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RESUMO

Apresentação dos resultados da pesquisa: “Formação e Qualificação Profissional em
Espaços Alternativos: desafios do pedagogo nos espaços fora da escola. Nas
análises, partiu-se do pressuposto de que o último quartel do século XX e o primeiro
do século XXI passaram por profundas transformações, jamais vistas, nas diferentes
fases de desenvolvimento do processo produtivo e nas relações sociais de
produção. Essas profundas transformações impuseram diferentes desafios em todos
os setores sociais e determinaram uma flexibilidade no mundo do trabalho, assim
como redefiniram novos conteúdos do trabalho e novo significado para a
qualificação profissional. As exigências e os novos contornos (perfis) que assumem
hoje as qualificações profissionais constituem-se um desafio, não só para a escola,
mas também para a empresa, que acredita que o conhecimento fará o grande
diferencial no mercado competitivo. Nesse contexto, as organizações, em todas as
esferas da sociedade, estão investindo cada vez mais na qualificação de seus
trabalhadores. É a partir desse reconhecimento que este estudo acredita na
ampliação de espaços de atuação do pedagogo, tanto nas esferas públicas como
nas privadas. Para apreender esses espaços, optou-se por esta pesquisa que se
desenvolveu através da pesquisa bibliográfica e de campo. Concluiu-se que os
programas de formação e qualificação profissional que se dão nas esferas públicas
e privadas é mais um espaço de atuação do pedagogo, uma alternativa viável em
tempos de desemprego estrutural. Para ter acesso a esses tipos de programas de
formação, é necessário um perfil profissional baseado em competências técnicas e
comportamentais.
Palavras-Chave: Reestruturação do mundo do trabalho. Formação/qualificação
profissional. Pedagogo. Competência.

RÉSUMEN
Presentación de los resultados de la investigación: “Formación y
Calificación Profesional en Espacios Alternativos: desafíos del pedagogo en los
espacios externos de la escuela. En los análisis, se partió del supuesto de que el
último cuartel del siglo XX y el primero del siglo XXI pasaron por profundas
transformaciones, jamás vistas en las distintas fases de desarrollo del proceso
productivo y en las relaciones sociales de producción. Esas profundas
transformaciones han impuesto distintos desafíos en todos los sectores sociales
y han determinado una flexibilidad en el mercado laboral, así también han creado
nuevas alternativas laborales y nuevo significado para la calificación profesional.
Las exigencias y los nuevos perfiles que asumen hoy las calificaciones
profesionales se constituyen en un desafío, no solo para la escuela sino también
para la empresa que cree que el conocimiento hará el gran diferencial en el
mercado competitivo. En ese contexto las organizaciones en todas las esferas de
la sociedad, están invistiendo cada vez más en la calificación de sus
trabajadores. Es a partir de ese reconocimiento que este estudio cree en la
ampliación de espacios de actuación del pedagogo, tanto en las esferas públicas
como en las privadas. Para identificar esos espacios, se optó por esta
investigación que se desarrolló a través de la investigación bibliográfica y de
campo. Se ha llegado a la conclusión que los programas de formación y
calificación profesional, que se dan en las esferas públicas y privadas, son más
un espacio de actuación del pedagogo, una alternativa viable en tiempos de
desempleo estructural. Para tener acceso a esos tipos de programas de
formación, es necesario un perfil profesional basado en competencias técnicas e
comportamentais.
Palabra-clave: Reestructuración del mundo laboral. Formación/Calificación
profesional. Pedagogo. Competencia.
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