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Resumo: Esse artigo que busca uma primeira aproximação sobre o significado dos cursos 
de capacitação profissional para jovens e adultos da comunidade de Paraisópolis. Trata-se 
de uma análise parcial da pesquisa “Significado dos cursos de capacitação profissional na 
vida cotidiana dos moradores da comunidade de Paraisópolis”. A partir da análise do perfil 

socioeconômico e da avaliação qualitativa com entrevistas de grupo foco com participantes 
dos cursos no ano de 2015 identificamos a construção de alternativas de trabalho e renda 
como resultado significativo para os jovens e adultos envolvidos nas propostas de 
capacitação profissional promovido pelo Programa Einstein na Comunidade de Paraisópolis. 

Palavras chaves: serviço social e projetos de inserção produtiva; geração de trabalho e 
renda; serviço social e trabalho. 

Abstract: This article seeks a first approximation about the meaning of professional training 
courses for youth and adults in the community of Paraisópolis. This is a partial analysis of the 
research "Meaning of the professional training courses in the daily life of the residents of the 
community of Paraisópolis". From the analysis of the socioeconomic profile and the 
qualitative evaluation with focus group interviews with participants of the courses in the year 
2015, we identified the construction of work and income alternatives as a significant result for 
the youth and adults involved in the proposals for professional training promoted by the 
Program Einstein in the Paraisópolis Community. 

Key words: social service and projects of productive insertion; Generation of work and 
income; Social service and work. 

1. INTRODUÇÃO 

Na virada do século XXI, as determinações históricas do processo de mundialização da 

economia redimensionaram a questão social na cena contemporânea e suas 

particularidades no Brasil. O novo ciclo de expansão do capitalismo transnacional e a 
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sociedade global redesenham o mapa do mundo (IANNI, 2004) e intensificam a 

desigualdade social, aprofundam e metamorfoseiam as novas expressões e as múltiplas 

manifestações da questão social4.  

Longe de ser algo natural do atual processo de desenvolvimento do capital, e irreversível, a 

questão social conforma-se como algo essencialmente político e indissociável da 

reconfiguração das estratégias políticas e ideológicas de legitimação do poder da classe 

dominante, dentre as quais se destacam: o processo de retração do Estado e recuo de 

investimento na implementação de políticas públicas; a intensificação, exploração e 

precarização do trabalho; e, como consequência, a ameaça da conquista histórica de 

direitos sociais. As desigualdades no cotidiano de grande parte da população – a violência e 

as diversas formas de violação de direitos humanos5- a persistência da pobreza e da falta de 

oportunidades de inserção no mundo do trabalho – são expressões da banalização do 

humano e da radicalidade da questão social. 

[...] o que se encontra na raiz das novas configurações da questão 
social é mais do que as expressões da pobreza, miséria e ‘exclusão’. 
Condensa a banalização do humano, no que atesta a radicalidade da 
alienação e a invisibilidade do trabalho social – e dos sujeitos que o 
realizam – na era do capital fetiche. A subordinação da sociabilidade 
humana às coisas – ao capital-dinheiro e ao capital mercadoria –, 
retrata, na contemporaneidade, um desenvolvimento econômico que 
se traduz como barbárie social [...] (IAMAMOTO, 2010, p. 125. 
Destaque nosso). 

Trata-se de um cenário marcado pela banalização do humano e naturalização da barbárie, 

perverso e com teor nitidamente conservador, em que se reforça uma mentalidade utilitária 

e individualista; o estímulo das atitudes e condutas centradas no indivíduo isolado, 

responsável por suas próprias opções, em uma sociedade de desiguais; e o apelo moral no 

acionamento das redes de solidariedade para resolução das demandas sociais. 

É dentro desse contexto que nos propomos a pesquisar sobre o “Significado dos cursos de 

capacitação profissional para jovens e adultos da comunidade de Paraisópolis” 6. As 
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gênero humano, pois, ao retirar os Direitos Humanos do campo da transcendência, evidenciou sua inscrição na 

práxis sócio-histórica, ou seja, no lugar de ações humanas conscientes dirigidas à luta contra a desigualdade” 
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Social (Zeis), desde 2003, Paraisópolis caracteriza-se como espaço territorial que vem passando por uma série de 
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iniciativas vinculadas às propostas de capacitação profissional em “comunidades carentes” e 

como estratégia da inserção produtiva da população empobrecida nas periferias das 

grandes cidades, tem se multiplicado como referência de intervenção da política social de 

assistência, bem como iniciativas das organizações sociais dos diversos segmentos 

(educação, saúde, assistência).  

A despeito das contradições e do debate crítico sobre o alcance e perspectiva de mudança 

objetiva das condições de vida da população, os cursos de capacitação profissional tem sido 

procurado pela população como alternativa de formação em curto prazo, possibilidade de 

construção de alternativas de trabalho e renda, mesmo que vinculado ao mercado informal, 

instável e precarizado. 

Identificamos a partir da analise parcial dos dados, que parte significativa dos participantes 

dos cursos de capacitação no Programa Einstein na Comunidade de Paraisópolis7 (PECP), 

apresenta historia e trajetória profissional, marcada pela exploração, informalidade e 

precarização. As mulheres, maioria participante dos cursos, apresentam a formação de 

ensino médio, associado à história de desemprego de longa duração e ou inserção precária 

no mercado trabalho instável e informal. Uma parte significativa das mulheres comenta ter 

abandonado os planos de continuidade de formação de trabalho a partir da experiência do 

casamento e da maternidade. Diante dessa perspectiva os cursos representam 

oportunidade de inicio de novos ciclos, gestação de novos planos e projetos. 

 A partir da avaliação de resultados dos cursos de capacitação em gastronomia, corte 

costura e beleza - evidenciamos que cerca de 30% dos (as) participantes constroem 

alternativas de geração de trabalho e renda, a maioria no mercado informal, trabalho 

eventual ou por meio da construção de empreendimento próprio.  

                                                                                                                                                         
mudanças e transformações. Com uma população jovem – cerca de 50% da população tem entre 20 e 40 anos – 

as famílias apresentam renda média de até três salários-mínimos. Segundo o índice Paulista de Vulnerabilidade 

Social, 2000, a comunidade está caracterizada com um alto nível de vulnerabilidade social. 
7
 O Programa Einstein na Comunidade de Paraisópolis (PECP), a partir do seu Centro de Atenção e 

Promoção à Saúde (CPAS), desenvolve várias ações com objetivo de contribuir para melhoria das 
condições de vida da população, reduzir riscos e vulnerabilidades relacionadas aos determinantes 
sociais que incidem sobre as condições favoráveis de vida e saúde: modos de viver, condições de 
trabalho, educação, lazer, cultura e acesso a bens e serviços essenciais. Dentro dessa perspectiva, 
desde 2009 promove ações de capacitação profissional para jovens e adultos com o objetivo de 
contribuir para a construção de alternativas de geração de trabalho e renda, por meio da oferta de 
cursos e oportunidades de formação para o desenvolvimento de habilidades profissionais, 
competências, atitudes e a inserção no mercado de trabalho. Os cursos são realizados por meio do 
ensino de conteúdo, técnicas e vivências, oferecidas em grade e carga horária variável.  Além das 
atividades em sala e das oficinas, os participantes dos cursos realizam atividades extras tais como 
aulas de aperfeiçoamento, visitas externas e troca de experiências com outras organizações. 
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Análise da avaliação qualitativa indica que parte significativa dos (as) participantes refere 

ampliação de conhecimento, desenvolvimento de novas habilidades e capacidades para o 

trabalho, expectativa e planejamento de novos projetos profissionais e de vida. 

Os dados preliminares que seguem, buscam uma aproximação com o perfil socioeconômico 

e o significado dos cursos de capacitação profissional para jovens e adultos, participantes 

dos cursos oferecidos pelo PECP.  

2. METODOLOGIA  

Para avaliação da capacidade de geração de trabalho e renda dos cursos de capacitação 

profissional no período de 2009-2015 foram aplicados questionários de avaliação no 

momento da conclusão do curso, além de pesquisa por meio de entrevista telefônica ou 

visita domiciliar após 06 meses de conclusão. Os questionários foram tabulados e 

categorizados e os dados incluídos em banco de dados.  Para efeito de avaliação foram 

analisadas as fichas de inscrição/admissão dos (as) participantes, questionários 

semiabertos e entrevista sobre processo de inserção e ou construção de alternativa de 

trabalho após 06 meses de término dos cursos e por fim, avaliação qualitativa a partir da 

análise das entrevistas em grupo foco realizadas com os participantes e concluintes dos 

cursos no ano de 2015. 

Foram realizadas 10 entrevistas em grupo foco com a média de 10 participantes cada grupo, 

o que totalizou o número de 109 participantes. As entrevistas foram gravadas, transcritas, 

categorizadas e analisadas pela equipe de profissionais envolvidos no processo de 

avaliação. 

3. RESULTADOS 

 

3.1. Perfil socioeconômico8 dos participantes de capacitação profissional nas 

áreas de gastronomia corte costura e beleza. 

 

Participaram 1599 nos cursos de capacitação promovidos pelo PECP nas áreas de 

gastronomia, corte costura e beleza. Manteve-se uma média de 230 por ano9.  

                                                 
8
 Fonte – banco de dados – capacitação profissional –     -     

9
 Destaca-se um número significativo de participantes nos cursos de gastronomia 61% (982/1599), modalidade a 

qual temos um maior número de vagas disponíveis.  Cerca de 30% (452/1599) dos (as) participantes dos cursos 

na área de beleza realizada em parceria com o Centro de Estética Payot. E que a partir de 2014 a área de beleza 

passou a contar com a ampliação dos cursos, cabelereiro e barbeiro, ambos realizados a partir da prestação de 

serviços do Instituto Embeleze. Os participantes podem escolher um curso por semestre. 
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O público atendido é composto por uma maioria feminina (88%), na faixa etária de 20 a 35 

anos, fase em que parte significativa da população estabelece planos e projetos para 

oportunidades de trabalho e formação.  

 

Fonte: Banco de dados - Capacitação Profissional -      -      

 

A escolaridade dos (as) participantes é caracterizada por um número significativo de 

pessoas com ensino médio completo 46% (739/1599). Em relação aos (as) participantes do 

ensino fundamental apenas 13% (211/1599) tem ensino fundamental completo, 19% (304) 

referem ensino fundamental incompleto e 2% (29/1599) possuem até a 4ª. Série.  

 

Fonte: Banco de Dados - Capacitação Profissional -     -     

Quando da inserção nos cursos a maioria dos (as) participantes referem situação 

ocupacional de desemprego, 48% (775/1599), apenas 12% (202/1599) referem inserção no 

mercado formal, 12% (199/1599) não referem tipo de situação ocupacional no momento de 

inscrição nos cursos e 26% (423/1599) referem inserção informal. 
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Fonte: Banco de Dados - Capacitação Profissional -     -     
 

A inserção instável no mercado de trabalho doméstico e ou eventual, caracterizam um 

trajetória profissional marcada pela precariedade, insegurança, sentimento de pouca 

valorização e a necessidade de buscar novas oportunidades de desenvolvimento.  

Por outro lado, a emergência por garantir as condições objetivas de vida, apontam 

dificuldades de adesão às propostas contínuas de formação. A inserção precária e instável 

no mundo do trabalho resulta na desistência do curso logo que da primeira oportunidade de 

trabalho, bico ou trabalho eventual. Do universo de 1599 participantes no período de 2009 a 

2015 apresentam uma taxa de 23% (382/1599) de desistência, a maioria por motivo de 

trabalho 48% (186/382). 

3.2. Construção de alternativa de trabalho e renda  

Os indicadores que seguem são resultados dos cursos de capacitação nas áreas de 

Gastronomia, Beleza e Corte Costura realizadas no período de 2009 a 2015. Do universo de 

1599 participantes dos cursos, 36% (577/1599) construiu alternativa de geração de trabalho 

e renda, a maioria vinculada às iniciativas do mercado informal (trabalho eventual, 

recebimento de encomendas, prestação de serviços). 
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Fonte: banco de dados - capacitação profissional -     -     

 

É importante ainda destacar que dos 1599 participantes dos cursos, 775 referem 

desemprego na entrada do programa, após a conclusão dos cursos, cerca de 30% 

(238/775) referem construção de alternativa de trabalho e renda vinculada à área de 

formação. 

3.3. Desenvolvimento de habilidades e atitudes para o trabalho 

Em relação aos dados qualitativos, desenvolvimento de novas habilidades e atitudes para o 

trabalho, foi analisado apenas as entrevistas de grupo foco realizadas com os (as) 

participantes do curso no ano de 2015. 

Identificamos a partir da análise dos dados qualitativos o quanto a aprendizagem nos cursos 

significa a perspectiva concreta, possibilidade de ampliação do leque de serviços já 

realizados, propostas de trabalho á curto prazo e iniciativas de trabalho eventual e em 

domicílio. Destaca-se ainda a aquisição de conhecimentos e habilidades para o trabalho, 

além da possibilidade de maior interação, sociabilização, ampliação de vínculos relacionais 

e comunitários.  
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Fonte: banco de dados - análise avaliação qualitativa - grupo foco 2015 

 

Dos (as) 109 que participaram da avaliação qualitativa,    referem o quanto a aprendizagem 

nos cursos significa a perspectiva concreta de trabalho em curto prazo. Observamos a partir 

dos depoimentos que a realização dos cursos representa oportunidade de formação, 

investimento e possibilidades de melhorias das condições de vida. 

“Eu consegui um emprego depois do curso de cabelereira de 
do curso que eu fiz aqui. Agora (com o curso de manicure) 
também vou começar fazer unha no salão.” (Participante 3 – 
GR 04). 

 “Através do curso eu consegui um emprego em um salão bem 
famoso. E daqui pra frente eu só quero crescer. Estou 
trabalhando no Studio W no Shopping JK. E no futuro quero 
abrir meu próprio salão” (Participante 08 – GR 05). 

A partir da análise dos depoimentos podemos identificar a elaboração de projetos 

profissionais e perspectivas de futuro como um dos significados importante para os (as) 

participantes dos cursos –    dos (as) participantes referem que o processo de 

aprendizagem contribui para a elaboração de novos projetos profissionais e perspectivas de 

futuros. 

 “Esse curso me fez abrir (...) pensar que eu posso melhorar 
mesmo, que eu posso ganhar (...) e na realidade eu já pretendo 
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montar alguma coisa já estou fazendo escova em casa, 
fazendo hidratação, já fiz cauterização e eu quero trabalhar e 
montar alguma coisa para eu trabalhar em casa porque eu não 
posso sair para trabalhar fora. Já estou pensando em fazer 
uma reforma em um espaço que eu tenho mesmo em casa.” 
(Participante 05 – GR 02). 

A convivência e a oportunidade da descoberta de novas habilidades é algo que se destaca 

nos depoimentos dos (as) participantes, os quais o curso representa a primeira oportunidade 

de formação. Do universo de 109,    referem aquisição de conhecimentos e descoberta 

para novas habilidades.   

“É importante que você aprenda que não adianta apenas ter a 
prática. Precisa ter bastante conhecimento”. (Participante 03 – 
GR 04). 

 “a gente aprende muita coisa aqui, não só profissão de 
cabelereiro, aprende mais conhecimento e experiência para 
pensar no futuro” (Participante 04 – GR 01). 

“estou adquirindo mais conhecimento aqui, eu tinha um curso 
de manicure já trabalho em casa, assim um pouco parado, 
porque tenho uma filhinha pequena, mas como eu já falei – 
estou aqui para adquirir mais conhecimento e quando eu for 
abrir um salão eu já sei fazer de tudo um pouco” (Participante 
09 – GR1). 

As possibilidades de aprendizado de uma nova habilidade para o trabalho, bem como 

perspectiva de construção de um empreendimento próprio e autônomo se apresentam como 

grande expectativa dos participantes na entrevista inicial. E ao final do curso sustentam a 

percepção de ampliação das capacidades e habilidades para o trabalho, as perspectivas de 

construção de novas oportunidades de colocação profissional -    participantes referem à 

perspectiva de abrir o seu próprio negócio.  

 “Hoje eu faço muito mais economia de produtos. O curso é 
fundamental para quem quer entrar na área de alimentação. É 
muito importante que a pessoa tenha consciência e siga as 
regras corretamente. Estou no curso de empreendedorismo e 
me organizando para abrir minha própria lanchonete.” 
(participante – 03 – grupo 11). 

“(...) pra mim foi mais conhecimento, mais informação. 
Trabalhei há doze anos na área, mas aqui eu aprendi mais. 
Agora acabei de montar um negócio e o curso foi muito 
importante pra mim. Eu pretendo continuar.” (Participante 01 – 
grupo 13). 

Destaca-se ainda os    participantes referem ter se aperfeiçoado o desempenho do trabalho 

a partir da participação nos cursos. 
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“O curso me ajudou bastante, porque aprendi a escovar as 
minhas clientes falam que eu escovo muito bem, mas eu tenho 
certeza que eu não sabia e o professor até me ensinou melhor 
(...) eu gostei muito e minha renda aumentou, porque eu 
também cobrava muito baratinho e agora estou cobrando mais 
(...)” (Participante 2 – GR 02). 

“Eu já tinha salão e fazia unha. Com o curso descobri que não 
sabia fazer direito. O curso ajudou ter mais segurança. Saber 
atender melhor as clientes. Foi importante para eu me 
aperfeiçoar”. (Participante 03 – GR 04). 

Atitudes e comportamentos positivos em relação ao trabalho, também comparecem como 

significados importantes - 31 dos (as) participantes referem confiança em si mesmo, 

autoestima e bem estar: 

 “Estou conseguindo mais clientes com confiança em mim 
porque estou fazendo o curso”. (Participante 03 – GR 04). 

“Eu aprendi muito aqui no curso com a Monica, uma postura. 
Não é só cozinhar. Postura com os colegas. Ninguém é 
perfeito, sempre tem umas coisinhas, mas você precisa saber 
falar com o colega, saber trabalhar em equipe.” (Participante 05 
– grupo 10). 

“O curso me permitiu maior confiança na hora de trabalhar. Eu 
sinto que as pessoas confiam mais em mim.” (Participante 05 – 
GR 04). 

“De repente me deu vontade de ser uma profissional (...) é 
antes eu não tinha paciência, agora estou com mais paciência 
de fazer esses negócios (...)” (Participante 04 – grupo 08). 

 “A gente vê o crescimento importante não só pra saúde, como 
os diversos cursos são importantes para a comunidade (...). Se 
você vê Paraisópolis antes e Paraisópolis hoje é outra coisa 
(...). Oportunidade de cursos para os jovens da comunidade 
são portas que se abrem. Acho que isso que é importante pra 
nossa comunidade” (Participante 06 – grupo 10). 

 

4. CONSIDERAÇÕES GERAIS  

A partir da análise do perfil socioeconômico e dos resultados da avaliação sobre geração de 

trabalho e renda, podemos identificar o quanto as iniciativas de cursos de capacitação 

atingem especialmente os jovens e adultos em idade produtiva (20 a 40 anos), a maioria, 

mulheres com formação e situação ocupacional precária. 

A inserção no mercado informal e instável caracteriza uma parte significativa do tipo de 

geração de trabalho e comparecem como possibilidade de garantir os meios de manutenção 
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da sobrevivência imediata, com significado de ampliação da autonomia, possibilidades de 

vínculos relacionais e solidários entre os (as) participantes.  

Identificamos que a maioria da população atendida pelos cursos caracteriza-se como uma 

população empobrecida que raramente será absorvida no mercado formal e que vivencia a 

realidade de concorrência e dificuldades de inserção, mesmo no mercado informal. Uma 

realidade da atual “classe-que-vive-do-trabalho”, segundo Antunes (2009), 

  “Uma noção ampliada de classe trabalhadora inclui, então, 
todos aqueles e aquelas que vendem na força de trabalho em 
troca de salário, incorporando, além do proletariado industrial, 
dos assalariados do setor de serviços, também o proletariado 
rural, que vende a sua força de trabalho para o capital. Essa 
noção incorpora o proletariado precarizado, o subproletariado 
moderno, part time (...) os trabalhadores assalariados da 
chamada economia informal, que muitas vezes são 
indiretamente subordinados ao capital, além dos trabalhadores 
desempregados, expulsos do processo produtivo e do mercado 
de trabalho pela restruturação do capital e que hipertrofiam o 
exército industrial de reserva, na fase de expansão do 
desemprego estrutural.” (ANTUNES,     , p.  3-    . 

As mudanças e transformações do mundo do trabalho impactam especialmente nas 

mulheres com aumento da precarização dos postos de trabalho, informalização, trabalho 

temporário com jornada parcial e com menores rendimentos, etc. 

Os dados evidenciam ainda uma clara transversalidade entre classe e gênero (ANTUNES, 

2009); as mulheres, maioria participantes dos cursos, apresentam pouca oportunidade de 

inserção em razão da formação e trajetória, bem como dificuldade com quem deixar os 

filhos, outras pessoas da família que estão sob o seu cuidado como elemento relevante para 

que se possa vislumbrar projeto de inserção no mercado formal.  Outros elementos como 

dificuldade de deslocamento e distância, a baixa remuneração, também comparecem como 

justificativa para não adesão às poucas propostas de colocação formal. 

Podemos identificar a partir da análise dos depoimentos o quanto a história de experiências 

pontuais e/ou precárias de trabalho associada à formação incipiente e falta de preparação 

para o mercado de trabalho, mobilizam, especialmente as mulheres, para a busca de cursos 

de capacitação profissional.  

Mulheres relatam no cotidiano da formação, o abandono do trabalho ou da educação com a 

chegada da maternidade, a necessidade de cuidados aos familiares, a violência que não 

permite ida ao trabalho ou a escola. E as próprias condições, onde deixar os filhos com a 

significativa ausência de vaga á educação infantil, são relatos cotidianos nas inscrições e no 

decorrer dos cursos, mulheres que resistem e enfrentam preconceitos cotidianamente, que 
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estão em buscas de melhores condições de vida, uma profissão, isso é o que mais 

observamos nos relatos: “vou fazer alguma coisa para mim”. Evidenciamos no cotidiano do 

trabalho o quanto é um marco para muitas mulheres ter um espaço de aprendizagem, estar 

em grupo de outra forma, como protagonista das suas vontades e escolhas.  

A partir dessa aproximação, entendemos ser importante aprofundar a compreensão 

daqueles que conseguiram construir alternativa de trabalho e renda, identificando os 

elementos que configuram o conjunto dos significados das oportunidades de formação.  

No horizonte das lutas imediatas, aponta-se como desafio a importância do estabelecimento 

de parceria com as políticas públicas e sociais – trabalho, educação, saúde e assistência, 

além da configuração de espaços de discussão coletiva sobre a vida cotidiana, as condições 

objetivas do mundo do trabalho, as possibilidades de formação e apoio para o 

estabelecimento de objetivos e planos de trabalho. 
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