertório teórico-metodológico que embasou o processo de pesquisa. 

 

Em relação ao primeiro objetivo – descrever o Projeto de Educação Complementar 

(PEC) –, os resultados revelaram tratar-se de projeto relevante para o contexto 

social, na medida em que objetiva o desenvolvimento integral da criança, 

contribuindo para o aprimoramento e construção de múltiplas habilidades. Contudo, 

a divulgação da proposta do PEC ainda não se consolidou de forma irrestrita, 

influenciando o nível de apoio por parte dos diversos atores sociais. Nesse sentido, 

admite-se que o conhecimento acerca das ações do PEC por parte da sociedade 

pode favorecer iniciativas de fortalecimento do projeto. Pode-se notar que o PEC 

envolve uma estrutura robusta que articula uma equipe humana capacitada e 

empenhada na operacionalização das diretrizes estabelecidas pela instituição.  

 

Em relação ao segundo objetivo específico – identificar as competências requeridas 

dos instrutores, considerando o grau de importância e o nível de domínio sobre elas 

–, observou-se que múltiplas competências são requeridas no PEC. As diversas 

competências agrupadas em categorias específicas foram avaliadas positivamente. 

As dimensões de competências que se destacaram como mais importantes foram a 

“ética” e a “comportamental”. Já a dimensão “política” foi classificada em terceiro 

lugar pelo grau de importância e em primeiro lugar quanto ao nível de domínio. As 

duas primeiras dimensões indicadas pelo grau de importância assumem a segunda 

e terceira posições, quando mensuradas as respostas para o nível de domínio. Os 

resultados demonstraram que o grupo de instrutores tem elevado domínio sobre as 

competências consideradas importantes para o cargo, considerando-se as referidas 

dimensões. 
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Ao analisar as competências por categorias, verificou-se que as diferenças entre as 

médias das categorias (e das respectivas competências) não foram elevadas. A 

categoria considerada com o maior grau de importância pelos instrutores foi 

“equipe”, seguido de “instituição”. Quanto ao nível de domínio a categoria que 

apareceu com a maior média é “instituição”, sendo que na segunda posição 

apareceram três categorias: “resultado”, “equipe” e “ensino-aprendizagem”.  

 

A pesquisa revelou a importância das competências consideradas nos instrumentos 

de coleta de dados, ressaltando a possibilidade de a instituição tomá-las como 

referência para a capacitação de instrutores. Os dados mostraram que os instrutores 

do PEC, no exercício de suas atribuições, necessitam de múltiplas competências. 

Elas são de naturezas distintas e envolvem diversos fatores relacionados ao 

indivíduo e ao contexto de trabalho. 

 

Outro aspecto marcante refere-se à noção dos pesquisados acerca das 

competências relacionadas à figura do educador social. Nesse sentido, a pesquisa 

sinalizou que os pesquisados têm noção alinhada com premissas disseminadas na 

literatura.  

 

Sobre o terceiro objetivo específico – identificar iniciativas e desafios relacionados ao 

desenvolvimento de competências profissionais –, foi possível apurar que os 

instrutores necessitam administrar sua própria formação de maneira contínua. A 

pesquisa revelou a inexistência de modelos de formação e de avaliação formais. 

Apesar dessa lacuna, a instituição reconhece a importância dos esforços orientados 

para a formação continuada, oferecendo subsídios por meio de bolsas de estímulo 

educacional. 

 

O estudo acusou que, no âmbito do PEC, as relações interpessoais sustentam o 

processo educacional, que é dinâmico e flexível. Diante disso, o instrutor detém 

certo grau de autonomia para readequar suas ações em face do perfil e 

necessidades do alunos. 

 

Neste ponto cabe retomar a pergunta norteadora da pesquisa: como ocorre o 

desenvolvimento de competências profissionais dos instrutores do Projeto de 
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Educação Complementar (PEC) no estado de Minas Gerais? Constatou-se que esse 

desenvolvimento envolve um processo complexo que mescla estímulos institucionais 

e iniciativas individuais. Detectou-se a importância do envolvimento dos instrutores 

com o propósito do projeto e sua sensibilidade com questões relacionadas à 

promoção humana. 

 

Contudo, notou-se que as estratégias de desenvolvimento dos instrutores do PEC 

precisam ser aperfeiçoadas tendo em vista a necessidade de incrementar e 

potencializar a capacitação desses profissionais no cenário institucional. A esse 

respeito, questões relacionadas ao dimensionamento da carga de atividades e o 

fator “tempo” merecem atenção, tendo sido apontadas como elementos críticos que 

afetam a qualidade do trabalho realizado no PEC. 

 

Uma limitação deste estudo foi a impossibilidade de englobar unidades que ofertam 

o PEC além do estado de Minas Gerais.  

 

5.1 Sugestões de novos estudos 

 

Estudos de natureza teórico-empírica no campo da educação não formal são 

necessários por favorecerem o aprofundamento da compreensão acerca dos limites 

e possibilidades dessa modalidade. Portanto, sugere-se a realização de futuros 

estudos comparativos entre instituições públicas e privadas que ofertam projetos 

similares ao PEC. 

 

Esta pesquisa pode suscitar reflexões acerca das práticas inerentes ao PEC e à 

elaboração de um modelo de formação continuada de instrutores. Nessa linha, é 

instigante a realização de estudos de caráter longitudinal nos diversos estados do 

país, a fim de identificar avanços e fragilidades do projeto em nível nacional. 

 

5.2 Recomendações gerenciais 

 

A partir dos resultados da pesquisa foi possível fazer as seguintes recomendações 

gerenciais. Em primeiro lugar, recomenda-se à instituição a elaboração de um plano 

de formação continuada de instrutores do PEC. Assim, por meio do mapeamento e 
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avaliação permanente das competências desses profissionais, pode-se estimular a 

plena capacitação.  

 

Em segundo lugar, sugerem-se o dimensionamento e balanceamento da carga de 

trabalho dos instrutores do PEC. Essa ação ganha relevância diante da escassez de 

tempo para o aprimoramento de competências, aquisição de conhecimentos, 

habilidades e atitudes que potencializam os resultados do trabalho realizado pelos 

instrutores, conforme relatou a pesquisa.  

 

Finalmente, considerando-se as restrições impostas pela pandemia da COVID-19, 

propõe-se a reestruturação do PEC com foco no aparelhamento da infraestrutura 

física e tecnológica, a fim de possibilitar a oferta de atividades de forma remota. 

Evidentemente que ações nessa direção demandam a revisão estratégia do projeto 

e envolve ajustes de orçamento, destinação dos recursos financeiros e capacitação 

do material humano, entre outros. A manutenção das atividades do projeto nesse 

cenário configura um desafio, sobretudo em função do perfil dos alunos e do próprio 

escopo do PEC. 
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Apêndices 

 

Apêndice A – Carta-convite para questionário 

 

Prezado(a) Colega, 

 

Sou aluna do Mestrado em Administração da Fundação Pedro Leopoldo e estou 

realizando uma pesquisa para descrever quais são as competências requeridas aos 

instrutores do Projeto de Educação Complementar (PEC), sob orientação do Prof. 

Dr. Reginaldo de Jesus Carvalho Lima. 

 

Para enriquecer o trabalho, faz-se necessária uma pesquisa de campo e, para tanto, 

gostaria de contar com a sua colaboração, preenchendo o questionário anexo. 

 

Agradeço pela contribuição e coloco-me à disposição para quaisquer 

esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 

A identificação dos respondentes não é obrigatória. 

 

Atenciosamente, 

 

Thaís Avelar Nicoli 

(thaisnicoli@gmail.com ou por telefone: 31 – xxxx) 
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Apêndice B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para Questionário 

 

Pesquisa sobre “Desenvolvimento de Competências do Instrutor do PEC”. 

 

Aceito livremente participar como respondente na pesquisa acadêmica sobre o 

“Desenvolvimento de Competências do Instrutor do PEC.” Esta pesquisa visa à 

elaboração do trabalho de conclusão do curso de Mestrado Profissional de 

Administração da Fundação Pedro Leopoldo, da mestranda Thaís Avelar Nicoli, 

orientada pelo Prof. Dr. Reginaldo de Jesus Carvalho Lima. O objetivo é analisar 

como ocorre o desenvolvimento de competências do instrutor que atua no Projeto de 

Educação Complementar. 

 

 

                           Sim                                 Não                 
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Apêndice C – Questionário 

 

Levantamento de Perfil dos Respondentes 

 

Este bloco do questionário tem como objetivo traçar o perfil do conjunto dos 

participantes da pesquisa. Leia e analise as questões atentamente, assinalando com 

um “x” a alternativa mais adequada ao seu caso. 

1- Gênero 

(  ) Masculino 

(  ) Feminino 

 

2- Faixa etária 

(  ) Até 25 anos 

(  ) de 26 a 36 anos 

(  ) de 37 a 47  anos 

(  ) Mais de 47 anos 

 

3- Escolaridade 

(  ) Graduação Qual? ___________________________________ 

(  ) Especialização 

(  ) Mestrado 

(  ) Doutorado 

 

4- Tempo de trabalho na Instituição 

(  ) Menos de 1 ano 

(  ) De 1 a 2 anos 

(  ) De 2 a 3 anos 

(  ) De 3 a 4 anos 

(  ) De 5 a 6 anos 

(  ) Mais de 6 anos 

 

5- Cargo:_______________________________________________________ 
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6- Tempo de experiência no cargo 

(  ) Menos de 1 ano 

(  ) De 1 a 2 anos 

(  ) De 2 a 3 anos 

(  ) De 3 a 4 anos 

(  ) De 5 a 6 anos 

(  ) Mais de 6 anos 

 

QUESTIONÁRIO 

 

1- Considerando a atuação do instrutor do Projeto Educação Complementar: 

 

a) Indique o grau de importância de cada competência.             

Escala:  1- Nulo  2- Baixo  3- Médio  4- Alto  5- Muito Alto 

b) indique seu nível de domínio para cada competência.            

Escala:  1- Nulo  2- Baixo  3- Médio  4- Alto  5- Muito Alto 

 

 

COMPETÊNCIA 

Grau de 
IMPORTÂNCIA 

Nível de  
DOMÍNIO 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

  1 
Ser capaz de comunicar-se com clareza e 
objetividade com os diversos públicos 

          

2 
Ser capaz de dominar os códigos de comunicação 
oral e escrita 

          

3 
Ser capaz de utilizar as tecnologias disponíveis 
para facilitar a comunicação 

          

4 Ser capaz de se colocar no lugar do outro           

5 
Ser capaz de ouvir com atenção e analisar de 
forma crítica as informações 

          

6 
Ser capaz de atuar em clima de harmonia focando 
os objetivos da equipe  

          

7 
Ser capaz de colaborar e trabalhar em equipe 
multidisciplinar  

          

8 
Ser capaz de envolver os alunos nas atividades 
propostas estimulando a cooperação 

          

9 
Ser capaz de envolver, aconselhar e pais e 
familiares 

          

10 
Ser capaz de demonstrar otimismo, empatia e 
criatividade 

          

11 
Ser capaz de diagnosticar as próprias 
necessidades formativas 
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12 
Ser capaz de buscar os recursos formativos 
necessários à formação 

          

13 Ser capaz de manejar e utilizar novas tecnologias           

14 

Ser capaz de buscar e adquirir teorias e métodos 
educativos, psicológicos, sociológicos, 
antropológicos, etc. relevantes e adequados e 
incluí-los em seu trabalho 

          

15 
Ser capaz de demonstrar embasamento teórico e 
experiência prática  

          

16 Ser capaz de demonstrar autocontrole emocional            

17 
Ser capaz de manter o equilíbrio em situações de 
atendimento conflituoso 

          

18 
Ser capaz de estabelecer uma rotina de 
autocuidado 

          

19 
Ser capaz de reconhecer as dificuldades e planejar 
ações para solucioná-las 

         
 
 

20 

Ser capaz de contribuir e participar em análises e 
atividades de desenvolvimento em relação ao 
próprio trabalho 

          

21 

Ser capaz de elaborar seu plano de trabalho, de 
acompanhamento, avaliação dos casos e o papel 
de intervenção educativa, refletindo suas ações e 
relações futuras 

          

22 

Ser capaz de identificar necessidades individuais e 
buscar resolução de situações de risco ou exclusão 
social 

          

23 

Ser capaz de planejar o trabalho nos limites da 
legislação, normas e acordos que constroem o 
referencial geral do trabalho do educador ou 
educadora 

          

24 

Ser capaz de definir objetivos, planejar, iniciar, 
estruturar, implementar, coordenar e avaliar tarefas 
de mais ou de menos importância das atividades 
de educação social 

          

25 

Ser capaz de estabelecer as razões para as ações 
e atividades baseando-se em teorias e métodos 
reconhecidos 

         
 
 

26 
Ser capaz de trabalhar a partir dos erros e 
dificuldades de aprendizagens dos alunos 

          

27 
Ser capaz de utilizar diferentes estratégias de 
aprendizagem 

          

28 
Ser capaz de administrar as diferenças individuais 
no âmbito da turma 

          

29 
Ser capaz de trabalhar representação dos alunos 
(vivências) 

          

30 

Ser capaz de contribuir para o desenvolvimento 
emocional, social, linguístico e intelectual do 
cliente, pela música ou por outros horizontes 
criativos em um contexto sociocultural. 
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31 
Ser capaz de envolver-se com os objetivos da 
instituição 

          

32 
Ser capaz de comprometer-se com o projeto 
político pedagógico da instituição 

          

33 Ser capaz de demonstrar ética e moral na profissão           

34 
Ser capaz de trabalhar e conhecer os sistemas de 
tomada de decisões da instituição 

          

35 
Ser capaz de trabalhar em sintonia com o sistema 
hierárquico da instituição 

          

36 
Ser capaz de buscar resultados no exercício do 
trabalho de educação social  

          

37 Ser capaz de gerar resultados efetivos           

38 Ser capaz de avaliar resultados           

39 
Ser capaz de identificar o que é importante para 
sua área de atuação 

          

40 Ser capaz de gerenciar o tempo           

 

2- Marque a(s) fonte(s) que o(a) Sr.(a) utiliza para desenvolver competências 

profissionais. 

 

(       ) Cursos 

(       ) Palestras 

(       ) Eventos, congressos, seminários 

(       ) Experiência profissional 

(       ) Outro. Especifique: 

 

3- Se julgar conveniente, cite outras competências requeridas ao instrutor do PEC. 

 

 

 

4- Cite os desafios que você enfrenta para desenvolver as competências requeridas. 

 

 

Muito obrigada! 
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Apêndice D – Carta-convite para a Entrevista 

 

 

Prezado (a) Colega, 

 

Sou aluna do Mestrado em Administração da Fundação Pedro Leopoldo e 

estou realizando uma pesquisa sobre o desenvolvimento de competências 

requeridas ao Instrutor do Projeto de Educação Complementar (PEC), sob a 

orientação do Prof. Dr. Reginaldo de Jesus Carvalho Lima. 

Para enriquecer o trabalho, faz-se necessária a realização de entrevista, para 

tanto, gostaria de contar com a sua colaboração. 

Agradeço a contribuição e coloco-me à disposição para quaisquer 

esclarecimentos que se fizerem necessários. 

A identificação do entrevistado não é obrigatória. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Thaís Avelar Nicoli 

(thaisnicoli@gmail.com  -  telefone: 31 – xxxxx) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 

 

Apêndice E - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para a Entrevista 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Pesquisa sobre “Desenvolvimento de Competências do Instrutor do PEC”. 

 

Eu, __________________________________________________, aceito livremente 

participar como entrevistado na pesquisa sobre o “Desenvolvimento de 

Competências do Instrutor do PEC.” Esta pesquisa visa à elaboração do trabalho 

de conclusão do curso de Mestrado Profissional de Administração da Fundação 

Pedro Leopoldo, da mestranda Thaís Avelar Nicoli, orientada pelo Prof. Dr. 

Reginaldo de Jesus Carvalho Lima. O objetivo é analisar como ocorre o 

desenvolvimento de competências do instrutor que atua no Projeto de Educação 

Complementar. Estou ciente de que as entrevistas serão gravadas sem a 

identificação do entrevistado, sendo analisadas de forma agregada, garantindo, 

assim, sua confidencialidade, privacidade e anonimato, não correndo riscos de que 

minhas opiniões e ideias possam ser utilizadas contra mim. Estou ciente, também, 

de que posso me recusar a participar ou retirar-me sem necessidade de qualquer 

consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem que isso me traga alguma 

punição. Estou ainda ciente de que se tiver qualquer reclamação posso procurar a 

Fundação Pedro Leopoldo. Após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e 

ter entendido o que me foi explicado, consinto em participar desta pesquisa. 

 

Sete Lagoas, _____ de ____________________ de ________ 

 

     Assinatura do Entrevistado                                    Assinatura do Pesquisador 

 

Mestranda: Thaís Avelar Nicoli - MPA/Fundação Pedro Leopoldo 

(thaisnicoli@gmail.com) 

Orientador: Reginaldo de Jesus Carvalho Lima - MPA/Fundação Pedro Leopoldo 

(reginaldo.lima@fpl.edu.br) 

 

 

 

mailto:thaisnicoli@gmail.com
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Apêndice F - Roteiro de entrevista 

 

PERFIL DO ENTREVISTADO 

 

1- Gênero 

( ) Masculino 

( ) Feminino 

 

2- Faixa etária 

( ) Até 25 anos 

( ) de 26 a 36 anos 

( ) de 37 a 47  anos 

( ) Mais de 47 anos 

 

3- Escolaridade 

( ) Graduação Qual? ___________________________________ 

( ) Especialização 

( ) Mestrado 

( ) Doutorado 

 

4- Tempo de trabalho na Instituição 

( ) Menos de 1 ano 

( ) De 1 a 2 anos 

( ) De 2 a 3 anos 

( ) De 3 a 4 anos 

( ) De 5 a 6 anos 

( ) Mais de 6 anos 

 

5- Cargo:_________________________________________________________ 

 

6- Tempo de experiência no cargo 

( ) Menos de 1 ano 

( ) De 1 a 2 anos 

( ) De 2 a 3 anos 

( ) De 3 a 4 anos 
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( ) De 5 a 6 anos 

( ) Mais de 6 anos 

 

QUESTÕES 

 

 BLOCO I (OBJETIVO: descrever o PEC) 

         - Como você percebe a educação básica atualmente?  

         - Qual a importância do PEC, em sua opinião? 

        - Que atributos do PEC são valorizados pela sociedade? 

        - Quais são os diferenciais do PEC?  

        - Quais são os desafios relacionados ao PEC? 

 

 BLOCO II (OBJETIVO: identificar as principais competências exigidas do 

Instrutor) 

- O que a instituição espera do Instrutor do PEC para que os objetivos 

determinados sejam alcançados? 

- Que competências individuais são demandadas do Instrutor do PEC? 

- Em relação ao instrutor do PEC, especifique as competências que você 

considera mais relevantes. 

- Quais são os desafios enfrentados por um instrutor do PEC no exercício de 

suas funções? 

 

 BLOCO III (OBJETIVO: identificar as ações institucionais com foco no 

desenvolvimento de competências do Instrutor do PEC) 

- De que forma as competências requeridas ao instrutor do PEC são 

consideradas no processo de recrutamento e seleção de candidatos? 

- De que forma as competências requeridas ao instrutor do PEC são avaliadas 

pela Instituição? 

- O que é feito se o instrutor supera ou tem baixo desempenho? 

- Que estratégias têm sido adotadas para o desenvolvimento das competências 

do instrutor do PEC? 
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 BLOCO IV (OBJETIVO: identificar as iniciativas individuais com foco no 

desenvolvimento de competências profissionais) 

- O desenvolvimento de competências do Instrutor do PEC requer iniciativas 

individuais? 

- O processo de desenvolvimento de competências envolve atividades informais 

realizadas fora do ambiente institucional? 

- O instrutor do PEC deve investir recursos próprios para o desenvolvimento das 

competências requeridas pela instituição? 

 – Caso queira complementar alguma resposta ou fazer comentários, fique à 

vontade. 

 

 

Muito obrigada! 

 


