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A educação é a arma mais poderosa que
você pode usar para mudar o mundo.
Nelson Mandela

RESUMO
O conhecimento e o domínio das tecnologias se tornaram essenciais para ingressar
e se manter no mercado de trabalho. Vivemos permeados por expectativas e
incertezas quanto ao futuro e, profissionais que atendam necessidades e anseios
minimamente procurados por empresas, são imprescindíveis. Uma parcela da
sociedade não tem condições de frequentar cursos que não sejam gratuitos para
aprimorar ou até mesmo adquirir conhecimentos. Para ajudar a preencher esta
lacuna, surgem os projetos sociais, com iniciativas que oferecem uma possibilidade
de progresso socioeconômico, através do desenvolvimento das competências
requeridas no século XXI, em conjunto com as instituições educacionais. Estes
projetos são capazes de aquecer a economia e formar mão de obra qualificada, que
é um hiato atualmente encontrado na cidade de Franca/SP – a ausência de mão de
obra qualificada e tecnológica. Então, com esta visão de anseio de melhoria das
condições atualmente apresentadas pela cidade, surge o Projeto Franca Digital, que
é um projeto social com foco em educação, que pode mudar a perspectiva de vida
do participante (seja educador ou aluno), de suas famílias e até mesmo de uma
região inteira. O presente trabalho busca responder ao problema de pesquisa: Os
projetos sociais com foco educacional conseguem atingir as expectativas e
perspectivas socioeconômicas dos seus participantes? O Projeto Franca Digital
atendeu as expectativas de seus participantes? O objetivo deste trabalho é
identificar e analisar as expectativas e perspectivas socioeconômicos dos
estudantes do projeto Franca Digital na cidade de Franca/SP. Desta forma, a
pesquisa mostra-se relevante, pois, motiva-se em melhor entender como os projetos
sociais podem contribuir com o desenvolvimento local e regional onde atuam, e,
mais especificamente, entender os motivos e razões pelos quais os participantes
dedicam e investem parte de suas vidas a estes projetos. Esta pesquisa tem caráter
quanti-qualitativa, de natureza individual, descritiva e bibliográfica, com estudo de
caso acerca do projeto Franca Digital que está sendo implementado na cidade.
Palavras-chave: Capital humano. Desenvolvimento.
Revolução tecnológica. Tecnologia.

Mão de obra qualificada.

ABSTRACT
Knowledge and mastery of technologies have become essential to enter and to
remain in the labor market. We live permeated by expectations and uncertainties
about the future, and professionals who meet the needs and concerns minimally
sought by companies are essential. A portion of society is unable to attend courses
that are not free to improve or even acquire knowledge. To help fill this gap, social
projects emerge, with initiatives that offer the possibility of socioeconomic
development, through the development of the required skills in the 21st century,
together with educational institutions. These projects are able to heat up the
economy and train skilled labor, which is a gap currently found in the city of
Franca/SP – the absence of skilled and technological labor. So, with this vision of
yearning to improve the conditions currently presented by the city, Franca Digital
Project arises, which is a social project focused on education, which can change the
perspective of life of the participant (whether teacher or student), of their families and
even an entire region. The present work seeks to answer the research problem: Are
social projects with an educational focus able to meet the socioeconomic
expectations and perspectives of their participants? Did the Franca Digital Project
meet the expectations of its participants? The objective of this work is to identify and
analyze the expectations and socioeconomic perspectives of the students of Franca
Digital project in the city of Franca/SP. Hence, the research is relevant because it is
motivated to better understand how social projects can contribute to the local and
regional development where they operate, and, more specifically, to understand the
motives and reasons why participants dedicate and invest part of their lives to these
projects. This research has a quantitative and qualitative character, individual,
descriptive and bibliographical, with a case study about Franca Digital project that is
being implemented in the city.
Keywords: Development. Human capital. Skilled labor. Technological revolution.
Technology.
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1 INTRODUÇÃO
Estamos

em

constante

mudança

e

passando

por

evoluções

tecnológicas cada vez mais significativas e impactantes em nosso cotidiano. Ações
que garantam a igualdade de oportunidades e desenvolvimento dos cidadãos são
um objetivo e dever, não só do Estado, mas de toda a sociedade. Grandes são os
desafios, que exigem a modernização e qualificação tecnológica da força de
trabalho, capaz de contribuir, assim, para melhoria das oportunidades, condições de
trabalho, remuneração e qualidade de vida.
A

cidade

de

Franca/SP,

embora

apresente

excelência

e

representatividade em áreas como o basquete e cafés da região da Alta Mogiana,
potencial vocação para o Turismo, principalmente rural e religioso (FRANCA, 2020),
ainda não encontrou um ramo promissor que a leve à ascensão e prospecção no
cenário econômico.
Em busca pela diversificação de suas atividades econômicas, a cidade
tem experimentado o surgimento e a crescente de diferentes indústrias e abre-se
para o ramo da tecnologia, mostra-se promissora para abrigar Startups, empresas
de Investimentos e Data Center (COM4, 2017), e conta, atualmente, com um
Laboratório de Inovação e Tecnologia, o LuizaLabs (MAGAZINELUIZA, 2016), o
Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT, 2020) e a IMPERA, uma incubadora de
base tecnológica (FRANCA, 2020).
Apesar disso, parte-se do pressuposto de que Franca/SP é uma cidade
de baixa renda dentre outras cidades similares (IBGE, 2018), pelo fato de possuir,
em grande parte, atividades industriais manufatureiras e agrícolas, alta concentração
de empresas no setor comércio varejista, todos com baixo valor agregado. Outro
fator a se observar é sua localização geográfica; estar distante dos grandes centros
e não ser cortada por rodovias estaduais ou federais relevantes, pode ser impeditivo
para atrair a diversificação da atividade industrial ou econômica.
A escassez de capital e a baixa capacidade de geração de força de
trabalho baseada na economia digital também podem ser um problema que merece
atenção, pois neste cenário é possível que fique em desvantagem em relação a
outras cidades do mesmo porte.
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Para a cidade e região se desenvolverem, é preciso buscar atividades
econômicas que não dependam, necessariamente, de logística e localização
geográfica, pois a cidade está baseada em região afastada dos grandes centros
metropolitanos e sua matriz econômica ainda é dependente de indústrias
tradicionais e pouco intensivas em tecnologia.
Abre-se, neste ponto, espaço para que ambientes de inovação
assumam um papel na busca por soluções para este problema. Então, a prestação
de serviços tecnológicos surge como favorável alternativa. Empresas locais
demandam profissionais qualificados, mas procuram sanar suas necessidades em
outras regiões e localidades.
Porém, ainda é necessário que haja um ambiente que gere um
ecossistema de inovação, que contribui para uma maior coesão entre os agentes, a
criação de redes entre eles e um propósito comum. Acredita-se que se a cidade de
Franca/SP não se encontrar dentro do momento digital tecnológico vivido
mundialmente, há probabilidade que sucumba e não tenha forças e possibilidades
de se reerguer no médio e longo prazo.
Este novo ritmo imposto às empresas e indústrias, ditado pela nova era
tecnológica, demanda novas habilidades, qualificação e coloca o mercado de
profissionais tecnologicamente qualificados em destaque.
Um abismo se apresenta neste momento: o que é requerido de
habilidades e conhecimento, no século XXI, e o que é oferecido pelo sistema
educacional. Esta situação contribui para o crescimento de intervenções da
sociedade sob a forma de projetos. Neste ponto, projetos sociais podem atuar para
cobrir lacunas deixadas pelo poder público, com a possibilidade de desenvolver e
aprimorar essas competências atualmente requeridas pela sociedade e pelo
mercado de trabalho, sem deixar de lado o ser humano que ali existe.
Stephanou; Müller e Carvalho (2003) definem os projetos sociais como
um desejo de mudar uma situação e serve de ponte entre o desejo e a realidade, em
que se empregam esforços em torno de uma problemática e procura contribuir para
que o desejo se torne realidade e mude o cenário.
Os projetos sociais surgem como alternativa para o enfrentamento dos
problemas, então, iniciativas que almejam uma educação qualificada, integradora do
ensino médio com a tecnologia, podem ser um preparatório para prover o cidadão
com capacidades para produzir, mas, também, com autonomia diante das diferentes

20

dimensões da realidade. Para a melhoria da qualificação do capital humano
oferecido atualmente e para a adequação às habilidades demandadas por
organizações sediadas na cidade de Franca/SP e região, é necessária a
implementação de projetos que atendam tal anseio.
A revolução tecnológica vem para potencializar as pessoas, abrir
portas e oportunidades. Transformar a cidade por meio de iniciativas que visam a
formação digital e tecnológica de jovens e a preparação de professores para lidar
com este novo público, é uma alternativa.
Então, discute-se sobre a necessidade de se constituir um sistema
regional de inovação, no qual as instituições de ensino podem ser consideradas
estratégicas para o desenvolvimento, com a transformação da sociedade por meio
da educação para qualificar o capital humano e se tornar instrumento de promoção
das capacitações tecnológicas. Sen (2000) defende amplamente que somente
através de oportunidades haverá a diminuição das desigualdades e ressalta a
importância da criação de iniciativas sociais para tal.
Menezes-Filho (2019) corrobora com o reforço da ideia de que a
educação tem papel primordial no processo tecnológico e no crescimento
econômico. A educação proporciona o aumento da produtividade das pessoas e
empresas, consequentemente, as empresas conseguem investir mais e inovar e,
deste modo, possibilitar o crescimento do país no longo prazo, ao mesmo tempo que
favorece a justiça social. Assim, pessoas com nível educacional maior conseguem
maiores salários, além de se inserir no mercado de trabalho formal com mais
oportunidades, o que possibilita reduzir a desigualdade de renda e diminuição da
pobreza.
Entretanto, existem lacunas que o setor público, sozinho, não
consegue transpor. Parcerias com o setor privado ou projetos sociais são uma forma
de diminuir as distâncias impostas por esta impossibilidade.
Com o propósito de cobrir uma destas lacunas, empresas, instituições
de ensino, sociedade civil e o terceiro setor organizaram-se por meio de iniciativas e
expectativas na direção de inserir a cidade no contexto digital e criaram o Projeto
Franca Digital. Através de ações empreendidas pela convergência da era digital com
a educação, não só voltados para a tecnologia, mas, também, para o pensamento
inovador e empreendedor, buscam dar oportunidade para crianças e jovens
carentes, além de novas metodologias para que o professor instigue o aluno a ser o
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protagonista de sua própria aprendizagem, com a missão de serem agentes de
transformação junto às escolas. O projeto ainda auxilia na atualização e adequação
da matriz curricular de cursos de tecnologia do ensino superior, para o atualmente
empregado pelo mercado.
O Franca Digital é um projeto com cunho social do Magazine Luiza,
com foco em educação, realizado através de iniciativas implementadas nos Ensinos
Fundamental e Médio de escolas públicas estaduais, em parceria com a Secretaria
Estadual de Educação da região de Franca/SP e a ONG Franca Viva e, no Ensino
Superior, em parceria com o Uni-FACEF.
As ações do projeto visam selecionar jovens de escolas públicas,
proporcionar

cursos

para

qualificá-los

e,

ainda,

dar

oportunidade

de

empregabilidade, através da liberdade como forma de desenvolvimento. Conforme
apresentado por Sen (2000), quando se dá oportunidades a pessoas menos
favorecidas de participar da sociedade da mesma forma que alguns privilegiados,
isso está relacionado à liberdade, que pode promover, assim, o desenvolvimento.
Já para Grzibowski et al. (2019), ensinar na rede pública, com o
emprego de tecnologias que objetivam preparar o estudante para as constantes
evoluções da vida e do mercado de trabalho, é uma forma de democratizar, garantir
a igualdade de direitos e equidade com o oferecimento de acesso e oportunidade às
pessoas que não conseguiriam pagar por formação semelhante.
Outra forma de oportunizar, é oferecer um ensino de qualidade e que
incentive os estudantes a pensarem de forma diferente do tradicional, que
desenvolva

novas

habilidades

para

a

vida,

as

chamadas

habilidades

socioemocionais, como criatividade, pensamento crítico, autonomia e colaboração,
além de atitudes e valores. Então, também qualificar os professores é primordial,
pois não se pode ter melhores resultados ensinando da mesma maneira. Com a
melhora da educação, pode haver avanço no processo de transformação
tecnológica, aumento da produtividade, conhecimento e qualificação do capital
humano. Estas impressões estão relacionadas com as definições de Furtado (1992)
sobre o desenvolvimento.
O projeto será apresentado na íntegra na seção 4 desta pesquisa.
Desse modo, a pesquisa visa discutir sobre como os projetos sociais
podem melhor atender e entender as necessidades e perspectivas socioeconômicas
de

seus

participantes.

Os

pesquisadores

da

área

interdisciplinar

em
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desenvolvimento regional, dada a escassez de trabalhos relacionados na literatura,
motivam-se em compreender melhor como os projetos sociais podem contribuir para
o desenvolvimento local e regional onde atuam, e, mais especificamente, conhecer
os motivos e razões pelas quais os participantes dedicam e investem parte de suas
vidas a estes projetos.
Portanto, buscam-se meios para responder ao questionamento que
centra este estudo: Os projetos sociais com foco educacional conseguem atingir as
expectativas e perspectivas socioeconômicas dos seus participantes? O Projeto
Franca Digital atendeu as expectativas de seus participantes?
Este trabalho é uma pesquisa desenvolvida para a conclusão da
dissertação de mestrado em Desenvolvimento Regional e tem como pretensão
apresentar como o Projeto Franca Digital, um projeto social com foco educacional,
como foi constituído e implementado até o momento.
O objetivo deste trabalho é identificar e analisar as expectativas e
perspectivas socioeconômicas dos estudantes do projeto Franca Digital na cidade
de Franca/SP.
São objetivos específicos desta pesquisa:
• Levantar o perfil socioeconômico dos estudantes
• Apresentar as ações do projeto Franca Digital
• Discutir projetos sociais relacionados ao projeto Franca Digital
• Identificar quais dimensões podem ser exploradas para melhor
entender as expectativas dos estudantes.
Por se tratar de uma pesquisa de campo, o seu resultado poderá
auxiliar na obtenção de subsídios para parcerias público-privadas, com a finalidade
de incentivar a implantação de programas que beneficiem, não somente as pessoas,
mas a comunidade como um todo, em que o macro ambiente local se torna inovador
e empreendedor, além de retratar a percepção dos estudantes e professores quando
decidem participar de um projeto social.
O projeto encontra-se centrado na linha de pesquisa “Dinâmicas
territoriais e desenvolvimento regional”, pois abrange a contribuição da tecnologia,
sobretudo na oportunidade de aprimorar o conhecimento e qualificar a mão de obra
disponível nos diversos setores produtivos locais e Clusters para o desenvolvimento.
Desta forma, a pesquisa se justifica, pois, os agentes responsáveis pela criação e

23

pelo desenvolvimento de projetos sociais podem melhor atender e entender as
necessidades e perspectivas socioeconômicas dos participantes.
A pesquisa iniciou-se de forma descritiva e pela revisão bibliográfica
acerca de conceitos relacionados ao desenvolvimento, com abordagem dos setores
social e humano, com vistas para a educação e capacitação do capital humano
como um dos meios para que haja o desenvolvimento, e a relevância de se
aprimorar ou promover as competências requeridas na atualidade. Ainda neste tipo
de pesquisa, discutem-se as iniciativas de ações, projetos e casos de sucesso
implementados, focados no processo educacional e relacionados ao Projeto Franca
Digital, bem como a relevância da inclusão e transformação digital na formação de
profissionais, para a crescente demanda de qualificação exigida pelo mercado.
Na sequência, é apresentado um Estudo de Caso, de acordo com Yin
(2015), acerca do Projeto Franca Digital implementado na cidade de Franca/SP.
Para tanto, realizou-se pesquisa de campo e coleta de dados primários com análise
quanti-qualitativa, de natureza individual, através de questionário auto aplicado,
conforme Gil (1999), com o qual se pretende identificar as expectativas e
perspectivas socioeconômicas dos participantes do projeto Franca Digital. O
universo da pesquisa é constituído por estudantes que participam do Projeto Franca
Digital: 37 alunos do ensino médio de escolas públicas, que integraram o curso de
Iniciação a Aprendizagem Computacional e 43 professores de quatro escolas
públicas, que cursam a Especialização em Metodologias Ativas para o ensino. A
análise de dados foi feita com as respostas obtidas através dos questionários, com
conteúdo tratado de forma quanti-qualitativa, com base em Minayo e Sanches
(1993), pois através da pesquisa quantitativa, pôde-se verificar de forma qualitativa
as causas do projeto ter atendido mais ou menos as expectativas dos participantes.
O estudo está estruturado em sete partes: após a introdução, é
necessária uma estruturação teórica. Então, no Capítulo 2 apesentam-se discussões
que permeiam o desenvolvimento, as características do regional/local, com vistas
para a educação, qualificação do capital humano e para revolução tecnológica que
vem

fomentar

estas

necessidades,

com

reflexos

diretos

em

mudanças

socioeconômicas e na qualidade de vida da população. Pela perspectiva de Celso
Furtado, observar-se-á o lado social e humano do desenvolvimento, com a
consideração da importância da qualificação por meio da educação e as
competências requeridas, além de Amartya Sen, que complementa com uma
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proposta contemporânea, voltada para a noção de liberdade como potencializador
das capacidades, para desenvolver o indivíduo enquanto pessoa e sociedade.
Menezes-Filho e outros autores, entram na discussão para corroborar a necessidade
de o indivíduo se qualificar pela educação para ter mais oportunidade, melhora da
qualidade de vida e remuneração. Ainda são abordados o desenvolvimento
tecnológico, a importância do sistema educacional e o desenvolvimento do capital
humano no processo. Como embasamento para a fundamentação teórica, buscouse Seymour Papert e Jeannette Wing, entre outros pesquisadores e instituições que
vislumbram

o

ensino

do

pensamento

computacional

como

forma

de

desenvolvimento das habilidades requeridas no século XXI.
No Capítulo 3 abordam-se impressões sobre os projetos sociais, com
Armani, Stephanou, Müller, Carvalho, Ramos e Instituto Ayrton Senna, dentre
outros, que exploram visões a respeito do papel e importância de empresas e
instituições em apoiar e incentivar esses projetos, juntamente com alguns exemplos
existentes no Brasil e no exterior, voltados para a tecnologia que transforma através
da educação.
O Capítulo 4 descreve minuciosamente o Projeto Franca Digital, como
foi pensado e organizado, suas características, composição e competências que o
projeto busca aprimorar ou desenvolver nos participantes e que gera impacto
também em seu entorno.
O Capítulo 5 descreve os procedimentos metodológicos, com a
definição do tipo de pesquisa, métodos utilizados, formas de análise e etapas que
foram seguidas para execução do trabalho.
Já o Capítulo 6, apresenta os resultados da pesquisa e a discussão em
torno dos resultados obtidos com a pesquisa de campo e, finalmente, o Capítulo 7
apresenta a conclusão e considerações finais, como um norte para futuras
pesquisas. Na sequência, as referências bibliográficas utilizadas, seguida dos
apêndices e anexo.
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2 DESENVOLVIMENTO
Ao longo dos anos, o termo desenvolvimento sofreu diversas
interpretações e conceituações, que sobrepuja somente o âmbito econômico. A
seguir, serão abordadas visões sobre o desenvolvimento, que perpassa pelo social e
humano, com vistas para a importância da educação e qualificação do capital
humano para o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos. Mostrar-se-á um
pouco do que o mundo digital oportuniza e requer dos profissionais, além da
relevância de projetos sociais para a alavancagem de iniciativas e fomento de
ecossistema inovador, em âmbito regional/local.

2.1 DESENVOLVIMENTO E CRESCIMENTO ECONÔMICO

Neste capítulo, serão apresentadas algumas concepções que norteiam
discussões acerca do termo desenvolvimento. Ao longo dos anos, o termo
desenvolvimento sofreu diversas interpretações e conceituações. Pesquisadores
inserem maneiras de pensa-lo, que transcende o âmbito econômico de acumulação
de riqueza e crescimento. Existem características e teorias que influenciaram e, ainda,
influenciam a construção da noção de desenvolvimento de maneira marcante, porém
percebe-se que o conceito está relacionado com uma diversidade de perspectivas,
pode assumir diferentes enfoques

e mostra-se um processo contínuo de

questionamento e embate entre essas perspectivas.
Conforme Furtado (1980, p. 26), “a reflexão sobre o desenvolvimento, ao
conduzir a uma progressiva aproximação da teoria da acumulação com a teoria da
estratificação social e com a teoria do poder, constitui-se em ponto de convergência
das distintas ciências sociais”. Porém, seu significado real depende do contexto no
qual se aplica a palavra.
Cunha (1980, p. 15) explica o conceito através da analogia com um ser
vivo (qualquer tipo: animal ou vegetal, já nascido ou embrião), que durante sua vida
passa por diversas fases, que promovem mudanças ou transformações contínuas e
irreversíveis e que são necessárias para “passar de uma fase à outra”.
Estes estudos demonstram que o conceito de desenvolvimento teve
origem na linguagem biológica e é empregado como processo de evolução dos
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seres vivos para o alcance de suas potencialidades genéticas. A estas
transformações que um organismo sofre, dá-se o nome de desenvolvimento:
Com Darwin, a palavra desenvolvimento passou a ter uma concepção de
transformação, vista como um movimento na direção da forma mais
apropriada: um organismo se desenvolve à medida que progride em direção
à sua maturidade biológica. A transferência da biologia para a vida em
sociedade ocorreu nas últimas décadas do século XVII e tomou corpo com o
darwinismo social. Com ela, verificou-se que o progresso, a expansão e o
crescimento não eram virtualidades intrínsecas, inerentes a todas as
sociedades humanas, mas sim propriedades específicas de algumas
sociedades ocidentais. Essas sociedades obtiveram o status de
desenvolvidas, o que faz entender que elas eram capazes de produzir os
seus próprios movimentos para o alcance do seu bem-estar (SANTOS et al.,
2012, p. 46).

Com tal característica, o desenvolvimento adquiriu um significado
dinâmico, que busca, através de implantação de ações para processo de mudança,
a evolução da sociedade para uma fase superior, melhorada. Trazer o
desenvolvimento para o contexto da sociedade, “pode ser bastante útil ao estudo
das transformações (...)” (CUNHA, 1980, p. 15) e, então, possibilitar a investigação
do papel que as diversas dimensões sociais têm no processo de desenvolvimento.
Enquanto um ideal a ser seguido, o desenvolvimento passou a ser
reconhecido no pós Segunda Guerra Mundial, não como um produto fim deste
acontecimento, mas “como uma noção, que apesar de ter ganhado maior destaque
na agenda internacional no pós-guerra, é fruto de um processo de evolução histórica
de ideais e instituições que se desenvolveram ao longo de vários séculos (...)”
(CONCEITO... 2010, p. 49). Neste contexto, o desenvolvimento chega de maneira
marcante no pensamento político/social, o que possibilitou a eclosão do discurso do
desenvolvimento em escala global.
Discussões e políticas em prol do desenvolvimento das nações já
estavam presentes nas décadas anteriores à Segunda Guerra Mundial, porém com
enfoques diferentes. Após a Segunda Guerra Mundial, os países procuraram
acelerar o crescimento econômico, aumentar a renda e diminuir a pobreza por meio
de medidas de industrialização compulsória (NIEDERLE; RADOMSKY, 2016).
Há diversas variações acerca do conceito, que isoladamente não
reflete suficiente abrangência em todos os campos que se relaciona e devem ser
consideradas para melhor ilustrar os campos possíveis da evolução do ser humano
e da sociedade. Pode-se analisar o desenvolvimento como um discurso situado em
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espaço e tempo específicos, com capacidade de gerar diversos pensamentos e
ações políticas que permitiram a criação de conceitos, teorias e práticas ao longo da
história. Entre os diversos autores, não há uma definição universalmente aceita do
conceito de desenvolvimento.
No final da década de 1960, Bresser Pereira (1970, p. 21) escrevia
sobre o “processo social global do desenvolvimento, (...) em que as estruturas
econômicas, políticas e sociais de um país sofrem contínuas e profundas
transformações”. Então, não faz sentido falar em desenvolvimento com somente um
viés:
o desenvolvimento é um processo de transformação econômica, política e
social, através da qual o crescimento do padrão de vida da população tende
a tornar-se automático e autônomo (...) Se o desenvolvimento econômico
não trouxer consigo modificações de caráter social e político; se o
desenvolvimento social e político não for a um tempo o resultado e causa de
transformações econômicas será porquê de fato não tivemos
desenvolvimento. As modificações verificadas em um desses setores terão
sido tão superficiais, tão epidérmicas, que não deixam traços. Um sistema
social é constituído de relações tanto econômicas como sociais e políticas
(BRESSER PEREIRA, 1970, p. 21).

O olhar sistêmico do conceito desenvolvimento abre diversas portas
importantes para as transformações e possibilidades para ações em múltiplas áreas.
Para Borba (2000, apud MARTINELLI; JOYAL, 2004), desenvolvimento
é um processo que envolve o aperfeiçoamento de um conjunto de valores, os quais
são condições e/ou situações desejáveis para a sociedade.
Niederle e Radomsky (2016) abordam o conceito de desenvolvimento
através da concepção de Rostow, o qual vincula o crescimento econômico à
industrialização que, como consequência, gera a modernização. Nesse sentido, esta
perspectiva vai de encontro com outros autores clássicos como Ragnar Nurse e
Gunnar

Myrdal,

que

construíram,

no

mesmo

período,

teorias

sobre

o

subdesenvolvimento nitidamente marcadas pelas lentes políticas dos países
capitalistas centrais.
Portanto, como o desenvolvimento é um processo de transformação
global, conforme definido por Bresser Pereira (1970), deve-se analisá-lo de forma
sistêmica, como um processo. Nenhum campo disciplinar, isoladamente, conseguirá
explicar minimamente o complexo processo do desenvolvimento.

28

Logo, ora faz-se necessário foco maior no aspecto econômico, outrora
na questão tecnológica, social até mesmo humana, ou ainda, o lado cultural ou
qualquer outro aspecto que possa ser considerado sob a perspectiva do
desenvolvimento. Por isso, reflete como um processo da sociedade como um todo,
por múltiplas e diferentes dimensões e não somente no viés da dimensão econômica
(MARTINELLI; JOYAL, 2004).
Embora

teorias

e

conceitos

sobre

desenvolvimento

sejam

tradicionalmente estruturados dentro do pensamento econômico e grande parte
apresentarem o Estado como importante impulsionador do processo, a articulação
interdisciplinar com caráter multidimensional é importante para a criação de políticas.
Então, como o desenvolvimento é um termo multidimensional e interdisciplinar, não
se deve vislumbrá-lo somente com olhos para a economia, voltado apenas para os
indicadores de renda, Produto Interno Bruto (PIB), lucro e industrialização (SANTOS
et al., 2012).
Nos próximos capítulos, serão abordados conceitos voltados para o
desenvolvimento social e humano, não limitado à visão do lado econômico do
processo, mas com um caminho ligado ao capital humano e à educação e, como
pano de fundo, o desenvolvimento regional/local. Importante ressaltar que existem
outros conceitos sobre o tema, de modo que coexistem vários paradigmas de
desenvolvimento, apesar disso, nenhum deles pode ser visto de forma fragmentada,
“a não ser para fins de exposição didática” (BRESSER PEREIRA, 1970, p. 21), pois
estão presentes em diversas dimensões e se relacionam simultaneamente.

2.2 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
É sabido que existem outras medidas que expressam o caráter
multifacetas do termo desenvolvimento, que não somente o viés econômico e que
devem ser consideradas como indicador para avaliá-lo. Indicadores estes que
contemplem melhorias na qualidade de vida da população e não somente itens
quantitativos, isto é, também levem em conta aspectos representativos do
qualitativo. O foco deste capítulo é dar noção do conceito de desenvolvimento e
algumas consequências que este representa na estrutura social e humana, porém
sem a pretensão de dar conta exaustivamente da ampla referência de autores que
avançam relevantes perspectivas para o debate desse tema.
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No contexto histórico, o desenvolvimento ganha relevância nos debates
em relação à necessidade de se colocar, na agenda política e pública, esforços por
encontrar uma forma de desenvolvimento que não reflita somente o crescimento
econômico e seja eficiente para explicar a mudança social:
Tal abordagem apresenta, de imediato, várias implicações. Em primeiro
lugar, exige a superação da dicotomia entre desenvolvimento econômico e
desenvolvimento social; em consequência, a busca de uma nova articulação
entre políticas econômicas e políticas sociais que visem à efetiva
redistribuição de renda, forjando-se, assim, modelo de desenvolvimento
capaz de promover maior justiça social (LAMPREIA, 1995, p. 17).

O conceito de desenvolvimento explicado por diversos economistas
contempla a riqueza de uma nação associado à evolução do sistema de produção,
acumulação e progresso técnico que estão restritos ao pensamento da Economia.
No entanto, “esforços para explicar o subdesenvolvimento e consequentemente a
pobreza, deram origem às teorias de desenvolvimento e, neste caso, o conceito de
desenvolvimento está relacionado com o grau em que são satisfeitas as
necessidades

humanas,

ampliando

a

discussão

com

outros

campos

de

conhecimento” (SANTOS et al., 2012, p. 53).
O desenvolvimento econômico vivido pela industrialização no século
XX trazia consigo a impossibilidade de resolver certas questões, como o
subdesenvolvimento e, como consequência, desigualdade social, pobreza e a
crescente miséria. Além do que, no Brasil, a industrialização concebeu uma
estrutura produtiva pouco diversificada e pouco heterogênea, que acentua ainda
mais o subdesenvolvimento e a dependência. Furtado (1968, p. 154) chega a
conclusões de que “o subdesenvolvimento é (...) um processo histórico autônomo”
que não constitui em si uma etapa necessária para se alcançar “grau superior de
desenvolvimento” e não faz parte de um “processo de formação das economias
capitalistas”. A visão de subdesenvolvimento para o autor está ligada à falha de um
processo cultural, o qual chamou de “capitalismo bastardo”, como resultado da
ineficiência produtiva, que previa e exigia que algumas nações não saíssem deste
estágio dentro da economia mundial.
Existem diferentes correntes de pensamentos dos economistas para
explicar o subdesenvolvimento, porém um ponto de convergência é que, apesar do
crescimento, não houve igual distribuição dos recursos na sociedade, nem igualitária
oportunidade de profissionalização e de renda para todos:
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Precisava-se então esclarecer novos conceitos e abordagens que
analisassem privações, bem-estar, qualidade de vida e capacidades para
entender o que estava acontecendo em determinados contextos e como
estes poderiam ser melhorados.
Assim, na esteira de debates sociológicos em torno da capacidade de
“agência” humana, vários autores procuraram re-situar os indivíduos no
centro das novas abordagens do desenvolvimento. Os “atores sociais”
passaram a merecer a atenção que antes era dada prioritariamente ao
Estado ou ao Mercado, enquanto forças externas promotoras do
desenvolvimento (NIEDERLE; RADOMSKY, 2016, p. 50-51).

Furtado (1992) constata que a concentração de renda e o subemprego,
são tendências oriundas da industrialização. Apesar de alguns lugares ter havido o
aumento da produtividade de forma forte e prolongada, criou-se uma estrutura pouco
diversificada e pouco heterogênea que contribuiu para o aumento do dualismo
social, que acentuou ainda mais o subdesenvolvimento e sua dependência. O autor
conceitua o desenvolvimento econômico distinto do mero crescimento, sob uma
perspectiva do desenvolvimento social, que considera as condições da sociedade e
dá aos problemas sociais tanta atenção quantos aos aspectos econômicos.
Para Mora (1996), apud Vitte et al. (2002, p. 40), até meados da
década de 50, “o uso de indicadores como PIB e renda per capita era eficiente para
medir as tendências econômicas (...), mas não adequado para medir aspectos ou
variáveis sociais determinantes do bem-estar de uma dada sociedade”. Então, a
partir da década de 1960, o modelo tradicional de estudos sobre o desenvolvimento
ganhou nova abordagem: antes estava centrada exclusivamente no padrão de vida,
associado ao nível de consumo e passou para uma abordagem que enfatiza os
indicadores sociais, que leva também em consideração o bem-estar da população e
avalia indicadores como escolaridade, nutrição, emprego e saúde (VITTE et al.,
2002).
Isto posto, os aspectos sociais começaram a ser incorporados aos
econômicos. O desenvolvimento social é dependente direto do desenvolvimento
econômico e a relação entre os dois não ocorre de maneira linear: o social não se
subordina ao econômico, mas ambos devem estar estreitamente articulados entre si.
Não obstante, acredita-se que sem acesso aos benefícios do
desenvolvimento econômico, não há a menor possibilidade de pensar em quaisquer
avanços sociais:
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Tratar o tema desenvolvimento social requer, antes de mais nada, enfrentar
a questão das iniquidades sociais de toda ordem - gênero, raça, renda,
emprego, acesso universal a bens de consumo coletivo, dentre outros - que
marcam nossa sociedade, sem restringi-las à dimensão única da pobreza
(LAMPREIA, 1995, p. 17).

Então, o desenvolvimento passou a ser entendido como um processo
de transformação social, com o objetivo de igualar as oportunidades, tanto social
quanto políticas e econômicas. O desenvolvimento deve dizer respeito às pessoas e
a seu bem-estar, ou seja, as medidas e iniciativas devem incluir ou incrementar o
“fluxo de bens e serviços para que mudanças sociais positivas” (VITTE et al., 2002,
p. 41) ocorram e, estas, devem incluir o indivíduo e como satisfazer suas
necessidades mais básicas nas discussões.
Furtado (1999, p. 20) descreve que “[...] o desenvolvimento econômico
e sua mola principal, a industrialização, eram condição necessária para resolver
grandes problemas da sociedade brasileira: a pobreza, a concentração da renda, a
desigualdade regionais”. Pode-se afirmar que a construção do conceito por Furtado
(1999) sobre o desenvolvimento social, está pautada em defender uma profunda
transformação na sociedade, o que inclui mudanças ao nível das estruturas.
Portanto, para enfrentar eficazmente a questão da desigualdade social e de
oportunidades,

deve-se

unir

a

tradicional

oposição

entre desenvolvimento

econômico e desenvolvimento social, ao mesmo tempo que se busca a articulação
entre ambos.
Para que haja a superação da pobreza, Lampreia (1995, p. 19) explica
que deve primar-se pela “construção de um novo modelo de desenvolvimento
sustentado, que priorize o crescimento econômico com equidade social e no qual as
políticas econômicas assumam também a dimensão de políticas sociais”, mesmo
que vislumbradas em um horizonte de médio e longo prazos.
A noção de desenvolvimento é multidimensional e a economia não
pode ser apenas observada sob pensamentos de eficiência e eficácia, mas também
pela perspectiva de justiça e de moralidade. Para Sen (2000, p. 29) o conceito de
desenvolvimento está ligado à visão de liberdade: “um número imenso de pessoas
em todo mundo é vítima de várias formas de privação de liberdade”. Em sua visão,
liberdade está diretamente relacionada à garantia dos direitos sociais básicos, como
alimentação, emprego, segurança, saúde e educação, mas também às liberdades
associadas com a participação social e política, a proibição da censura, liberdade de
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escolha, entre outras, ou seja, também às oportunidades ofertadas à população de
fazer escolhas e exercer sua cidadania, com direitos e liberdades democráticas.
Menezes-Filho (2019), também acredita que não há desenvolvimento
social sem que haja igualdade e oportunidades. Há necessidade de que a
distribuição de oportunidades seja igualitária, sem levar em consideração o
resultado, pois isso depende do desempenho e esforço individual, de acordo com
diversos fatores.
Já Sachs (2002) apud Santos (2015) completa o conceito com a
indicação de que o desenvolvimento social para ser abrangente deve oferecer
oportunidade de trabalho decente e inclusivo, que contribui para a diminuição do
abismo das distâncias sociais que separam as diferentes camadas da sociedade.
Nesta era que vivemos, explicitada pelo avanço científico, tecnológico e
aumento das riquezas, apenas o crescimento econômico não basta para responder
questões sobre as extremas desigualdades sociais.
Sen (2000, p. 28) desenvolveu em seus trabalhos, uma perspectiva de
desenvolvimento que supera a equivalência crescimento/desenvolvimento, o qual diz
que uma “concepção adequada de desenvolvimento deve ir muito além da
acumulação de riqueza e do crescimento do Produto Nacional Bruto e de outras
variáveis relacionadas à renda. Sem desconsiderar a importância do crescimento
econômico, precisamos enxergar muito além dele.”
Com isso, o autor relativiza que os indicadores econômicos requerem
análise e exames minuciosos para plena compreensão do desenvolvimento, e que
se deve buscar os caminhos como fins e meios ao desenvolvimento, não somente
os aspectos quantitativos de renda. A vida das pessoas deve ser incorporada como
a finalidade última e, a produção e a prosperidade, como meros meios para atingi-la:
(...) o crescimento econômico não pode sensatamente ser considerado um
fim em si mesmo. O desenvolvimento tem de estar relacionado, sobretudo
com a melhora da vida que levamos e das liberdades que desfrutamos.
Expandir as liberdades que temos razão para valorizar não só torna nossa
vida mais rica e mais desimpedida, mas também permite que sejamos seres
sociais mais completos, pondo em prática nossas volições, interagindo com
o mundo em que vivemos e influenciando esse mundo (SEN, 2000, p. 29).

Por

conseguinte,

os

benefícios

do

crescimento

ampliam

as

capacidades humanas e geram o conjunto das coisas que as pessoas podem ser ou
fazer na vida através da ampliação das escolhas e das oportunidades. Com esta
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expansão de suas capacidades, as pessoas têm as condições necessárias para
fazer suas próprias escolhas e alcançar a vida que realmente desejam, com
condição de ultrapassar obstáculos preexistentes que condicionam ou restringem a
liberdade de escolha. “O desenvolvimento social, portanto, desenrola-se através de
uma gama complexa de ações e medidas que habilitam capacidades humanas
(individuais e coletivas) através da oferta de serviços e oportunidades sociais e
econômicas” (ANDRADE; ZIMMERMANN, 2008, p. 11).
Não há possibilidade de sustentar o desenvolvimento no longo prazo,
se não houver um modelo que promova o aperfeiçoamento e preparação das
capacidades individuais e coletivas, com a opção de fazer suas escolhas e por elas
responder.
Diante deste contexto, Sen (2000) afirma que a educação possui
importante relevância para o desenvolvimento, no papel de agente transformador
das capacidades, para o exercício da autonomia e da liberdade e o Estado deve
fortalecer e proteger políticas públicas para assegurar o direito à educação, o qual
está diretamente ligado ao desenvolvimento social e humano.
Para Ramos (2018, p. 40), o “desenvolvimento passa tanto por uma
Educação formal de qualidade – para aqueles que estão na escola – como pela
oferta de uma Educação não formal para aqueles que deixaram de sonhar com uma
vida próspera”.
A educação é a base do sucesso para o desenvolvimento social e
econômico. Não existe desenvolvimento sem melhora no processo produtivo e
organizacional, sem que produção e a renda média cresçam, sem que haja
inovação. Para que isso aconteça, o desenvolvimento através da educação,
formação profissional e capital humano ganham relevância:
o desenvolvimento econômico é um processo de transformação que implica
mudanças nos três níveis ou instâncias de uma sociedade: estrutural,
institucional ou cultural. É o aumento sustentado dos padrões de vida
possibilitado pelo aumento da produtividade de determinadas atividades
e/ou pela transferência da mão de obra dessas para outras atividades com
maior valor adicionado per capita porque envolvendo maior conhecimento
[...] Por outro lado, se, ao invés de medirmos a renda, medimos o
equivalente em termos de produto – o produto adicionado por habitante –
torna-se claro que o desenvolvimento econômico não é apenas o aumento
da produtividade dos trabalhadores produzindo os mesmos produtos, mas a
transferência de mão de obra da produção de bens e serviços com baixo
valor adicionado para bens e serviços com alto valor adicionado por
trabalhador (BRESSER PEREIRA, 2006, p. 9).
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Mann (1848) atribuiu à educação o papel de instrumento de
equalização de oportunidades:
Nada, por certo, salvo a educação universal, pode contrabalancear a
tendência de dominação do capital e à servilidade do trabalho. Se uma
classe possui toda a riqueza e toda a educação, enquanto o restante da
sociedade é ignorante e pobre, pouco importa o nome que dermos à relação
entre uns e outros: em verdade e de fato, os segundos serão os
dependentes servis e subjugados dos primeiros. Mas se a educação for
difundida por igual, atrairá elas, com a mais forte de todas as forças, posses
e bens, pois nunca aconteceu e nunca acontecerá que um corpo de homens
inteligentes e práticos venha a se conservar permanentemente pobre (...)
educação, portanto, mais do que qualquer outro instrumento de origem
humana, é a grande igualadora das condições entre os homens – o eixo de
equilíbrio da maquinaria social (...). Dá a cada homem a independência e os
meios de resistir ao egoísmo dos outros homens. Faz mais do que
desarmar os pobres de sua hostilidade para com os ricos: impede-os de ser
pobres (apud CUNHA, 1980, p. 44).

A educação é um fator inclusivo e transformador na vida das pessoas,
além de proporcionar o conhecimento básico para o exercício da independência,
propicia para que sejam protagonistas de sua vida econômica, intelectual, moral e
social. Através da educação também é possível abrir portas para uma melhor
tolerância e convivência em sociedade, pois aceitar diversidade humana e social,
não é um trabalho fácil, visto que, muitas vezes, as pessoas não se aceitam, nem
aceitam suas as próprias limitações, quanto mais as dos outros. No convívio com a
diversidade, aprende-se a ser melhor, mais humano, pois aceita-se o desafio de
respeitar e viver na diferença.
Uma das finalidades da educação e talvez a sua primordial, é o
processo de humanização do ser, conforme apresenta Freire (1969).

Ao se

compreender a correlação existente entre educação e trabalho na construção da
existência humana, será possível a formação de um homem não alienado, que
entende seu papel no mundo e que pode ser agente de transformação. Isto posto,
as dimensões do trabalho e educação podem (e devem) trabalhar conjuntamente
para auxiliar na compreensão de que somos seres em constante aprendizagem e
em constante mudança.
Sen (2000) enfatiza que não há desenvolvimento sem que o ser
humano seja o centro desse processo. Neste contexto, a educação e outros direitos
sociais (a saúde, saneamento, emprego, entre outros), são fundamentais para o
aproveitamento e a formação das capacidades humanas, através da geração de
instrumentos para o exercício da autonomia e da liberdade, amplamente defendida
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pelo autor e, desta maneira, afasta o indivíduo da absoluta pobreza, o que possibilita
sua dignidade e subsistência. Responsável por garantir políticas públicas, expansão
de serviços sociais e investimentos que assegurem os direitos sociais dos
indivíduos, o Estado, deve-se unir à sociedade a fim de se fortalecerem para
proteger essas capacidades, potencializadas por uma educação de qualidade:
A ligação entre investimento social e o fim da pobreza é muito forte.
Funciona direta e indiretamente. A forma direta que quero enfatizar é que,
quando se gera mais educação, mais saúde, isso em si é uma eliminação
da pobreza, pois pobreza não é apenas baixa renda, também é
analfabetismo, também é não ter tratamento médico quando necessário. E
ao dar isso, contribui-se diretamente para a eliminação da pobreza. Em
segundo lugar, com a expansão da educação e a maior empregabilidade de
pessoas com mais educação, alfabetizados, em vez de analfabetos,
segundo grau, em vez de primário, educação superior, em vez de segundo
grau, todos esses níveis, você pode aumentar a qualidade dos recursos
humanos envolvidos. Você está contribuindo não apenas com o
crescimento econômico, mas também com um sistema mais compartilhado
de crescimento econômico. Se as oportunidades econômicas forem mais
compartilhadas, os frutos do crescimento econômico também serão (SEN,
2001, p. 1).

Menezes-Filho (2019), reforça as impressões de Sen (2000) ao afirmar
que não adianta investir apenas em mais anos de educação, é necessário que se
imprima qualidade no ensino e a melhora do aprendizado.
Pode-se observar que as abordagens sobre o desenvolvimento social
estão por trás das propostas de desenvolvimento humano - “como frequentemente é
chamado o processo de expansão da educação, dos serviços de saúde e de outras
condições de vida humana” (SEN, 2000, p. 58). Ambas se mostram, então,
correlatas e complementares e fazem os mesmos esforços para vislumbrar saídas
de combate às desigualdades. Contudo, apesar de ser difícil de operá-las
separadamente, cada uma possui algumas singularidades no modo de composição
e enfrentamento de suas expectativas.
O desenvolvimento humano, que é um conceito base do Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) e do Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH),
publicados anualmente pelo PNUD, o qual considera três atores - longevidade,
educação e renda per capita.
As capacidades mais elementares para o desenvolvimento humano são: ter
uma vida longa e saudável, ser instruído, ter acesso aos recursos
necessários para um nível de vida digno e ser capaz de participar na vida
da comunidade. Sem estas, muitas outras escolhas simplesmente não
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estão disponíveis e muitas oportunidades na vida mantêm-se inacessíveis
(RDH, 2001, p. 9).

O desenvolvimento humano e social não ocorre de forma aleatória e
individualizada, mas sim, como um processo contínuo e inacabado. Quando não se
tem o mínimo para uma vida digna, há risco que algumas escolhas e necessidades
se tornem um árduo caminho a percorrer e, algumas vezes, inalcançável.
Conforme Ramos (2018, p. 72), a “Educação é a oportunidade
estruturante para desenvolver integralmente o potencial humano, transformando-o
em competências para a vida”. Porém, sozinha, não tem possibilidade de promover
todas as condições para o desenvolvimento humano, entretanto, sem ela não existe
desenvolvimento sustentável.
O apoio a uma educação pública universal, de alta qualidade, pode
fazer progredir o desenvolvimento humano e se mostra muito importante para tantas
áreas

do

desenvolvimento.

À

medida

que

as

pessoas

progridem

em

profissionalização e qualificação, sua qualidade de vida melhora e a economia
cresce. Na sociedade do conhecimento a educação é o diferencial: “em um mundo
de conhecimento intensivo, aqueles com mais capital humano adequado exige
recompensas mais elevadas. A brecha entre os que possuem e os que não
possuem capital humano continuará provavelmente a alargar-se” (DAVENPORT,
2001, p. 25).
Para Furtado (1992), o progresso tecnológico tende a substituir mão de
obra, mas também, instiga a capacitação da força de trabalho, eleva as condições
das organizações, a oferta de oportunidades em diferentes segmentos e constitui
uma barreira à baixa dos salários reais, mesmo em fases de declínio da atividade
econômica.
A globalização, a competitividade e o desenvolvimento tecnológico
vivido nos dias de hoje, impõem novos desafios, ao mesmo tempo que enfatiza a
importância do capital humano, “na medida em que a própria capacitação
tecnológica implica capacidade de gerar inovações de produtos e processos a partir
do envolvimento dos próprios trabalhadores” (LAMPREIA, 1995, p. 37).
Porém, há uma lacuna a ser preenchida, pois não basta ter qualificação
se não há oferta de trabalho condizente com o nível educacional.
Para Ramos (2018, p. 42), houve avanços importantes em todos os
níveis do sistema educativo através do investimento, contudo, o mesmo não foi
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impresso no aumento da aprendizagem, pois o atual sistema educativo “não está
construindo as habilidades que devem ser desenvolvidas no século 21, nem os
recursos humanos necessários para melhorar a produtividade e promover o
crescimento com qualidade”. Entretanto, investimentos financeiros são importantes,
mas não somente. É preciso ter foco e gestão adequada, que devem ir além e
incentivar a educação continuada e qualificação do professor que, de longe, se
apresenta como um grande diferencial.
Lampreia (1995) afirma que a busca por parcerias e articulações do
setor público com o privado, deve abranger desde a formulação de políticas de
criação de empregos produtivos e de melhor qualidade, até o compromisso com a
efetiva aplicação da legislação trabalhista para, deste modo, contribuir para
estabilidade dos contratos de trabalho e, consequentemente, políticas de maior
investimento em capital humano.
Para que as iniciativas e práticas educacionais sejam eficazes, deve-se
estar atento ao planejamento do desenvolvimento social e humano, na busca por
atender às necessidades das pessoas e, desta forma, corroborar para que os
estudantes tenham oportunidades de aprimorar-se, através de uma formação
humana, intelectual e de subsistência, proporcionada por um conhecimento
sistematizado. Com isso, as práticas educacionais precisam estar atentas às
questões de socialização, diversidade e relacionadas ao desenvolvimento das
potencialidades e das habilidades dos egressos dos cursos para o mercado de
trabalho.
Não se pode desprezar que estão em curso diversas mudanças em
diferentes setores. Nenhum indivíduo, organização, empresa ou governo pode negar
estas mudanças, pois estão visíveis por todo lugar e transformam a sociedade.
Então, este novo terreno requer mudanças, com o propósito de aproveitar as
transformações tecnológicas como instrumento para o desenvolvimento humano,
através de política pública voltada para este fim (RDH, 2001).
Deve haver o fomento de diferentes setores, com incentivo e condições
para que organizações mais inovadoras se instalem e permaneçam na cidade ou
região.

Isso

demandará

profissionais

mais

qualificados,

serviços

técnicos

aprimorados que, consequentemente, poderá promover a melhoria da distribuição
de renda e um ciclo virtuoso, no qual os mercados regionais crescem e se
desenvolvem. Por conseguinte, gera mais oportunidades, amplia a demanda e atrai
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novos entrantes, ao mesmo tempo em que o mundo globalizado exige uma força de
trabalho qualificada, versátil e flexível.
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2.3 DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL
A seguir, serão apresentadas algumas concepções que norteiam as
discussões em torno dos termos desenvolvimento local e regional. Anteriormente,
foram discutidas diferentes maneiras de se pensar em desenvolvimento, que vão da
acumulação de riqueza e crescimento à introdução do ser humano e suas
necessidades no âmbito da discussão. Agora irar-se-á apresentar um recorte ao
nível abrangente, para um nível delimitado, não apenas geograficamente, mas de
característica próprias e peculiares, além da visão do caráter endógeno do
desenvolvimento e sua relação com o desenvolvimento local/regional. Da mesma
maneira que o predecessor, o desenvolvimento regional/local vem cercado de
inúmeras controvérsias e teorias que tentam explicá-lo. Porém, na perspectiva
abordada por esta pesquisa, entende-se que o desenvolvimento local e regional
deve ser vislumbrado além das abordagens ligadas às questões econômicas e
abranger aspectos humanos e sociais, com vistas para o capital humano.

2.3.1 Desenvolvimento local endógeno

No Brasil, quando se discute estratégias de melhoria de vida e
desenvolvimento social e humano, é preciso considerar inúmeros aspectos, pelo fato
de ser um país de dimensões continentais, inserido em situações sociais,
econômicas e culturais peculiares e diferenciadas. Isso obriga a refletir sobre como
se aproximam e se articulam as ações promovidas em todas as esferas de governo
(municipal, estadual e federal), bem como se elas refletem os anseios da população,
no que diz respeito ao seu desenvolvimento e à formação do capital humano para o
trabalho:
A partir do contemporâneo conceito de capital social e buscando envolver a
sociedade civil no processo de definição, implementação e suporte das
ações governamentais, os instrumentos de política pública propostos visam
apresentar formas alternativas de estratégias públicas para um
desenvolvimento regional menos concentrado (VERSCHOORE FILHO,
2001, p. 86).

A maior aproximação da sociedade civil na gestão de problemas de
interesse público e políticas de caráter local/regional de desenvolvimento, trouxeram
consigo possíveis novas relações entre o setor público e o privado. Isso se deve a
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uma crise do Estado desenvolvimentista e centralizador, que diante de inúmeras
transformações do meio rural, ocorridas nas últimas décadas, acarretaram
mudanças

nas

concepções

de

desenvolvimento.

O

até

então

Estado

desenvolvimentista e planejador do desenvolvimento, vê-se agora, em meio à
emergente ruptura de paradigmas socioeconômicos e políticos, com a necessidade
de converter-se à descentralização político-administrativa na gestão, mediante a
crescente influência da sociedade civil em esferas de poder. Isso propicia a
atualização de políticas externas e internas, requalificação das opções e a
necessidade de ordenação territorial e de desenvolvimento. “Nesses cenários,
reconhece-se a necessidade de se analisar as diferenciações territoriais emergentes
- os novos significados que adquirem os usos políticos do território e as novas
formas e conteúdos territoriais” (RÜCKERT, 2005, p. 80).
Surge aí, espaço para discussões e articulação entre sociedade civil e
Estado, com a descentralização como tentativa de redistribuição de poder (também
pode ser entendido como sinônimo de democracia), através de ações de
desenvolvimento em âmbito territorial menor dimensionado. Porém, isso não
significa fazer somente recorte geográfico:
A descentralização político-administrativa e seus mecanismos de
redistribuição do poder político trouxe a possibilidade de estímulo às assim
denominadas vocações regionais e locais. A interiorização do
desenvolvimento passa a ser assumida pelos lugares e regiões distantes do
poder central, através de novos atores locais e regionais que emergem
neste cenário (RÜCKERT, 2005, p. 87).

Martinelli e Joyal (2004) reafirmam que, no desenvolvimento regional, o
poder administrado deve imprimir movimento descentralizado, porém, o Estado não
precisa abrir mão do essencial das suas prerrogativas de estímulo, arbitragem e
fomento da economia para que as forças do desenvolvimento sejam potencializadas.
A intervenção do Estado regulador é muito importante, juntamente com
os fatores exógenos que movem o sistema continuamente, pois tentam minimizar as
disparidades regionais:
As ideias keynesianas postulavam que o livre funcionamento do mercado
levava ao desemprego e ao crescimento das desigualdades econômicas,
sendo necessário à intervenção estatal através de políticas compensatórias
para sustentar a demanda e promover o emprego. Essas ideias traduziramse num esforço de planificação do desenvolvimento e o Estado, para
atenuar as brechas das desigualdades regionais, recorreu a políticas de
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industrialização diferenciadas, tanto setoriais quanto territorialmente, via
melhoramento da infraestrutura, provisão de incentivos fiscais e financeiros,
subsídios, tarifas e preços diferenciados para atrair empresas de fora da
região (BASTOS, 2007, p. 1).

Porém,

houve

a

necessidade

de

uma

grande

reestruturação

econômica, social e política, pois a ideia de desenvolvimento regional/local não era
assunto prioritário e era pensado apenas em termos nacionais.

Além de que,

somente a ideia de “descentralização administrativa e o fortalecimento dos
municípios, pontos importantes da Constituição Federal de 1988, ainda não
atingiram níveis que garantam a sustentabilidade das comunidades locais e a
eficiência do poder público local” (FERRAZ, 2000, p. 15).
O desenvolvimento local não surge por casualidade, mas como uma
rota diferente e alternativa ao meio tradicional:
O desenvolvimento econômico local pode ser definido como um processo
de crescimento e mudança estrutural que ocorre em razão da transferência
de recursos das atividades tradicionais para as modernas, bem como pelo
aproveitamento das economias externas e pela introdução de inovações,
determinando a elevação do bem-estar da população de uma cidade ou
região (VAZQUEZ- BARQUERO, 2001, p. 57).

Neste caso, é importante contextualizar o desenvolvimento endógeno
e, posteriormente, vinculá-lo ao desenvolvimento local.
Em meados de 1980, de acordo com Vazquez-Barquero (2001, p. 38),
surgem duas frentes acerca do estudo do desenvolvimento: uma voltada mais para
bases teóricas e orientada por um ponto de vista de que o desenvolvimento depende
de uma ação pública que pudesse se diferenciar nas localidades. A outra,
preocupada com as repercussões do desenvolvimento baseado na indústria no Sul
da Europa, o qual diz que, o Estado cede seu papel de protagonista e sua liderança
às empresas inovadoras. Emerge, a partir daí a concepção do desenvolvimento
endógeno, segundo a qual “o sistema produtivo dos países se expande e se
transforma pela utilização do potencial de desenvolvimento existente no território
(nas regiões e cidades), mediante os investimentos realizados por empresas e
agentes públicos e sob o crescente controle da comunidade local”.
Verifica-se que a concepção de desenvolvimento local nasce de uma
dicotomia existente entre desenvolvimento exógeno e endógeno. Este primeiro se
mostrava ineficiente em obter progresso através de um desenvolvimento
intervencionista e regulador, de cima para baixo, como consequências de um
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modelo imposto uniformemente, diante de tantas particularidades que um país com
dimensões e culturas diferentes como o Brasil possui. Para Niederle e Radomsky
(2016, p. 241), então “frente às concepções de desenvolvimento essencialmente
exógenas adotadas até então, o desenvolvimento local representa uma inovação ao
atentar à necessidade de olhar para a diversidade local e construir projetos de
desenvolvimento que partam das necessidades reais de cada localidade”.
O desenvolvimento endógeno tem aspecto construído de baixo para
cima, com autonomia para as localidades e a possibilidade de que atores locais
participem do processo e possam usufruir dos rendimentos gerados como fruto de
seus esforços, resultado do uso do potencial econômico local e por atração de
recursos externos. Supõe o território a partir das potencialidades socioeconômicas
originais do local, arraigadas nas condições e disponibilidades locais, além de
configurá-lo como importante fator estratégico e protagonista do desenvolvimento,
em oposição aos modelos de teorias de desenvolvimento exógenos. Por isso, “o
território é um agente de transformação e não mero suporte dos recursos e das
atividades econômicas, uma vez que há interação entre as empresas e os demais
atores, que se organizam para desenvolver a economia e a sociedade” (VAZQUEZBARQUERO, 2001, p. 39). Assim, o território deixa de lado o papel coadjuvante de
localidade geográfica, passa a ser protagonista da geração do desenvolvimento e
palco por onde se apresentam e desenrolam as atividades econômicas.
Como promotor do entorno inovador, o território pode ser considerado
como um recurso específico e também como um ator principal do desenvolvimento
econômico e não somente um espaço. Para que isso aconteça, é necessária uma
densidade e qualidade nas relações existentes entre os diferentes atores territoriais,
os quais são elementos capazes de promover a inovação e cruciais para a
competitividade (LLORENS, 2001).
Então, todo processo de desenvolvimento endógeno se vincula ao
desenvolvimento local de maneira assimétrica - o desenvolvimento local é um
desenvolvimento endógeno. O que se busca na verdade, “é uma reconstrução
conceitual, por meio de um enfoque regional ou local, utilizando uma metodologia
holística sistêmica e evolutiva, de forma a atingir um modelo ideal de condições e
estratégias para atingir um modelo de desenvolvimento endógeno e sustentado para
as regiões ou estados brasileiros” (MARTINELLI; JOYAL, 2004, p. 10). Ou seja, para
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que seja considerado desenvolvimento local o mesmo deve ter consigo a concepção
do caráter endógeno.
O modelo endógeno de desenvolvimento, busca entender por que o
nível de crescimento variava entre regiões e nações, apesar de possuírem
condições similares de fatores produtivos, capital financeiro, mão de obra ou
tecnologia:
A contribuição da teoria endogenista foi identificar que fatores de produção
atualmente decisivos, como o capital social, o capital humano, o
conhecimento, a pesquisa e desenvolvimento, a informação e as
instituições, eram determinados dentro da região e não de forma exógena,
como até então era entendido. Por conseguinte, logo se concluiu que a
região dotada desses fatores ou estrategicamente direcionada para
desenvolvê-los internamente teria melhores condições de atingir um
crescimento acelerado e equilibrado (VERSCHOORE FILHO, 2001, p. 87).

Em linhas gerais, o desenvolvimento endógeno diz respeito à
utilização, execução e favorecimento do aproveitamento dos recursos endógenos
para diversificar o crescimento por meio do uso de recursos disponíveis e da
introdução de inovações. Desse modo, pode garantir a criação de empregos, como
fonte de rendimentos e riqueza para proporcionar melhoria da vida das pessoas e da
sociedade como um todo, além de gerar novas formas de gestão pelos agentes
locais.
Contudo, não se busca com este pensamento, o fechamento ou o
isolamento regional, nem mesmo o auto centrismo e a autossuficiência. Para
Verschoore Filho (2001), o desenvolvimento endógeno se sustenta na execução de
políticas de fortalecimento e qualificação dos atores internos, com a busca pela
consolidação do desenvolvimento do setor produtivo local, a criação de condições
socioeconômicas propícias para a geração de oportunidades, atração de novas
atividades produtivas e novos entrantes, que trarão investimentos externos,
ancorados em uma perspectiva de economia aberta.

2.3.2 Características do desenvolvimento local

De maneira simplista, o desenvolvimento local pode ser visto como
uma resposta a um contexto globalizado e de reestruturação produtiva, com a
geração de alternativas ao desenvolvimento, dado seu potencial transformador. A
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orientação seria justamente criar condições e suportes para enfrentar os desafios e
problemas relacionados às mudanças de ordem produtiva.
A dinâmica do desenvolvimento local possui duas esferas sempre
presentes: a competitiva e a cooperativa. “A dinâmica cooperativa é fundamental
para formar a comunidade de maneira ponderada e justa, prevalecendo a
solidariedade, enquanto a competitiva insere a comunidade num processo de
desenvolvimento racional, dirigido pelas forças do mercado” (MARTINELLI; JOYAL,
2004, p. 54). Para os autores, o desenvolvimento local é um fator de
desenvolvimento econômico e social, que estimula o crescimento e giro da
economia, gera empregos e catalisa a melhora de vida da comunidade atingida, num
processo que envolve desde atividades conjuntas do setor público e privado,
inovação, melhoria da capacitação da forma de trabalho, entre outros. Dessa forma,
o conceito de desenvolvimento local incorpora a si não só a questão da
regionalização social e conciliação da ideia de cooperação.
Para complementar, é acrescido um papel de destaque à noção
comumente vista em tradicionais abordagens do desenvolvimento e agrega o “local”
como protagonista:
Quando a comunidade local é capaz de utilizar o potencial de
desenvolvimento e liderar o processo de mudança estrutural, pode-se falar
de desenvolvimento local endógeno [...] O conceito está baseado na ideia
de que localidades e territórios dispõem de recursos econômicos, humanos,
institucionais e culturais, bem como de economias de escala não
aproveitadas, que formam seu potencial de desenvolvimento. A existência
de um sistema produtivo capaz de gerar rendimentos crescentes, mediante
o uso dos recursos disponíveis e a introdução de inovações, garante a
criação de riquezas e a melhoria do bem-estar local (VAZQUEZBARQUERO, 2001, p. 57).

O propósito do desenvolvimento local também pode ser visto pela
união de forças:
O propósito do desenvolvimento econômico local (DEL) é construir a
capacidade econômica de uma determinada área para melhorar sua
perspectiva econômica e a qualidade de vida de todos. Este é um processo
pelo qual os parceiros públicos, o setor empresarial e os nãogovernamentais trabalham coletivamente para criar condições melhores ao
crescimento econômico e geração de emprego (SWINBURN et al., 2006, p.
1).

Portanto, o planejamento do desenvolvimento local serve, cada vez
mais, como instrumento fortalecedor das potencialidades, da capacidade local das
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comunidades de uma região, para a melhoria do ambiente para atrair investimentos
e para aumentar a produtividade. Porém, o desenvolvimento local não se refere a
uma escala geográfica pré-definida, mas, sim, a um território socialmente construído,
remetido tanto ao desenvolvimento de uma cidade quanto ao conglomerado de
cidades ou até mesmo de uma região.
Então, cabe destacar que desenvolvimento local não é sinônimo de
pequeno e, não necessariamente, reduzido, nem tão pouco somente de
desenvolvimento municipal, como geralmente é pensado no Brasil, mas “adquire
uma conotação socioterritorial para o processo de desenvolvimento, quando esse
processo é pensado, produzido ou induzido” (MARTINELLI; JOYAL, 2004, p. 52).
Os municípios, entretanto, possuem papel importante:
São agentes determinantes para o desenvolvimento da economia local. Os
municípios, em muitos lugares, são responsáveis por fornecer vários
serviços e por implementar as regulamentações, por exemplo, zoneamento
da terra, que atingem um amplo espectro de necessidades do
desenvolvimento econômico local. Além de fornecer infraestrutura física e
de outra natureza, eles podem facilitar o desenvolvimento dos negócios, a
atração e permanência de empresas por meio de marketing, de produtos
locais, oferecer incentivos para apoiar a expansão dos negócios, fornecer
educação e treinamento, apoiar o desenvolvimento de pequenos
empresários e melhorar a manutenção da infraestrutura (...). Além disso, os
municípios podem identificar e fornecer a liderança necessária para
organizar e construir coalizões e parcerias para a troca de informações
entre atores locais e regionais interessados em DEL (SWINBURN et al.,
2006, p. 16).

Lobato (2001, apud MARTINELLI; JOYAL, 2004, p. 62) complementa
que o desenvolvimento local vem nucleado pelo sentimento de posse e seus limites
vão além do espaço geográfico e engloba uma construção social, que envolve
“simultaneamente laços territoriais, econômicos e culturais”. Assim, a ideia de local
está relacionada às questões de identidade e pertencimento das pessoas quanto
àquele lugar.
Os resultados fomentados por mudanças refletidas em algumas
dimensões como econômica, social e cultural, o fenômeno da globalização da
economia, o declínio de regiões tradicionalmente industriais (re)criaram condições
para novas abordagens do processo de desenvolvimento, a partir de concepções de
espaços locais e regionais, principalmente no que se refere à geração de novas
possibilidades de construção endógena. Há uma preocupação e importância de se
propor estratégias que permitam a redução das disparidades regionais e de renda,
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indispensáveis para se atingir o desenvolvimento, o qual carrega em si um duplo
objetivo: o de geração de crescimento econômico local e o da ampliação da
qualidade de vida das pessoas, os quais devem ser estruturados através de
parcerias entre setor público, empresarial, organizações não governamentais
(ONGs) e outros setores organizados da sociedade e comunidade (SWINBURN et
al., 2006).
É muito importante que haja a integração do setor de negócios
privados com os interesses da comunidade e o setor público, que poderá ser
alavancado através do apoio do governo, com investimento em infraestrutura ou até
mesmo com parcerias público-privadas (PPP).
Vale distinguir que desenvolvimento local e regional não são
sinônimos, ambas possuem recortes e abordagens diferentes. O desenvolvimento
local não se refere a escala geográfica determinada. Já o regional, vai além da
simples participação da sociedade local. Porém para Clemente e Higachi (2000),
desenvolvimento regional também não está imune aos efeitos da polêmica em torno
do conceito de desenvolvimento.
Elemento comum para diversos autores da construção do pensamento
de desenvolvimento regional/local é “a existência de uma atividade econômica líder
que propaga seu dinamismo para os demais setores da economia, gerando o
crescimento. Trata-se do paradigma de cima para baixo, ou centro-abaixo, baseado
numa força externa, exógena, que se instala na região e dá origem ao
desenvolvimento” (BELLINGIERI, 2017, p. 12).
O conceito de desenvolvimento endógeno do ponto de vista regional
pode se dar:
como um processo interno de ampliação contínua de agregação de valor na
produção, bem como da capacidade de absorção da região. Esse processo
tem, como resultado a ampliação do emprego, do produto e da renda local
ou da região, em um modelo de desenvolvimento regional definido. O novo
paradigma de desenvolvimento regional endógeno está no fato de que o
modelo de desenvolvimento passa a ser estruturado a partir dos próprios
atores locais, e não mais pelo planejamento centralizado (MARTINELLI;
JOYAL, 2004, p. 10-11).

Então, esta forma de ver o desenvolvimento se torna cada vez mais
importante e relevante e, com isso, vem junto a necessidade de se criar sinergismos
positivos, bem definidos entre as estratégias locais e regionais com vistas a
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maximizar os resultados do desenvolvimento econômico local (SWINBURN et al.,
2006).
A situação é, na verdade, mais complexa no que diz respeito ao
desenvolvimento regional, “pela inegável interdependência entre regiões de um
mesmo país, entre as quais os fluxos de mercadoria, de serviços, de capital e de
pessoas não encontram as barreiras usualmente existentes entre países”
(CLEMENTE; HIGACHI, 2000, p. 131).
No que tange a complexidade do desenvolvimento regional, sua
definição espacial e pluralidade de possibilidade de análises, estabeleceu-se, então,
necessidade de uma perspectiva interdisciplinar na análise da problemática regional,
que são fundamentais para sua explicação. Não somente os aspectos econômicos,
mas também a cultura, o comportamento da sociedade civil, a organização da
produção e das instituições, até mesmo as novas formas de competição,
colaboração e cooperação:
o esforço interdisciplinar na análise do desenvolvimento regional
demonstrou a importância de variáveis ou aspectos não tangíveis,
fundamentados na cultura local, no comportamento da sociedade civil, na
organização institucional e produtiva, nas novas formas de competição e
cooperação como elementos centrais na explicação do desenvolvimento
regional ou local (DINIZ, 2000, p. 7).

A este esforço, soma-se a crescente integração da economia mundial,
que ocorre concomitantemente com as mudanças tecnológicas, o qual “superou as
fronteiras nacionais e estabeleceu um sistema de fluxos onde as localidades se
articulam diretamente, recolocando a questão das economias de aglomeração e das
externalidades como elementos centrais nos padrões locacionais e no sucesso
competitivo” (DINIZ, 2009, p. 233). Esta afirmação vem reforçar que o crescimento
regional se dá através de um conjunto de variadas características que possibilitam o
entendimento de como algumas regiões alcançam resultados mais satisfatórios,
porém, é primordial entender suas características locais primeiramente.
Llorens

(2001)

destaca

que

territórios

e

sociedades

em

desenvolvimento são caracterizados por insuficiente articulação produtiva, o qual o
problema tecnológico, conhecimento e a capacitação dos recursos humanos
constituem condição crucial para geração de inovação, de riqueza e aumento da
produtividade, amparado através de mudanças sociais, culturais e institucionais que,
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em conjunto, facilitarão o processo de construção social, de incentivo à criatividade e
empreendimento.
Importante destacar a relevância do propósito do desenvolvimento local
e regional, conforme Swinburn et al. (2006), de construir a capacidade econômica de
uma determinada área para melhorar sua perspectiva econômica e a qualidade de
vida de todos. Estas, perpassam por estratégias de educação e treinamento que
visam favorecer ou fornecer capacitação. Estes treinamentos devem ser de acordo
com as necessidades dos empregadores e, como alvo, pessoas que possuam
habilidades identificadas como necessárias para este movimento ou através de
educação direcionada aos negócios, ou até mesmo oferecer acesso à educação no
geral. Por conseguinte, as escolas preparam melhor os jovens para o mundo do
trabalho, com projetos como ética no trabalho, tecnologia de informação,
empreendedorismo e estudos setoriais e, ainda, proporciona que estudantes
compreendam setores chaves dos negócios importantes para a sua comunidade.
Deste modo, fica claro que fortalecer o ensino, não só em nível
superior, mas considerar as redes municipais, estaduais, federais e particulares de
ensino, em todas as fases educacionais é um diferencial que vem potencializar as
alternativas e estratégias para a criação de sistemas regionais de inovação,
decorridos pelos efeitos indiretos dos empreendimentos que podem advir de uma
boa educação:
um projeto nacional de desenvolvimento deve viabilizar sistemas regionais
de inovação, de modo a desconcentrar a produção de conhecimento e
tecnologias e fomentar atividades inovadoras nas periferias nacionais.
Assim, (...) fortalecer as redes nacionais de ensino superior e ensino médio
profissionalizante – por meio da expansão dos institutos federais de
educação, ciência e tecnologia e das universidades federais – pode
constituir uma estratégia promissora para o desenvolvimento regional
brasileiro (COÊLHO, 2017, p. 87).

Por consequência, as instituições educacionais e de capacitação têm
por função identificar as necessidades e problemas do perfil produtivo local, propor
alternativas e agir para suprir as deficiências, com a missão de propiciar formação e
qualificação do capital humano, muito importantes para a diminuição das
desigualdades. Diante desta conjuntura, o conhecimento, a qualificação e a
competência dos recursos humanos são a mola propulsora e o motor para a
inovação tecnológica que, consequentemente, irá gerar aumento da produtividade,
introduzir melhorias e contribuir para a geração de riqueza (LLORENS, 2001).
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Deste modo, deve-se empreender esforço para a “construção de
relações participativas e solidárias nas comunidades regionais é relevante para o
acúmulo de capital social e para a formação de um a sociedade civil ativa e
engajada em processos endógenos de desenvolvimento” (VERSCHOORE FILHO,
2001, p. 97).
Para execução de iniciativas não basta que existam recursos, é preciso
vontade local de adotar uma política de desenvolvimento, patrocinada pelas
lideranças locais, participação política e engajamento da comunidade civil e
empresarial como um todo.
Para tanto, são relevantes a formulação e a aplicação de políticas
públicas do poder local, com o objetivo de impulsionar o conhecimento técnico e
científico, na construção de uma cultura local inovadora e não somente voltadas
para o contexto macroeconômico. Políticas voltadas ao fomento de micro e
pequenas empresas (MPEs) e das unidades produtivas pode contribuir para reforçar
os empreendimentos já existentes e incentivar a busca por inovação tecnológica,
processo organizacional e de ações de marketing. Por isso, vê-se a importância do
“exercício de articulação estratégica de atores sociais locais, incentivando ainda a
construção da institucionalidade apropriada para a promoção econômica e o
fomento empresarial local” (LLORENS, 2001, p. 41).
As propostas devem ir desde concessão de incentivos fiscais para
empresas empenhadas em práticas colaborativas de pesquisa e desenvolvimento,
fomento à formação de alianças entre indústrias, universidades, entidades
governamentais e da sociedade civil, para a criação de redes de colaboração
tecnológica entre pequenas e médias empresas, e universidades regionais para o
desenvolvimento e o emprego de novas tecnologias (FOUNTAIN, ATKINSON; 1998
apud VERSCHOORE FILHO, 2001). O Estado pode ser um poderoso agente de
fomento, incentivo e transformação das iniciativas privadas e/ou públicas.
É fundamental o estabelecimento de ecossistema de inovação, pois é
impossível alcançar desenvolvimento regional “sem ações concomitantes de
provimento de infraestrutura física (energia, transportes e telecomunicações), de
P&D, de qualificação de mão de obra, de assistência técnica e de estratégias de
comercialização, sem falar em variáveis como o tratamento das dimensões
ambiental, cultural e étnica” (COÊLHO, 2017, p. 90).
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Falar em desenvolvimento regional hoje envolve uma miscelânea
fatores. Deve-se refletir sobre o contexto regional sob um cenário completamente
globalizado, em que não existem distâncias.
As evoluções do conceito de desenvolvimento evidenciam o resgate da
importância do ator e da ação social nos processos de transformação de uma
localidade, da mesma maneira, que a relevância do papel do sistema político e
administrativo para viabilizar os processos de transformação das sociedades locais
(FERRAZ, 2000).
Pois, então, sustentar um crescimento da economia e emergente
necessidade de expansão da produtividade econômica das regiões por meio de
aplicação de conhecimentos e inovação, com o intuito de promover desenvolvimento
socioeconômico, só será possível através de políticas públicas, união da sociedade
civil e iniciativas que amparem e viabilizem uma dinâmica de desenvolvimento
regional duradoura.

2.4 DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO
Vislumbrar estratégia de desenvolvimento nacional, regional ou
locacional perpassa necessariamente por buscar alternativas inovadoras, abarcada
das novas tecnologias de informação, comunicação e produção, associadas à
localização geográfica juntamente com os atores, as estruturas e as potencialidades
da região.
O avanço tecnológico contribui, consideravelmente, para a aceleração
do progresso humano, com a potencialização de suas capacidades, com foco na era
do conhecimento e da informação. Neste cenário, a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC, 2018) indica que é preciso fortalecer a construção da autonomia
das pessoas, os quais precisam de espaço para o desenvolvimento de sua
criatividade e de suas potencialidades, além de ser necessário a existência
oportunidades mais equitativas para o desenvolvimento humano, através da
educação.
“A Educação do futuro (e o futuro é agora) vai exigir um aumento de
qualidades humanas. Por isso, a oferta de uma Educação com significado, que seja
capaz de desenvolver o potencial pleno das pessoas, torna-se condição imperativa
para o acesso aos postos de trabalho do futuro” (RAMOS, 2018, p. 40).
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Alguns estudos dizem que investimentos em educação se traduzem na
aceleração do crescimento econômico, graças à melhoria da produtividade do
trabalho. Entretanto, o conceito de desenvolvimento humano considera que apenas
o crescimento econômico não é suficiente para medir o desenvolvimento de uma
nação. O progresso de uma nação é medido a partir de três dimensões: renda,
saúde e educação (PNUD, 2020).
Definir a importância da educação no processo de desenvolvimento
isoladamente não é possível, do mesmo jeito que vê-lo somente pelo viés
econômico. Em torno de tudo isso ainda existe um dilema, que só será conquistado
plenamente se o direito à educação vier junto com a melhoria da saúde, moradia,
trabalho decente, transportes, com reflexões nucleares relacionadas com a procura
dos direitos humanos e de bem-estar da sociedade. Os direitos humanos são
intrínsecos ao desenvolvimento e, o desenvolvimento, um meio para a efetivação
dos direitos humanos (RDH, 2000).
A relação Educação e Desenvolvimento é uma problemática recorrente
nas sociedades e se apresenta de maneira complexa, rodeada de perplexidades,
tensões e paradoxos. De acordo com Haddad (2014, p. 1), a relação entre educação
e desenvolvimento se dá “dependendo da orientação e das posições ideológicas:
(...) de um lado, na defesa intransigente da educação como fator promotor do
desenvolvimento ou, de outro, entre aqueles que veem no desenvolvimento
condição necessária para a conquista de uma boa educação”.
Ainda assim, é recorrente se escutar que há desemprego porque estão
escassos jovens técnicos qualificados ou se houvesse ensino técnico e formação
profissional a educação podia dar um contributo decisivo para o desenvolvimento
(AZEVEDO, 1994).
Este é um enorme paradoxo: desenvolver para ter mais educação ou
ter mais educação para gerar desenvolvimento?
No Brasil, o acesso à educação melhorou e pode ter proporcionado a
redução de desigualdade de renda, porém não houve efeito na produtividade, que
ficou estagnada nos níveis da década de 1980. Se a produtividade não crescer, não
se abrem novas oportunidades, não há investimento, inovação e crescimento
sustentável, de acordo com Menezes-Filho (2019). As empresas não inovam, não
são introduzidas inovações e tecnologias que permitem e garantem que se trabalhe
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eficazmente. Então, sem ganhos de produtividade não se abrem novas frentes, o
círculo se torna vicioso e gera um looping dentro de suas próprias incapacidades.
Apesar de a média de anos de escolaridade dos brasileiros ter se
expandido consideravelmente, o sistema educacional não está apto para preparar os
jovens para um mercado de trabalho cada vez mais globalizado e complexo. Retrato
disso se dá pela falta de qualidade educacional do país, refletido no baixo índice de
produtividade e na dependência econômica das commodities. Caso não seja feito
nada para mudar esse cenário, “estaremos sempre à mercê da inovação produzida
por outros países, vendendo produtos e serviços baratos e comprando tecnologias
caras que não seremos capazes de desenvolver” (RAMOS, 2018, p. 75).
Situamo-nos em um momento especial da história da humanidade, os
quais transformações significativas ocorrem em todas as áreas do conhecimento em
todo o planeta, velozmente e quase impossível de se mensurar, com um
desenvolvimento científico e tecnológico latente. As rupturas tecnológicas, na
segunda metade do século XX, abriram novos caminhos para o desenvolvimento
humano. O crescente desenvolvimento das tecnologias e inovação ganhou
dimensão mundial, encurta as distâncias e amplia a comunicação e informação. A
Internet passa a fazer parte da realidade do mundo empresarial e acadêmico,
através da introdução de novas formas de conexão e de produção de conhecimento
e cultura. Porém, “transformar a tecnologia num instrumento de desenvolvimento
humano requer, muitas vezes, um esforço deliberado e investimento público para
criar e difundir amplamente as inovações (...). Contudo, o investimento público no
desenvolvimento tecnológico pode ter retornos enormes” (RDH, 2001, p. 43).
No relatório ao Presidente e ao Congresso, emitido pelo Conselho de
Assessoria em Ciência e Tecnologia do Presidente dos Estados Unidos da América,
Barack Obama, em outubro de 2010, foi recomendado que fossem efetuados altos
investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) de tecnologias, pois o mundo
hoje se baseia (em um nível surpreendente) em sistemas, ferramentas e serviços
que pertencem a um domínio vasto e em crescimento, o qual ficou conhecido como
Networking and Information Technology (NIT) (PCAST, 2010, p. vii). O relatório diz
que o NIT possui papel cada vez mais central nas estratégias e desafios
governamentais, com a indicação de que que é primordial investimentos em
pesquisa neste campo, o qual fará com que o país (EUA) avance e sustente a
prosperidade nas prioridades nacionais e globais - como energia e meio ambiente,
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educação, saúde e segurança nacional. Mas estas iniciativas valem para quaisquer
pais ou região que queira se desenvolver na atualidade.
O século XXI vem caracterizado por forte demanda de elementos
intangíveis como a informação e a criatividade, então, o país ou região que investir
estrategicamente e dominá-los terão condições essenciais para o desenvolvimento e
uma vantagem competitiva:
Estamos a viver numa era de conhecimento e de informação, repleta de
oportunidades, mas, também, de perigos. Existem oportunidades para que
os menos privilegiados e os pobres se tornem ricos e fortes. Mas, ao
mesmo tempo, existe o perigo de que o hiato entre os países ricos e pobres
possa alargar-se. A mensagem é clara. Temos que continuar a desenvolver
os nossos recursos humanos. O sucesso ou o fracasso dos indivíduos e dos
países, assim como a prosperidade da humanidade, depende de
conseguirmos desenvolver sensatamente os nossos recursos humanos. (...)
Consequentemente, se formos bem-sucedidos no desenvolvimento do
potencial dos nossos cidadãos, fomentando um espírito de aventura criativo,
os indivíduos e os países tornar-se-ão ricos, mesmo que não possuam
muito capital, trabalho ou recursos naturais (Kim Dae-jung Presidente da
Coreia do Sul para RDH, 2001, p. 24).

A Coreia do Sul é um exemplo de país que não é dotado de recursos
naturais e capital suficiente, porém buscou diferentes formas de se desenvolver,
com investimento permanente em educação, o qual proporcionou à população
daquele país uma base de conhecimento impressionante.
Até o momento, de maneira crescente e sem precedentes, com limites
difíceis de desenredar, a vida moderna depende das tecnologias e isso desencadeia
diversas implicações. Logo, quem possuir o domínio das tecnologias, terá um
grande diferencial e poder em suas mãos, e os países que incentivam esse tipo de
conhecimento terão enormes vantagens sobre os demais (PCAST, 2010).
Sociedades

vivem

contradições

profundas,

pois

estes

novos

paradigmas tecnológicos, com informatização e informação veloz e generalizada
está presente em todo o planeta e, mesmo em países como o Brasil, onde as
desigualdades sociais e regionais são muito grandes, ele é determinante. Ao se
pensar em sistema educacional, a distância entre o mundo tecnológico e o da
educação é muito grande. Para Pretto (1999, p. 80), “compreender os novos
processos de aquisição e construção do conhecimento é básico para tentarmos
superar este impasse”.
Já para Langoni (1972), a demanda por trabalhadores no longo prazo
depende fundamentalmente da direção do progresso tecnológico e fica evidente a
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necessidade intensiva de mão de obra qualificada (skill-intensive), pelo menos no
que diz respeito ao caso brasileiro.
Não se deve desprezar que os novos tempos exigem um novo conceito
de Educação, através de uma escola que seja capaz de preparar o estudante para a
vida, para um mundo cada vez mais globalizado, de frequentes descontinuidades
tecnológicas, que instigue a experimentar e não ter medo de tentar e errar (RAMOS,
2018).
Esta concepção empurra-nos a considerar como fundamental a
mudança do sistema educacional, “ainda centrado em velhos paradigmas, muitas
vezes enfatizando apenas a formação de uma mão de obra, sem nem mesmo
perceber que está mudando o conceito de mão de obra, num movimento de
velocidade muito intensa” (PRETTO, 1999, p. 78).
Haddad (2014, p. 1) pactua com esta visão de mercado, com referência
às estratégias que Banco Mundial estabelece à educação para os próximos anos, o
qual define a educação como uma “ferramenta para que crianças e jovens adquiram
as aptidões e conhecimentos necessários para conseguir um emprego produtivo no
mercado de trabalho do século XXI”. Resumidamente, o papel da educação foi
reduzido a um dos meios para se alcançar um objetivo estritamente econômico (o
emprego) e menospreza o caráter abrangente da formação educacional. Além do
mais, coloca sobre os educandos, o peso de romper barreiras macroeconômicos
que impactam a vida das pessoas através de seu esforço individual.
Cada vez mais, busca-se uma abordagem mais ampla, o qual é
requerida habilidades dos alunos para resolver problemas de maneira colaborativa e
competência financeira:
com isso, o Pisa sinalizou, para os países participantes, que o
desenvolvimento pleno das pessoas, no século 21, deve ir além das
habilidades cognitivas. Em outras palavras: fica evidente que a incorporação
sem educação, não haverá futuro intencional das chamadas habilidades
socioemocionais ao currículo escolar é cada vez mais imprescindível na
tarefa de preparar plenamente as pessoas para enfrentar os novos desafios
impostos pelo século em curso (RAMOS, 2018, p. 45-46).

No Brasil, a BNCC (2018, p. 8) assegura aos estudantes o
desenvolvimento de dez competências gerais. Publica que a competência pode ser
estabelecida “como a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos),
habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver
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demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo
do trabalho”. De forma geral, buscam desenvolver nos alunos, tanto conhecimentos
técnicos, quanto socioemocionais.
A competência geral número 5 especifica a necessidade de se
trabalhar a temática tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs):
Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e
comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas
práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e
disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva (BNCC, 2018, p.
9).

Isso propõe que os alunos devem assumir um papel de produtores de
conteúdo, que sejam protagonistas e não somente meros consumidores passivos.
Para que isso aconteça, as instituições de ensino e o Estado devem olhar para esta
questão de maneira plena, com o envolvimento e inserção dos estudantes no mundo
digital de forma crítica, consciente e também produtiva.
Mas afinal, o que fazer? Como unir a necessidade de se inserir ou
permanecer no mercado com a qualificação que o mercado quer? É preciso
planejamento, investimento e qualificação:
à medida que níveis mais complexos de escolaridade se abrem para
segmentos mais amplos de trabalhadores, em razão de necessidades
colocadas pelo desenvolvimento tecnológico e por todas essas mudanças
no sistema capitalista, é necessário reformular os currículos, repensar a
duração dos cursos de nível pós médio e mesmo superior, tendo em vista
adequá-los à nova segmentação do mercado de trabalho e, ao mesmo
tempo, demarcá-los relativamente aos cursos direcionados para a formação
de gestores e de capitalistas (BRUNO, 2011, p. 553).

Embora esses novos recursos tenham contribuído para ampliação das
possibilidades de uso das tecnologias digitais, pessoas de todas as idades, tem
familiaridade na interação com elas, porém, possuem pouca ou nenhuma
experiência para criar e inovar e/ou expressarem-se com as mesmas. Na maior
parte do tempo, utiliza-se um potencial limitado das tecnologias, os quais somos
apenas consumidores passivos e não as utilizamos como criadores ou replicadores
de inovação e tecnologia. Também não há o estimulo do desenvolvimento do
pensamento lógico, nem mesmo para compreender seu funcionamento ou os
conceitos empregues por meio do uso de softwares.
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Para Langoni (1972), quanto mais a empresa investir na educação de
seus empregados, maior a possibilidade de apropriar-se dos futuros benefícios
decorrentes deste investimento. Essa atitude, possibilita o aumento do grau de
conhecimento em relação às necessidades da empresa, ou seja, quanto mais útil o
treinamento, melhor serão os frutos colhidos pelo investimento em educação dos
colaboradores.
As exigências existem em todos os níveis de ensino e sobre os
processos formativos mesmo dos trabalhadores altamente qualificados. Este
pensamento é para se obter resultados no curto e médio prazo, pois à medida que
são introduzidas novas formas de inovação e tecnologias, são exigidas novas
formas de conhecimentos.
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2.4.1 Pensamento Computacional
A atualidade, cada vez mais, exige que se tenha diversas habilidades e
conhecimento diante das tecnologias digitais de informação e de comunicação
(TDIC) para o desenvolvimento do indivíduo. A transformação digital faz com que as
profissões tenham componentes de tecnologia em diversas áreas e na atuação para
transformar os negócios:
O mundo espera por jovens protagonistas que busquem resultados em seu
próprio desenvolvimento e que tragam frutos para as comunidades onde
convivem. Infelizmente, o ensino tradicional ainda não consegue atuar a
partir de estratégias flexíveis e abrangentes que interagem com a totalidade
do indivíduo e que o conecte ao mundo em que vive, fazendo-o refletir
sobre seu papel (BRASSCOM, 2017, p. 8).

No que se refere à tecnologia e programação, a busca por profissionais
será crescente em todo o planeta. Por isso, é imperativo a oferta de uma Educação
com significado, que dialogue com as novas exigências do mundo atual e futuro
(RAMOS, 2018).
Não só os estudantes devem estar preparados, mas também os
professores, para ensinar estes novos alunos digitais. Ensinar novas habilidades e
novos conceitos, requer que os educadores desenvolvam técnicas de aprendizagem
e ensino diferenciados, condizentes com a nova era digital que o mundo vivencia.
Além de estar preparado, deve-se preparar as próximas gerações para apropriar e
utilizar todo potencial que a tecnologia tem a oferecer (IAS, 2021a).
Porém, as competências requeridas na atualidade, vão além do
simples domínio técnico sobre um assunto, embora, tradicionalmente, a formação
dos jovens ocorra por meio de processos pedagógicos com o objetivo de habilitar
pessoas para atuar tecnicamente no mercado de trabalho.
Entretanto, não é correto, singularmente, se afirmar que uma tendência
é melhor ou que outra está defasada. Santos (2007, p. 76) sinaliza cautela neste tipo
de afirmação, pois as “tendências vão surgindo historicamente e se sobrepõem
umas às outras. Não há registro de tendências que tenham sido extintas. O que
pode ser constado hoje é que as várias tendências educacionais e pedagógicas
coexistem e se mesclam a ponto de tornar-se difícil a identificação de características
puras”.
Toda via, a adoção de uma visão transformadora da educação não é
um processo simples. Para o enfrentamento dessa realidade educacional e,
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consequentemente, sua transformação, há necessidade de uma proposta de
formação tecnológica que utilize uma “pedagogia mais crítica e que englobe a
promoção do autoconhecimento e da inteligência socioemocional dos alunos,
conforme proposto por Seligman (2011, p. 92), em conjunto com o fomento do que
Nager e Atkinson (2016, p. 2) chamam de alfabetização computacional” (apud
SGORLA; MÁXIMO; CUSTÓDIO; 2020, p. 122).
Quase que automaticamente, ao se falar em tecnologia, vem à mente a
palavra computador. Desde os primórdios da computação, já se tinha a intenção de
usá-los na educação, “a utilização de computadores na educação é tão remota
quanto o advento comercial dos mesmos”, no entanto, a abordagem inicial distinguese do modo com que a informática é requerida na atualidade. Em meados da
década de 50, o uso dos primeiros computadores estava ligado à armazenagem de
informação e na capacidade de programação. Nesta época, surgiram as primeiras
experiências do seu uso na educação. “A ênfase dada nessa época era
praticamente a de armazenar informação em uma determinada sequência e
transmiti-la ao aprendiz” (VALENTE, 1999, p. 11).
Papert (1971) apresentava concepções e convicções visionárias que
contribuíram para que as crianças fossem apresentadas aos computadores e os
utilizassem para o aprendizado. Estas vinham de encontro com os maiores
pensadores da filosofia da educação, que acreditam que o crescimento intelectual
da criança deve estar enraizado na importância de sua experiência.
Neste contexto, o autor propõe a criação de um ambiente em que a
criança pode envolver-se altamente em experiências, para proporcionar um solo
fértil para o crescimento de intuições e conceitos para lidar com o pensamento e a
aprendizagem. Afirma que promover a aprendizagem através de uma linguagem de
programação possibilitaria às crianças o desenvolvimento de competências que
extrapolam apenas as oferecidas pelas ferramentas pedagógicas disponíveis na
educação regular (PAPERT, 1971). Tudo isso uma época em que a tecnologia era
ainda rudimentar e os computadores pessoais ainda seriam inventados.
Já Valente (1999, p. 4) propõe a introdução da computação como
auxiliar do processo de construção do conhecimento, de maneira mais simples, sem
a necessidade de se repensar a educação. Porém a implantação “implica em
mudanças na escola que vão além da formação do professor”, o qual todos os
stakeholders envolvidos devem estar “preparados e suportem as mudanças
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educacionais necessárias para a formação de um novo profissional”. Nesse sentido,
a informática na educação atua como um dos elementos que deve fazer parte da
mudança, como um recurso que possibilita o aprendizado de maneira natural, que
ultrapassa o simplesmente montar laboratórios de computadores na escola e formar
professores para a utilização dos mesmos. A partir destes fundamentos, a
informática passa a ser introduzida na educação como uma alternativa para
contribuir com o aprendizado de outras disciplinas.
No século XX, o computador passou a fazer parte da rotina diária e da
lista de material dos estudantes, especialmente os de ensino superior, com uso em
praticamente todas as atividades, desde a produção de documentos, utilização em
sala de aula e em laboratório até consulta a banco de dados, comunicação e
desenvolvimento das disciplinas. A informática na educação foi introduzida como
uma ferramenta de trabalho para produção de projetos na escola, numa dimensão
normalmente passiva, isto é, aprendizagem de atividades que já faziam antes,
porém, com a utilização do computador e seus recursos. Entretanto, “o processo
pedagógico envolvido no preparo do aluno (...) ainda não sofreu mudanças
profundas e enfatiza-se basicamente a transmissão de informação” (VALENTE,
1999, p. 15).
Alguns autores como Papert (1971), Fagundes, Sato e Maçada (1999)
e Valente (1999), entre outros criticam esse tipo de abordagem que baseia a
introdução da tecnologia nas práticas pedagógicas sem que haja quebra de
paradigmas e ruptura epistemológica. Reforça-se, assim, que é indispensável a
revisão do ensino atual de usuários com conhecimentos em softwares básicos de
escritório (como editores de texto, planilhas eletrônicas, por exemplo) para um papel
protagonista,

centrado

em

novas

metodologias

de

ensino

com

foco

no

desenvolvimento de novas formas de pensamento e suas maneiras de solucionar
problemas complexos e cotidianos.
Então, introduzir a tecnologia na aprendizagem não significa apenas
inventar novas formas de ensinar as mesmas coisas em uma versão disfarçada do
mesmo (PAPERT, 1971).
Esse discurso tem provocado mudanças no currículo de diversas
instituições de ensino e até mesmo na base curricular nacional dos países, nos
quais a programação ou a Ciência da Computação é introduzida, inclusive nos
primeiros anos da Educação Básica, como forma de beneficiar o desenvolvimento
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de habilidades e competências essenciais para a vida moderna, independente da
área em que atuará:
O pensamento de forma estruturada com os conceitos da Computação
gerou um interesse maior quando se percebeu que seu alcance vai além da
comunidade científica, podendo ser utilizada em diversas profissões, como
na engenharia, arquitetura, música, logística, possibilitando o estudo de
objetos e a solução de problemas que até então eram incrivelmente
pequenos, exageradamente grandes, muitos distantes, rápidos demais ou
excessivamente complexos (BRACKMANN, 2017, p. 24).

Através da percepção da importância em desenvolver desde cedo
certas habilidades, alguns países incorporaram nas escolas o pensamento
computacional. Inicialmente os conceitos aplicados na Ciência da Computação
foram introduzidos nos currículos de cursos superiores com a visão voltada para a
necessidade do conhecimento de computação e de linguagens de programação
(VALENTE, 2016).
Contudo, atualmente, a introdução do pensamento computacional tem
sido disseminada mundialmente desde o ensino básico. Alguns países que figuram
entre as melhores posições do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes
(PISA - tradução de Programme for International Student Assessment), de acordo
com estudo comparativo internacional, realizado pela Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD, 2018), introduziram disciplinas
de Computação em seu currículo.
Eles adotaram a inclusão da ciência da computação nas escolas, como
a Informática para Todos na Europa, o K-12 CS Framework, usado como modelo
nos EUA e em muitos outros países (PROGRAMAÊ!, 2019). No Brasil, o debate
ainda é incipiente e embrionário, apesar de ser possível observar iniciativas
governamentais e da sociedade civil em diferentes estados e regiões do país.
Ao que parece, Papert foi pioneiro em utilizar o termo “Computational
Thinking” ou “Pensamento Computacional”, o qual apresentou uma visão bastante
semelhante à proposta atualmente difundida sobre o conceito:
no ano de 1980, Papert em seu livro intitulado “Mindstorms: Children,
Computers, And Powerful Ideas” utilizou o termo “Pensamento
Computacional” na literatura. A obra trata da cultura dos computadores e o
papel da tecnologia no ensino de crianças; porém naquele período não
houve uma mobilização para a difusão de seus princípios (BRACKMANN,
2017, p. 25).
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O termo “Pensamento Computacional” foi apontado e teve grande
repercussão com Wing (2006), o qual iniciou um movimento para fomentar e
disseminar este pensamento com argumentos de que a maneira como os Cientistas
da Computação pensa sobre o mundo é útil para outros contextos. Ainda de acordo
com a autora, o pensamento computacional é uma habilidade fundamental para
todos, independentemente da profissão e não apenas para cientistas da
computação. Figura-se com uma necessidade e competência a ser desenvolvida
pelo cidadão do século XXI, uma vez que os avanços das tecnologias têm mudado a
maneira como as pessoas pensam e se relacionam com o mundo:
Pensar como um cientista da computação significa mais do que ser capaz
de programar um computador. Requer pensar em vários níveis de
abstração.
Esse tipo de pensamento fará parte do conjunto de habilidades não apenas
de cientistas, mas de todos os outros (...). Computação onipresente foi o
sonho de ontem que se tornou realidade hoje; o pensamento computacional
é a realidade de amanhã (WING, 2006, p. 34-35, tradução nossa).

O

pensamento

computacional

auxilia

no

desenvolvimento

de

habilidades de pensamento e apoia a aprendizagem e compreensão. É um processo
cognitivo ou de pensamento que envolve raciocínio lógico, pelo qual problemas são
resolvidos, procedimentos e sistemas são melhores compreendidos.
Então, o emprego do pensamento computacional, permite que se
entenda o problema, analise e verifique os fatos de forma clara e precisa, através da
utilização dos próprios conhecimentos e modelos internos para fazer, verificar as
circunstâncias e tirar suas conclusões (CSIZMADIA et al., 2015).
Wing (2006) também descreveu como a Ciência da Computação
poderia contribuir com outras áreas, o que os cientistas da Computação fazem e
como é o pensamento computacional, que abrange solução de problemas, o design
de sistemas e a compreensão humana, os quais se baseiam em conceitos
fundamentais para esta ciência. Ainda propõe utilizar diferentes ferramentas mentais
que refletem a dimensão do campo da Ciência da Computação, para através do
pensamento computacional, pensar na resolução de problemas em múltiplos níveis,
de maneiras recursiva e paralela.
Investir na formação do capital humano através do pensamento
computacional tem se mostrado promissor no médio e longo prazo. A educação tem
um duplo desafio a enfrentar: primeiro, buscar desenvolver os estudantes no

62

pensamento computacional e nos conceitos fundamentais da ciência da computação
para prepará-los hoje para ser a próxima geração de líderes e profissionais em toda
a sociedade; e segundo, usar as tecnologias para aprimorar o ensino e o
aprendizado. É importante enfrentar esses desafios desde a educação infantil até a
idade adulta (PCAST, 2010).
O pensamento computacional é uma habilidade importante para a vida,
que os estudantes precisam desenvolver, pois é central para viver e compreender o
mundo digitalmente enriquecido da atualidade (CSIZMADIA et al., 2015).
Através de Organizações sem fins lucrativos como a CODE.ORG, CS
Teachers Association e a Expanding Computing Education Pathways Alliance, como
por exemplo, a ciência da computação tem se tornado parte do discurso
internacional de educação para todas as idades, como forma de impactar o mundo.
Esta tem sido empregada em atividades realizadas no âmbito dessa ciência, com
conteúdo disponibilizados gratuitamente através de plataformas, que possibilitam
desenvolvimento de habilidades do pensamento crítico e computacional, além de
proporcionar o entendimento de como criar com as tecnologias digitais com a
introdução da linguagem de programação e o pensamento computacional nas
práticas pedagógicas (PROGRAMAÊ!, 2019). Esses conhecimentos são tidos como
fundamentais para preparar as pessoas para o século XXI, independentemente da
área de estudo ou ocupação que irão desenvolver.
Martinez apud Csizmadia et al. (2015) acredita que todos os
estudantes devem aprender o pensamento computacional, independente de
disciplina, idade ou acesso à tecnologia em sala de aula. Pois, criadores de
tecnologia amparados por habilidades computacionais, serão capazes de participar,
se posicionar profissionalmente em uma sociedade globalizada e auxiliar na
resolução dos desafios através da criatividade.
O pensamento computacional se opõe ao uso passivo da informática e
faz com que o estudante se desloque da posição receptora para produtora. Sendo
assim, o termo “Pensamento Computacional” não pode ser confundido com aptidão
de

manusear

aplicativos

em

dispositivos

eletrônicos

(Alfabetismo

Digital)

(BRACKMANN, 2017).
A compreensão de como usar a tecnologia e suas ideias fundamentais
devem ser um fator fundamental na educação de todas as crianças. Cada vez mais
se cria demanda não apenas por profissionais tecnológicos, mas também por
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pessoas que possam utilizá-la de maneira flexível e criativa, capazes de aplicar o
pensamento computacional em uma ampla variedade de empreendimentos (PCAST,
2010).
O pensamento computacional traz consigo uma nova roupagem para a
aprendizagem e produção de conhecimento, uma vez que o estudante passa a ser
agente de seu processo de aprendizagem e desenvolvedor de novos produtos. Ao
apropriar-se do conhecimento em relação às tecnologias digitais de informação e de
comunicação (TDIC), não se deve restringir a ser apenas usuário e consumidor, pelo
contrário, a atualidade exige conhecimento quanto aos seus modos de produção e
programação em diferentes áreas e, para isso, é necessário o domínio de diversas
habilidades e conhecimento da sociedade (BRACKMANN, 2017).
Diante disto, autores como Papert (1971), Valente (1999), Fagundes,
Sato e Maçada (1999), Wing (2006), dentre outros, defendem a introdução de
propostas metodológicas para o desenvolvimento do pensamento computacional em
alunos de diferentes estágios, com iniciação no ensino básico/fundamental.
Ensinar o pensamento computacional não quer dizer que o estudante
se tornará um exímio programador ou cientista computacional, da mesma maneira
que ensinar português e literatura, não tornará o indivíduo em escritor ou jornalista,
ou a facilidade e domínio dos números não será fator decisivo para decidir se tornar
um estatístico, engenheiro ou matemático. Wing (2006) vai além e afirma que pode
formar-se em determinada área e optar por uma infinidade de carreiras diferentes, o
mesmo acontece com a ciência da computação - pode-se formar em ciência da
computação e seguir uma carreira em medicina, direito, administração, política,
qualquer tipo de ciência ou engenharia e até mesmo artes. A computação fornecerá
métodos e modelos que dão o suporte para resolver problemas e projetar sistemas
que não seríamos capazes de solucionar sozinhos, com novas possibilidades de
raciocínio.
Diante disso, novo vocabulário precisa ser aprendido e ensinado,
novas habilidades adquiridas e novas formas de ensino adotadas. O pensamento
computacional está no cerne do currículo da computação, porém apoia a
aprendizagem e o pensamento em diversas áreas, além de permitir que o estudante
entenda o mundo digital de forma mais profunda e oferece um novo paradigma para
pensar e compreender os acontecimentos à sua volta (CSIZMADIA et al., 2015).
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O uso de tecnologia tem se tornado cada vez mais presente,
praticamente qualquer serviço ou produto passa direta ou indiretamente por algum
processo tecnológico. Não se consegue mais pensar em nossas vidas sem o
computador, sem a conexão à Internet, sem os telefones móveis e as infinitas
possibilidades e abundância de informação que estes proporcionam.
Desta forma, por uma visão ampla, deve introduzir o Pensamento
Computacional à realidade educacional para proporcionar que as competências da
era digital do “Computational Thinker” ou dos pensadores computacionais estejam
ligadas aos desafios de repensar as abordagens tradicionais e preparar o
profissional para impulsionar seu próprio aprendizado (ISTE, 2019).
Na realidade contemporaneamente vivenciada, há convergência
quanto à necessidade de preparar os estudantes, para enfrentar um acelerado
processo de mudanças, desafios sociais e, ainda, estar apto a exercer ocupações
que ainda não existem no mercado.

2.5 CAPITAL HUMANO E COMPETÊNCIAS

Não se pode negar a importância do capital humano para as empresas
e para o país. O capital humano, desde os primórdios da história, se molda de
acordo com as necessidades de cada época e com cada perspectiva que é
observada. Há anos, se tornou foco de debates em vários países, por causa do
impacto que imprime nos processos sociais e econômicos.
Então, a partir de 1950, a Teoria do Capital Humano é formalizada por
Theodore W. Schultz. “Schultz coloca o conhecimento como forma de capital e a
decisão de investir na capacitação do trabalhador passam a ser uma deliberação
individual ou das partes interessadas em melhorar e/ou aumentar a produtividade”
(KELNIAR; LOPES; PONTILI, 2013, p. 1). Esta teoria tem em sua essência
convicções de que investir na capacitação, passa por uma decisão individual ou das
partes interessadas em buscar formas eficientes de aumento de produtividade,
através da educação que torna as pessoas mais produtivas, aumenta seus salários
e influencia o progresso econômico.
Desde que Schultz introduziu a expressão “capital humano” na
literatura e em seus estudos, muitos termos foram adicionados por estudiosos ao
conceito. “Alguns, como Gary Becker (...), acrescentam personalidade, aparência,
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reputação e credenciais. Outros ainda, como o consultor administrativo Richard
Crawford, igualam o capital a seus proprietários, sugerindo que o capital humano
consiste em pessoas instruídas e capacitadas” (DAVENPORT, 2001, p. 33). Porém
a maioria concorda com pontos em comum - a ideia de que capital humano abrange
capacidade, experiência e conhecimento.
Para quase todos os atributos adicionados acima, é necessário que se
tenha estudos formais, aprendizagem informal, instrução e experiência, o qual
remonta à necessidade de qualificação através da educação.
Então, muitas são as discussões, pontos de vistas e divergências entre
os diversos meios para o desenvolvimento de uma nação, que dificilmente encontra
consenso. Porém, uma trégua perpassa especialmente por um ponto em comum: o
caminho para o desenvolvimento, o aumento da renda e o bem-estar da população
está diretamente ligado ao nível de conhecimento individual, em que a educação
passa a ser imprescindível no contexto econômico e para melhoria da qualidade de
vida das pessoas (SEN, 2000; 2001; MENEZES-FILHO, 2001; 2014; 2019).
De acordo com Davenport (2001, p. 24) “as pessoas possuem
habilidades, comportamentos, energia pessoal e tempo que lhes são próprios. Esses
elementos criam o capital humano”. Ainda para o autor, “a educação cria o capital
humano da mesma maneira que o fertilizante faz crescer as plantas”.
Viana e Lima (2010), baseados em estudos e pesquisas sobre a teoria
de Schutz, entendem que existe uma indiscutível conexão entre investimento em
capital humano e o valor econômico do homem. Esta afinidade resulta em uma
curva diretamente proporcional entre eles, pois quão maior é o investimento em
educação, maior é a tendência de elasticidade de sua produtividade, com reflexo no
aumento de rendimentos, eficiência, dinâmica e no desempenho do crescimento
econômico nacional.
Langoni (1972) foi um dos pioneiros a evidenciar a importância da
educação como fator explicativo para a desigualdade brasileira. Em sua pesquisa,
realizada com dados coletados entre 1960 e 1970, mostrou que parte do aumento
da desigualdade no Brasil, ocorreu devido ao aumento na demanda por
trabalhadores qualificados associado à industrialização.
Ainda de acordo com o autor, há uma tendência nítida para a renda
crescer com os anos de estudos, como era de se esperar com base na teoria do
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capital humano, que não são vistas em outras variáveis como sexo e idade, dentre
outras:
As maiores diferenças de renda estão associadas às diferenças em níveis
de educação: em 1970 a educação primária leva a um acréscimo de 34%
da renda em relação aos analfabetos, o ginásio cerca de 89% e o superior
cerca de 200%. Para nenhuma outra variável são encontradas diferenças
desta magnitude (LANGONI, 1972, p. 37).

É

relevante

perceber

o

impacto

que

a

educação

tem

no

desenvolvimento, no aumento de renda e diminuição das desigualdades. A
educação é um meio de investimento econômico em capital humano, importante
para o crescimento econômico que possui correlação direta com a renda.
Jones (2000) apresenta o modelo de Solow sobre o capital humano, o
qual reconhece que os diferentes níveis de instrução e qualificação são fatores
essenciais para o crescimento econômico. O mesmo afirma que o investimento de
recursos em capital físico e na acumulação de qualificações, ajuda no atingimento
de níveis mais elevados de tecnologia e produtividade, o que possibilita a evolução
da distribuição de renda, o qual impera a combinação entre desenvolvimento e taxa
de crescimento.
Para Pecora e Menezes-Filho (2014), o resultado do estudo realizado
com dados de 1992 a 2009, expõe que o prêmio por qualificação, apesar de
apresentar um padrão mais oscilante, elevou-se durante todo o período considerado.
Isso indica que trabalhadores qualificados foram mais valorizados no mercado de
trabalho brasileiro. Esta percepção de quanto mais anos de estudo, maior o nível
salarial pode ser comprovado no gráfico 1 a seguir:
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Gráfico 1 - Evolução do diferencial salarial por anos de estudo

Fonte: Menezes-Filho (2013, p. 4).

Então, o aumento na demanda por habilidades pode ter implicações
importantes para os investimentos em educação e diminuição das desigualdades de
renda no Brasil: “a participação no mercado de trabalho é positivamente relacionada
com educação, ou seja, quanto maior o nível educacional, maior é a probabilidade
da pessoa estar engajada neste mercado” (MENEZES-FILHO, 2001, p. 11).
Ramos (2018, p. 51) corrobora com esta afirmação e reforça que maior
qualificação se traduz em maiores oportunidades de emprego qualificado no mundo
do trabalho. Afirmação esta, ratificada por “estudos do economista Marcelo Neri, da
Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro (FGV-RJ), mostram que para cada ano
de estudo há um aumento médio de 12% na renda do trabalhador; mas, se ele tem
Ensino Superior, esse percentual é de 36%”. Então, quanto maior a ampliação da
escolaridade, maiores são as chances de o indivíduo aumentar sua renda.
O capital humano está diretamente relacionado ao conhecimento e à
capacidade de criá-lo e, com níveis baixos, indiscutivelmente, o nível de
desenvolvimento humano será nulo ou inadequado.
No

passado

os

países

ricos

tentavam

convencer

os

em

desenvolvimento a não se industrializar. No presente, a história mudou:
(…) defendem com enorme vigor sua propriedade intelectual, bens e
serviços que exigem o trabalho de pessoal com elevado nível de educação
ou, mais precisamente, de conhecimento técnico, administrativo e
comunicativo que envolvem maior valor adicionado per capita, sendo,
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assim, compatíveis com níveis mais altos de desenvolvimento econômico
(BRESSER PEREIRA, 2006, p. 10).

Schultz em suas obras remete a importância do investimento em
capital humano, através da educação e sua valorização diante do processo de
desenvolvimento da nação (KELNIAR; LOPES; PONTILI, 2013).
Ainda que o Brasil seja um país em desenvolvimento com
características educacionais e de mercado de trabalho peculiares, Herdeiro,
Menezes-Filho e Komatsu (2019) enfatizam que a qualificação implica positivamente
nos avanços tecnológicos, e o aumento na demanda relativa por trabalhadores
qualificados acontecera de modo constante ao longo do tempo.
Face ao exposto, o Estado ocupa papel de destaque como provedor de
acesso à educação através de investimentos. O investimento em programas
educacionais é fundamental para combater as desigualdades sociais, abrir mais
campos de oportunidades, inovar e buscar a melhora das condições de vida e bemestar da população.
Marx (1867) apud Kelniar, Lopes e Pontili (2013, p. 3) “entende que é
necessário o investimento em educação para se alterarem as relações sociais. Os
trabalhadores devem investir em educação para adquirir capacidade de serem os
formadores do estado”.
Assim, é indiscutível a importância da educação para diversas áreas do
desenvolvimento, desde a habilitação das capacidades humanas, ponto essencial
para se imprimir a liberdade dos indivíduos (SEN, 2000), a busca pela inovação,
empreendedorismo (LLORENS, 2001; RDH, 2001), a melhora da produtividade
(FURTADO, 1968; BRESSER PEREIRA, 2010) e tantas outras abordagens e
benefícios que esta traz consigo. Então, deve, obrigatoriamente, figurar também nas
estratégias governamentais, nas políticas públicas e nas parcerias público-privadas
para oferecer uma educação de qualidade.
Porém, se estas iniciativas não forem qualificadas, podem gerar
algumas restrições ou situações inibidoras de seu pleno desempenho. Dentre elas,
pode-se destacar o diferencial existente entre quantidade e qualidade da educação,
pois pode-se aumentar o número de escolas e cursos oferecidos, sem o reflexo
qualitativo necessário para dinamizar a produtividade e o progresso econômico e
social da população.
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A boa qualificação dos cidadãos e do capital humano é essencial para
o desenvolvimento socioeconômico de quaisquer pais ou região. A educação,
alicerçada por um nível de qualificação dos trabalhadores, surge como alternativa
para encolher e conter as disparidades econômicas e como fomentador do
fortalecimento das economias regionais, que leva ganhos à população, eleva a
produtividade do capital humano e, consequentemente, também o nível de
produtividade do capital físico. “Tendências de emprego em todos os setores da
economia ilustram a crescente importância do trabalho cujos valores advém daquilo
que as pessoas sabem, e não do que elas produzem pela força física”
(DAVENPORT, 2001, p. 23).
Isso não quer dizer que há divisão entre o capital humano e físico, visto
que, o corpo e a mente sempre trabalham juntos em qualquer tarefa que realizamos,
porém, a diferença está na maneira em que se executa. Com mais conhecimento,
pode-se realizar tarefas requeridas de força física, de maneira mais eficiente e
inteligente.
É senso comum dizer-se: “a educação é o motor do desenvolvimento”.
Porém, existe uma disparidade nas expectativas dos empregadores em relação às
competências que os jovens emergidos do sistema de ensino e de formação devem
possuir, que têm evidenciado outro tipo de preocupação, que não se cruzam. O
sistema educacional dispõe de características e métodos que não fazem com que os
estudantes pensem sobre determinado assunto e, estes, executam a tarefa
mecanicamente, sem entender o que está por trás daquela teoria ou conceito.
No século XX, o mercado de trabalho já passava por dificuldades e
buscava

algumas

habilidades

nos

ingressantes,

porém

não

tinham

suas

expectativas atendidas. Azevedo (1991), escreveu sobre as competências mais
comumente requeridas pelos empregadores em relação aos futuros trabalhadores:
Capacidade de resolução de (novos) problemas: identificação, investigação
dos problemas e escolha e aplicação de uma solução;
Capacidade para trabalhar em equipa, cooperar, interagir construtivamente
com outrém e negociar;
Saber comunicar: saber ouvir e comunicar verbal e oralmente;
Capacidade de iniciativa, de autonomia e capacidade para tomar decisões;
Recolha, tratamento e utilização da informação pertinente;
Planificação: fixação de objectivo, calendarização, organização do trabalho
e avaliação;
Saber aprender: atitudes cognitivas e afectivas facilitando a aquisição de
novos conhecimentos em novos contextos;
Saber realizar escolhas;
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Auto-estima, motivação e vontade para se desenvolver de forma pessoal;
Possuir uma cultura das organizações para fazer face à sua crescente
complexidade (apud AZEVEDO, 1994, p. 4).

O autor enfatiza que existem diversas abordagens em torno da
qualificação profissional inicial. O processo de qualificação profissional ainda é muito
impessoal e mecânico e os sistemas de ensino e formação, ao que se parece,
ignoram a necessidade de diálogo entre as instituições de ensino e o mundo
empresarial.
Através do gráfico 2, pode-se observar que as primeiras posições
referentes às habilidades esperadas pelos empregadores se destacam pelas
habilidades aplicadas, tais como pensamento crítico, resolução de problemas,
trabalho em equipe, entre outras. Já na parte inferior, estão os conhecimentos
básicos, como conhecimento em língua estrangeira, matemática e ciências.
Outrora, os conhecimentos básicos já foram um diferencial no mercado
de trabalho, porém esta visão mudou:
Não que dominar tais conhecimentos não seja importante; a questão é que
agora isso representa, para o acesso ao mundo do trabalho atual e futuro,
apenas um ponto de partida, e não mais de chegada. Ou seja, o domínio
pleno de tais conhecimentos básicos não é mais um diferencial, e sim uma
exigência de início de carreira. O diferencial no processo seletivo está em
como tais habilidades aplicadas foram desenvolvidas ao longo da vida
pessoal, social e escolar do candidato ao posto de trabalho (RAMOS, 2018,
p. 96).

Gráfico 2 - Habilidades esperadas pelos empregadores - para um acesso maior aos
postos de trabalho do futuro
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Fonte: BARRINGTON, L.; WRIGHT, M. & CASNER-LOTTO, J. (2006) apud RAMOS (2018, p. 96).

Isso mostra o quanto é imperativo o desenvolvimento pleno do
potencial das pessoas através da educação, proporcionado pelo aumento das
qualidades humanas, como a criatividade, o trabalho em equipe, a persistência,
resiliência, entre outras.
O mercado de trabalho está dinamizado pelo desenvolvimento
tecnológico e:
o conhecimento a ser transmitido às novas gerações de trabalhadores em
qualquer nível do ensino deve ser inteiramente instrumentalizado; é
fundamental que o aluno saiba transformar o saber escolar em técnicas de
trabalho e em comportamento adaptativo aos novos códigos disciplinares
(ser proativo, saber resolver problemas no ambiente de trabalho e na
comunidade, ser capaz de trabalhar sob pressão, assimilar as regras da
competição imposta à classe trabalhadora). Os capitalistas, por sua vez,
têm interesse que a força de trabalho seja mais qualificada, pois isso lhes
permite explorar também sua capacidade de raciocínio e criatividade
(BRUNO, 2011, p. 554).

Apesar de se exigir trabalhadores com mais anos de estudo e
capacitação, o aprendizado continua instrumental e, ainda, se trabalha para adaptar
as competências às exigências do mercado.
Cabe aqui, fazer a distinção entre instrução e educação. De acordo
com Viana e Lima (2010, p. 141), “a instrução decorre de serviços educacionais
ministrados em escolas primárias e secundárias, abrangendo o esforço de aprender.
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Já a educação é um conceito mais amplo, pois, além de produzir a instrução, ela
progride nos conhecimentos, por meio da pesquisa”.
O cerne da educação que irá refletir sobre o que, o como e o para que
ensinar às gerações, assim como a sua idealização e dinâmica:
a educação, em uma sociedade, se manifesta como um instrumento de
manutenção ou transformação social, porque a palavra memoriza e
transmite de geração a geração a cultura reprodutiva e produtiva. Por isso
ela necessita de pressupostos, de conceitos que fundamentem e orientem
os seus caminhos. Essa sociedade possui alguns valores norteadores de
sua prática. E hoje mais do que nunca, em plena experimentação de uma
crise paradigmática, os seus pressupostos e conceitos fundamentais e
orientadores serão postos à prova, na medida em que se necessite
desenvolver argumentos para validar a prática, pois nossos interlocutores
(alunos e pares) nos lembram de nossas fraturas expostas o tempo todo
(SANTOS, 2007, p. 75).

Já para Viana e Lima (2010), quando o profissional adquire
conhecimento torna-se mais confiante na execução de suas tarefas. Afirmam, então,
que a educação se dá por meio do ensino e aprendizagem e seu significado decorre
da extração de algo potencial ou latente na pessoa, o qual se busca aperfeiçoar
tanto moral quanto mentalmente. Com isso, prepara o indivíduo não só para o
mercado de trabalho ou uma profissão com o desenvolvimento de habilidades, mas
também para fazer suas próprias escolhas individuais e sociais.
Deste modo, o investimento no capital humano permite ao trabalhador
obter rendimentos e melhorar sua condição de vida. “Em um mundo de
conhecimento intensivo, aqueles com mais capital humano adequado exigem
recompensas mais elevadas. A brecha entre os que possuem e os que não
possuem capital humano continuará a alargar-se” (DAVENPORT, 2001, p. 25).
A tecnologia talvez seja o principal fator de mudança da civilização,
pois transformaram profundamente as organizações e as relações de trabalho.
Estudos diversos afirmam que já não basta que se saiba ler, escrever e usar
minimamente softwares de escritório: hoje isso já não é mais um diferencial e, sim,
condição mínima. Isso não quer dizer que as habilidades e conhecimentos exigidos
no século XXI, deixaram de lado as características exigidas outrora, mas agregaram
outras advindas da revolução tecnológica, como a “capacidade de ser criativo,
solucionar problemas concretos, tomar decisões de maneira autônoma, trabalhar em
equipe e saber aprender” (BRASLAVSKY et al., 2002, p. 24).
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Wing (2006) vai além e enfatiza que é preciso adicionar o pensamento
computacional à leitura, escrita e aritmética, para potencializar a capacidade
analítica de cada um. O pensamento computacional envolve a solução de
problemas, planejamento, aprendizagem junto com a incerteza, para poder pensar
em múltiplos níveis de abstração, que é uma habilidade fundamental (algo que todo
ser humano deve saber para viver na sociedade moderna) e não mecânica. O
domínio do problema e o domínio da solução são limitados apenas por nossa própria
curiosidade e criatividade.
Porém, algumas iniciativas existentes atualmente no país, estão
voltadas somente para a formação computacional, o qual possuem ênfase em
programação, o que gera divisão entre os pesquisadores. “No final, talvez
devêssemos falar menos sobre o pensamento computacional e nos concentrar mais
no fazer computacional" (HEMMENDINGER, 2010 apud VALENTE, 2016, p. 882).
Ou seja, o pensamento computacional deve ajudar a entender como usar a
computação para resolver problemas, criar e para descobrir novas questões que
podem ser exploradas produtivamente.
Em complemento, o embaixador Juan Carlos Capuñay destaca que se
deve preparar os alunos “não apenas com habilidades técnicas, mas também levar
em consideração seu desenvolvimento como cidadãos de uma economia global”
(APEC, 2008, p. 1). É importante o investimento no capital humano, através do
desenvolvimento de habilidades que o mercado almeja para contribuir efetivamente
para o crescimento, tanto pessoal, quanto econômico e, desta maneira, ofertar
pessoas com habilidades e competências para atender às necessidades do
mercado, de mão de obra qualificada e para o crescimento contínuo da
produtividade.
O estímulo e formação para a vida, desdobra-se pela autonomia, que
se faz por meio do desenvolvimento de competências que combinem aspectos
cognitivos e socioemocionais, o qual abre possibilidades para que os estudantes se
capacitem “para o autoconhecimento, a colaboração, a criatividade, a resolução de
problemas, o pensamento crítico, a abertura para o novo e a responsabilidade no
alcance de seus objetivos” (RAMOS, 2018, p. 73).
Para

isso,

os

sistemas

educacionais

existentes

devem

ser

readequados e modificados, voltados para melhorar o desenvolvimento e integração
das competências requeridas no século XXI, como: aprendizagem ao longo da vida,
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capacidade de resolução de problemas, pensamento crítico autogerenciamento de
sua própria aprendizagem e trabalho em equipe (APEC, 2016). Habilidades estas
que estão ancoradas nos quatro pilares da educação, o qual os estudantes devem
estar no centro do processo, com estratégias construídas para que ele possa:
aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e o aprender a ser,
apresentados pela Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI à
UNESCO (DELORS et al., 1996).
De acordo com o International Society for Technology in Education
(ISTE, 2019, p. 1), algumas competências são esperadas dos estudantes de
tecnologia, os quais esbarram no profissional que o mercado almeja: “os pensadores
computacionais desenvolvem e empregam estratégias para entender e resolver
problemas de maneira a alavancar o poder dos métodos tecnológicos para
desenvolver e testar soluções”.
O Computing at School Working Group (2012) salienta que alunos que
podem pensar computacionalmente são capazes de conceituar e entender
tecnologia e, portanto, estão mais bem preparados para desempenhar papéis na
sociedade moderna. A educação melhora a vida dos alunos, bem como suas
habilidades para a vida e prepara para um mundo ainda por vir, no qual há
tecnologias que se quer foram inventadas, porém, apresentam desafios técnicos e
éticos dos quais ainda não estamos cientes. Para tanto, a educação deve aspirar a
ensinar principalmente disciplinas que ajudem a construir habilidades com valor no
longo prazo, em vez daquelas com utilidade no curto prazo, embora estas sejam
certamente úteis também.
No setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), as
inovações acontecem de maneira dinâmica e com uma velocidade que é difícil de
acompanhar:
Não é incomum ouvir-se que a profissão mais demandada daqui a dez anos
provavelmente ainda não existe. A mudança acelerada de perfis
profissionais é consequência direta do contínuo movimento de introdução
de novas tecnologias e modelos de negócio inovadores. Assim sendo, é
importante que tenhamos as novas demandas em perspectiva para
prepararmos, desde já, os profissionais necessários no futuro (BRASSCOM,
2017, p. 4).

Isso não se aplica somente às demandas do setor de tecnologia, esta
definição se aplica ao mercado de trabalho em geral, pois ocorrem mudanças
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demasiadamente rápidas e o senso comum não deve imperar e vedar os olhos, nem
impedir de seguir em diante, à procura de novos caminhos.

3 PROJETO SOCIAL
Atualmente, tem crescido o número de inciativas e projetos que visam
melhorar a qualidade de vida e diminuir a desigualdade com acesso e oportunidades
às pessoas menos privilegiadas.
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De acordo com a Faculdade Latino Americana de Ciências Sociais
(FLACSO, 2016, p. 7), projeto é “um plano para a realização de um ato e também
pode significar desígnio, intenção, esboço”. Assim, o projeto social pode ser definido
como um plano ou esforço solidário, com o objetivo de melhorar um ou mais
aspectos de uma sociedade, através de iniciativas que envolvem as pessoas em
torno do propósito de construir um futuro melhor, com o afloramento da cidadania e
da consciência social dos envolvidos.
Já Armani (2009) define projeto como uma ação social planejada,
estruturada em objetivos, resultados e atividades baseadas em uma quantidade
limitada de recursos e de tempo. Acrescenta que os projetos não existem
isoladamente e precisam se apoiar em programas e/ou políticas mais amplas. Muitas
vezes, se apresentam como a solução mais favorável para organizar ações sociais,
pois captura a realidade complexa em pequenas partes e, desta forma, consegue se
estruturar melhor para a execução.
Stephanou, Müller e Carvalho (2003, p. 11) definem projetos sociais
como “uma forma de organizar ações para transformar uma determinada realidade
social ou institucional. Projetos são ferramentas (instrumentos) de trabalho,
articuladas de forma a melhorar as ações e resultados desenvolvidos por alguma
organização”.
Então, entende-se que os projetos consistem na materialização dos
sonhos, da expectativa da realização e atendimento do que é demandado.
Armani (2009) sintetiza que os projetos podem apresentar diferentes
formas e tamanhos, alguns podem ter curta duração e dispender de recursos
mínimos; outros, de médio e longo prazo e exigir um volume maior de recursos ou
até mesmo demandar uma estrutura (física, humana, administrativa) mais complexa
para sua realização.
Em complemento, Stephanou, Müller e Carvalho (2003) afirmam que
os projetos sociais não são realizações isoladas e não conseguem mudar o mundo
sozinhos, por isso, deve haver a interação por meio de diferentes modalidades de
relação com planos e programas para se ter uma visão mais abrangente da questão
social, seja no âmbito público ou no terceiro setor. Assim, torna-se um conjunto de
possibilidades em torno de uma situação problema e busca resolver uma lacuna
deixada entre o que se espera e o que existe, com o objetivo de uma futura
mudança de determinada realidade.
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Muitas das vezes, os projetos sociais estão ligados diretamente à
necessidade das empresas de se mostrarem como agentes de transformação social,
através do Investimento Social Privado que, de acordo com o Grupo de Institutos
Fundações e Empresas (GIFE, 2021, p. 1), se configura por ser “o repasse
voluntário de recursos privados de forma planejada, monitorada e sistemática para
projetos sociais, ambientais, culturais e científicos de interesse público”.
Voltolino (2011, p. 1) amplia o papel da empresa como o compromisso
socialmente responsável de uma corporação e menciona que o investimento social
privado possui uma abrangência maior que é ser “a comissão de frente, um braço
institucional que reforça o quanto uma empresa se preocupa com o desenvolvimento
de sua comunidade”.
Então, a empresa busca estratégias voltadas para resultados
sustentáveis de impacto e transformação social. Em suma, toda a sociedade ganha
com os bons resultados do trabalho desenvolvido com cunho social, seja através de
uma fundação, instituto ou de um projeto social de empresa, independente da
intenção com que tenham sido criados.
A seguir, serão apresentadas algumas iniciativas de cunho social
voltadas para a transformação por meio da educação. Entretanto, ainda existem
fronteiras para se transpor que exigem um diálogo com variadas realidades, vontade
de mudança e muita mão na massa para se concretizar.
3.1 PROJETOS SOCIAIS E INICIATIVAS COM FOCO EM EDUCAÇÃO COMO
ALTERNATIVA DE MUDANÇA SOCIAL
O mundo passa por transformações e desafios a todo o momento.
Neste contexto, a participação e engajamento das empresas “são cruciais para a
construção de um mundo melhor, ao lado dos esforços do Estado e da sociedade
civil” (ETHOS, 2016, p. 1). É essencial a união de forças voltadas para
implementação de mudanças na sociedade, para alinhar as distorções que o Estado
não conseguiu realizar sozinho.
A atualidade exige, cada vez mais, que os profissionais tenham
habilidades e conhecimento acerca das tecnologias digitais com o emprego do
pensamento crítico e criatividade, voltados para contribuir com a melhoria da vida
pessoal e da atuação profissional e cidadã. O mercado de trabalho sofre com a falta
de profissionais capacitados e qualificados, pois não encontra profissionais que

78

atendam minimamente alguns requisitos (BRASSCOM, 2017). Este é um desarranjo
educacional que existe entre a demanda e a oferta.
Assim, torna-se importante levantar iniciativas que buscam através da
educação, o caminho para que o desenvolvimento humano e de habilidades para a
vida aconteça, e a consequente a formação de profissionais para o mercado.
Algumas delas buscam apoio em Políticas Públicas, outras se concretizam a partir
de Projetos Sociais. Porém, o que não se pode negar é a necessidade emergente e
eminente de implantação de ações que fortaleçam os estudantes na busca do
protagonismo de vida e profissional.
Neste contexto, nos últimos anos tem havido um crescente interesse
para a melhoria do Ensino Médio no país, conforme pode-se observar em
publicações e ações desenvolvidas pelo Instituto Ayrton Senna, por exemplo, que
perpassam por algumas das tendências que mudam a forma de ensinar e de
aprender e, consequentemente, refletem na própria sala de aula (IAS, 2021a,
2021b).
Então, para promover essas modificações, as escolas devem ficar
atentas aos obstáculos, à inovação, mesmo aquelas que já possuem ações bemsucedidas na formação dos jovens. Neste tempo veloz que estamos presentes, não
se pode estagnar, deve-se aproveitar as oportunidades que a tecnologia e o digital
oferecem.
Como destaque, pode-se mencionar a inserção da educação integral
(FNDE, 2017), a gamificação, o STEM, o movimento maker, a programação e as
competências socioemocionais (RAMOS, 2018).
No Brasil, há iniciativas em curso nas redes públicas que incorporam
parte dessas tendências do século XXI, que podem (e devem) servir de inspiração
para outros locais e apresentam-se tanto como complemento às políticas públicas
quanto iniciativas de projetos sociais.
Existem exemplos de iniciativas notáveis, importantes e que imprimem
resultados significativos. Isso nos evidencia a necessidade e relevância que a
articulação entre o setor público, a sociedade civil e as instituições de ensino
possuem para implementação e aprimoramento das habilidades do capital humano e
futura força de trabalho. Conforme Meira, S. (2013, p. 25) “precisamos de uma
combinação efetiva de educação e oportunidades de qualidade para criar
esperança”.
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3.1.2 Educação integral para o ensino médio

Observa-se um crescimento da relevância da educação integral na
agenda das políticas educacionais no Brasil nas últimas décadas e, esta, é apontada
por especialistas em educação, como um dos caminhos para a melhoria do Ensino
Médio no país.
O lançamento da política educacional do Governo Federal, criada pelo
Ministério da Educação (MEC) por meio da Portaria nº 1.145, de 10 de outubro de
2016, teve como destaque o Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em
Tempo Integral (EMTI) (FNDE, 2017, p. 1).
Então, deste modo, ficou definido pelo Ministério da Educação (MEC):
§ 1o A proposta pedagógica das escolas de ensino médio em tempo integral
terá por base a ampliação da jornada escolar e a formação integral e
integrada do estudante, tanto nos aspectos cognitivos quanto nos aspectos
socioemocionais, observados os seguintes pilares: aprender a conhecer, a
fazer, a conviver e a ser (BRASIL, 2016, p. 23).

Dar aos estudantes uma formação integral, se relaciona muito menos
ao tempo, do que aos aspectos cognitivos e socioemocionais:
Independentemente da duração da jornada escolar, o conceito de educação
integral com o qual a BNCC está comprometida se refere à construção
intencional de processos educativos que promovam aprendizagens
sintonizadas com as necessidades, as possibilidades e os interesses dos
estudantes e, também, com os desafios da sociedade contemporânea. Isso
supõe considerar as diferentes infâncias e juventudes, as diversas culturas
juvenis e seu potencial de criar novas formas de existir (BNCC, 2018, p. 14).

Esta abordagem é pertinente ao protagonismo de vida, centrado nos
estudantes, seja ele criança, adolescente, jovem ou adulto e deve promover uma
educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno,
nas suas singularidades e diversidades.
A atuação deve estar mais ligada ao propósito das atividades de ensino
e aprendizagem:
A vida demandará das pessoas, não só no campo profissional, mas também
no social e no pessoal, uma formação que vá além das competências
cognitivas. Exigirá mais do que nunca um desenvolvimento pleno, de modo
que elas possam realizar escolhas com autonomia e conquistar realizações
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ao longo da vida. Essa é a perspectiva que orienta o conceito de Educação
Integral (RAMOS, 2018, p. 61).

Através da Política Pública de Ensino Médio Integral (EMI), vários
Estados formalizaram programas e projetos para a implementação em suas redes
de ensino, com o desafio de instigar os estudantes a chegar ao limite de suas
potencialidades, sem medo de errar e que ensine a se adaptar ao novo, em um
mundo

cada

vez

mais

dinâmico

e

globalizado,

cercado

por

frequentes

descontinuidades tecnológicas.
Para o êxito das ações voltadas para o EMI, um fator de relevância é a
formação continuada dos professores, que precisam estar em constante atualização
para atender as expectativas dos estudantes e ajudá-los a se desenvolverem (IAS,
2021c).
3.1.3 Estado do Rio de Janeiro
As políticas e estratégias adotadas pelo governo do Rio de Janeiro e
pela sua Secretaria de Educação (SEEDUC) se orientavam pelo diagnóstico do
ensino médio através da educação integral, com experiências iniciadas em 2007,
porém, a partir de 2009, se intensificaram as ações específicas para o ensino médio
na rede estadual deste estado. Sua construção se deu gradualmente, com
estruturação e consolidação a partir das concepções, experiências, referenciais e
modos de organização oriundos de dois Programas: Dupla Escola e Solução
Educacional (MOEHLECKE, 2018).

3.1.3.1 Programa Dupla Escola
O “Programa Dupla Escola”, surgiu a partir de 2007, por meio da
instituição do Programa Estadual de Parcerias Público Privadas (PROPAR), criado
pela Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC/RJ) e “passou
a promover a educação integral articulada à profissional, tendo como fundamento a
legislação que orienta a oferta do ensino médio integrado à formação profissional”
(SOUZA; ARAÚJO, 2020, p. 1201).
A viabilização do programa, se dá pela forte ênfase no estabelecimento
de parcerias público-privadas, por meio de termos de convênio, que passam pela
constituição dos currículos até a contratação de instrutores para ministrar as
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disciplinas profissionalizantes nas escolas estaduais (MOEHLECKE, 2018; SOUZA;
ARAÚJO, 2020).
Uma das parcerias se dá com a operadora de telecomunicação Claro,
o qual se apresenta com alguns diferenciais e possibilidade de empregabilidade para
os estudantes participantes:
O projeto oferece alguns diferenciais, como os equipamentos laboratoriais
para que os jovens aprimorem seus conhecimentos na prática. Além dos
conteúdos teóricos e práticos, os alunos conhecem o mercado de trabalho
por meio de visitas a empresas do ramo, como a Star One.
O Dupla Escola é uma forma de dar oportunidade aos jovens que, ao final
do curso, podem ser registrados como profissionais técnicos no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), o que facilita a entrada no
ramo profissional. Em 2020, o projeto formou 114 alunos e parte deles foi
contratada pela Claro (IC, 2021, p. 1).

De acordo com Pereira (2015, p. 8), estas parcerias entre o setor
público e privado, com esta “dupla jornada do estudante apresenta resultados
superiores aos da média da rede, menor evasão escolar e o fato de boa parte dos
alunos dessas escolas estarem empregados ou cursando ensino superior”.

3.1.3.2 Solução Educacional para o Ensino Médio (SEEM)
A Solução Educacional para o Ensino Médio (SEEM), é uma iniciativa
que desafiou uma reformulação no currículo e introduziu uma política pública de
educação integral, capaz de atender as exigências do século XXI à rede de ensino
do estado do Rio de Janeiro (IAS, 2014).
Surgiu no final de 2012, por meio de parceria firmada pela SEEDUC, o
Instituto Ayrton Senna (IAS), a empresa Procter & Gamble Industrial e Comércio
Ltda (P&G) e a Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de
Janeiro (CODIN) (MOEHLECKE, 2018).
Apresenta-se como um novo modelo de educação integral para o
ensino médio, “centrado no desenvolvimento de competências socioemocionais,
articuladas ao referencial das atitudes e valores necessários aos jovens para o
século XXI” (MOEHLECKE, 2018, p. 158), através do conceito dos quatro pilares
proposto pelo Relatório da UNESCO (conhecer, fazer, conviver, ser) (DELORS et al.,
1996), com o objetivo de ampliação da rede e utilização desta estratégia para
superar o fracasso escolar (SOUZA; ARAÚJO, 2020).
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Moehlecke (2018), afirma que o modelo do SEEM, delineia seus
caminhos pela educação para a vida, com o objetivo de formar jovens autônomos e
responsáveis, conscientes de seu papel no mundo, capazes de colaborar com a
sociedade e modificá-la e, para isso, torna-se necessário uma articulação da
aprendizagem cognitiva com a aprendizagem socioemocional para seu alcance.
Iniciou-se com uma escola piloto (Colégio Estadual Chico Anísio),
depois a proposta foi multiplicada e, atualmente, está presente em escolas da rede
estadual do estado do Rio de Janeiro:
A Proposta de Educação Integral para o Ensino Médio no Rio de Janeiro foi
desenhada em uma parceria entre a Secretaria Estadual de Educação do
Rio de Janeiro, a Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do
Rio de Janeiro (Codin) e a P&G, a partir da proposta de Educação Integral
para o Ensino Médio, do Instituto Ayrton Senna. O trabalho teve início em
2013 e, atualmente, está presente em 35 escolas da rede, levando uma
proposta curricular inovadora que prepara os jovens para enfrentar os
desafios da vida, dentro e fora da escola (IAS, 2021b, p. 1).

A sugestão pedagógica iniciada na escola piloto, denominada “modelo
de referência” é diferenciada e foi validada pela proposta da educação integral, que
busca, de acordo com Moehlecke (2018), uma formação plena e o desenvolvimento
da autonomia do estudante.
De acordo com o Instituto Ayrton Senna (IAS, 2021b), a proposta
mostra que é possível dar aos jovens brasileiros condições para desenvolver as
competências cognitivas e socioemocionais requeridas para viver neste século, em
consonância com a realização de seus projetos de vida e a construção de um
mundo melhor.
Ainda conforme o instituto, o Colégio Estadual Chico Anysio (CECA),
no Rio de Janeiro, foi pilotada e recebeu as inovações propostas pelo programa. Os
resultados colhidos na primeira experiência que integrava o Programa Ensino Médio
de Referência foram promissores: “o salto de aprendizagem dos alunos foi 10 vezes
superior àquele dado pelo aluno médio brasileiro em uma década. Se todas as
escolas do Brasil tivessem o mesmo resultado, saltaríamos mais de 30 posições no
PISA (Avaliação Internacional de Estudantes)” (IAS, 2021b, p.1).
O desenvolvimento das disciplinas ocorre de maneira integrada
(organizadas em áreas de conhecimento) e o núcleo articulador é aplicado em sua
versão mais completa, sendo que:
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Os conhecimentos gerados pela experiência no CECA servem de base para
a expansão da iniciativa na rede de ensino estadual fluminense e também
inspiram a implementação da proposta em outros Estados. A escola
mostrou um desempenho médio 50% melhor nas diversas disciplinas da
matriz curricular do ensino médio, comparado às escolas avaliadas pelo
Sistema de Avaliação Bimestral do Processo de Ensino e Aprendizagem
(SAERJINHO), evidenciando que o desenvolvimento de um trabalho
conjunto que engloba formação, acompanhamento de gestores e
professores e o trabalho com as habilidades socioemocionais, dentre outros
aspectos, contribuem diretamente para a melhora a performance cognitiva
(IAS, 2021b, p.1).

Através de uma pesquisa de avaliação de impacto das competências
socioemocionais nos resultados de aprendizagem, realizada em 2013 pelo IAS, em
parceria com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) e SEEDUC, permitiu responder não apenas o foco inicial, mas também
produziu subsídios para refinar a própria metodologia da pesquisa.

A pesquisa

ainda apontou que (IAS, 2014, p. 45):
● as competências socioemocionais têm impacto significativo na
aprendizagem escolar e podem ser desenvolvidas em casa e
escola, independente da condição socioeconômica dos alunos.
● os alunos mais responsáveis, focados e organizados aprendem em
um ano letivo cerca de um terço a mais de matemática
(conhecimento medido pela avaliação bimestral da Secretaria de
Educação) do que os colegas que apresentam essas competências
menos desenvolvidas.
● a diferença de aprendizagem também é percebida entre alunos com
maiores níveis de abertura a novas experiências, quando se analisa
o desempenho em Língua Portuguesa.
O

instituto,

ainda,

apresenta

outros

importantes

resultados

apresentados pelos estudantes (IAS, 2021b):
● 4 x mais alunos com aprendizado adequado em português
● 10 x mais alunos com aprendizado adequado em matemática
● Pontuação até 23% em língua portuguesa acima da média da rede
de ensino.
● Pontuação até 30% em matemática acima da média da rede de
ensino.
A proposta de educação integral, se faz com a construção de
inovações com a colaboração das pessoas e não para as pessoas, então. é

84

relevante a participação de todos os atores envolvidos, sejam eles o poder público,
parceiros privados ou instituições sem fins lucrativos, estudantes, gestores de
escolas, professores e família.
Esta proposta do Instituto Ayrton Senna para o ensino médio integral,
não se configura apenas como um programa pontual para o Rio de Janeiro, mas
serve de base e inspiração para a implementação em outros Estados.

3.1.3.3 Estado de Santa Catarina

O Programa de Educação Integral para o Ensino Médio no estado do
Rio de Janeiro, inspirou as ações no Estado de Santa Catarina e, igualmente,
apresentaram resultados promissores. “Os conhecimentos gerados pela experiência
no CECA servem de base para a expansão da iniciativa na rede de ensino estadual
fluminense e inspiram a implementação da proposta em outros Estados” (IAS,
2021a, p.1).
Através da concepção de que todo jovem tem o poder de perseguir
seus sonhos e mudar realidades, porém precisa que tenha a oportunidade de
desenvolver todos os seus potenciais, surgiu o Programa Educação Integral em
Tempo Integral para o Ensino Médio (EMITI), através de uma parceria da Secretaria
de Educação do estado de Santa Catarina, o Instituto Ayrton Senna (IAS) e Instituto
Natura (IN), desenvolvido em 15 (quinze) escolas da rede estadual deste estado,
implantado no ano de 2017 (IAS, 2018).
O objetivo do projeto é “oferecer oportunidades para os educadores e
jovens para a construção conjunta de uma educação que, valoriza o aprendizado de
conteúdos tradicionais, mas também desenvolve competências essenciais para a
vida profissional e pessoal de professores e estudantes” (SANTA CATARINA, 2017,
p. 1).
O projeto foi precedido pela “necessidade de ressignificar o ensino
médio na perspectiva de possibilitar o acesso, o progresso e as aprendizagens
esperadas para os adolescentes de 15 a 17 anos nesta etapa da educação básica,
de forma a atender as metas do Plano Nacional de Educação – PNE e a Lei nº
13.005, de 2014” (IAS, 2018, p. 8).

A proposta pedagógica inicial partia da

ampliação da jornada escolar e a formação integral e integrada nas ações do grupo,

85

não é só com a avaliação do aluno, mas de todos os envolvidos e com a
consideração de aspectos cognitivos e socioemocionais.
O movimento da educação integral em Santa Catarina, anteriormente,
era constituído por três modelos: a Escola Pública Integrada – EPI, o Programa Mais
Educação e o modelo híbrido – criado pelos próprios municípios (LIMA, 2018).
Então, a partir deste programa do IAS, a Secretaria de Estado da
Educação de SC, em parceria com as outras duas instituições, propôs um
redesenho na base curricular, o qual estava pautado no “conceito de educação
integral,

no

protagonismo

juvenil,

numa

matriz para

desenvolvimento

de

competências para o século XXI e estratégias de organização integradas e flexíveis
para o currículo” (IAS, 2018, p. 8).
O projeto vai além da ampliação do tempo de aula, a proposta amplia
também as conquistas da educação:
De forma integrada à aprendizagem dos conteúdos de português,
matemática, história, entre outros, também consegue incentivar os jovens a
desenvolverem competências altamente valorizadas no mundo atual, como
resolução de problemas, responsabilidade, comunicação, abertura para o
novo e criatividade. Para isso, as aulas e projetos partem de questões e
desafios do mundo real, estimulam a criação, a participação ativa e a
colaboração, e levam o estudante a vivenciar e colocar em prática as
habilidades (SANTA CATARINA, 2017, p. 1).

Porém, havia um grande desafio: fazer com que os conceitos
chegassem até os estudantes. De acordo com Ramos (2018, p. 28), o programa
“trata-se de uma concepção contemporânea de Educação Integral, que promove a
formação plena do aluno e desenvolve competências cognitivas de maneira
integrada com as socioemocionais, tais como colaboração, criatividade, pensamento
crítico, comunicação e responsabilidade”.
A proposta engloba o suporte à Secretaria de Educação com o apoio
do IAS na elaboração de modelos de currículo, acompanhamento e avaliação
voltados para a promoção da educação integral, com os modelos propostos
validados e constantemente e aprimorados em escolas da rede, o qual os
educadores e estudantes se tornam coautores das soluções desenvolvidas (IAS,
2021a).
Então, foi criado uma série de ações para formação e práticas
contínuas dos professores e gestores de escolas, com resultados e melhores
práticas compartilhadas nesta rede, de modo que “os resultados fossem apurados e
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a implantação do programa pudesse ser avaliada continuamente, para alinhamento
das ações sempre que necessário” (IAS, 2018, p. 9). Os envolvidos nesse Programa
estão em um movimento constante de estudo e reflexão das suas ações
pedagógicas e de gestão.
Estas ações foram verdadeiras quebras de paradigmas para os atores
envolvidos no processo e imprimiu resultados, não somente dentro das escolas, mas
um impacto social além muros:
O protagonismo juvenil como eixo principal no EMITI vem mostrando o que
essa juventude é capaz de fazer e que esse potencial estava obscurecido
mediante quatro horas de aula de puro conteúdo, esmagado por regras e
avaliações que não levavam em consideração a integridade intelectual do
estudante (FRASSETO, 2017, p. 26-27).

O acompanhamento integral não se dá somente aos estudantes. Os
professores estão constantemente desafiados a integrar conhecimento através de
formação continuada.
A parceria promove o desenvolvimento integral dos estudantes
participantes do projeto e abre caminhos para resultados promissores. De acordo
com “monitoramento realizado pelas equipes, foi identificado que, nas escolas com a
proposta, os estudantes tiveram desempenho 12,3% superior em Língua Portuguesa
e 9,4% em Matemática em comparação com escolas que não tiveram a parceria,
além de taxa de aprovação 18% superior nos dois casos” (IAS, 2021a, p. 1).
Outro resultado promissor, é a combinação de baixos índices de
evasão e a aprovação da escola por parte dos alunos que, desta forma, “conseguem
realmente aprender – prova disso é o desempenho cerca de 50% superior à média
da rede” (RAMOS, 2018, p. 28).
Um total de 31 escolas da rede estadual participam da proposta do
EMITI em Santa Catarina, que em 2019 impactou 500 educadores e 4 mil
estudantes (IAS, 2019).
Apesar dos resultados positivos serem favoráveis, ainda existem
adversidades a serem superadas:
A educação integral no estado de Santa Catarina vem se apresentando
como um grande desafio que carece de aporte de recursos, pesquisa,
diálogo,
comprometimento,
valorização,
projetos
pedagógicos
desenvolvidos em redes, compatíveis com a realidade, capazes de orientar
e estruturar um trabalho voltado para as mudanças que necessitam ser
materializadas nas escolas, principalmente no que se refere à integração
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curricular e à valorização de saberes oriundos das diferentes culturas e
conhecimentos que constantemente chegam às instituições de ensino
(LIMA, 2018, p. 19).

Estes desafios só serão superados se houver, além da força
governamental, a participação ativa dos profissionais de educação, bem como a
busca permanente de formação continuada, que serão base para implementar e
sustentar as ações instituídas.

3.1.3.4 Estado de Pernambuco

No início de 2000, o fraco desempenho apresentado pelos estudantes
tanto o ensino fundamental como do médio, com muitos alunos reprovados ou que
abandonaram completamente a escola, necessitava de uma forte e emergente
atenção. Então um grupo de empresários uniu-se sob a responsabilidade social de
melhoria do ensino do estado de Pernambuco:
Em 2000, um grupo de empresários brasileiros respondeu à necessidade de
melhorar o ensino médio de Pernambuco criando o Instituto de
Corresponsabilidade pela Educação (ICE). O ICE elaborou um novo
programa de educação e recebeu o apoio do governo do Estado através da
criação do Procentro, um órgão estatal dedicado a trabalhar com o ICE na
concepção de um novo programa educacional. No entanto, o modelo de
parceria público-privada estabelecido pelo Procentro e o ICE recebeu
algumas críticas devido à influência que atores privados poderiam exercer
sobre a educação estadual (IN, 2020, p. 3).

Esta parceria público-privado deu início à um modelo inovador de
ensino médio e apresentou resultados positivos, entretanto, atingia apenas uma
pequena seleção de escolas públicas de ensino médio estadual.
Em 2008, no governo de Eduardo Campos, o modelo foi redesenhado,
ganhou formato mais abrangente e tornou-se base para a política de reforma do
sistema de ensino pernambucano, rebatizado de Educação em Tempo Integral
(ETI). O modelo ETI foi baseado em sistemas de modelo de gestão de negócios,
como o ciclo PDCA (sigla em inglês para planejar, executar, checar, agir), com
conteúdo a ser ensinado “alinhado com os interesses do estudante, incluindo
questões como empreendedorismo juvenil, valores educacionais e cultura do
trabalho” (IN, 2020, p. 3).
Oferecer uma educação que seja capaz de preparar o aluno para a
vida é um desafio, além disso, o tempo que se passa na escola deve ser prazeroso
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e atrativo. A proposta de ensino integral em tempo integral é uma possibilidade que
oferece subsídios para esta demanda.
Para isso, a Secretaria Estadual de Educação, através da Secretaria
Executiva de Educação Profissional, que tem como função específica de cuidar
dessas escolas integrais, através das Escolas de Referência em Ensino Médio
(EREMs) e Escolas Técnicas Estaduais (ETEs), todas com atendimento em horário
integral, priorizou a melhoria da qualidade da educação. Uma das metas foi a
ampliação de matrículas no Ensino Médio Integral, contou, ainda, com o
reordenamento da rede estadual e a criação da Escolas de Referência em Ensino
Médio e as Escolas Integrais, exclusivas de Ensino Médio (DUTRA, 2013).
Ainda conforme o autor, ao elaborar esta proposta, o governo estadual
priorizou a modernização da gestão educacional, com o fortalecimento da autonomia
do gestor, o empoderamento da função na instituição, juntamente com o estímulo
para a busca por parceiros externos à unidade escolar, com o objetivo de consolidar
a gestão. Além da busca pela melhoria da qualidade da educação, com dados de
uma avaliação sistemática da escola, por alunos, professores, gestores e pais dos
estudantes, ainda foram avaliadas as condições físicas de funcionamento da
mesma, a prática dos professores e a equipe gestora (DUTRA, 2013).
De acordo com o Portal da Secretaria de Educação e Esportes de
Pernambuco, as EREMs apresentam matriz curricular voltada para o ensino
propedêutico (formação geral), com jornada integral ou semi-integral. Já as ETEs,
oferecem o Ensino Médio Integrado à Educação Profissional e Tecnológica, em
tempo Integral, ou com a oferta da Educação Profissional, concomitante ou
subsequente ao Ensino Médio (PERNAMBUCO, 2021).
Parceiras público-privadas sugiram e foram fortalecidas através da
criação e aplicação de políticas públicas voltadas para a melhoria da qualidade de
ensino e implementadas nas escolas que apresentaram resultados surpreendentes.
De acordo com Ramos (2018, p. 28), o Estado de Pernambuco é um
destaque nacional na implementação do ensino integral, o qual “a larga maioria das
escolas de referência de Ensino Médio em tempo integral são um belo exemplo. Por
essa razão, a rede estadual de Ensino Médio de Pernambuco é considerada a de
maior atratividade do País e apresenta a menor taxa de abandono escolar”.
O estudo do Centre for Public Impact e Instituto Natura contou com a
avaliação de fundamentos do impacto público, com resultados apresentados no
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quadro 1. Este estudo apresentou resultados sobre a melhora substancial e
promissores da adoção da ETI, no referido estado (IN, 2020, p. 5):
● em 2007 eram 20 centros, em 2018, passou para 388:
aproximadamente 50% da rede estadual de EM. Em 2018, 173
escolas eram em tempo integral, 172 semi-integral, e 43 eram
ETEs.
● Ideb passou de 2,6 em 2008, uma das classificações mais baixas
do país, para 3,9 em 2015, ao lado dos Estados de melhor
desempenho, como São Paulo; e, em 2017, subiu para 4,0.
● Melhoria da eficiência da educação, em termos do fluxo de
estudantes, isto é, em termos da “distorção idade/série” (o
percentual de estudantes que frequentam uma série mais de um
ano atrás daquela que lhe corresponderia por idade)
● A distorção idade/série reduziu-se de 29% para 18%,
● O índice de alunos de 19 anos que concluíram o ensino médio
aumentou de 34%, em 2008, para 56%, em 2014.
● Queda dos índices de abandono escolar entre 2007 e 2016: de
24,0% a 1,7%. O estado pernambucano passou de ter um dos
índices de abandono escolar mais altos do país, em 2007, a ser o
Estado com melhor desempenho do país, a partir de 2013.

Apesar de resultados promissores, ainda há alguns desafios a transpor.
De acordo com Mello Neto et al. (2016), ainda existe nas escolas integrais e técnicas
uma queixa constante devido à inadequação entre o currículo e a infraestrutura das
escolas. Além disso, a ausência de profissionais para aulas de contraturno e a
inexistência de espaços apropriados. A adequação do currículo para a vivência dos
alunos e para questões extra ou transdisciplinares, também são queixas recorrentes
no projeto. Na perspectiva dos estudantes, há falta de dinamismo no ensino e falta
de regularidade nas aulas tecnológicas.

Quadro 1 - Fundamento do Impacto Público
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Fonte: Instituto Natura e Centre for Public Impact (IN, 2020, p.7).

Outro ponto levantado pelos autores é que, apesar das escolas de
ensino integral apresentarem melhores resultados (no Idep e no rendimento, por
exemplo), os dados qualitativos e quantitativos apontarem para a implementação de
novos critérios de ampliação do número de matrículas e melhoria da equidade, há
aspectos que sugerem a:
existência de barreiras à permanência de alunos de baixo nível
socioeconômico nas escolas integrais. Parece se tratar de uma seleção não
oficial, cujo critério se baseia em uma suposta adaptação do estudante à
rotina da escola, mas que na verdade explicita a inadequação do modelo
para o aluno trabalhador ou que precisa considerar a possibilidade de
trabalhar ao longo do ensino médio (MELLO NETO, et al., 2016, p. 183).

Este é um importante desafio: adequar a continuidade dos estudos no
nível médio atrelado com a necessidade dos estudantes de famílias de baixa renda
trabalharem e contribuírem com o orçamento familiar. Então, a partir de 2016, a
Secretaria de Educação estruturou um modelo nas EREM´s de tempo semi-integral,
o qual oferece dois turnos, um de manhã e outro de tarde. De acordo com
Pernambuco (2021), o programa de Educação Integral continua ser estratégico
dentro da política estadual de ensino.
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Existem desafios e não são poucos, mas o avanço em direção à uma
educação mais abrangente, aliada às expectativas do século XXI foram dadas,
juntamente com envolvimento público e privado na busca pela perenidade das
inciativas.
3.1.3.5 Estado de São Paulo

Com a expansão das matrículas nas escolas públicas do Estado de
São Paulo, o número de alunos que ingressam no Ensino Médio vem num crescente
desde 2013. Porém, de 2018 para 2019, o índice caiu de 2,51 para 2,44 em um ano,
de acordo com G1-SP (2020) com dados do IDESP 2019.
Já no caso Brasil, a expansão das matrículas no ensino fundamental e
a melhoria do fluxo, o número de alunos que ingressam no ensino médio passou a
crescer de forma acelerada:
Entre 1991 e 2011, a matrícula no Ensino Médio no país mais que dobrou,
passando de 3,8 milhões para 8,4 milhões. No caso específico do Estado de
São Paulo, este movimento ocorreu de forma ainda mais expressiva:
atualmente, a taxa líquida de frequência à escola é de 67,1%, a maior entre
as Unidades da Federação e 15,5 pontos percentuais acima da média
nacional (SÃO PAULO, 2012, p. 10).

Abarcado pela expectativa da continuidade de crescente demanda,
surge a necessidade propostas que promovam a permanência dos jovens nos
cursos, em que a escola deve ter papel primordial na vida e no seu
desenvolvimento, com um modelo mais atrativo de ensino e que atenda as
exigências e expectativas dos estudantes do Ensino Médio, nas escolas públicas do
Estado de São Paulo.
No ano de 2006, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo
(SEE/SP), iniciou o Projeto Escola de Tempo Integral (ETI), a fim de consolidar os
princípios que sustentam a política educacional, baseada na educação integral dos
estudantes para assegurar-lhes o desenvolvimento de novas competências,
habilidades e atitudes pertinentes à sociedade (SÃO PAULO, 2012).
Já em 2012, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
(SEE/SP) implementa o Programa Ensino Integral (PEI), como mais uma alternativa
para a Rede Pública Estadual:
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é uma alternativa para adolescentes e jovens ingressarem numa escola
que, ao lado da formação necessária ao pleno desenvolvimento de suas
potencialidades, amplia as perspectivas de autorrealização e exercício de
uma cidadania autônoma, solidária e competente. O Programa Ensino
Integral oferece também aos docentes e equipes técnicas condições
diferenciadas de trabalho para, em regime de dedicação plena e integral,
consolidar as diretrizes educacionais do novo modelo de escola de tempo
integral e sedimentar as possibilidades previstas para sua expansão (SÃO
PAULO, 2012, p. 7).

O programa apresenta um modelo de escola não só com ampliação da
jornada escolar do estudante, mas, também, instituiu a dedicação exclusiva de
profissionais da educação e visa oferecer um atendimento diferenciado aos alunos,
com propostas de aprendizagem conectada aos interesses do jovem:
Diferentemente de outras políticas que alteram a jornada escolar do aluno, o
PEI inova ao articular jornada ampliada de aluno à jornada ampliada de
professor. No desenho do PEI dois aspectos são essenciais: dedicação
integral do profissional numa única escola e gratificação por atuação no
programa (PARENTE; GRUND, 2019, p. 48).

Os professores atuam não somente nas atividades tradicionais, têm,
também, a responsabilidade de orientar os alunos em seu desenvolvimento pessoal,
acadêmico e profissional. Os professores atuam no PEI, em regime de dedicação
exclusiva e, para isso, recebem gratificação de 75% em seu salário, inclusive sobre
o que foi incorporado durante sua carreira (SÃO PAULO, 2013).
Porém, Pinto (2016, p. 15) traz à luz que não há consenso de que a
“ampliação da jornada escolar e a dedicação plena e integral dos professores
possibilitam melhorias no desempenho escolar dos estudantes”, ou seja, se a
ampliação do tempo possibilita a aprendizagem para a inserção do jovem na
sociedade contemporânea.
De acordo com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
(SÃO PAULO, 2019), alguns dos resultados apresentados pelo PEI foram:
● As

PEIs

apresentaram

melhor

desempenho

no

Índice

de

Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb 2019 do que as
unidades da rede regular.
● As escolas do PEI de ensino médio do Estado de São Paulo
cresceram 1,2 ponto em relação ao último indicador, enquanto as
escolas da rede regular subiram 0,6, de acordo com Ideb 2019.
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● No ensino médio, a rede estadual de São Paulo registrou o maior
crescimento de sua história. Saltou de 3,8 no último Ideb, em 2017,
para 4,3 em 2019.
● As escolas de tempo integral cresceram de um Ideb de 3,7, em
2017, para 4,9, em 2019.
● As 33 escolas estaduais de São Paulo de ensino médio com
melhores indicadores são todas integrantes do PEI.
● Nos anos finais do ensino fundamental, nove das dez primeiras
escolas da rede estadual de São Paulo com melhores notas do
Ideb, são do PEI.
● O melhor desempenho das escolas do programa PEI está
relacionado aos estudantes à matriz curricular diferenciada, que
engloba orientação de estudos, práticas experimentais, além dos
clubes juvenis.
● Apoio do professor tutor para fortalecer a excelência acadêmica e
na orientação do Projeto de vida.
● Possibilidade de frequentar disciplinas eletivas escolhidas de
acordo com seu objetivo.
● Para o PEI a carga horária é estendida, de até nove horas e meia,
enquanto na rede regular a jornada é de cinco horas e quinze
minutos.
● Além de imprimir realizações no processo de aprendizagem, dos
alunos, o programa também auxilia no aumento da empregabilidade
e renda dos egressos.
Apesar de descrito várias benesses, a sua reduzida oferta de escolas
aderentes ao programa ainda é um desafio, pois uma de suas premissas é a
oportunidade de oferecer um ensino diferenciado e a democratização do ensino:
Em contrapartida, o cenário atual aponta que devido a condições
socioeconômicas e falta de vagas a todos os interessados, não são todos
os jovens que podem optar por este modelo de ensino (...), tornando-se
uma escola excludente, situação que vai contra a democratização do
ensino. Porém, os próprios jovens apresentam como solução a solicitação à
Secretaria da Educação da ampliação do programa no município, para que
outros jovens tenham a oportunidade de escolher o modelo de ensino mais
adequado aos seus interesses, como já ocorre em outros municípios (...)
(PINTO, 2016, p. 86).
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Os governantes têm diante de si o desafio de aliar a escola à realidade
do jovem, com a consideração de seu contexto familiar e social. Através desta
percepção, a criação de programas e políticas públicas que atendam estes anseios
é de extrema importância. O PEI é um programa que tem propiciado aos jovens
inúmeros benefícios. Nesse sentido, vale aprimorar e investir no PEI e/ou em outros
programas educacionais para garantir acesso e permanência dos jovens no Ensino
Médio e, com isso, estender o direito a uma educação de qualidade.

3.2 ENSINO DE TECNOLOGIA

Desde muito cedo, os jovens estão inseridos nas tecnologias e é
importante que essas ferramentas sejam utilizadas a fim de proporcionar
conhecimento, não apenas para entretenimento e interação social.
Certamente, as escolas têm como desafio ser o local onde ocorre esse
despertar para desenvolver habilidades do século XXI, ser base para empoderar os
alunos para serem pensadores autônomos, e não somente replicadores do
conhecimento do professor:
Cada vez mais, estudantes e profissionais são solicitados a resolver
problemas mais complexos, em um prazo mais curto e em um ecossistema
global. Embora as oportunidades possam aumentar e conectar jovens
cidadãos com o mundo inteiro, seu nível de conhecimento necessário é
cada vez mais baseado em habilidades cognitivas e adaptabilidade em
ecossistemas em mudança rápida (D’AMICO, 2020, p. 140).

A tecnologia está cada vez mais presente no cotidiano das pessoas e
traz consigo novas formas de pensar e empregar seus conhecimentos. A indústria
tem uma parcela grande nesta revolução.
Diversas instituições internacionais, sejam do setor público ou privado
e formuladores de políticas, estudam e analisam o impacto da 4ª Revolução
Industrial em cada economia do planeta. Uma questão que não pode ser negada, é
que a perenidade da indústria ou da atividade econômica, está diretamente ligada à
educação, pois devem caminhar juntas, com o reconhecimento do poder de uma
população instruída para o futuro e perenidade dos negócios, interligada ao
crescimento econômico e à redução da pobreza de uma nação (D’AMICO, 2020).
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De acordo com MIT (2018) apud Eloy (2020, p. 227), “o conceito de
Indústria 4.0, ou Quarta Revolução Industrial, tem o governo alemão como
responsável por sua criação (ou ao menos popularização)”.
A expressão ‘Indústria 4.0’, foi utilizada em público pela primeira vez
em 2011, durante a Hannover Fair, que tem como foco inovações e novas
tecnologias industriais. Conforme visão de especialistas e pesquisadores de história
e economia, a expressão é assim sintetizada:
está em curso uma nova e grandiosa mudança, alavancada por um conjunto
de tecnologias nos campos da inteligência artificial, robótica, internet das
coisas, impressão 3D, nanotecnologia, biotecnologia e ciência de materiais.
A esse novo ciclo de desenvolvimento, foi dado o nome de 4ª Revolução
Industrial ou Indústria 4.0 (SEBRAE, 2018, p. 2).

Então,

abre-se

o caminho para um mundo

cada

vez mais

interconectado, dinâmico, automatizado e disruptivo. A educação precisa estar
orientada a preparar os jovens e profissionais para esta demanda, com a introdução
da educação do futuro (que já chegou). Esta educação do futuro, também conhecida
como Educação 4.0:
visa preparar de modo saudável e instigante os estudantes − e educadores
− para as demandas de uma sociedade cada vez mais tecnológica,
informatizada, automatizada, mutável e acelerada. Esta educação aborda,
além dos conteúdos tradicionais, a necessidade de conteúdos
multidisciplinares, éticos, comportamentais e operacionais que são
demandados pela revolução industrial 4.0 (BURD, 2020, p. 7).

Já para Eloy (2020), a Educação 4.0 segue como respostas às
demandas da Indústria 4.0. Sua propositura deve garantir e instigar que, crianças e
jovens, sejam protagonistas, capazes de entender e utilizar as novas tecnologias de
forma crítica e criativa, neste novo contexto mundial.
Esta “nova educação” não é instantânea e precisa ser adaptada e
construída de acordo com cada realidade e contexto social a ser inserida, deve
buscar formas de expandir os caminhos e proporcionar maior inclusão.
As tendências para a educação, então, passam, necessariamente, pela
tecnologia. A introdução da programação de computadores está cada vez mais forte.
Eloy (2020) complementa que o ensino de programar tecnologias
digitais como computadores, é uma habilidade humana importante, o qual contribui
no desenvolvimento das habilidades requeridas no século XXI, independente do
lugar que se ocupe no mundo do trabalho.
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Em todo mundo, países que são referência em inovação e bem
colocados em exames educacionais internacionais, têm introduzido a prática da
programação em suas bases curriculares. Esta é uma tendência que tem ganhado
relevância em todos os cantos. Países como Austrália, Reino Unido, Canadá,
Estados Unidos (RAMOS, 2018; 2019), Finlândia e Estônia (ELOY, 2017), têm
introduzido a prática da computação e a criação de tecnologias digitais integradas às
bases curriculares de toda a Educação Básica.
No Brasil ainda não houve uma mudança curricular drástica, porém
existem diferentes iniciativas no sentido de promover o letramento em programação
ou dar subsídios para iniciar o Pensamento Computacional. Essas iniciativas
buscam aprimorar as habilidades do capital humano, com a intenção de fornecer
subsídios para que os jovens assumam papel de produtores de conteúdo e deixem
de ser meros consumidores passivos, além de, ativamente, contribuírem para o
protagonismo do estudante e o desenvolvimento de competências como resolução
de problemas, criatividade e colaboração (RAMOS, 2018).
Algumas iniciativas brasileiras demonstram foco no desenvolvimento
de competências mais amplas que as habilidades técnicas, que melhoram a relação
do aluno consigo, com seus pares e com a escola. Dentre elas, pode-se citar:
● Porto Digital, Pernambucoders (BICHARA; FADUL, 2016; RAMOS,
2018);
● Computação na Escola, o Letramento em Programação do Instituto
Ayrton Senna (RAMOS, 2018; 2019);
● Projeto Escola Digital, (NTM, 2015), que também abrange a cultura
maker;
● Programa Escola de Hackers (PASSO FUNDO, 2017).
O Instituto Ayrton Senna, a Fundação Itaú, o Programaê! e o Go Code
são importantes exemplos de incentivadores brasileiros de iniciativas que visam o
desenvolvimento de habilidades e competências que o mercado de trabalho exige,
na direção do Pensamento Computacional, para a promoção da educação integral e
o desenvolvimento pleno dos estudantes (IAS, 2021c).
Eloy (2020) argumenta que a programação de computadores é um
elemento importante do pensamento computacional, pois é uma habilidade prática
que materializa o processo e o produto de construção de soluções que são vistas
apenas como computacionais. Entretanto, desenvolver o pensamento computacional
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vai além de apenas ser uma habilidade profissional e auxilia, também, no incremento
de outras habilidades essenciais para o novo século e os novos desafios.

3.2.1 Projeto Escola Digital

É inegável a complexidade que envolve o jovem do século XXI, que vai
desde o desafio de educar na Era Digital, passa pelo desenvolvimento de
competências socioemocionais com a necessidade de quebra de alguns
paradigmas, até o reconhecimento da importância da inserção das tecnologias da
informação e comunicação (TIC), como aliada no processo educacional.
Neste contexto, com investimento em educação que a cidade de
Joinville/SC apostou em seu desenvolvimento. O destaque na educação, não se
limita ao ensino técnico ou superior, pois somente a boa infraestrutura e a
localização privilegiada não seriam suficientes para impulsionar o progresso
industrial da cidade, tem que ser capaz de oferecer, também, mão de obra
qualificada para manter o funcionamento da engrenagem do setor produtivo na
cidade (CASTRO, 2014).
A cidade de Joinville/SC, desde 2013, implementou o Projeto Escola
Digital, que “tem como principal objetivo integrar as tecnologias digitais às Matrizes
Curriculares do Ensino Fundamental” (NTM, 2015, p.1).
É um projeto que exige investimento financeiro para aquisição dos
dispositivos digitais e investimento na formação continuada dos profissionais de
educação, que atuam nas instituições de ensino da rede municipal. Uma de suas
bases é o fornecimento de tablets para os alunos matriculados do 6º ao 9º da rede
municipal e notebooks para os professores. Desde 2013, a Secretaria de Educação
entregou na cidade mais de 16 mil tablets para atender a rede municipal de ensino
(MIRA, 2015).
É preciso refletir sobre a inserção apenas quantitativa das tecnologias,
então, aliar os recursos tecnológicos às práticas pedagógicas torna-se essencial,
pois somente a disponibilização dos recursos não garante uma mudança de
paradigma que atenda às necessidades educacionais atuais. Diante disso, o Núcleo
de Tecnologia Municipal (NTM) através do Projeto Escola Digital busca promover e
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incentivar a formação continuada de professores da rede municipal para uso
pedagógico dos recursos disponibilizados, difusão de práticas realizadas em
escolas, através da realização de workshops anuais (PRADO et al., 2017).
Joinville/SC foi o primeiro município catarinense a implantar em sua
rede municipal de ensino, um programa de intenso uso de tecnologia em larga
escala, com a intensão de estimular o desenvolvimento de experiências inovadoras
no ambiente escolar (SILVEIRA, 2019). Em 2019, surgiu o projeto Join.Maker, como
forma de expansão do programa Escola Digital, com a introdução de robótica e do
conceito de educação maker (mão na massa) para desenvolver nos alunos múltiplas
habilidades e competências (JOINVILLE, 2019).

3.2.2 Programa Escola de Hackers

Através

da

premissa

de

que

programar

pode

desenvolver

competências cognitivas, com desdobramento positivos sobre a aprendizagem dos
estudantes, em diferentes áreas do conhecimento, um Grupo de Estudo e Pesquisa
em Inclusão Digital da Universidade de Passo Fundo/RS, tem focado seus esforços
de pesquisa e de extensão na exploração do uso da programação de computadores
na educação (BATISTELA et al., 2018).
Giaretta (2018, p. 27) enfatiza que é necessário criação e fomento de
espaços e oportunidades que promovam esta aprendizagem e desenvolvam as
competências nesta área desde o Ensino Fundamental, já que a cidade de Passo
Fundo/RS, ocupa lugar estratégico e destaque no cenário de Tecnologia da
Informação (TI) fora das capitais, pois conta com “grande base de empresas na
área, associações de profissionais, incubadoras empresariais e parques científicos e
tecnológicos, além de vários cursos de nível médio e superior de graduação e pósgraduação”.
Como ainda não se ensinava programação em sala de aula e diante da
premissa do ensino tecnológico, na cidade de Passo Fundo/RS, nasceu o Programa
Escola de Hackers para as escolas públicas municipais, com o objetivo de
oportunizar o desenvolvimento de competências na área de programação de
computadores e de raciocínio lógico matemático para estudantes do Ensino
Fundamental, através do ambiente de programação Scratch.

Esta iniciativa da

Prefeitura Municipal, iniciada em 2014, conta com o apoio de três instituições de
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ensino superior do município para a organização e a realização de oficinas (PASSO
FUNDO, 2017).
Os objetivos específicos da concepção do Projeto:
propiciar atividades que aprimorarem o raciocínio lógico matemático;
conhecer ambientes, linguagens e técnicas de programação de
computadores; organizar material de apoio didático pedagógico; criar
alternativas de utilização para os laboratórios de informática das escolas
públicas; proporcionar atividades que visam o desenvolvimento de
processos criativos, sistemáticos e colaborativos de aprendizagem;
fomentar o interesse em torno das áreas de informática e Matemática
(BATISTELA et al., 2018, p. 5).

Percebe-se que este projeto inovador busca oportunizar para
estudantes de escolas municipais o desenvolvimento de competências e de
raciocínio lógico, muito mais do que desenvolvimento da habilidade de programação
puramente.
As atividades do projeto ocorrem “no laboratório computacional de
cada escola participante do programa, com oficinas semanais ou quinzenais, com
duração de 2h ou 4h respectivamente” (GIARETTA, 2018, p. 5). A autora ordenou e
disponibilizou caderno didático, com as atividades trabalhadas nas aulas que servem
como guia para aplicação das atividades, com situações problemas e desafios, além
de visar a melhora do desenvolvimento cognitivo. As aulas são ministradas por
monitores da Prefeitura Municipal da cidade que cursam faculdades ligadas à
licenciatura e tecnologia de informação (PASSO FUNDO, 2017).
Ainda de acordo com Giaretta (2018), desde sua implantação em 2014,
já ensinou programação de computadores para mais de 1.500 crianças e
adolescentes da rede municipal.
Desde a implantação, a Escola de Hackers já ofereceu formação para
389 estudantes e, no ano de 2019, atendeu nove escolas municipais de ensino
fundamental com o total de 160 alunos participantes das oficinas de programação
(PASSO FUNDO, 2017).
Em pesquisa realizada por Batistela et al. (2018) percebe-se ganhos de
sinergia com a aplicação do projeto: os alunos participantes, reconheceram
desdobramentos em seu desempenho cognitivo e diferença em seu raciocínio
lógico; professores que antes não usavam, agora levam seus alunos no laboratório;
alunos que não estudavam na escola também se interessaram pelo Projeto e
pediram para participar.
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Através da análise da aplicação do Caderno Didático de 2017, foram
realizadas avaliações com a utilização de três frentes diferentes: blocos lógicos, um
software produzido dentro do Scratch e a evolução dos alunos dentro da plataforma
Dr,Scratch. A partir dos dados levantados destas fontes, apresentou os resultados
gerais em relação ao projeto:
é possível afirmar que o programa vem alcançando seus principais
objetivos, pois desde a sua concepção busca trazer para seus participantes
o desenvolvimento de habilidades que vão além da programação de
computadores, ou seja, os alunos devem conseguir desenvolver seu
raciocínio lógico, capacidade de memorização e interpretação, ao ponto de
obter melhores resultados ao final do ano (GIARETTA, 2018, p. 31).

No ano seguinte foi realizado avalição nos mesmos moldes da
antecessora. De forma quantitativa, foram apresentados progressos nos estudantes
participantes do projeto:
Em 2017, envolveram-se ativamente tinta e oito alunos, sendo que trinta e
dois deles aperfeiçoaram seus acertos, diminuindo seu tempo para
responder as questões, apresentando assim, melhoria na capacidade de
fixação de conhecimento, totalizando 86% dos estudantes e apenas seis
deles mantiveram suas performances iniciais. Em 2018, associaram-se
ativamente ao projeto vinte e nove alunos, sendo que vinte e três deles
aprimoraram seus acertos, reduzindo seu tempo para solução às questões,
expondo assim, refinamento na capacidade de memorização, resultando
80% dos educandos e apenas seis deles conservaram o desempenho inicial
(GIARETTA, 2018, p. 67-68).

Pode-se verificar que de um ano para o outro houve eficiência no
ensino na área de programação e que é possível melhorar o desempenho dos
estudantes através do emprego de linguagens de programação.
Porém, de acordo Batistela et al. (2018), o projeto ainda requer superar
alguns desafios, como abrir quantidade maior de vagas e poder ampliar a
quantidade de alunos atingidos para universalizar o ensino; melhorar a comunicação
e a propagação das atividades desenvolvidas nas oficinas para outros estudantes;
envolvimento e participação do corpo diretivo e dos docentes das escolas nas
atividades.
É inegável que as mudanças tecnológicas e as instituições de ensino
precisam estar alinhadas para atender as demandas do século XXI. O ensino de
programação para auxiliar no aprendizado é um caminho para o desenvolvimento de
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competências do pensamento computacional ao mesmo tempo em que criam jogos
e aplicativos.

3.2.3 Instituto Ayrton Senna

Desde sua fundação em 1994, o Instituto Ayrton Senna desenvolve
iniciativas e ações com o objetivo de dar a crianças e jovens do Brasil igualdade de
oportunidades por meio da oferta de educação de qualidade e, para isso, também
capacita educadores e propõe políticas públicas com foco na educação integral.
Possui diversas iniciativas que visam proporcionar uma educação de qualidade, com
uma

aprendizagem

que

desenvolva

suas

competências

cognitivas

e

socioemocionais, além de auxiliar no desenvolvimento e fortalecimento das
competências que serão requeridas, tanto dentro quanto fora da escola e irão
colaborar para o ingresso no mundo do trabalho e para o seu entorno social (IAS,
2021c).
Então, como resultado deste amplo estudo com evidências em
competências

socioemocionais

e

seus

impactos

na

aprendizagem

e

desenvolvimento humano, levou o projeto Diálogos Socioemocionais para mais de
900 escolas públicas estaduais e municipais, em mais de 200 municípios,
beneficiando mais de 330 mil estudantes:
Diálogos Socioemocionais é um componente de política educacional
estruturado para planejar, auxiliar e acompanhar o desenvolvimento de
competências socioemocionais dos estudantes por meio de ações
intencionais e com base em evidências. Sua implementação envolve
planejamento e engajamento desde a Secretaria de Educação até a sala de
aula, tendo como parte a formação de gestores e educadores, além da
aplicação de instrumentos e metodologias para acompanhamento dos
estudantes. Estes são elementos fundamentais para a estruturação e
consolidação de políticas públicas de educação integral (IAS, 2019, p. 5).

No ano de 2019 estava presente em 17 estados brasileiros, em 5.502
escolas distribuídas em 385 municípios, com 1,3 milhão de estudantes impactados
pelos projetos educacionais pelo país. Só com os programas de alfabetização (Se
Liga, Acelera Brasil, Circuito Campeão, Gestão Nota 10, Fórmula da Vitória e
Gestão de Alfabetização), todos os 52 municípios atendidos por distribuição (com
920 mil estudantes) atingiram a meta de 95% de aprovação nos anos iniciais do
ensino fundamental (IAS, 2019).
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Já em projetos de ensino computacional, em 2015 o Instituto Ayrton
Senna iniciou o projeto de Letramento em Programação nas escolas municipais de
Itatiba (SP), em parceria com a Fundação Lemann, a Secretaria Municipal de
Educação e a Universidade São Francisco (USF), com o apoio decisivo das
empresas Boeing e Linx. Esta iniciativa se multiplicou e chegou atualmente aos
estados de São Paulo, Piauí, Amazonas, Rio Grande do Sul, Minas Gerais,
Amazônia e Pernambuco:
O sucesso do projeto foi além dos limites do município, contagiando cidades
vizinhas que incluíram o Letramento em Programação no currículo escolar,
como foi o caso de Morungaba e Vinhedo. Ao mesmo tempo, uma rede
nacional de Letramento em Programação começou a ser estruturada, com
destaque para Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e Caruaru, no estado
de Pernambuco, como polos estratégicos. Hoje, o Letramento em
Programação está em quatro regiões do Brasil, formando uma rede
colaborativa que tem no seu DNA a participação do terceiro setor, por meio
do Instituto Ayrton Senna, de universidades locais, empresas apoiadoras e
das secretarias municipais de Educação (RAMOS, 2019, p. 10).

O

programa

Letramento

em

Programação

contribui

com

a

desenvolvimento do pensamento computacional de jovens e crianças de escolas
públicas. Em 2020, o programa atingiu mais de 20.000 estudantes somente de
escolas públicas (IMED, 2021).
Como exemplo de resultado e multiplicação, a rede municipal de
Itatiba, iniciou com a participação de 13 profissionais e 170 alunos, já em 2019, 69
educadores levaram o pensamento computacional a mais de 1.900 estudantes (IAS,
2019).
Nestes projetos, não somente alunos estão no foco, a formação de
educadores com ações que visam fortalecer e desenvolver as competências
socioemocionais dos educadores da rede de ensino também. Como resultado, no
ano de 2019, foram formados 160 mil educadores, o que representa mais de 10
vezes a média dos anos anteriores (IAS, 2019).
No ano de 2019, teve o apoio de uma ferramenta muito importante no
avanço da jornada digital - uma plataforma online de formação de educadores para
ampliar substancialmente o alcance dos projetos do instituto. Esta plataforma
chamada Espaço Educador, nasceu com o intuito de compartilhar conhecimento e
disseminar boas práticas em um ambiente online, mas oferece além do acesso a
cursos e materiais gratuitos, um espaço para diálogos e trocas de experiências entre
educadores (IAS, 2021d).
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A atuação dos projetos do Instituto Ayrton Senna, vão desde a gestão
das escolas até a formação para a vida social e profissional dos participantes, seja
estudante ou educador. A instituição não se preocupa em atingir altos níveis de
indicadores, isso é uma consequência dos trabalhos desenvolvidos. O instituto
preocupa-se em avançar nos indicadores educacionais, para que, com o aumento e
melhoria da formação humana, haja elevação dos índices sociais com qualidade
(IAS, 2021a).
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3.2.4 Porto Digital e Cesar School

Na cidade de Recife/PE, destaca-se o Projeto Porto Digital, definido
como um Arranjo Produtivo de Tecnologia da Informação/Comunicação e Economia
Criativa, criado em 2000 com “objetivo de produzir conhecimento localmente e
exportar serviços de valor agregado, traduzindo-se num projeto de desenvolvimento
econômico que agrega investimentos públicos, iniciativa privada e universidades”
(BICHARA; FADUL, 2016, p. 115).
Ainda de acordo com os autores, através da articulação entre diversas
instituições participantes e associações do Porto Digital, são desenvolvidos projetos
de capacitação de jovens. Um dos pilares do Porto Digital é a integração entre a
universidade, o governo e as empresas. Várias instituições participam do Parque e
algumas são tidas como âncoras, como é o caso do CESAR, acrônimo de Centro de
Estudos e Sistemas Avançados do Recife.
O CESAR, em sua concepção inicial possuía como missão atrair
projetos complexos que envolvessem tecnologia da informação e comunicação (TIC)
e, deste modo, criar mais oportunidades de trabalho. Porém hoje sua missão se
ampliou e tomou forma mais robusta para atuar como um instituto de inovação,
aceleradora de empresas e fábrica de software, para a criação e desenvolvimento
de produtos, serviços e negócios. Além disso, como aceleradora e incubadora,
possui um papel importante na atração de novos investimentos para o parque
(MOREIRA et al., 2019).
Bichara e Fadul (2016) imprimem uma atribuição de articulação ao
CESAR pois promove a transferência tecnológica entre universidade, mercado e
sociedade. Diante disso, nasce um dos seus braços, o Cesar School, que é uma
escola de inovação, com projetos voltados à área do conhecimento e educação,
orientado à formação de recursos humanos e pesquisa, que conta com reforço da
atuação de universidades e instituições de ensino superior daquela localidade.
A instituição de ensino apoia e participa de algumas iniciativas que
visam a qualificação de jovens, sua inserção no mercado e a capacitação de
educadores para lidar e enfrentar as transformações e cenários que se vive
atualmente e os que estão por vir (CESAR SCHOOL, 2020).
Este espírito inovador, voltado para o desenvolvimento de parcerias e
iniciativas que visem dar oportunidade para a melhor qualificação, a criação e
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fomento do mercado capaz de absorver essa mão de obra altamente qualificada,
está no cerne do CESAR e do CESAR School e serve como referência e inspiração
para implantação de iniciativas em outras localidades.
Conforme ilustra o quadro 2 a seguir, estas iniciativas também
proporcionam multiplicadores, que levam os aprendizados para outras comunidades,
proporcionando

a

escalabilidade

de

difusão

de

conhecimento:
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Quadro 2 - Projetos Educacionais – Cesar School

Fonte:

Cesar

School

(2020).

Elaborado

pela

autora.
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3.2.5 Programação online

A aprendizagem não deve limitar-se aos muros das escolas e precisa
transpor barreiras físicas para ser aplicado em qualquer hora e em qualquer lugar.
Com o intento de disseminação do conhecimento de ciências da computação e de
programação, plataformas online no Brasil e no mundo foram criadas para auxiliar e
preparar as pessoas para o desenvolvimento das competências deste século.
Estas plataformas online, possibilitam a realização de atividades de
programação fora da sala de aula, com cursos e tutoriais nos mais variados níveis e
faixas etárias, como é o caso do CODE.ORG (parceria entre Microsoft, Apple e
Facebook), Tynker (da empresa americana com o mesmo nome), AppInventor
(criada pelo Google) (PASQUAL JUNIOR, 2018), além do Khan Academy (MEIRA,
2017) e várias outras espalhadas pelo mundo.
No Brasil, o Programaê!, da Fundação Lemann (RAMOS, 2019) e o Go
Code, da Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho (FMSS, 2020) são importantes
exemplos de plataformas que facilitam a introdução da linguagem de programação e
o reforço da aprendizagem.
O Programaê! é uma plataforma que congrega recursos para quem
quer começar a aprender ou ensinar Programação (ELOY, 2017).
A plataforma em português é um grande repositório que, em parceria
com outras plataformas, como por exemplo a americana Code.org, oferece variadas
atividades e recursos para quem quer aprender ou ensinar. Pasqual Junior (2018, p.
58), completa que “os planos de aula de outras plataformas como a Code.org estão
presentes no Programaê! traduzidos e organizados de maneira mais simples, com
vídeos e outros recursos que podem ser utilizados pelo professor”.
Porém a plataforma não se limita a somente oferecer cursos:
Em 2017, o Programaê! resolveu dar um novo passo, desenvolver
estratégias para introduzir a linguagem de programação e o pensamento
computacional de forma mais intensa nas práticas pedagógicas, garantindo
subsídios para que os professores fossem protagonistas desse processo,
como forma de contribuir com o desenvolvimento das competências do
século XXI em jovens e crianças, e também para auxiliar redes de ensino e
escolas a desenvolverem um currículo que contemple o pensamento
computacional proposto na Base Nacional Comum Curricular –BNCC
(PROGRAMAÊ!, 2018, p. 15).
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Meira (2017), complementa que o projeto visa a disseminação dos
conceitos da Ciência da Computação e do pensamento computacional, na educação
básica, porém, empenha-se principalmente na formação de profissionais da
educação, que podem contar com o apoio de diversos planos de aula e cursos para
serem utilizados no ensino dos conceitos.
Então, o Programaê! auxilia no desenvolvimento de currículos além do
simples uso de equipamentos de informática, promove a cultura digital e
pensamento computacional como ferramenta de motivação e transformação.
Já o Go Code, é um curso gratuito que possibilita a jovens de escolas
pública de Passo Fundo/RS e região, o acesso a um conhecimento de
transformação individual e social, que através da solução de problemas reais de
suas comunidades, criam produtos e projetos ao mesmo tempo que desenvolvem
suas habilidades empreendedoras e programadoras, muito valorizadas pelo
mercado de trabalho, por meio da aprendizagem em lógica, programação em Java e
desenvolvimento mobile (FMSS, 2020).

3.3 ARRANJOS DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (ADEs)

O número de inciativas de empresas privadas que objetivam a melhoria
no campo da educação pública e influenciam não só nos currículos das escolas,
mas também na gestão e na formação de professores, cresce a cada ano. O desafio
de melhorar a qualidade da educação em determinado território, em termos de
acesso, aprendizagem e diminuição da evasão escolar, trouxe à luz os Arranjos de
Desenvolvimento da Educação (ADEs) (CARVALHO, 2019; CARVALHO; PERONI,
2020).
Os arranjos têm como finalidade a implementação do regime de
cooperação e colaboração entre os entes envolvidos e que visa assegurar o direito à
educação de qualidade e o seu desenvolvimento territorial e geopolítico (PNE,
2020).
A construção desse novo modelo de cooperação entre os entes
federados e, também, como uma modalidade de parceria público-privada, é
importante para a democratização da educação:
os ADEs vêm se configurando como uma estratégia nas relações
intergovernamentais, a qual envolve o associativismo territorial, a
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colaboração horizontal, o trabalho em rede entre municípios com
proximidade geográfica e características sociais e econômicas semelhantes
e a realização de acordos de cooperação e parcerias com órgãos públicos e
instituições privadas e não-governamentais (CARVALHO; PERONI, 2020, p.
1).

A efetividade das ações só poderá ser realizada com a prática do
regime de colaboração. Ramos (2018, p. 57) reconhece que desde 2009
experiências de ADEs são observadas em todo país, porém ao contrário do que
deveria ser: “muito mais como resultado da articulação da sociedade civil com os
municípios do que em decorrência de uma ação articulada e induzida pelo Ministério
da Educação (MEC), órgão que poderia coordenar nacionalmente tal iniciativa”. A
colaboração existe com a participação de pessoas e instituições de diferentes
setores unidos por objetivo comum de resolver problemas complexos.
Os grupos empresariais que assumiram o compromisso de apoiar as
secretarias municipais de educação, possuem como foco o modelo colaborativo, de
trabalho em rede no desenvolvimento de ações coordenadas e estão abertos à
participação de “instituições privadas e não-governamentais, mediante convênios ou
termos de cooperação” (BRASIL, 2012, p. 2).
Vale mencionar a participação da sociedade civil organizada na
implementação de alguns Arranjos, através de institutos e fundações ligados a
empresas privadas, com o compromisso de apoiar as secretarias municipais de
educação em diferentes localidades do pais: “o Instituto Votorantim, a Fundação
Vale, o Instituto Ayrton Senna, o Instituto Positivo (CARVALHO; PERONI, 2019, p.
66), Instituto Natura e Itaú Social (ABRUCIO; RAMOS, 2012, p. 8), além do
envolvimento de organizações não governamentais como o “movimento empresarial
Todos Pela Educação, o Grupo de Institutos Fundações e Empresas (Rede GIFE) e
o Movimento Colabora” (CARVALHO; PERONI, 2019, p. 62), além da Comunidade
Educativa Cedac e Instituto Chapada (ABRUCIO; RAMOS, 2012, p. 8).
Encontra-se na literatura exemplos exitosos das parcerias públicoprivadas. Algumas iniciaram a partir de 2009:
Incentivada pelo Instituto Votorantim, a primeira delas, ocorrida nos 12
municípios do Recôncavo Baiano, serviu de modelo e inspiração para
outras regiões: no Agreste Meridional de Pernambuco, incentivado pelo
Serviço Social da Indústria - Pernambuco (SESI-PE) com apoio da
Confederação Nacional da Indústria (CNI), a experiência envolveu 23
municípios; no Corredor Carajás do Maranhão, incentivada pela Fundação
Vale e estruturada pela Comunidade Educativa (CEDAC), envolveu 16
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municípios; no Noroeste de São Paulo, liderada pelo município de
Votuporanga, envolveu 18 municípios (CARVALHO; PERONI, 2020, p. 3).

Já Ramos (2018, p. 59) complementa que alguns exemplos de ADEs
ativos no País conseguiram ter maior perenidade, como é o “do Arranjo do Noroeste
Paulista, do Arranjo da Chapada Diamantina (Bahia) e do Arranjo da Associação dos
Municípios da Grande Florianópolis”, que trabalham suportados por um núcleo de
gestão territorial, ancorados na teoria do impacto coletivo.
Os arranjos colaborativos possuem um grande potencial modificador e
alcance de resultados, porém o conceito é muito mais abrangente e necessita de
apoio de núcleos de gestão ou até mesmo de uma organização suporte para a
perenidade das ações (RAMOS, 2018).
A figura 1 mostra como atualmente é constituída a rede de ADE´s pelo
Brasil, formada por 243 municípios, concentrados nas regiões sul, sudeste e
nordeste do país:
Figura 1 - ADEs do Brasil – 2019

Fonte: Gorniak (2020, p. 10), Instituto Votorantim.
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O Instituto Votorantim em parceria com Instituto Positivo (IP),
disponibilizou material informativo que referencia o “Regime de Colaboração entre
municípios para superar desafios pós pandemia”, o qual apresenta alguns casos e
resultados já observados. Como exemplo o ADE Chapada, que desde 1997,
impactou 56 mil estudantes da rede de ensino. No IDEB 2005, a média dos
municípios participantes do Arranjo foi de 2,84 para os anos iniciais, já em 2017,
avançou para 5,21 (GORNIAK, 2020).
Observa-se o avanço extremamente significante da parceira nos
arranjos que imprimiu no ADE Chapada, 83% de evolução nos anos de análise. O
Instituto Positivo descreve algumas evoluções obtidas:
O principal impacto foi a melhoria da aprendizagem das crianças,
especialmente nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Outras
grandes vantagens foram o fortalecimento da atuação dos educadores, que
recebem formação continuada, e a mobilização sociopolítica, que engaja as
futuras lideranças dos municípios em prol da educação (MARIA, 2018, p. 1).

De acordo com o instituto, no território da Chapada Diamantina entre
2000 e 2010, houve avanços educacionais significativos na região. O número de
analfabetos saiu de 28,3% para 20,8% para a população com idade superior a 15
anos. Na faixa etária entre 15 e 17 anos, houve razoável elevação do acesso à
educação, que passou de 73,5% para 83,5%, porém ainda se tem o desafio de
manter este jovem para finalizar os estudos e reduzir o índice de evasão escolar.
Outro dado importante é o acesso à educação na faixa etária entre 6 e 14 anos que
passou de 90% para 97,3% no mesmo período (IP, 2021).
Já no território do ADE Noroeste Paulista, o Plano Nacional de
Educação apresenta alguns avanços qualitativos:
●
Incremento do Ideb do território;
●
Gestores e professores estão mais engajados;
●
Impactos qualitativos das formações e parcerias nos processos
educativos nas unidades escolares;
●
Criação e efetivação de uma agenda anual de trabalho;
●
Instituição do trabalho de forma integrada para promover o
desenvolvimento da Educação Pública;
●
Fortalecimento da estabilidade institucional, da flexibilidade
organizacional, da articulação e identidade regional, por meio de parceria
com a Associação de Municípios Araraquarense (AMA), uma estrutura
associativa municipalista;
●
O ADE do Noroeste Paulista construiu uma rede de produção de
conhecimento e disseminação de informações (PNE, 2020, p. 1).

108

Quando se iniciou o diagnóstico sobre a realidade da educação na
região do ADE Noroeste Paulista, ficou evidente que havia potencial pouco
explorado para a formação de professores. Surgiu daí a ideia de realizar um
congresso que oferecesse formação mais qualificada e diversificada aos docentes,
com cursos e palestras sobre práticas metodológicas e inovação, além da realização
de fóruns, com temas relacionados aos sistema de avaliação e rendimento escolar,
ações para o contraturno e educação em tempo integral, planejamento estratégico e
mecanismos de implementação de políticas de educação (MARIA, 2018).
Gorniak (2020) apresenta como resultados do ADE Noroeste Paulista,
que desde 2009, 34 mil estudantes da rede de ensino foram impactados. No IDEB
2009, a média dos municípios participantes do Arranjo foi de 5,98 para os anos
iniciais, já em 2017, avançou para 6,79.
No ano de 2015, foi criado o Arranjo de Desenvolvimento da Educação
da Grande Florianópolis (ADE-GRANFPOLIS), com apoio do Instituto Positivo,
composta por 22 municípios engajados na melhoria da qualidade da educação por
meio do regime de cooperação intermunicipal (CARVALHO, 2019).
Esta nova forma de cooperação intermunicipal, bem como o
fortalecimento da parceria público-privada renderam bons frutos:
no ano de fundação do ADE, 16% dos alunos das redes municipais que
compreendem o Arranjo estavam em situação de distorção idade/ano
escolar. Portanto, a redução da evasão e da reprovação escolar foi
considera uma meta prioritária. No total, em 2017, 1.200 alunos, de 14
municípios, receberam atenção especial e participaram conjuntamente de
programas de formação e implantação da alfabetização e de aceleração na
aprendizagem. Destes, 100% chegaram ao final de um ano em condições
de fazer a progressão de nível (MARIA, 2018, p. 1).

No ano de 2018, dentre os municípios participantes, o ADE atingiu 431
escolas públicas municipais que atendem a 64.213 estudantes na Educação Básica
e envolvem cerca de 5.700 professores e 400 gestores educacionais (IP, 2021).
No ano de 2017, o InovaEdu/Imed, o Instituto Ayrton Senna e parceiros
regionais, criaram o Arranjo de Desenvolvimento de Educação (ADE) Norte Gaúcho,
com a aproximação de 29 municípios participantes em uma pauta coletiva de
educação pública de qualidade, em regime de colaboração territorial. A IMED, é uma
Instituição de Ensino Superior com sede em Passo Fundo/RS e campus em Porto
Alegre/RS que, por meio do Laboratório de Ciência e Inovação para a Educação
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(InovaEdu), investe estrategicamente em projetos de impacto na educação básica
(MARTINS; ELOY, 2019).
Os frutos da parceria não são observados somente em relação aos
ganhos educacionais. As empresas e instituições participantes dos arranjos também
se beneficiam dos resultados, como “isenções tributárias, crédito subsidiado e
transferências diretas beneficiam o setor privado” (PIRES; CARVALHO, 2020, p. 6).
A parceria público-privada, também “ampliam as possibilidades das empresas
parceiras para assegurar vantagens competitivas na expansão e no controle do
mercado educacional, para abrir outras dimensões para o marketing e também para
estabelecer novas relações com lideranças do governo e das comunidades locais”
(CARVALHO, 2018, p. 123).
A efetivação e perenidade dos Arranjos precisa de articulação e
cooperação entre a rede participante e se mostra como uma alternativa para buscar
o desenvolvimento educacional, social e econômico de uma determinada região, o
qual só será possível com o estabelecimento de uma consistente parceria públicoprivada e o efetivo emprego do ganha-ganha.
3.4 TEORIA DO IMPACTO COLETIVO
No mesmo contexto de rede de colaboração, primado pelo Arranjos de
Desenvolvimento da Educação (ADEs), um novo movimento começa a ganhar força
no cenário internacional, especialmente nos Estados Unidos, pela da união de
organizações da sociedade civil, empresários, distritos e escolas através do que foi
intitulado de Teoria do Impacto Coletivo (RAMOS, 2018).
Apresentado em 2011, na revista Stanford Social Innovation, o Impacto
coletivo (IC) “é caracterizado pelo compromisso de longo prazo assumido por um
grupo de atores de diferentes setores em torno de uma agenda comum para resolver
um problema social específico e tem sido amplamente adotado em diversas
iniciativas ao redor do mundo” (BARROS, 2018, p. 6).
Ramos (2018) complementa que a teoria ganhou força após os autores
terem observados diversos programas que geravam impacto de larga escala e
sistêmico, características desejáveis no campo da Educação.
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De lá para cá, diversas experiências baseadas nesta metodologia
surgiram e dezenas de organizações sociais aderiram à esta tendência em vários
países do mundo.
Como é o caso da StriveTogether, uma organização atua em cerca de
70 iniciativas nos Estados Unidos com suporte para eliminação de disparidades e
mudança do resultado, cunhado pela Teoria de Ação, o qual apoia as comunidades
que trabalham para mudar os sistemas que moldam as oportunidades. A
organização tem por mote o acompanhamento de cada criança dessas comunidades
para que tenha sucesso desde o nascimento até alcançar a carreira profissional
(STRIVE TOGETHER, 2021).
A Foundaction Strategy Group é outro exemplo. Possui diversas
iniciativas de apoio, que auxiliam as empresas a desenvolver estratégias de impacto
social, que fortalecem seus negócios e auxilia as instituições a desenvolver e avaliar
estratégias que promovam suas missões. Possui atuação em diversas áreas
temáticas

como,

desenvolvimento

econômico,

Educação

e

Juventude,

Desenvolvimento Global e Saúde. Na área de Educação e Juventude, atua através
das parcerias para melhorar os resultados acadêmicos e de desenvolvimento para
os jovens. As estratégias da FSD apoiam as crianças do berço à carreira continuada
(FSG, 2021).
Em 2013, a fundação internacional publicou 8 estudos de caso sobre
Impacto Coletivo, dos quais sete são relativos à experiencias realizadas nos Estados
Unidos e um no Canadá, que visam lidar com questões sociais complexas, que vão
desde obesidade até abuso de substâncias e desenvolvimento da força de trabalho.
Em uma busca pelo site, a pesquisa trouxe 505 resultados de reportagens e
arquivos com as palavras-chave: “Case Study” (FSG, 2021).
Além dos Estados Unidos, Ramos (2018) informa que diversas
experiências baseadas nessa metodologia geram resultados bastante interessantes
em outras localidades como Canadá, Austrália, Israel e Coreia do Sul.
Buscar soluções eficazes aos problemas sociais mais extremos e
complexos não é tarefa fácil, porém isto não pode ser impeditivo e desculpa para se
observar passivamente questões que afligem a humanidade. Seja qual for a
amplitude da iniciativa, é necessário buscar formas de concretizá-la e manter sua
continuidade.
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Kenney et al. (2016) reforça a ideia de que é necessário maior esforço
para resolver questões mais complexas:
embora iniciativas individuais sejam vitais, questões complexas exigem um
esforço mais amplo para promover os avanços desejáveis. Isto é, a solução
eficaz demanda, necessariamente, o engajamento e coordenação de
diversos agentes, que serão capazes de gerar resultados significativos em
relação ao problema que se pretende combater (apud BARROS, 2018, p.
40).

Em suma, iniciativas individuais são importantes, mas muitas das
vezes insuficiente e ineficiente devido sua magnitude, o qual é preciso a união de
esforços em busca da transformação das realidades que nos cerca.

3.5 ESCOLA DE APRENDIZAGEM E CIDADANIA (ESAC) - ANTIGA GUARDA
MIRIM
DE FRANCA
Administrada voluntariamente pelo Rotary Club de Franca, a Escola de
Aprendizagem e Cidadania de Franca (ESAC), fundada em 12 de agosto de 1969,
se configura como uma Associação Civil de direito privado, com fins não
econômicos, de caráter assistencial e beneficente, com atividades preponderantes
na área da Assistência Social (ESAC, 2018).
Ainda de acordo com a associação, ela oferece assistência social,
atendimento a crianças, adolescentes e suas famílias, através de 4 (quatro)
programas sociais: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Serviço de
Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de
Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade, Programa Primeira
Etapa e Programa Jovem Aprendiz.
Como alternativa para inserção de jovens no mercado de trabalho,
surgiu em 2004, o Programa Jovem Aprendiz, que busca viabilizar a promoção do
protagonismo e da autoestima dos usuários, por meio de ações de proteção social:
Bem como desenvolver aprendizes inovadores, competentes, atualizados e
compromissados; promovendo a formação integral dos adolescentes com
vista ao encaminhamento, inserção e permanência no a diminuição das
vulnerabilidades sociais através do incentivo da aprendizagem, diminuição
da evasão escolar e ampliação da renda familiar; o desenvolvimento de
competências e habilidades ligadas a vivencias sociais e comunitárias; e
características de empoderamento e criticidade para aperfeiçoamento do
protagonismo juvenil (ESAC, 2018, p. 1).
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Durante a permanência no programa, o jovem participa de atividades
organizadas ao longo de 15 meses, o qual passa por cursos e palestras que o
auxiliam no aprendizado e no mercado de trabalho, como lidar com pessoas,
desenvolver a tolerância e trabalho em equipe, relações humanas com foco no
comportamento, conflitos, postura profissional, planejamento e projeto de vida, além
de habilidades de vida (SINERGIAON, 2019).
Ao longo de sua história, a associação já atendeu mais de 40 mil
pessoas diretamente, sempre com o intuito de orientar e empreender ações de
cidadania (ESAC, 2018).
A procura pelo Programa Jovem Aprendiz, reflete sua relevância e os
bons frutos colhidos na empreitada de inclusão e efetivação no primeiro emprego.
Só no ano de 2019, o programa recebeu 800 inscrições e os atendimentos foram
divididos em 400 por semestre (SINERGIAON, 2019).
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4 PROJETO FRANCA DIGITAL
No século 21, a relação entre Educação e inovação será cada vez mais
intensa e recíproca. Precisaremos investir em Educação de qualidade se
quisermos alcançar o patamar das sociedades mais inovadoras do mundo,
e só conseguiremos dar um verdadeiro salto de qualidade se inovarmos
profundamente a maneira como educamos (RAMOS, 2018, p. 75).

A digitalização, de certo modo, faz com que todas as profissões
passem a necessitar da tecnologia nas mais diversas áreas e, como resultado, a
transformação dos negócios. Isso nos faz pensar se todo profissional, além de sua
área de especialização, deverá ser também um pouco “profissional de TI”
(BRASSCOM, 2017).
O desenvolvimento tecnológico e a inovação de um país dependem,
em grande parte, da formação de recursos humanos capacitados, porém é preciso
incentivos e investimentos consistentes e contínuos para tal.
Para uma cidade ou região se desenvolver e se tornar atrativa, a
questão da formação e qualificação de mão de obra (MENEZES FILHO, 2019; PNE,
2021), é assunto essencial para o direcionamento de esforços para o progresso
tecnológico (FURTADO, 1992) ou até mesmo de mudança de rumo das atividades
econômicas. Empresas sofrem com a falta de mão de obra de pessoas preparadas
para absorver novas demandas, muitas delas surgem em função das inovações e da
revolução tecnológica (BRASSCOM, 2019). Com a cidade de Franca/SP não é
diferente. Hoje na cidade há um grande número de pessoas que exercem atividades
manufatureira e operacional (ACIF, 2020), que não requer conhecimento tecnológico
ou digital e isso pode restringir localmente a virada tecnológica que acontece
mundialmente.
Para enfrentar as mudanças e manter-se competitivo no mercado, é
necessária a busca por capacitação e obtenção da empregabilidade, o qual a
educação tem papel primordial. Diante disso, verifica-se que avanços tecnológicos

114

ocorridos, nas últimas décadas, não permitem que a inovação fique distante do
contexto escolar. Está em curso uma mudança cultural ditada pela tecnologia e as
relações humanas estão modificadas - a educação é apenas uma das ramificações
dessas mudanças que precisam ser remodeladas:
Isso significa dizer que precisamos ir além do desenvolvimento cognitivo
tradicional e buscar mecanismos e estratégias que possam promover o
desenvolvimento das chamadas competências socioemocionais. Nessa
direção, estudos revelam que o uso de tecnologias digitais no ambiente
escolar, integradas a um currículo que vise, de forma intencional, o
desenvolvimento dessas habilidades, pode ser uma estratégia assertiva
para promover, entre outras habilidades, a colaboração, o pensamento
crítico, a criatividade, a inovação e a comunicação (RAMOS, 2019, p. 9).

Fica,

assim,

evidente

que

a

evolução

tecnológica

deve

ser

acompanhada pelas instituições de ensino nos diferentes níveis de educação sem
que o tradicional domine. É preciso perseguir o avanço e a revolução tecnológica e
digital, sem estagnar-se no tempo. Para que sejam aplicadas e utilizadas estas
novas tecnologias, o ambiente educacional deve estar inserido na era digital, não só
com os estudantes, mas também os professores e os gestores, para que se sintam
capazes de introduzi-las no ensino e na gestão. O aprendizado perpassa pela
educação e, consequentemente, pela formação dos educadores.
De acordo com Meira, S. (2013, p. 27), “o nosso maior problema
educacional em todos os níveis é o software, o conteúdo, métodos e professores e
instrutores, em sua quase totalidade despreparados para criar as oportunidades de
aprendizado para o mundo competitivo em que nos encontramos hoje e em que
viveremos pelos próximos séculos”.
Conhecer o que se espera dos profissionais torna-se fundamental para
os estudantes, instituições de ensino, setor público e empresas:
o mundo espera por jovens protagonistas que busquem resultados em seu
próprio desenvolvimento e que tragam frutos para as comunidades onde
convivem. Infelizmente, o ensino tradicional ainda não consegue atuar a
partir de estratégias flexíveis e abrangentes que interagem com a totalidade
do indivíduo e que o conecte ao mundo em que vive, fazendo-o refletir
sobre seu papel (BRASSCOM, 2017, p. 8).

Então, ainda de acordo com a associação, entender o perfil do
profissional sob a ótica do setor produtivo contribui para reduzir a lacuna que existe
entre o que é ensinado pelas instituições de ensino e o que é efetivamente a real
necessidade e demanda das empresas.
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Nesta mesma direção, agentes da sociedade civil e pública,
organizaram-se por meio da criação de iniciativas e perspectivas de inserir a cidade
no contexto digital, dando vida ao Projeto Franca Digital. O projeto busca
transformar Franca/SP e região em um polo de tecnologia com a criação de um
ambiente educacional que qualifique e capacite o capital humano/força de trabalho
para atuar digitalmente no mercado, além de proporcionar uma mudança de
pensamento e cultura, que poderá contribuir para alterar o perfil socioeconômico
desta microrregião.
O projeto tem como objetivos, conforme ilustra a figura 2 a seguir:
Figura 2 - Objetivos do Projeto Franca Digital

Fonte: Projeto Franca Digital, 2019.

A visão que guia o Projeto Franca Digital (2019) é preparar a cidade
para um novo ciclo de desenvolvimento e criar condições para que as pessoas
tenham acesso à nova economia através da Educação.
Sob a perspectiva da metodologia do Golden Circle ou Circulo Dourado
(SINEK, 2009), o propósito do projeto foi assim definido conforme apresentado pela
figura 3:
Figura 3 - Propósito do Projeto Franca Digital
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Fonte: Projeto Franca Digital, 2019.

O Fórum Econômico Mundial também destacou 8 habilidades de
inteligência digital que as crianças precisam aprender, para enfrentar os impactos e
desafios econômicos e sociais causados pelas tecnologias. É importante prepará-los
para os desafios que estão presentes no cotidiano e /ou por vir:
Identidade digital: capacidade de criar e gerenciar a identidade e a
reputação online de alguém (...)
Uso digital: A capacidade de usar dispositivos e mídias digitais, incluindo o
domínio do controle para alcançar um equilíbrio saudável entre a vida online
e offline.
Segurança digital: A capacidade de gerenciar riscos online (...), bem como
conteúdo problemático (por exemplo, violência e obscenidade), e de evitar e
limitar esses riscos.
Segurança digital: A capacidade de detectar ameaças cibernéticas (por
exemplo, hacking, golpes, malware), para entender as melhores práticas e
usar ferramentas de segurança adequadas para proteção de dados.
Inteligência emocional digital: a capacidade de ter empatia e construir
bons relacionamentos com outras pessoas online.
Comunicação digital: a capacidade de se comunicar e colaborar com
outras pessoas usando tecnologias e mídias digitais.
Alfabetização digital: capacidade de encontrar, avaliar, utilizar,
compartilhar e criar conteúdo, bem como competência em pensamento
computacional.
Direitos digitais: a capacidade de compreender e defender os direitos
pessoais e legais, incluindo os direitos à privacidade, propriedade
intelectual, liberdade de expressão e proteção contra discurso de ódio
(PARK, 2016).

Estudos apresentados pela Associação Brasileira das Empresas de
Tecnologia da Informação e Comunicação (BRASSCOM) dão subsídios para o setor
público e privado, que podem contribuir para o aumento da competitividade do setor
de tecnologia, bem como fomentar a transformação digital do Brasil. Um destes
possibilitou a identificação de quatro habilidades socioemocionais primárias e seis

117

derivadas, “que merecem maior atenção e atuação como mecanismos de
qualificação e capacitação a fim de elevar o nível dos profissionais nestas
competências, uma vez que a educação tradicional não propicia este tipo de
abordagem” (BRASSCOM, 2017, p. 9). O quadro 3 abaixo representa as habilidades
identificadas no estudo.
O Projeto Franca Digital busca desenvolver estas habilidades através
do projeto piloto que iniciou com estudantes de escolas públicas, por acreditar que
possuem menos chances de vislumbrar oportunidades de estudo dentro do ensino
tradicional que lhes é oferecido, que vão de encontro com as propostas
apresentadas por Sen (2000) de que é preciso dar oportunidade aos menos
favorecidos. Nesta direção, Grzibowski et al. (2019) diz que ensinar na rede pública,
com a utilização de tecnologias é uma forma de democratizar e dar oportunidade de
desenvolver habilidades e agregar conhecimento à estudantes que não poderiam ter
acesso à educação de qualidade e, desta maneira, proporciona a igualdade de
direitos e equidade.
Quadro 3 - Habilidades socioemocionais requeridas pelo mercado de trabalho

Fonte: Brasscom, 2017, p. 9.

A globalização e competitividade trazem consigo o grande desafio da
inovação tecnológica e é crucial continuar e intensificar investimentos nessa área,
para abrir espaço e motivação não só para jovens que vão iniciar ou mudar sua
trajetória profissional, mas também para que instituições de ensino e empresas
trabalhem conjuntamente em prol da consolidação da cidade, região e até mesmo
do país, como potência tecnológica.
Na cidade existem empresas que demandam força de trabalho
qualificada, que é insuficiente e muitas das vezes inexistente. Para sanar esta
lacuna, as empresas buscam profissionais em cidades da região mais desenvolvidas
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ou capitais (COM4, 2019, informação verbal1). Talvez esta seja uma das maiores
tarefas e dificuldade que empresas deparam hoje: profissionais capacitados, com
habilidades e aptidões para o cenário digital, do mesmo modo que acontece no país
(BRASSCOM, 2019).
À medida que a digitalização remodela o mercado, a educação se
mostra fundamental para suporte às empresas, o qual instituições de ensino são
relevantes agentes interativos e promovedores de um ambiente de difusão do
conhecimento para o novo contexto tecnológico demandado.
A formação de cidadãos tecnológicos é uma tendência mundial
crescente e não passageira. Um desafio que o Brasil tem que enfrentar com um
longo caminho a ser percorrido. O sistema educacional precisa ser fortalecido,
promover e incentivar a pesquisa e desenvolvimento (P&D) para ser propulsor de
iniciativas que visem driblar e superar as dificuldades para projetar o avanço
educacional digital que irá fomentar o ecossistema de inovação. Por conseguinte,
poderá fortalecer a economia, além de ser um fator de atração para empresas se
instalarem na cidade, que vão de encontro com as abordagens apresentadas por
Furtado (1992).
Já Menezes-Filho (2019) reforça o papel primordial que a educação
tem no processo tecnológico, no crescimento econômico e na mudança da realidade
instalada, pois com maior escolaridade e nível educacional é possível aumentar as
chances de empregabilidade e de se inserir no mercado de trabalho com melhores
salários. Para as empresas essa melhoria se dará com o aumento da sua
produtividade e das pessoas e, por conseguinte, há mais investimento e inovação, o
que abre espaço para o crescimento do país no longo prazo, ao mesmo tempo que
habilita para que haja justiça social.
4.1 HISTÓRIA DO PROJETO
Em 2011, a empresa de varejo, Magazine Luiza S/A criou o Luizalabs.
Nesta época, era um grupo formado por 5 pessoas. Porém, foi no ano de 2014, que
começou a ganhar corpo mais robusto e destaque dentro da companhia e se tornou
1

Informação fornecida verbalmente durante reunião presencial do grupo Franca Digital que tem o objetivo de
promover o desenvolvimento econômico e social da cidade. Grupo composto por empresários e instituições da
cidade, como a COM4 Betta Informática, Magazine Luiza, ACIF, Uni-FACEF e outros. Fala de Paulo Henrique
Ferreira, CEO da Com4 Data Centrer, em 16 de setembro de 2019.
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um laboratório de Tecnologia e Inovação, dentro do núcleo de Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D), com profissionais alocados nas cidades de São Paulo,
Franca e Itajubá (MAGAZINELUIZA, 2016).
No ano de 2016, decidiu abrir um novo espaço na cidade de
Franca/SP, onde é a sede da companhia, para expandir as atividades e alocar as
equipes dentro do mesmo ambiente, pois por falta de espaço físico adequado,
ocupavam vários prédios separados. Em 2017, mudaram para o novo prédio que
abriga no mesmo local o LuizaLabs (laboratório de Tecnologia e Inovação) e o
LuizaResolve (área de atendimento ao cliente), ambos localizados no imóvel onde
anteriormente havia sido sede de uma tradicional fábrica de calçados masculinos, o
Calçados Agabê (MAGAZINE LUIZA, dados da empresa).
Apesar da decisão de expansão do Luizalabs, havia uma preocupação
em relação à cidade de Franca/SP. Através do planejamento estratégico, a
observação das demandas atuais e as prováveis no médio e longo prazo da
companhia, identificou-se a falta de profissionais capacitados que atendessem às
necessidades requeridas para a continuidade do laboratório de tecnologia na cidade,
o que poderia ser então, um possível impeditivo para a execução da expansão do
projeto da companhia.
Embora as universidades locais ofereçam cursos ligados à tecnologia,
desenvolvimento de software e hardware, os egressos não conseguiam ser
contratados para trabalhar no LuizaLabs, pois estes, não possuíam formação teórica
ou prática nas linguagens empregadas pela empresa, pelo o que o mercado busca,
ou até mesmo competências mínimas requeridas para o preenchimento das
oportunidades. Isto também era percebido em outras empresas de tecnologia locais,
que buscavam suprir suas necessidades de profissionais qualificados em outros
centros ou até mesmo com abertura de unidades em outras localidades com mais
oferta de capital humano qualificado.
Trabalhar no Magazine Luiza ou no Luizalabs se tornou um objetivo de
muitos jovens da região, porém há falta de qualificação para o ingresso na empresa,
tanto dos egressos do curso superior quanto dos alunos de ensino médio, ao mesmo
tempo em que há escassez de mão de obra especializada baseada na economia
digital.
Diante desta constatação, uma das primeiras medidas a ser tomada
pela varejista foi a união de esforços com o Centro Universitário Municipal de Franca
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(Uni-FACEF), uma universidade de autarquia municipal, com o objetivo de
transformar a matriz curricular dos cursos tecnológicos da universidade ancorados
em linguagens mais atuais e voltadas para o que o mercado atualmente demanda. A
partir daí várias foram as reuniões e encontros entre profissionais do LuizaLabs e
Magazine Luiza, acadêmicos, chefe de departamento e reitoria da universidade.
Fruto desta iniciativa foi a criação de um curso de pós-graduação voltado para a
área de tecnologia, intitulado: “Desenvolvimento de aplicações web e móveis
escaláveis” (UNIFACEF, 2018), que é uma das iniciativas do Projeto Franca Digital,
além de adequar a matriz curricular dos cursos de tecnologia já existentes no centro
universitário.
Em agosto/2018, foi sugerido em reunião de Conselho da empresa
Magazine Luiza que se conhecessem as iniciativas empregadas no Porto Digital e
pelo CESAR em Recife/PE, como uma possível alternativa para a demanda de
profissionais da unidade de Franca/SP e até mesmo da empresa em outras
localidades.
Porto Digital é atualmente um dos principais parques tecnológicos e
ambientes de inovação do Brasil e representa o Estado de Pernambuco na nova
economia. É referência nacional de parceria entre governo, academia e empresas,
que transformou uma área degradada e de pouca importância para a economia
local, de forma a abrigar um dos principais parques tecnológicos do país (PORTO
DIGITAL, 2020).
Já o CESAR, é um centro privado de inovação criado em 1996, que
utiliza Design, Tecnologia, Educação e Empreendedorismo para solucionar
problemas complexos e transformar negócios nos mais diversos setores. Foi criado
como uma forma de aproximar a academia do mercado. Um dos braços da
instituição é o CESAR School, que faz parte do Porto Digital e, antes de tudo, é uma
escola de inovação, com a formação dos estudantes focada nos interesses do
mercado, tanto do ponto de vista técnico, quanto de desenvolvimento de habilidades
como protagonismo, liderança, teamwork e autoempreendedorismo (CESAR, 2020).
Esta conversa impulsionou iniciativas no sentido de replicar ações
empreendidas naquela localidade para a cidade de Franca/SP. Com este viés, em
outubro de 2018, foi organizada reunião presencial entre o Diretor Regional da
Secretaria Estadual de Ensino, representantes do Uni-FACEF, do Luizalabs e do
Magazine Luiza com propósito de iniciar tratativas para a criação do polo tecnológico
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na cidade de Franca/SP. O intuito inicial era identificar as lacunas que existem entre
o meio acadêmico, as instituições de ensino e o mercado de trabalho.
Para uma das reuniões, foram convidados representantes do CESAR
School, além do grupo descrito anteriormente. Após algumas reuniões presenciais
e/ou por vídeo conferência para entender a dinâmica empregada pela instituição
CESAR School nos projetos de formação de jovens, viu-se a necessidade de
construir um projeto que contemplasse as necessidades da cidade e região, pois
não seria possível “importar” um projeto pronto e apenas fazer algumas adequações.
Neste ponto, a ONG Franca Viva entrou no grupo para ajudar a compor
esforços para a reformulação das ideias e criação do projeto, que até o momento,
contemplava somente a iniciativa junto aos Cursos de Graduação e Pós-Graduação
do Uni-FACEF. A ONG Franca Viva é uma organização não governamental, criada
em 1998, que busca através da inclusão digital, a capacitação, aperfeiçoamento,
especialização e atualização de adolescentes, jovens adultos e terceira idade
(FRANCA VIVA, 2016).
Surge, então, após refinamentos e inclusões de iniciativas, o projeto
nos moldes que hoje se apresenta. Foram criadas iniciativas nos diferentes níveis de
educação, desde o Ensino Fundamental e Médio até a Graduação e PósGraduação, com estudos iniciados para a criação de um curso de Mestrado
Profissional por vislumbrar o aumento de demanda por profissionais nesta área no
médio prazo. Em síntese, o projeto Franca Digital ficou constituído e conforme
apresentado na figura 4, o qual serão descritas individualmente na subseção 4.4:
●

Para o Ensino Fundamental e Médio:
o

Formação Digital

o

Suporte tecnológico (em parceria com a ONG Franca Viva) juntamente
com o curso “Especialização Docentes” de duas escolas estaduais

●

Para o Ensino Superior:
o

Faculdade de Tecnologia: Graduação e Pós-Graduação

o

Mestrado Profissional em Engenharia de Software

Figura 4 - Iniciativas do Projeto Franca Digital
Ensino Fundamental e Médio

Formação
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Fonte: Projeto Franca Digital, 2019.

O projeto visa não somente capacitar os jovens da cidade, mas buscar
novas formas de atrair empresas com a finalidade de desenvolver a cidade e região,
e assim, poder alterar o perfil socioeconômico, que atualmente é baseado, em sua
maioria, no comércio e na indústria couro-calçadista.
Deve-se haver união de esforços em direção ao avanço ao mundo
digital, pois nenhum segmento, isoladamente, conseguirá resolver o atraso na
corrida digital:
Formação em Computação hoje é comparável à alfabetização no passado.
Pessoas que não tem a formação adequada em Computação não
compreendem o mundo de hoje (e do futuro), têm menos chances de se
expressar, se inserir na sociedade, se empregar, viver com qualidade,
utilizar informação em seu benefício. E, consequentemente, o país que não
oferece essa formação aos seus cidadãos terá a desigualdade social
acentuada e perderá poder econômico, capacidade de produzir ciência e
inovar em todas as áreas do conhecimento, assim como desenvolver suas
indústrias. Ou seja, tanto do ponto de vista pessoal quanto do país, é
imperativo que se insira Computação nas redes escolares do Brasil hoje
(SBC, 2018, p.1).

A velocidade e a escala de mudanças aumentam significativamente a
cada momento. É preciso a cooperação entre os stakeholders a fim de proporcionar
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oportunidades para os cidadãos. A inovação deve vir não somente das empresas
(setor privado), mas também, do setor público e das instituições de ensino, para
haver a triangulação e promoção de ambiente de interação e integração, baseados
na cooperação mútua entre diferentes agentes, para favorecer o processo de
geração e difusão de inovações.
4.2 A CIDADE DE FRANCA/SP
Franca é um município brasileiro localizada no interior do estado de
São Paulo, situada no nordeste deste estado, distante 401 km da capital estadual e
a 676 km de Brasília, capital do país. Possui uma população estimada de mais de
353 mil habitantes o que a coloca como a 74ª cidade brasileira mais populosa e a
21ª do estado de São Paulo (IBGE, 2018). Sede da Região Administrativa de Franca
(14ª Região Administrativa do estado de São Paulo) abriga mais de 756 mil
habitantes e da Aglomeração Urbana de Franca, composta por 23 municípios. Só
esta cidade ocupa uma área de pouco mais de 600 Km², apresenta densidade
populacional elevada (564 Hab/Km²) e predominantemente urbana (SEADE, 2020).
O IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) da cidade é de 0,780
(média nacional é de 0,70) (IBGE, 2010b), está posicionada em 128º pelo ranking
IDHM (Índice do Desenvolvimento Humano Municipal) em 2010, o qual leva em
consideração o índice de renda com 0,749, o de longevidade com 0,842 e o de
educação com 0,753 (PNUD, 2010).
De acordo com dados do IBGE (2010a, p. 1), “apresenta 98.5% de
domicílios com esgotamento sanitário adequado, 88.2% de domicílios urbanos em
vias públicas com arborização e 56.7% de domicílios urbanos em vias públicas com
urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio)”.
Além disso, dados divulgados pelo Instituto Trata Brasil, através do ranking 2020,
apresenta a cidade como a segunda melhor em saneamento dentre os municípios
brasileiros, com 100% de atendimento total de água e com índices de coleta e
tratamento de esgoto de 99,62% e 97,64%, respectivamente (SABESP, 2020).
É considerada a oitava melhor cidade para se viver no Brasil, de
acordo com a pesquisa da consultoria MacroPlan (2020), o qual demostra as
cidades que mais entregaram serviços em quatro áreas tidas como essenciais:
saúde, educação, segurança e saneamento & sustentabilidade.
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A cidade situa-se numa região de planalto, com relevo elevado com
1.040 metros de altitude, o que resulta num clima tropical de altitude, com invernos
secos, verões chuvosos e temperaturas moderadas durante todo o ano
(SPCIDADES, 2020). No inverno existe menor pluviosidade que no verão. De acordo
com a Köppen e Geiger, o clima é classificado como Cwb. A temperatura média
anual na cidade é 19.4°C, com pluviosidade média anual de 1564 mm (CLIMATEDATA, 2020).
Embora conte com um aeroporto regional, somente em outubro de
2019 iniciou a operação de voos regulares comercializado pela empresa GOL e
operados pela TwoFlex Aviação (SACONI, 2019). Além disso, o município é servido
por linhas de ônibus (18 empresas, mas só 1 liga a cidade à capital) e somente 5
estradas cortam a cidade: SP-334 (única com pista dupla, que liga a cidade à
Ribeirão Preto), SP-336 (local), SP-345 (local) e MG-328 (corta Minas Gerais) e MG344 (local) (GOOGLE MAPS, 2020), além de outras 6 rodovias vicinais
(FRANCASITE, 2019).
De acordo com estudo realizado pelo governo estadual, a cidade fica
em uma das regiões com maior incidência solar do Estado – com radiação solar
global média anual no município de 5,484 kWh/m² dia (SÃO PAULO, 2013). Isso
posto, pode-se inferir que a região poderá se tornar atrativa para obtenção de
energia solar, como fonte alternativa de geração de energia.
A taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade é de 98,2% (IBGE,
2010a). O IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) da rede pública
nos anos iniciais do ensino fundamental em 2017 foi de 7,2 e 5,3 para os anos finais
(IBGEa, 2017). Já o IDEB para o Ensino Médio foi de 4,2 em 2017 e 4,5 em 2019
(INEP, 2020).
O quadro 4 a seguir apresenta a quantidade de estudantes
matriculados na rede de ensino e a quantidade de instituições em diferentes níveis,
existentes na cidade de Franca/SP:
Quadro 4 - Quantidade de alunos matriculados na rede de ensino e Quantidade de
instituições de ensino na cidade de Franca/SP em 2019
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Fonte: Elaborado pela autora com informações fornecidas pela Secretaria de Educação Estado de
São
2
Paulo, Diretoria Regional de Franca/SP, 2019 .

O índice de evasão escolar registrado no ano de 2018 na Rede
Estadual de Ensino, de acordo com a Diretoria Regional de Franca (2019) foi de 167
abandonos no Ensino Fundamental, ou seja, 1,12% do total e para o Ensino Médio,
foram 744 abandonos, que representam 7,61% do total de alunos matriculados na
rede de ensino pública na região. Entretanto, de acordo com indicadores do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2018) a
evasão escolar do estado de São Paulo foi de 3,2% para o Ensino Médio. Estes são
dados preocupantes que merecem atenção dos dirigentes e busca de alternativas
para reduzir este índice de evasão, que indiretamente significa que menos
qualificação será inserida no mercado ou até mesmo jovens podem ir para caminhos
obscuros, como por exemplo, a criminalidade.
A cidade também abriga instituições de ensino superior na modalidade
presencial: Campus da UNESP, Faculdade de Direito de Franca, Uni-FACEF (Centro
2

NOTA: estas informações foram fornecidas pela Secretaria de Educação Estado de São Paulo, Diretoria
Regional de Franca/SP, via e-mail no dia 13 de setembro de 2019. Estes dados foram apresentados em reunião
do Grupo Franca Digital.
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Universitário Municipal de Franca) e UNIFRAN (Universidade de Franca), além da
FAPESF (Faculdade Pestalozzi de Franca) e da FATEC (Faculdades de Tecnologia
do Estado de São Paulo) (FRANCA, 2020). Possui ainda um polo da Universidade
Aberta do Brasil (UAB, 2012).
Dispõe também de duas unidades do Centro Paula Souza (ETEC), que
oferecem cursos de Ensino Médio com Formação Técnica, além de unidades do
Senac, Senai, Sesi e Sebrae (FECOMERCIO, 2020).
Destas instituições de ensino, somente três oferecem cursos ligados às
competências tecnológicas que o Projeto Franca Digital busca desenvolver ou
aprimorar. São elas: Uni-FACEF, autarquia municipal com cursos pagos, abriga os
cursos de graduação em Ciência da Computação, Engenharia de Software e
Sistemas de Informação que somam 150 vagas anuais (UNIFACEF, 2018);
UNIFRAN: instituição privada que oferece os cursos de graduação em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação e Sistemas de Informação
(UNIFRAN, 2021) e FATEC: instituição de ensino superior pública, pertencente
ao Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, juntamente com
Governo do estado de São Paulo, oferece o curso de Análise e Desenvolvimento de
Sistemas com 80 vagas a cada semestre (FATEC, 2020).
A cidade abriga ainda o Luizalabs, laboratório de Tecnologia e
Inovação, da varejista Magazine Luiza S/A, dentro do núcleo de Pesquisa e
Desenvolvimento, com o objetivo de criar produtos e serviços com foco no varejo e
oferecer aos clientes mais benefícios e uma melhor experiência de compra
(MAGAZINELUIZA, 2016).
Além do Luizalabs, conta com um centro de pesquisas do Instituto de
Pesquisas Tecnológicas (IPT), através do Laboratório de Calçados e Produtos de
Proteção (LCPP), bem como instalações do Sistema S com ensino e apoio à
pesquisa voltada ao setor calçadista. Este LCPP, “executa a avaliação da qualidade
de calçados e seus componentes, realiza laudos para calçados profissionais e faz
ensaios em equipamentos de proteção individual (EPIs)” (IPT, 2020, p. 1).
A cidade possui a Impera que é uma incubadora municipal de projetos
e empresas de base tecnológica. Desde sua inauguração, em novembro de 2018, já
efetuou três ciclos de incubação, com 67 inscritos e 21 selecionados. As startups
incubadas recebem mentoria para estruturar o modelo de negócios e orientação em
gestão empresarial, pelo prazo de seis meses. No ano de 2020, foram 20 inscrições
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e 7 aprovações (IMPERA, 2020). De acordo com o Relatório de Atividades da
incubadora, durante o ano de 2019 foram realizados 45 eventos, entre meetings,
bootcamps, palestras e workshops e aproximadamente 800 presenças registradas.
No ano de 2019, foram atendidas e apoiadas 6 empresas com serviços, processos
ou produtos inovadores e 10 projetos com inovação tecnológica. Além de
executadas mais de 400 horas de mentoria para as empresas incubadas, 40 horas
de treinamento do programa INOVA SP e 40 horas oferecidas pelo projeto
Empreenda em parceria da Prefeitura Municipal de Franca com o SEBRAE
(IMPERA, 2019).
O maior Data Center do interior de São Paulo, a Com4 Data Center,
está instalada na cidade. De acordo com dados fornecidos pela empresa, a cidade
possui anel óptico do tipo DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing ou
multiplexação) com mais de 500 km na cidade com Internet de alta velocidade,
interligada com várias cidades da região. Isso a coloca no mesmo patamar infra
estrutural de grandes centros econômicos, como Ribeirão Preto/SP, por exemplo
(COM4, 2019, informação verbal)3.
Em 2017 apresentava um PIB total de R$ 9,4 bilhões, o que a colocava
em 38º lugar no estado e 106º no país. O PIB per capita era de R$ 27.097,66, ou
seja, em 287º lugar no estado (dentre os 645 municípios) e 1.388º no país (dentre os
5570 municípios brasileiros). O PIB 2017 advinha prioritariamente de serviços, com
59,5% do total, seguido pela indústria, com 17,93% e da administração pública, com
12,4%. A agropecuária representava somente 0,5% (IBGE, 2017b).
De acordo com dados do IBGE (2020a), o rendimento médio real
habitual do trabalho principal das pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas
na semana de referência em trabalhos formais do Estado de São Paulo – é de R$
3.162,00 enquanto a cidade de Franca salário médio mensal dos trabalhadores
formais é de 2,2 salários mínimos (IBGE, 2018).
A

tabela 1 comparativa entre cidades do estado de São Paulo

(escolhidos aleatoriamente, por proximidade da cidade de Franca e com população
entre 200 mil e 400 mil habitantes) e algumas cidades do estado de Minas Gerais
(por serem centros próximos à cidade em estudo), apresenta que a cidade possui
um salário médio menor em relação a outras (ao menos nas cidades analisadas).
3

Informação fornecida verbalmente por Paulo Henrique Ferreira, CEO da Com4 Data Center, em 16 de setembro
de 2019 em reunião presencial do grupo Franca Digital.
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Este baixo nível de remuneração pode estar ligado principalmente a
atividades econômicas de baixo valor agregado, como é o caso do comércio
varejista e a indústria couro-calçadista.
Em 2020, a cidade ocupava a 16ª colocação entre as 15 cidades do
Estado de São Paulo com o maior número de empresas ativas e conta com mais de
47 mil empresas abertas. Deste total, 12% representam médias e grandes empresas
e

o

restante é formada

por MEIs

(Microempreendedor Individual) 53%;

microempresas representam 35% e 3% eram empresas de pequeno porte (ACIF,
2020).

128

Tabela 1 - Comparativo situação econômica da cidade de Franca com cidades pares
Domicílio com
rendimentos
mensais de
até meio
salário
mínimo por
pessoa

Censo 2010
(mil)

Estimativa
População
2020

Renda
Percapita2017

PIB Bruto 2017

Salário
Médio
(2018)

Proporção de
pessoas
ocupadas em
relação à
população
total

Franca/SP

318.640

355.901

27.098

9.409.310

2,2

28,70%

27,40%

Carapicuíba/SP

369.584

403.183

13.854

5.494.357

2,3

10,10%

35,00%

São Vicente/SP

332.445

368.355

14.441

5.204.306

2,6

11,20%

33,60%

Itaquaquecetuba/SP

321.770

375.011

19.221

6.970.533

2,6

12,60%

39,30%

Uberlândia/MG

699.097

604.013

50.549

34.201.961

2,7

35,11%

27,00%

Araraquara/SP

238.339

208.662

39.039

9.009.108

2,7

36,00%

29,00%

Uberaba/MG

337.092

295.988

40.066

13.152.650

2,8

29,60%

28,00%

Bauru/SP

343.937

379.297

37.052

13.771.752

2,9

37,10%

29,50%

Guarujá/SP

290.752

322.750

27.220

8.589.741

3,1

17,21%

36,00%

Taubaté/SP

278.686

317.915

54.553

16.799.723

3,3

29,30%

32,90%

Piracicaba/SP

364.571

407.252

55.111

21.896.871

3,4

35,20%

30,80%

São Carlos/SP

254.484

211.950

42.569

10.475.654

3,4

35,20%

29,00%

Jundiai/SP

370.126

423.006

100.680

41.227.952

3,5

45,40%

28,00%

Ribeirão Preto/SP

604.682

711.825

51.760

35.315.843

2,9

39,00%

27,80%

Cidade

Fonte: IBGE (2010, 2017, 2018, 2020). Elaborado pela autora.

129

De acordo com a tabela 2 abaixo, em 2018 a maior concentração de
empresas estava na prestação de serviços, com 37,41%, com salário médio de R$
2.658,83 (SEADE, 2018). Dentre a totalidade de empresas abertas na cidade (47 mil
+), apenas 215 atuam no setor de serviços de tecnologia da informação, o que
representa de cerca de 0,45% na economia (POLO FRANCANO DE TECNOLOGIA,
20204), com salário médio de R$ 2.875,00 (SALÁRIO, 2020). Isso mostra o potencial
que o setor possui de expansão e de agregar valor à economia da cidade.
Tabela 2 - Participação na economia dos setores e respectiva média salarial –
cidade
de Franca/SP em 2018
Setor

Participação

Salário médio mensal

Serviços

0,3741

2658,83

Industria

0,2985

2104,21

Comércio - Atacado e Varejo

0,2802

2038,68

Construção

0,0351

1989,75

Agricultura

0,0122

1691,42

Empregos formais

2285,66

Fonte: SEADE, 2018; POLO FRANCANO DE TI, 2020; SALÁRIO, 2020. Elaborado pela autora.

Nota-se que o setor de software e tecnologias digitais atualmente
existente não é expressivo. Talvez, a falta de mão de obra qualificada seja um fator
impeditivo ou não atrativo para empresas deste segmento se instalar na cidade. A
tecnologia não é uma atividade relevante na cidade, com poucas empresas e baixo
impacto no PIB. Porém os salários para este setor se apresentam acima da média
da cidade (SALÁRIO, 2020), o que pode ser um dos fatores ou segmento a
contribuir para mudar o perfil socioeconômico desta localidade.
A cidade possui pouquíssimas atividades que a colocam em destaque
no cenário nacional e internacional. Porém algumas se destacam.

4

Informação fornecida pelo Polo Francano de Tecnologia por e-mail na data de 30 de setembro de 2020. O Polo
Francano de TI consiste em uma entidade sem fins lucrativos que busca o desenvolvimento e a união das
empresas associadas ao Polo, tornando-se referência em tecnologia da informação, gerando benefícios aos
clientes e a sociedade.
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É conhecida nacionalmente como a Capital Nacional do Calçado,
principalmente pela produção dos modelos masculinos. A qualidade de seus
produtos também a coloca em destaque no mercado internacional (FRANCA, 2020).
De acordo com estudo sobre o setor coureiro-calçadista, divulgado em 2011 pelo
Sindicato da Indústria de Calçados de Franca (Sindifranca) e com o apoio da
Secretaria Estadual de Desenvolvido Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, “a
cadeia produtiva do segmento em Franca e região tem 1.015 indústrias, que geram
32.171 empregos diretos e indiretos, produzem 25, 9 milhões de pares de calçados
e 5 milhões de artefatos e artigos de viagem” (FECOMERCIO, 2018, p. 29). No ano
de 1997, o Shopping do Calçado de Franca foi inaugurado, para aproveitar o
segmento e enaltecer a cultura da cidade (SHOPPING DO CALCADO, 2020).
Também é conhecida como Capital Nacional do Basquete. O esporte
tem grande importância para a cidade, pois além de ser “reconhecida como a
principal escola de basquete brasileiro, acumula o maior número de títulos nacionais
e estaduais, dentre as demais equipes brasileiras em atividades” além do que, as
atividades ligadas ao basquete movimentam a economia local e geram empregos
diretos e indiretos (FRANCA, 2020).
É uma das cidades que compõe a região da Alta Mogiana (composta
por municípios paulistas e mineiros), reconhecida internacionalmente pela qualidade
de seus grãos e cafés especiais (FRANCA, 2020). Neste sentido, se mostra como
parte produtora e um importante centro de divulgação e comercialização do produto.
O portal da Prefeitura Municipal ainda enfatiza o Turismo, com enfoque
no religioso, como um dos atrativos da cidade, além de ser portal para diversas
atividades do turismo regional (FRANCA, 2020).
A indústria na área Têxtil, no mercado de roupa íntima, fitness e moda
praia, encontra-se em formação e na busca por se consolidar, com quase 300
empresas (ACIF, 2017), porém ainda com pouca prospecção da cidade.
Para completar a diversificação econômica, de acordo com SPCidades
(2020, p. 1), “as indústrias de fundição, de joias e diamantes, metalúrgicas, de
alimentos e bebidas, de cosméticos, de móveis entre outras”, também são
importantes, os quais estão instaladas numa cidade que conta com um dos mais
modernos distritos industriais do Brasil.
Embora apresente excelência em algumas áreas como Basquete e
Café Gourmet, uma indústria Têxtil em formação e potencial vocação para o turismo
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rural e religioso, empresas com reconhecimento nacional e internacional, como a
varejista Magazine Luiza e seu braço de tecnologia, o LuizaLabs, o fato é que
Franca encontra-se, neste momento de sua história, em busca de um caminho e
encontro da diversificação de suas atividades.
4.3 PROJETO FRANCA DIGITAL – HABILIDADES A DESENVOLVER
Através da análise do cenário atual da cidade de Franca/SP, sua base
econômica, suas atividades, salário médio e a forte demanda por profissionais
tecnologicamente qualificados, viu-se a necessidade de intervir de alguma maneira
na base educacional para adequá-la e promover as habilidades e conhecimentos
demandados na atualidade (PROJETO FRANCA DIGITAL, 20195).
Para melhorar a qualidade educacional e habilitar o conhecimento
digital, iniciar com crianças e jovens estudantes é um meio de conseguir resultados
no longo prazo, quando estes estiverem em idade adequada para adentrar no
mercado de trabalho, porém, frutos podem ser colhidos no decorrer do caminho. A
capacitação não se refere apenas ao conhecimento técnico, mas ao perfil
empreendedor, inovação criativa, postura resiliente, habilidade e proatividade. Estes
quesitos podem auxiliar a empreender esforços para inserir a cidade na era digital e
abrir caminhos que possibilitem que se torne um polo de tecnologia.
Também é importante conceituar as competências que o mercado
exige para a era digital que o Franca Digital pode ajudar a construir. Definir o
conceito de competência não é simples, pois não há somente uma definição aceita e
varia de acordo com a perspectiva sob a qual é analisado.
Um dos pontos abordados pelo projeto é que a educação escolar deve
capacitar e proporcionar conhecimentos que façam os jovens buscar por resolução
de problemas, não limitado à aquisição dos saberes proporcionada pelas disciplinas
tradicionais, inseridas no currículo das escolas que cursam. Lógica e programação
são os “carros chefes”, porém não somente direcionado para a tecnologia.
Disciplinas como empreendedorismo e língua portuguesa voltadas para o trato
comercial e empresarial, irão ajuda-los a estar mais preparados para colocação
profissional.
5

Estas informações permeiam as discussões do grupo que compõe o Projeto Franca Digital no qual se debate
questões relacionadas ao desenvolvimento da cidade e o atual momento econômico da mesma.
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Logo, o projeto busca desenvolver algumas habilidades que se
apresentam em estudantes de STEM (acrônimo de Ciências, Tecnologia,
Engenharia e Matemática):
Em um mundo cada vez mais complexo, onde o sucesso é dirigido não só
pelo que você sabe, mas sim pelo que você pode fazer com o que você
sabe, é mais importante do que nunca para nossos jovens serem equipados
com conhecimentos e habilidades para resolver problemas desafiadores,
coletar e avaliar evidências e dar sentido à informação. Esses são os tipos
de habilidades que os alunos devem adquirir estudando ciência, tecnologia,
engenharia e matemática – conteúdos chamados coletivamente de STEM
(MOREIRA, 2018, p. 229).

A formação de mão de obra em STEM no Brasil ainda é muito baixa.
Este movimento STEM que traz consigo características marcantes da revolução
tecnológica e a busca por inovação nos modelos educacionais.
Então, escolas e professores devem utilizá-la como ferramenta para
fomentar e facilitar a aprendizagem, ao invés de ter receio ou entrar em competição
com ela. De acordo com Moreira (2018), a tecnologia computacional deve permear o
ensino em todas as disciplinas, pois elas estão presentes em tipos de sistemas e
processos desenvolvidos pelo ser humano, não só no computador e internet, mas
devem ser estendidas a calculadoras, microscópios e outros recursos.
Embora haja um crescente número de graduados em Engenharia e
Ciência da Computação, o país ainda está atrasado em números absolutos de
graduados em STEM, de acordo com McKinsey (2019) e ilustrado no gráfico 3.
Gráfico 3 - Brasil continua defasado no número de formados em STEM

Fonte: Elaborado pela McKinsey, 2019, p. 76 com dados da OCDE (2018); sites de estatísticas
nacionais da China e Índia, 2017.
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O estudo ainda sugere que este cenário não mudará no curto prazo,
que usa como base o número de matriculados em curso superior nestas áreas.
Entretanto, na contramão destes dados, a demanda por profissionais
na área tecnológica tem aumentado e não está conseguindo suprir a sua
necessidade, conforme demonstrado no gráfico 4.
No ano de 2018, existiam 845 mil empregos no setor de TIC
(Tecnologias da Informação e Comunicação), com oferta de 46 mil novos talentos
formados para o mercado, isso para suprir uma demanda de cerca de 70 mil
profissionais de TIC ao ano até 2024. Ou seja, o mercado cresce e abre novas
frentes de trabalho, porém, com déficit de 36 mil profissionais/ano para o setor
(BRASSCOM, 2019).
Gráfico 4 - Estimativa de empregos no setor de tecnologias e In House6– 2018 a
2024

Fonte: Brasscom, IDC, 2019, p. 23.

6

In House: Produção de Tecnologias da Informação (TI) nas empresas cujo objeto social não é TI. Ver mais em
Brasscom (2019, p. 2-22).
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Outro dado interessante da pesquisa da Brasscom (2019) é a
participação do gênero feminino, que é muito inferior ao masculino e a
predominância da raça/cor branca, conforme ilustra o gráfico 5.
Este é um cenário que tende a se modificar, pois as novas gerações
não estão tão preocupadas com a divisão de cargos e funções quanto as gerações
anteriores. Mas isso são inferências que somente pesquisas a serem realizadas que
poderão comprovar.

Gráfico 5 - Evolução do número de profissionais de TI por gênero e raça

Fonte: Brasscom, Rais e Caged, 2019, p. 28.

Uma forte tendência que tem se caracterizado pelo modo permanente
com que tem ocorrido, é a substituição das pessoas em tarefas repetitivas e
automatizáveis por máquinas, como por exemplo, inteligência artificial e máquinas
inteligentes. Em torno de 50% das atuais atividades de trabalho, são tecnicamente
automatizáveis, entretanto requer a adaptação das tecnologias já existentes. Porém
menos de 5% podem ser totalmente automatizadas. Esta automatização é mais
propícia a ocorrer em atividades físicas e ambientes previsíveis, como operar
máquinas, preparar refeições rápidas (fast food), coletar e processar dados, pois são
atividades que podem ser realizadas de maneira mais eficiente e rápida por
máquinas. De acordo com a McKinsey (2017, p. 1), “mesmo que as tecnologias
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aumentem a produtividade e melhorem a nossa vida, seu uso tomará o lugar de
algumas atividades de trabalho que hoje são realizadas por seres humanos”.
Por este contexto, as empresas começaram a buscar maneiras de
aproveitar as novas tecnologias para ampliar o trabalho das pessoas com a
transferência para funções que exigem mais habilidades. Grande parte dos postos
de trabalho nos moldes atuais serão supridos por automação e computadores.
Essas mudanças sugerem que um grande número de pessoas poderá
ser obrigado a mudar de categoria ocupacional e aprender novas habilidades. “Em
todo o mundo, entre 400 e 800 milhões de indivíduos poderão perder seus
empregos devido à automação e precisarão encontrar novos empregos até 2030,
tomando por base nossos cenários de adoção moderada ou adoção rápida da
automação” (MCKINSEY, 2017, p. 1).
Esse novo cenário exigirá um aumento de qualidades humanas. Tende,
então, para que as habilidades e capacidades necessárias se alterem e exijam mais
habilidades sociais e emocionais, além de capacidades cognitivas mais avançadas,
como raciocínio lógico e criatividade.
De modo geral, como consequência, o nível educacional exigido
deverá ser maior do que os atuais requisitos educacionais dos empregos eliminados
pela automação. Em economias avançadas, as ocupações que hoje exigem apenas
um nível de escolaridade menor estão em declínio por causa da automação, ao
passo que as ocupações que exigem diploma universitário (ou um nível de
escolaridade mais avançado) crescem (MCKINSEY, 2017).
Entretanto, para Ramos (2018, p. 92), “com um número menor de
postos de trabalho e, ao mesmo tempo, a exigência de alta qualificação profissional,
a tendência é de forte queda nos salários e aumento da desigualdade. O motor
dessa desigualdade, conforme estudo recente do Fundo das Nações Unidas para a
Infância (Unicef), será a tecnologia digital”.
O Brasil ocupa uma das piores colocações mundiais, tanto em termos
de evasão escolar, quanto no ranking do PISA/2018, que mede o nível educacional
de jovens de 15 anos por meio de provas de Leitura, Matemática e Ciências (OECD,
2018). O Brasil figura na 57º colocação no PISA/2018 em leitura, 70º colocação em
matemática e 64º lugar em ciências (OECD, 2018). Já em relação a taxa de evasão
escolar do ensino médio (15 a 17 anos), de acordo com o PNAD/2018, divulgado
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pelo IBGE (2019), 30,7% dos alunos estavam atrasados ou tinham deixado a
escola.
Observa-se que a tecnologia e educação andam de maneira conjunta
e, desta união, um dos frutos é a inovação, o qual o progresso tecnológico é
dependente de qualificação profissional e do nível de instrução. A formação escolar
está ligada a dar subsídios para os jovens exercerem suas profissões, tal qual para
se adaptarem às transformações decorrentes dos avanços tecnológicos.

4.4 AS INICIATIVAS DO PROJETO FRANCA DIGITAL
Grandes são os desafios das instituições de ensino em como educar
digitalmente e desenvolver nos estudantes as habilidades requeridas neste século.
É importante enfrentar esses desafios desde a educação infantil até a idade adulta.
Assim, de encontro com esta expectativa, o Projeto Franca Digital
conta com 5 iniciativas, que abarcam os diferentes níveis educacionais. Para melhor
didática e compreensão, as iniciativas são apresentadas em dois grupos: Ensino
Superior e Ensino Fundamental e Médio.
4.4.1 Ensino Superior - Faculdade de Tecnologia
Através da parceria entre o Departamento de Computação do UniFACEF com o Luizalabs de Franca/SP, em 2019, criou-se uma das frentes do
Projeto Franca Digital, a “Faculdade de Tecnologia”, que abarca iniciativas
empreendidas nos cursos de graduação e pós-graduação desta instituição de
ensino.

4.4.1.1 Graduação
Profissionais das duas organizações reformularam a matriz curricular
dos cursos de Graduação já existentes no centro universitário: Sistema de
Informação e Engenharia de Software. Já o curso de Ciência da Computação iniciou
neste período de 2019. São abertas semestralmente 50 vagas cada curso, com
duração de 8 semestres (UNIFACEF, 2018). O quadro 5 ilustra linguagens
empregadas no curso:
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Quadro 5 - Sugestão de linguagens inseridas a partir de 2019 na matriz curricular
dos cursos de tecnologia na graduação
Tipo de Tecnologia

Nome

Metodologia ativa

Scrum

Metodologia ativa

Kanban

Linguagem frontend

ReactJS

Linguagem para dispositivo móvel

React Native

Linguagem BackEnd

NodeJS

Linguagem BackEnd

Java Spring Boot

Linguagem BackEnd

Go

Fonte: Elaborado pelo orientador.

4.4.1.2 Pós-Graduação

Neste mesmo ano de 2019, foi lançado o curso de Pós-Graduação com
especialização em Desenvolvimento de aplicações Web e móveis escaláveis,
apoiado pelo LuizaLabs. Conta com corpo docente dos Cursos de Graduação do
Uni-FACEF formado em sua maioria por Doutores e Mestres com titulações obtidas
em instituições de renome (UNIFACEF, 2018), além de profissionais indicados pelo
LuizaLabs, contratados por semestre pela Uni-FACEF como docentes adjuntos.
Para este curso de especialização, foram disponibilizadas 40 vagas, os
quais todas preenchidas e com lista de espera. A duração total do curso é de
20 meses, com carga total de 410 horas. Tem “como objetivo promover
competências para a criação de softwares web e para dispositivos móveis com base
em linguagens de programação atuais, metodologias ágeis, frameworks reusáveis e
orientados a teste, ambiente computacional em nuvem, práticas centradas no
usuário e que sejam escaláveis” (UNIFACEF, 2018). O quadro 6 apresenta a matriz
curricular sugerida do curso de pós-graduação.
Quadro 6 - Módulos da matriz curricular de pós-graduação em Desenvolvimento de
aplicações Web e móveis escaláveis - Uni-FACEF.
Módulos / Disciplinas
Fundamentos das Técnicas e Práticas de Desenvolvimento
Metodologias Ágeis: Product ownership, desenvolvimento de produtos de TI,
kanban
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Usabilidade (UX/UI)
Banco de dados Relacional e NoSql
Design de APIs Restful
Desenvolvimento Web/Rest/ETL com Java / Spring
Desenvolvimento Web/Rest com node
Desenvolvimento Mobile (React Native)
Desenvolvimento FrontEnd (React)
Cloud: aws. gcp, kubernates, CI
Mensagerias / Streams
Ciência de Dados com Python
Arquitetura da Informação e Microserviços (desenvolvimento de MS): princípios de arquitetura labs; - proxies
Performance e Instrumentação de aplicações para cloud:- (ready/ scalling/
resiliência/ monitoria); - Monitoria e Performance: Stress test e Performance de
Serviços HTTP
Fonte: Uni-FACEF, 2018.

A “Faculdade de Tecnologia” ainda conta com a criação de Mestrado
Profissional em Engenharia de Software. Curso desenvolvido pelo Uni-FACEF que
buscará parceria com CESAR School (ou outra instituição de renome) e gerenciado
por um conselho com participação de empresas digitais e o LuizaLabs, com objetivo
de atender as necessidades do futuro ecossistema de Franca e região, com
disciplinas nas áreas de Ciências da Computação, Design e Empreendedorismo.
Esta iniciativa encontra-se em fase de estudos e planejamento, ainda não possui
atividades instauradas.

4.4.2 Ensino Fundamental e Médio
Para desenvolver estas iniciativas, foi iniciada parceria entre o
Magazine Luiza/LuizaLabs, Uni-FACEF, ONG Franca Viva e Secretaria Estadual de
Educação do Estado de São Paulo, através da Delegacia Regional de Franca/SP. A
Delegacia Regional de Franca/SP é responsável pelas escolas da região e há
necessidade de homologação e anuência da mesma para se implementar a parceria
com as escolas estaduais.
4.4.2.1 Suporte Tecnológico
Os jovens de hoje vivem em um mundo interconectado, com novas
tecnologias que democratizam o acesso a recursos, experiências e informações.
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Através da educação, a compreensão de como usar as ideias por trás da tecnologia
deve ser parte da educação de cada criança, o qual poderá influenciar em
habilidades, conceitos e capacidades que esta oferece. Através da inserção de
métodos de ensino e aprendizagem de maneira flexível e criativa pode-se aplicar e
facilitar a inserção do pensamento computacional, desenvolver habilidades
estudantes, além de estimular a educação continuada ao longo de suas carreiras.
Os estudantes podem aprender mais quando usam a tecnologia a seu favor e utilizála para a criação de conteúdo, ao invés de serem meros receptores e consumidores.
Diante disto, foram pensadas duas propostas que andam juntas, pois
consistem em, através do curso de capacitação dos docentes, ensinar de forma
digital e com novas metodologias, as disciplinas tradicionais e oferecer como ponto
de partida, recursos tecnológicos (como exemplo, computadores e acesso à
internet). As iniciativas do “Suporte tecnológico” e o “Especialização docentes” se
complementam, os quais os professores inserem novas maneiras de construção de
conhecimento junto aos estudantes através de metodologias aprendidas no curso de
especialização em Metodologias Ativas para o ensino, realizado pelo Uni-FACEF, ao
mesmo tempo que podem utilizar os recursos disponíveis das unidades móvel da
ONG Franca Viva.
O “Suporte Tecnológico” tem como inspiração as ações empreendidas
pela ONG no Projeto Click da Educação, o qual utiliza duas unidades móvel (ônibus
adaptados, com carteiras e cadeiras escolares), equipadas com notebook e acesso
à internet. As unidades estão alocadas em duas escolas estaduais e dão suporte
para os professores, que empregam atividades e metodologias do curso de
especialização. Desta forma, podem interagir com disciplinas obrigatórias, despertar
do pensamento sistêmico, iniciar o desenvolvimento de habilidade para o
profissional do futuro e abrir caminho para a capacitação do capital humano.
De acordo com dados fornecidos pela ONG Franca Viva, a unidade
móvel 1 conta com equipamento e tela de projeção, 15 notebooks, 15 carteiras com
15 cadeiras, que comportam até 14 pessoas, além do professor e estagiário. Já a
unidade móvel 2, também conta com equipamento e tela de projeção, porém sua
capacidade é maior, com 20 notebooks, 13 carteiras (6 carteiras individuais e 7 com
espaço para dois alunos em cada) com 20 cadeiras e comportam até 19 pessoas,
simultaneamente, além do professor e estagiário.
Seguem fotos externas e internas das unidades móveis.
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Foto 1 - Visão externa da unidade móvel 1, alocada na E.E.Prof.Antônio Fachada

Fonte: Arquivo Ong Franca Viva (2019).

Foto 2 - Visão interna da Unidade móvel 1

Fonte: Arquivo Ong Franca Viva (2019).
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Foto 3 - Vista interna da Unidade móvel 1

Fonte: Arquivo Ong Franca Viva (2019).

Foto 4 - Visão externa da unidade móvel 2, alocada na E.E.Ângelo Scarabucci

Fonte: Arquivo Ong Franca Viva (2019).
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Foto 5 - Interior da unidade móvel 2

Fonte: Arquivo Ong Franca Viva (2019).

4.4.2.2 Curso de Especialização dos Docentes
No escopo do Projeto Franca Digital, em parceria com o Magazine
Luiza/LuizaLabs e a Diretoria de Ensino – Região de Franca, o Uni-FACEF oferece o
curso “Especialização docentes”, intitulado Metodologias Ativas para o Ensino. De
acordo com o Uni-FACEF (2018), o curso de especialização tem como objetivo
“apresentar conceitos e métodos de práticas educativas inovadoras. Desenvolver
habilidades de pensamento crítico e criativo para a docência. Entender as
características do processo educacional híbrido”.
Neste projeto piloto, o público-alvo são professores do ensino médio
das escolas selecionadas de acordo com os critérios apresentados pelo projeto, que
serão apresentados mais adiante. O curso iniciou-se em agosto de 2019, com
término previsto para dezembro de 2020, com duração de 360 horas ou 18 meses,
com aulas presenciais quinzenalmente aos sábados.
Através do quadro 7, pode-se verificar a matriz curricular sugerida para
o curso de Metodologias Ativas para o Ensino.
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Quadro 7 - Matriz curricular do curso Metodologias Ativas para o ensino
Disciplinas
Metodologias Ativas e o Futuro da Educação
Aspectos Psicodinâmicos no Processo Educacional
Sistemas e Recursos educacionais digitais
Ambientes Virtuais de Aprendizagem
Metodologia da Problematização
Aprendizagem Baseada em Problemas
Aprendizagem Baseada em Projetos
Gamificação (Uso de games na educação)
Ensino Híbrido e Sala de aula invertida (Flipped
Classroom)
Design Thinking aplicado à Educação
Tópicos Atuais em Metodologias Ativas (Storytelling e
Mapas Conceituais)
Métodos de Construção do Conhecimento Científico
Projeto de Intervenção
Total Geral

Carga Horária
20
20
30
30
20
30
30
30
20
20
20
30
60
360

Fonte: Uni-FACEF, 2018.

O Projeto Franca Digital não influencia na escolha do Corpo Docente
do curso. O Corpo Docente dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu do UniFACEF é formado em sua maioria por Doutores e Mestres com titulações obtidas em
instituições de renome (UNIFACEF, 2018). A supervisão do curso também é a cargo
de profissional indicado pela instituição, o qual nomeou uma equipe de coordenação
de pós-graduação, “com vistas a oferecer ao corpo discente qualidade,
transparência e eficácia em relação aos cursos oferecidos”.
A participação do Projeto Franca Digital nesta iniciativa baseia-se no
apoio financeiro. A mensalidade do curso é subsidiada em 50% pelo Uni-FACEF,
custeada em 25% pelo Magazine Luiza e os outros 25% de investimento a cargo do
discente participante (que neste caso é professor ou dirigente da escola estadual).
Os custos do curso são de responsabilidade da instituição de ensino.
Para a conclusão é requisitado a realização de projeto de intervenção
ao final do Curso, com a demonstração do emprego das metodologias nas escolas
selecionadas pelo Projeto Franca Digital. Além de outros critérios já estabelecidos
anteriormente pela instituição como premissas para a conclusão do curso, como por
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exemplo, exigência de mínimo de 75% de presença e nota mínima (7 pontos)
exigida para aprovação de cada disciplina.

4.4.2.2.1 Processo de Seleção da Escola
Como dinâmica para escolha das escolas que receberiam a unidade
móvel para dar apoio aos professores no ensino escolar, foi realizada uma reunião
com o corpo diretivo (diretor, vice-diretor e/ou gestores) das escolas estaduais de
ensino médio da cidade de Franca/SP, os quais tiveram oportunidade de também
conhecer e visitar as modernas instalações do LuizaLabs e LuizaResolve, na cidade
de Franca/SP. Foram selecionadas as escolas de Ensino Médio por serem focos do
Projeto (criar as habilidades e capacitar jovens para o mercado de trabalho).
Na ocasião, o Franca Digital foi apresentado minuciosamente, suas
iniciativas e a metodologia de seleção das escolas que se candidatariam para serem
contempladas

para

participar

do

“Especialização

docentes”

e

para,

consequentemente, receber a unidade móvel “Suporte Tecnológico” como apoio.
A dinâmica para escolha dos participantes foi a seguinte: as escolas
interessadas deveriam se candidatar para o “Especialização docentes” e frequentar
o curso de especialização em Metodologias Ativas para o Ensino, oferecido pelo
Uni-FACEF, para posteriormente o grupo que forma o Franca Digital, pudessem
escolher as escolas que receberiam a unidade móvel. As escolas se précandidataram através de pesquisa realizada por seus próprios diretores junto ao seu
corpo docente e lideranças. Foi estipulado o prazo de uma semana para informar o
interesse da candidatura da escola no projeto. Depois da manifestação de interesse
individual, a escola deveria enviar listagem para o e-mail do projeto, com
informações de contato de cada interessado.
Para a escolha da escola que iria participar do curso de especialização
mencionado

anteriormente

e

consequentemente,

o

Suporte

Tecnológico,

estabeleceu-se alguns pré-requisitos:
● A escola que atingir o maior percentual do corpo docente e
lideranças (nº de professores e lideranças total divido pelo número
de interessados em realizar o curso).
● Adesão de pelo menos um membro do corpo diretivo da escola.
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● Possuir pátio ou local dentro da unidade escolar apto para receber a
unidade móvel (estrutura física e segurança).
Ao término do prazo estipulado para a candidatura, foram recebidas
listagem de 29 escolas, de um total de 36 escolas estaduais de Ensino Médio na
cidade de Franca/SP. Nestas listagens de cada unidade escolar foram observados,
os pré-requisitos sugeridos acima, com análise feita de maneira quantitativa para
verificar qual atingira o maior percentual de adesão do corpo docente e lideranças,
até o limite de 60 alunos (limite sugerido pelo Uni-FACEF). Como nenhuma escola
atingiu o número limite máximo de vagas disponíveis, foram então, selecionadas, as
que tiveram maior adesão dos agentes.
Foram, então, selecionadas quatro escolas, os quais totalizaram 69
(sessenta e nove) profissionais com intenção em participar do curso. Através do
quadro 8, pode-se verificar as escolas selecionadas e o número de interessados em
participar do curso de especialização em Metodologias ativas para o ensino.
Quadro 8 - Escolas Experimentais selecionadas para participar do projeto através
do Curso de Especialização em Metodologias Ativas para o Ensino
Profissionais
Escola
Profissionais
que efetivaram a
Diferença
Selecionada
interessados
inscrição
Ângelo
16
16
0
Scarabucci
Mário D´Elia
19
16
3
Antônio Fachada
20
18
2
Adelina Pasquino
14
7
7
Total
69
57
12
Fonte: Projeto Franca Digital, 2019. Elaborado pela autora.

Do total de profissionais das escolas que aderiram na pesquisa de
candidatura a participar do curso, somente 57 se inscreveram e efetivaram a
matrícula (com pagamento da mensalidade inicial) até a data limite sugerida pela
instituição de Ensino Superior, Uni-FACEF. Com o pagamento da primeira
mensalidade, infere-se que há interesse em participar do curso.
Importante destacar, que foram selecionadas quatro escolas divididas
da seguinte maneira: duas escolas com Programa de Ensino Integral (PEI) e duas
escolas com Ensino Regular, todas na cidade de Franca/SP:
Escolas Experimentais:
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●

E.E.Mário D´Elia (não PEI)

●

E.E.ProfªAdelina Pasquino Cassis (não PEI)

Com Unidade Móvel:
●

E.E.Prof.Antônio Fachada (PEI)

●

E.E.Ângelo Scarabucci (PEI)

De acordo com o site da Secretaria Educação do Estado de São Paulo,
escola no modelo:
Programa de Ensino Integral (PEI), ou o Novo Modelo de Escola de Tempo
Integral [...] a jornada dos estudantes é de até nove horas e meia, incluindo
três refeições diárias. Na matriz curricular, os alunos têm orientação de
estudos, preparação para o mundo do trabalho e auxílio na elaboração de
um projeto de vida. Além das disciplinas obrigatórias, eles contam também
com disciplinas eletivas, que são escolhidas de acordo com seu objetivo. Os
professores do PEI atuam em regime de dedicação exclusiva (SÃO PAULO,
2019, p.1).

O propósito em selecionar escolas de diferentes modelos de atuação é
com o intuito de avaliar a efetividade das atividades propostas e se o apoio da
unidade móvel na escola há efeitos positivos ou negativos no emprego das
atividades, o qual poderá ser verificado em pesquisa, posterior a esta de Mestrado.
Ao se falar em aprendizagem e educação, geralmente vem à mente
uma pessoa que transmite informação a outra(s), ou seja, o professor fala e
transfere as informações ao aluno de maneira unilateral. Porém a unidade móvel dá
a oportunidade de o professor ensinar digitalmente o conteúdo aplicado em sala de
aula e utilizar os métodos aprendidos durante do curso de Metodologias Ativas para
o Ensino. Este investimento visa expandir a experiência do aluno, desenvolver
habilidades, aumentar o engajamento e o aprimoramento das habilidades dos
professores para orientar o processo.
A unidade móvel de cada escola conta com um estagiário selecionado
nos cursos de tecnologia do Uni-FACEF, através de processo seletivo realizado pela
instituição. Os estagiários atuam dentro da unidade móvel para auxiliar os
professores juntamente com os alunos e manter o correto funcionamento dos
equipamentos. O estagiário recebe uma ajuda de custo e desconto na mensalidade
de seu curso, válido enquanto estiver na função. Estes estagiários foram
supervisionados por coordenador designado pelo Uni-FACEF, que também dirigiu o
Curso de “Formação Digital” dos adolescentes, o qual será abordado na sequência.
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4.4.3 Formação Digital
Finalmente, a iniciativa 5 – “Formação Digital”, através do Curso de
Iniciação à Aprendizagem Computacional possui o objetivo de iniciar os estudantes
em conceitos básicos de lógica, computação e empreendedorismo para atuar no
mundo digital.
Para este curso, foram disponibilizadas 60 (sessenta) vagas (limite
sugerido pelo Uni-FACEF, por conta da capacidade do laboratório de informática da
IES). Este curso é voltado para os jovens estudantes do Ensino Médio das escolas
estaduais existentes na cidade de Franca/SP.
A iniciativa foi apresentada aos dirigentes das escolas na mesma
ocasião que se apresentou a totalidade do Projeto Franca Digital. Na oportunidade,
foram expostas a metodologia e dinâmica para escolha dos alunos que estariam
aptos a participar do curso, indicados por um pré-processo seletivo que tem início na
própria unidade escolar, com a observação de algumas premissas:
● O corpo diretivo de cada escola de Ensino Médio não PEI (pois o horário da
PEI conflita com o horário do curso) indica até 5 (cinco) alunos que irão
participar do processo seletivo, com prova, para o curso “Formação Digital”.
● O diretor deve entrevistar os pré-selecionados de sua unidade escolar e a
partir da aceitação do estudante em participar do processo, entrega carta com
informações sobre o processo seletivo e realização das provas (Carta integral
vide Anexo).
● Após a pré-seleção, o diretor da escola deverá enviar equipe do projeto, uma
listagem com identificação, contatos e série do estudante pré-selecionado.
● Alguns requisitos deveriam ser observados pelo corpo diretivo para a seleção
e indicação do estudante:
o Estar regularmente matriculado e cursando o 1º ou 2º ano do Ensino
Médio na escola estadual.
o Ter disponibilidade de frequentar as aulas 2 dias/semana - das 14h às
17h (durante um ano).
o Ter bom desempenho escolar e estar apto a manter após o ingresso
no projeto.
o Ter entusiasmo e querer fazer parte do projeto.
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o Ser criativo e ter aptidão e habilidades como raciocínio lógico,
operações matemáticas básicas, etc.
o Trabalhar de forma colaborativa, com educação, humildade e respeito,
gostar de trabalhar em equipe, compartilhar conhecimento e estar apto
a receber feedback de forma construtiva.
o Procurar sempre novos conhecimentos, ter um sonho, propósito de
vida e encantar.
No ano de 2019, na cidade Franca/SP existiam 36 escolas da rede
estadual de Ensino Médio, destas, 33 participaram com a indicação de alunos para o
processo seletivo. As provas foram realizadas presencialmente no dia 25 de junho
de 2019, nos laboratórios de informática do Uni-FACEF. Dos 157 pré-selecionados
indicados pelas escolas, 27 não compareceram, portanto 130 fizeram a prova. A
prova respondida digitalmente contemplava questões elaboradas por profissionais
da Diretoria Regional de Educação e pelo Uni-FACEF das áreas de matemática,
língua portuguesa e tecnologia, com questões das disciplinas mencionadas e
também lógica.
Ficou-se definida que a aprovação seria dos primeiros colocados de
cada escola, seguidos pelos melhores colocados na prova classificatória, com a
premissa de que todas as escolas da cidade tivessem pelo menos um
representante, até o limite de 60 (sessenta) estudantes classificados no processo
seletivo.
Conforme metodologias de classificação propostas, foram selecionados
os melhores colocados no processo de cada escola, no total de 33 (trinta e três)
estudantes, seguidos pelos 31 (trinta e um) melhores colocados no processo geral,
totalizando 64 estudantes, conforme ilustra o quadro 9. Ao final da classificação,
houve empate entre os últimos colocados (todos com o mesmo número de acertos),
motivo este, que o conselho do projeto decidiu classificar 4 (quatro) estudantes a
mais do que inicialmente proposto. Outra metodologia de desempate sugerida foi
classificar pelo maior número de acertos na prova de lógica, mas decidiu-se manter
o empate e seguir com os 64 estudantes classificados.
Quadro 9 - Quantidade de estudantes aprovados por escola
Nome da Escola

Qtd por escola
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E.E Adelmo Francisco da Silva
E.E Dr.Orlik Luz
E.E Evarsito Fabricio
E.E Hélio Palermo
E.E Luiz Paride Sinelli
E.E Maria do Carmo Silva Ferreira - Dona Nenzinha
E.E Mário D’Elia
E.E Otavio Martins de Souza
E.E Prof.Dr.Assuero Quadri Prestes
E.E Prof.Otavio Martins de Souza
E.E Prof.Pedro Nunes Rocha
E.E Prof.Sérgio Leça Teixeira
E.E Profa.Laura de Mello Franco
E.E Sudario ferreira
E.E Torquato Caleiro
E.E Helena Cury de Tacca
E.E Maria Cintra Nunes Rocha - Profa. Dona Branca
E.E Maria Pia Silva Castro
E.E Prof.Israel Niceus Moreira
E.E Prof.Michel Haber
E.E Profa.Adelina Pasquino Cassis
E.E Profa.Carmem Munhoz Coelho
E.E Profa.Maria Pia Silva Castro
E.E Profa.Stella da Matta Ambrósio
E.E Profa.Suely Machado da Silva
E.E Dr.João Marciano de Almeida
E.E Lydia Rocha Alves
E.E Prof.Agostinho Lima de Vilhena
E.E Profa.Ana Maria Junqueira
E.E David Carneiro Ewbank
E.E Prof. Vicente Minicucci
E.E Profa.Odette Bueno Ribeiro
E.E Prof.Roberto Scarabuci
Total

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
5
64

Fonte: Projeto Franca Digital, 2019. Elaborado pela autora.

O curso tem duração prevista de dois semestres, com aulas iniciadas
em agosto de 2019 e término previsto para junho/2020. Foi dividido em duas turmas,
com 32 estudantes cada, com duas aulas semanais - uma turma na segunda e
quarta-feira e outra na terça e quinta-feira, com 6 horas/semana cada turma, no
período vespertino. A turma conta ainda com um estagiário durante o horário de
aula.
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É requerido o mínimo de 75% de presença para aprovação e, ao final
de cada módulo são realizadas avaliações a critério de cada docente, além de ter
comprometimento, ter estudado e completado as tarefas solicitadas.
O Franca Digital ainda fornece lanche e vale transporte para os
estudantes nos dias dos cursos. Enfim, o estudante não tem nenhum custo para
participar do projeto.
Através do quadro 10, pode-se verificar a composição da matriz
curricular sugerida para o curso de Iniciação à Aprendizagem Computacional.
Quadro 10 - Módulos para o Curso de Iniciação à Aprendizagem Computacional
Módulos / Disciplinas
Lógica de programação com o Code.org
Lógica de programação com o Scratch
Empreendedorismo
Programação com HTML e CSS
Programação com Bootstrap
Algoritmos e Lógica de programação com VisuAlg
Desenvolvimento de Games
Fonte: Uni-FACEF, 2018. Elaborado pela autora.

Atividade extraclasse também está na proposta do projeto para estes
estudantes, como visita técnica ao Luizalabs localizado na cidade de Franca/SP, ao
CUBO do Itaú em São Paulo/SP, ao Centro de Distribuição do Magazine Luiza
localizado às margens da Rodovia Bandeirantes (o qual tem a operação de logística
moderna e automatizada), dentre outros.
O Franca Digital é um projeto de transformação tanto digital quanto
social. O curso pretende inserir os estudantes no pensamento computacional,
através da implementação de práticas e conceitos que ajudem a desenvolver
competências e habilidade crítica, criativa e estratégica, através do uso dos
fundamentos da computação, não voltadas somente para o mercado de Tecnologia
da Informação, mas também em diferentes áreas do conhecimento. Com isso buscase iniciar os estudantes nos requisitos mínimos demandados pelas empresas na
atualidade e abrir espaço para que empresas tenham interesse em se instalar na
cidade por conta da oferta de capital humano qualificado digitalmente.
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Próximo ao final do curso, além das avaliações proposta pelos
docentes, o Luizalabs sugeriu a aplicação de uma avaliação especifica para verificar
a assimilação das linguagens empregadas pelo curso e analisar a necessidade de
extensão do curso em mais 1 (um) semestre, como forma de aprimorar e aprofundar
nos conceitos apresentados até o momento. Esta avaliação seria aplicada somente
aos estudantes com perfil para ingressar no Luizalabs, com habilidades voltadas
para o campo tecnológico. Porém esta avaliação foi adiada devido à suspensão das
atividades do Projeto Franca Digital, devido a pandemia imposta pela Covid-19.
Para os egressos do curso, o Magazine Luiza garante a contratação de
pelo menos 20% dos alunos, como Jovem Aprendiz, com alocação em áreas do
Luizalabs e nas demais da empresa, de acordo com o perfil de cada estudante e
necessidade da mesma. Após o período de contrato como Jovem Aprendiz, ainda há
a possibilidade de efetivação como funcionário contratado, de acordo com a
disponibilidade da empresa e desempenho profissional do estudante. Além disso, há
parceria com outras empresas da cidade e com a Associação do Comércio e
Indústria da cidade de Franca/SP (ACIF) para absorção dos outros egressos do
curso e garantir que cada estudante saia do curso com uma proposta de jovem
aprendiz ou de emprego.
Esta iniciativa é subsidiada pelo Uni-FACEF e custeada pelo Magazine
Luiza/Luizalabs.
Há ainda algumas sugestões a serem aprimoradas e incorporadas ao
Projeto Franca Digital, mas que estão em sua fase embrionária e não serão
destacadas neste momento. São elas:
● Programa de acompanhamento às famílias - trabalho social, voluntário. (ex.
projeto PCD do Magazine Luiza).
● Acompanhamento psicológico aos estudantes e famílias.
● Bolsa de estudo para curso de Graduação, como premiação para os melhores
colocados no projeto.

4.5 EVASÃO DO PROJETO
No curso “Formação Digital”, no ano de 2019, somente um estudante
selecionado no processo seletivo desistiu de frequentar o curso, porém não informou
o motivo e não retornou o contato feito pela coordenação do projeto.
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Já no ano de 2020, 2 (dois) alunos não retornaram no início das aulas
em fevereiro. Questionados sobre o motivo, ambos disseram haver participado de
processo seletivo no Magazine Luiza e terem iniciado no programa de Jovem
Aprendiz. Apesar de haver interesse em permanecer no projeto, não seria possível
devido aos horários conflitantes do curso e do trabalho. Outro ponto para o
abandono do projeto seria a necessidade de ajuda monetária à família, já que o
programa é remunerado.
Diante desta constatação, a coordenação do projeto em contato com a
equipe de Gestão de Pessoas do Magazine Luiza, com a proposta de adequação
dos horários de trabalho destes estudantes. Foi feita uma alteração nos dias e horas
trabalhados pelos Jovens Aprendizes, para adequar as demandas operacionais
dentro da empresa e para que os mesmos pudessem permanecer e finalizar as
atividades do Projeto Franca Digital.
Esta atitude foi tomada pelos dirigentes do projeto por acreditar que a
continuidade no curso pode proporcionar maiores ganhos aos estudantes e à
empresa que os contrataram e por enxergar um cenário não somente no curto
prazo, mas no médio e longo, com a melhora e aprimoramento das habilidades e
qualificação do capital humano, com a possibilidade de empregar melhores chances
socioeconômicas.
Com a suspensão das aulas imposta pela Covid-19 e posterior
retomada das aulas do projeto no segundo semestre de 2020, 37 (trinta e sete)
alunos retornaram ao curso e finalizaram a programação proposta.
Já para os docentes participantes do “Especialização docentes”, que se
iniciou com 57 (cinquenta e sete) matriculados, ao final de 2019, 51 estavam ativos e
permaneciam no curso. Questionados sobre a desistência, os motivos estão
relacionados à problemas familiares, a conflito de agenda, desligamento da rede
pública e alguns não quiseram justificar.
Como início do isolamento social imposto pela Covid-19, as aulas não
foram suspensas, apenas alteradas para a modalidade online. Então, 43 (quarenta e
três) continuaram no curso de especialização e terminaram o programa proposto
com 18 meses de duração, em dezembro/20.

4.6 PROJETO FRANCA DIGITAL E A COVID-19
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Com o início do isolamento social, provocado pela pandemia da Covid19, as atividades das escolas públicas do ensino estadual foram suspensas, o que
também provocou a interrupção temporária das iniciativas do projeto Franca Digital,
tanto no Uni-FACEF, quanto nas escolas que participam em parceria com a ONG
Franca Viva e a unidade móvel, isto é do “Formação Digital” e do “Suporte
Tecnológico”.
A suspensão temporária das atividades se deu por se tratar de
estudantes do ensino público e, muitos deles não possuírem acesso a equipamentos
de informática (computador, notebook ou tablet) ou até mesmo internet, que são
requisitos básicos para se ter aulas e acompanhar as atividades online, o que
colocaria alguns estudantes em desigualdade, em desencontro ao que o projeto
preconiza de inclusão social e oportunidade igualitária, de acordo com Sen (2000).
Já para o “Especialização docentes”, as aulas presenciais foram
substituídas pela modalidade online, então, que não houve suspensão temporária
das atividades deste grupo e nem prejuízo à matriz curricular proposta incialmente.
A situação atual que o mundo vivencia, fez com que vários processos e
ações fossem

repensados.

A

pandemia

provocou

severas mudanças de

comportamentos, tanto corporativo quanto pessoal: este é um problema sanitário,
mas que provocou danos no social e no econômico também. São milhares de
vítimas, sistemas de saúde colapsados, economia desorientada, desemprego
aflorado, estudantes sem aulas ou de maneira precária, home-office intensificado ou
implementado. Estas são algumas das situações que se vivencia na atualidade.
Está em curso um remodelamento na forma com que nos relacionamos
com o mundo, com os outros e conosco. Os impactos da pandemia da Covid-19, fez
com que repensássemos em muitas atitudes e processos, que fez com que as
empresas intensificassem a transformação digital para a continuidade dos negócios
durante a crise, com a possibilidade que seja permanente após também. Escolas
buscam novas formas de transferência de conhecimento. De repente, o futuro
chegou e tomou conta de todo planeta e deixou explícita a necessidade de que é
primordial treinar habilidades analíticas e tecnológicas desde a infância.
A aceleração de pandemia fortaleceu a percepção da sociedade sobre
a necessidade e a importância que a tecnologia proporciona. Empresas exigem
capital humano com amplo conhecimento e habilidade tecnológica para atuar nas
mais diversas áreas. Além de provocar reflexões acerca do tema, desmistifica
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conceitos predefinidos e faz-nos rever constantemente nossas crenças e
afirmações.
O Projeto Franca Digital busca em seu cerne atender a esta
“imposição”: capacitar e mudar velhas formas de pensar para adentrar na nova era
digital que o mundo vivencia e inserir a cidade de Franca no contexto tecnológico
para que não fique fadada à morte por falta de iniciativas nesta direção.
As atividades do projeto, em sua concepção original,

foram

desenvolvidas de maneira presencial. Porém a interrupção provocada pelo
isolamento social impôs desafios, visto que o uso de recursos tecnológicos, como
computador e internet, é primordial para o desenvolvimento das iniciativas,
principalmente o curso “Formação Digital”. O cenário pós-Covid-19 impõe novos
desafios para o ensino e para o meio acadêmico, que não estão ainda preparados
para reescrever conceitos tradicionais e consagrados.
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5 METODOLOGIA
Este capítulo tem como objetivo apresentar os métodos e as técnicas
empregados na investigação da pesquisa, para cumprimento dos objetivos propostos
inicialmente.
A pesquisa de campo proposta teve como intuito identificar e analisar
as expectativas e perspectivas socioeconômicos dos estudantes do projeto Franca
Digital na cidade de Franca/SP.
5.1 ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA

Iniciou-se por meio de pesquisa descritiva e bibliográfica acerca de
conceitos relacionados ao desenvolvimento, incluindo o social e humano, com vistas
à educação e capacitação do capital humano como um dos meios para o
desenvolvimento e para aprimorar ou promover as competências requeridas na
atualidade.

Após,

perpassou-se

pela

importância

dentro

do

contexto

do

desenvolvimento regional/local e utilizou como premissa os conceitos apresentados
por Furtado (1992) e Sen (2000), e intensificado por Menezes-Filho (2019) acerca da
importância da educação para a mudança da realidade, inclusão social e melhora da
qualidade de vida. A pesquisa foi realizada em livros, periódicos e dissertações.
De acordo com a proposta de Vergara (2010), a pesquisa é descritiva
pois se busca construir conhecimento contextual sobre o assunto através de
varredura na literatura, documentos, teses, dissertações, livros, artigos científicos,
sites, revistas, artigos, além de investigação documental e empírica, o qual se valerá
de documentos e pesquisas sobre projetos de sucesso implementados em outras
localidades, os quais pretende-se comprovar, com os resultados encontrados
durante a pesquisa, que a transformação digital é um importante aliado e facilitador
para o desenvolvimento da sociedade e atrativo para investidores.
Triviños (1987) diz que a maioria dos estudos realizados sobre
educação é de natureza descritiva, pois pretende descrever "com exatidão" os fatos
e fenômenos de determinada realidade e almeja conhecer mais detalhadamente a
característica da população a ser estudada.
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Então, no primeiro momento, de acordo com a proposta de Vergara
(2010), busca-se construir conhecimento contextual sobre o assunto e apresenta
como metodologia:
1. Quanto aos fins: trata-se de uma pesquisa descritiva e
explicativa. Descritiva, pois de acordo com Vergara (2010, p. 42)
“expõe as características de determinada população ou de
determinado fenômeno. Pode também estabelecer correlações
entre variáveis e definir sua natureza”, pois irá descrever o lado
do desenvolvimento proporcionado pela oferta de oportunidade
de qualificação a jovens através da educação. E explicativa,
ainda de acordo com a autora, “como principal objetivo tornar
algo inteligível, justificar-lhe os motivos” com a intenção de
esclarecer que alguns fatores contribuem para a ocorrência de
determinado fenômeno, como buscar-se-á comprovar através de
impressões acerca das propostas de Furtado (1992), Sen (2000)
e Menezes-Filho (2019) sobre o desenvolvimento.
2. Quanto aos meios: trata-se de uma pesquisa bibliográfica. De
acordo com Vergara (2010, p. 43), classifica-se como pesquisa
bibliográfica, pois foi “desenvolvida com base em material
publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é,
material acessível ao público geral”.
Ao final, é apresentado estudo de caso acerca do Projeto Franca
Digital implementado na cidade de Franca/SP. O estudo de caso, de acordo com Yin
(2015), é uma forma de se realizar pesquisa nas ciências sociais, o qual permite que
o investigador detenha uma perspectiva holística e do mundo real estudado. Ainda
de acordo com o autor, o estudo de caso é uma “investigação empírica que investiga
um fenômeno contemporâneo (“o caso”) em profundidade e em seu contexto de
mundo real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto
puderem não ser claramente evidentes” (YIN, 2015, p. 17).
Para Gil (1999, p. 72), “o estudo de caso é caracterizado pelo estudo
profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir o seu
conhecimento amplo e detalhado, tarefa praticamente impossível mediante os outros
tipos de delineamentos considerados”.
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Trivinõs (1987) alerta que no estudo de caso, os resultados são válidos
somente para o caso que se estuda e não se deve generalizar seus resultados,
porém eles fornecem o conhecimento aprofundado acerca desta realidade
delimitada, o qual, através dos resultados obtidos pode-se formular hipótese para o
encaminhamento de outras pesquisas.
Então, para atender os objetivos da investigação, após a pesquisa
bibliográfica, foi necessário a realização de uma pesquisa ou trabalho de campo,
que de acordo com Minayo (2002), é uma forma de investigar o objeto do estudo, o
qual se apresenta como uma possibilidade de se conseguir não só a aproximação
com o que deseja-se conhecer e estudar, mas também de criar um conhecimento da
realidade presente naquele campo.
A natureza da pesquisa adotada no presente estudo utiliza elementos
de origem qualitativa e quantitativa, de acordo com Minayo (2002), ou mista,
conforme Creswell (2010), mediante aplicação de “questionários auto-aplicados”, de
acordo com Gil (1999, p. 128) ou auto administrados, conforme Fink (2002) apud
Creswell (2010, p. 179), com pesquisa de campo e coleta de dados primários. De
acordo com Minayo (2002), pela análise de conteúdo, pode-se encontrar respostas
para questões formuladas e também confirmar ou não as afirmações préestabelecidas na formulação das hipóteses da investigação. Então, é importante a
aplicação de princípios da pesquisa quantitativa e ou da qualitativa, que podem se
complementar.
O instrumento de pesquisa compreende a utilização de dois
questionários, um para os estudantes do “Formação Digital” e outro para os
participantes do curso “Especialização docentes”, enviados através de formulário
pela plataforma online Google Forms, auto aplicados, de acordo com Gil (1999, p.
128), com “questões fechadas”, que conforme o autor, apresenta ao respondente um
conjunto de alternativas de resposta para que seja escolhida a que melhor
representa sua situação ou ponto de vista.
Para validação do roteiro de pesquisa e dos atributos contemplados, o
questionário foi enviado para duas professoras da rede estadual de ensino, uma que
iniciou o curso “Especialização docentes”, porém trancou sua matrícula em 2020 por
questões de incompatibilidade de agenda e outro para uma professora que finalizou
a programação do curso. A aplicação do pré-teste tinha o objetivo de averiguar a
existência de perguntas ambíguas ou supérfluas, a existência de termos e
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expressões relacionadas à premiação e contagem de pontos para exercício da
atividade em escolas públicas, além da duração média prevista para se responder o
questionário. Porém para o projeto de “Formação Digital”, não foi aplicado o préteste do formulário.
Com o intuito de responder ao problema de pesquisa e com base nos
objetivos propostos inicialmente, o questionário foi dimensionado em 6 partes, com 5
delas comuns aos participantes das iniciativas do Franca Digital - “Formação Digital”
e “Especialização docentes”:
1. Caracterização socioeconômica do participante
2. Perspectiva profissional (emprego)
3. Perspectiva de renda
4. Socioemocional
5. Perspectiva sobre o curso
Já o questionamento sobre Instituição de Ensino Estadual foi aplicado
somente para os jovens do “Formação Digital” e a sexta parte do questionário dos
participantes do “Especialização docentes” contemplava questões sobre a
Perspectiva do emprego dos conceitos e sua efetividade na trajetória dos
estudantes.

5.2 PARTICIPANTES E UNIVERSOS AMOSTRAL

O universo da pesquisa é constituído por estudantes que participam do
Projeto Franca Digital (alunos, professores e corpo diretivo das escolas selecionadas
pelo projeto):
●

“Especialização docentes” (Metodologias Ativas para o Ensino): 43
questionários;

● “Formação Digital” (Iniciação à Aprendizagem Computacional): 37
questionários.
A população respondente da pesquisa foi composta por: 30 alunos que
finalizaram o Curso de “Formação Digital” e 30 egressos do “Especialização
docentes”.
A população total da pesquisa de alunos que finalizaram o curso
oferecido pelo Projeto Franca Digital – “Formação Digital”, é de 37 indivíduos. O
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curso selecionou 64 participantes, mas devido à pandemia imposta pela Covid-19,
as aulas foram suspensas durante o 1º semestre de 2020 e, quando se retomou as
atividades, apenas 37 alunos retornaram e finalizaram o programa proposto pela
matriz curricular prevista. Destes 37 questionários enviados eletronicamente, 30 ou
81% responderam ao formulário. Para todos os respondentes além do contato por
correio eletrônico, ocorreram tentativas por aplicativo de mensagens e ligações
telefônicas.
Já referente ao “Especialização docentes”, o universo total foi
composto por 43 indivíduos. O curso iniciou-se com 57 inscritos e, diferentemente do
curso dos jovens, não houve suspensão das atividades por consequência da
pandemia imposta pela Covid-19. Porém dos 57 inscritos inicialmente, somente 43
finalizaram o curso com duração prevista de 18 meses. Destes 43 questionários
enviados, somente 30 ou 70% responderam, apesar das insistentes tentativas de
retorno, enviados por correio eletrônico, por aplicativo de mensagens e ligação
telefônica. Pela dificuldade no retorno das respostas e pelos prazos estabelecidos,
foi necessário o fechamento do questionário.

5.3 COLETA DE DADOS

O presente trabalho discute os fatores que estão associados às
expectativas dos alunos que participam do Projeto Franca Digital pela iniciativa
“Formação Digital”, através do Curso de Iniciação à Aprendizagem Computacional e
dos professores e gestores da rede estadual de ensino que participaram do
“Especialização

docentes”,

que

frequentaram

o

curso

de

Especialização

em Metodologias Ativas para o Ensino.
Realizou-se pesquisa de campo e coleta de dados primários, através
de questionário auto aplicado (GIL, 1999), enviado eletronicamente, que pretende
identificar as expectativas e perspectivas socioeconômicos dos estudantes do
projeto Franca Digital (alunos e professores participantes do projeto). De acordo com
Minayo (2002, p. 52), através do questionamento, podemos ultrapassar a simples
descoberta para “através da criatividade, produzir conhecimentos.”
O questionário para ambos os públicos foi auto aplicado, enviado
eletronicamente por meio do Google Forms. Para os estudantes do “Formação
Digital”, foi composto por 50 questões, nas quais são investigadas as características
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socioeconômicas, socioemocionais, sua trajetória escolar e percepções acerca da
instituição de ensino que estudam, as expectativas sobre o curso oferecido, além
das expectativas e perspectivas sobre o lado profissional, de emprego e renda.
Já para os participantes do “Especialização docentes”, o questionário
foi composto por 56 questões, também com perguntas no mesmo formato, porém o
questionário continha perguntas abertas e fechadas, que além das abordagens
mencionadas acima, procurou-se investigar questões relacionadas ao emprego dos
conceitos aprendidos na Especialização e sua efetividade na trajetória dos
estudantes.
O convite inicial para participação na pesquisa de dissertação de
mestrado, ocorreu por meio eletrônico devido às restrições provocadas pela Covid19. O documento continha carta-convite com informações acerca do projeto de
pesquisa e explanação do objetivo do estudo, a importância da participação, além do
comprometimento da confidencialidade e anonimato dos dados.
Para os estudantes “Formação Digital” a aplicação do formulário
ocorreu do dia 13 de março de 2021 e o seu fechamento se deu no dia 22 de março
de 2021. Já para o grupo do “Especialização docentes” a pesquisa ocorreu no
período de 20 de março de 2021 a 03 de maio de 2021.
Para garantir o maior número de respondentes, foi enviado aviso sobre
a pesquisa no grupo do aplicativo de mensagem eletrônica do Projeto Franca Digital
para os estudantes do “Formação Digital” e para o grupo de Metodologias Ativas
para os participantes do “Especialização docentes”.

5.4 ANÁLISE DOS DADOS

A análise de dados foi feita com as respostas obtidas nas respostas
dos questionários, com conteúdo tratado de forma quanti-qualitativa, com base em
Minayo e Sanches (1993).
A análise dos dados através foi feita através de métodos mistos
(quantitativo e qualitativo), que de acordo com Creswell (2010), o pesquisador pode
fazer interpretações dos resultados estatísticos ou interpretar os temas ou os
padrões que emergem dos dados e fazer inferências tanto sobre os dados
quantitativos quanto sobre os dados qualitativos.
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A pesquisa, no método quanti-qualitativo, foi usada tanto para medir e
avaliar resultados, com informações que podem ser traduzidas objetivamente
através de dados matemáticos (método quantitativo), quanto para explorar o
subjetivismo e intuição, por um lado não perceptível, não captável e traduzível em
números, empregado pela análise qualitativa, de acordo com Minayo (2002). Ainda
para a autora a análise da pesquisa através de dados quantitativos e qualitativos são
complementares, pois, a realidade abrangida por cada um interage entre si
dinamicamente e desta maneira exclui qualquer dicotomia.
A coleta dos dados

quanti-qualitativos foi captada por meio

questionário estruturado auto aplicado com perguntas fechadas para os estudantes
do “Formação Digital” e fechadas e uma aberta para os participantes do
“Especialização docentes”. Os resultados decorrentes da análise dos dados
contribuíram para estabelecer e agrupar as informações e, consequentemente,
forneceu evidências para conclusão do trabalho.
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6 RESULTADO DA PESQUISA
Neste capítulo, são apresentados os resultados obtidos com a
pesquisa de campo e as discussões acerca tanto da pesquisa realizada com
egressos do curso de “Formação Digital”, quanto dos resultados obtidos com os
participantes egressos do curso de “Especialização docentes”.
6.1 EGRESSOS DO PROJETO FRANCA DIGITAL – FORMAÇÃO DIGITAL

Para a realização desta etapa da investigação, foi aplicado um
questionário aos alunos que participaram do curso de “Formação Digital”, ou seja,
com os egressos do curso de Iniciação à Aprendizagem Computacional, oferecido
pelo Projeto Franca Digital, sob o patrocínio do Magazine Luiza e realização do UniFACEF, com 50 perguntas para reunir informações e subsídios para a concretização
dos objetivos propostos, o qual foi possível estabelecer algumas análises.
O questionário foi dimensionado em 6 partes, com intuito de responder
aos objetivos propostos inicialmente:
Dimensão 1 - Caracterização socioeconômica do participante
Dimensão 2 - Instituição de Ensino Estadual
Dimensão 3 - Perspectiva profissional (emprego)
Dimensão 4 - Perspectiva de renda
Dimensão 5 - Socioemocional
Dimensão 6 - Perspectiva sobre o curso
6.1.1 Dimensão 1 - Caracterização socioeconômica do participante
A pesquisa iniciou-se com o intuito de conhecer as características
socioeconômicas dos participantes. Dos 30 respondentes, verifica-se que maior
parte é do sexo feminino, representado por 60% do total, ou seja, 18 estudantes. O
restante, 40%, ou 14 estudantes, são do sexo masculino. Esta informação vai de
encontro com o PNAD (IBGE, 2021a), que confirmam que a participação das
mulheres é maior que a de homens na população brasileira.
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A idade dos respondentes está compreendida na faixa entre 16 e 18
anos, com concentração nos 17 anos de idade (cerca de 63,33%), o qual 58% desta
faixa de idade são do sexo feminino. Já com 16 anos, as jovens mulheres ainda são
a maioria, o que representa 60% e a única estudante que respondeu a pesquisa com
18 anos também é do sexo feminino.
Com relação à raça, a grande maioria respondeu ser da cor branca, ou
seja, 60%, outros 36,7% da cor parda e 3,3% da cor preta, conforme ilustração do
gráfico 6.
Destes que se declararam brancos, 77,77% são do sexo feminino (14),
as outras 4 respondentes, se declararam pardas (22,23%). Na comparação da
proporção observada entre os 12 participantes do sexo masculino, 7 se identificaram
como pardos e 4 se identificaram como brancos, ou seja, 58,34% e 33,33%
respectivamente. Somente 1 respondente declarou-se da cor preta (8,33%) e este é
do sexo masculino.

Gráfico 6 - Distribuição da raça dos participantes

Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

Os resultados apontam para outra direção da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (PNAD) (IBGE, 2021b) e diverge em relação à população
branca e parda, em que 46,8% dos brasileiros se declararam como pardos, 42,7%
como brancos, 9,4% como pretos e 1,1% como amarelos ou indígenas.
Também pode-se corroborar que apesar da população de negros e
pardos, de acordo com o IBGE (2021b), serem de 56,2%, apenas 40% dos
estudantes se declararam negros e pardos, isso mostra um pouco do reflexo da
desigualdade no Brasil.
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Cem por cento dos estudantes respondentes que cursaram o Ensino
Fundamental e Médio somente em escolas públicas. Este dado vem ao encontro da
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad) (IBGE, 2019), que
indica que mais de 80% dos alunos do ensino fundamental e médio estudam na rede
pública em todo o país.
Ao final de 2020, 66,7% dos participantes que responderam ao
questionário estavam no 3º ano do Ensino Médio, ou seja, 20 estudantes. O
restante, 9 estudantes (30%) estavam no 2º ano do Ensino Médio. Apenas uma
respondente de 17 anos disse que parou de estudar, mas nesta pesquisa, não se
buscou meios para questionar o motivo de não finalizar os estudos.
Ao serem questionados sobre a renda familiar, a maioria está na faixa
compreendida entre 2 a 5 salários mínimos, que se utilizou por base o salário
mínimo federal que corresponde a R$ 1.045,00, que tomou o ano de 2020 como
base (BRASIL, 2020). Cinco (16,7%) responderam que a renda familiar é de até 1
salário mínimo, 11 (36,7%), estão na faixa entre 1 a 2 salários mínimos e somente 1
(3,3%) respondeu estar compreendido na faixa de 5 a 10 salários mínimos,
conforme ilustrado no gráfico 7 a seguir.
Sobre a renda familiar, a maioria dos estudantes (53,4%) estão
concentrados na faixa de até 2 salários mínimos e demonstra que o projeto atingiu
uma parte significativa de alunos com baixa renda, isso mostra a importância de
haver projetos nesse formato de capacitação para o mercado de trabalho, que
poderá proporcionar uma melhoria de renda para a família dos participantes.

Gráfico 7 - Distribuição salarial familiar dos participantes

Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

165

O rendimento nominal mensal domiciliar per capita da população
residente brasileira é de R$ 1.380,00, de acordo com IBGE (2021c), ou seja, 32% a
mais do que o salário mínimo federal que corresponde a R$ 1.045,00 (ano base
2020), (BRASIL, 2020). Nesta pesquisa não se procurou meios para verificar a
quantidade de pessoas que residem no mesmo local e que compõem os dados
apresentados pelos respondentes. O gráfico 7, apresentado anteriormente, expõe
que 5 famílias sobrevivem com até um salário mínimo, em outras palavras, a renda
familiar destes participantes do Projeto Franca Digital é menor que a média nacional
per capita.
Quando a mesma pergunta foi feita, porém voltada à renda individual
de cada estudante, a maioria respondeu não possuir renda, ou seja, 66,7%, mostra
que esta camada ainda não ingressou no mercado de trabalho; já 6 (20%)
estudantes possuem renda de até 1 salário mínimo e os outros 4 (13,3%)
respondentes, possuem remuneração entre 1 a 2 salários mínimos. Destes 20
jovens que somente estudam, 8 são do sexo masculino e 12 do sexo feminino. Dos
garotos, 2 se declararam brancos e os outros 6, declararam-se pardos. Dois deles
têm 16 anos e os outros 6 possuem 17 anos de idade. Das 12 garotas que ainda
não estão no mercado de trabalho, 9 se declararam brancas e 3 como pardas. A
idade também está compreendida entre 16 anos (4) e 17 anos (8).
Ao ser questionados sobre possuir computador em casa, 27 (90%)
responderam que sim e somente 3 (10%) disseram que não possuem. Apesar de
nem todos possuírem computador em casa, 100% dos respondentes possuem
internet em seus domicílios.
Os resultados apontam para a mesma direção dos dados do IBGE
(2020), onde apresenta que em 2018, somente 41,7% dos domicílios possuíam
microcomputador. Porém, em relação ao acesso à internet, a população
respondente desta pesquisa mostrou-se acima da média brasileira, o qual o número
de domicílios com acesso à rede era de 79,1%, em 2018 (IBGE, 2020b).
Quando questionados sobre se antes de iniciar o curso de “Iniciação à
Aprendizagem Computacional”, já havia utilizado algum equipamento tecnológico,
como os tablets, Smartphones, por exemplo, somente um (3,3%) estudante
respondeu não ter tido contato prévio com tais tecnologias e o mesmo respondeu
possuir renda até 1 salário mínimo.
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Esta resposta vem de encontro com dados do IBGE (2020b), o qual
relata que o rendimento impacta o acesso da população a bens tecnológicos e
internet, principalmente para a população que possui renda per capita de menos de
um salário mínimo.
Ao serem abordados sobre o que geralmente faz com esses
equipamentos tecnológicos quando os utiliza, com opção de escolha de até três
respostas, conforme ilustra o gráfico 8, a maior parte respondeu que utiliza para
navegar aleatoriamente pela internet (93,3%), seguidos por pesquisa escolar e
cursos online, ambos com 90%. Somente 13 participantes responderam que utilizam
para programar (43,3%).
Gráfico 8 - Resultado sobre como utilizam os equipamentos tecnológicos

Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

Infere-se com estes dados que o acesso à internet e a realização de
atividades educacionais competem arduamente. As conclusões em relação aos
resultados têm um alcance limitado devido ao não questionamento de tempo
utilizado para cada atividade nesta pesquisa, porém dados do IBGE (2020b),
apontam que a principal finalidade do uso da Internet é a troca de mensagens. Nesta
pesquisa o acesso às atividades escolares não foi citado como uma atividade que se
pratica na internet.

6.1.2 Dimensão 2 - Instituição de Ensino Estadual
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Na pesquisa foi observado que não existe concentração de alunos em
determinada escola, esse dado é importante, pois mostra que o projeto atingiu várias
regiões da cidade de Franca/SP.
Na sequência, observa-se como estes estudantes avaliam a qualidade
do ensino oferecido atualmente pela escola: 63,3% dos respondentes disseram que
considera o ensino é ótimo (9) ou bom (15), 30% considera que é regular (9), um
considera ruim e outro absteve-se de responder a esta pergunta (cada um
representa 3,33%), conforme gráfico 9.
Gráfico 9 - Avaliação do ensino público da escola

Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

O ensino de qualidade é uma questão subjetiva e os critérios de cada
um não foram levados em consideração neste estudo, porém o resultado desta
característica, sobre a qualidade do ensino oferecido, poderá ser sentido quando o
estudante decidir abandonar os estudos (evasão escolar), ou adentrar no mercado
de trabalho, uns com mais e outros com menos preparação. Neste momento, abrese o abismo que pode impactar em oportunidades, taxa de desemprego,
informalidade e até mesmo na criminalidade. Jovens que recebem melhor educação
e oportunidade de desenvolver habilidades requeridas no século XXI, têm mais
chances de conseguir melhores empregos, cargos melhores remunerados, além de
poder ter uma melhora na qualidade de vida.
Porém, quando questionados o quanto a escola os preparou com
ensino voltado para a base tecnológica, com ensino prévio do uso de tecnologias na
escola, a realidade foi bem diferente: 93,3% acreditam que a escola não contribuiu
ou contribuiu pouco para sua formação tecnológica, conforme ilustra o gráfico 10 a
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seguir, o que comprova que as escolas não estão nem preparadas e nem aptas a
preparar os alunos para a era digital.

Gráfico 10 - Avaliação das escolas pelos alunos quanto aos recursos tecnológicos

Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa

Assim pode-se considerar que esses jovens não terão grandes
chances no mercado de trabalho, caso eles não efetuem cursos extracurriculares. O
uso da tecnologia vai muito além de somente aprender a usar o editor de textos,
planilhas ou acessar a internet. Tem a ver com a utilização da tecnologia para se
produzir conteúdo e não somente consumir. Somos impelidos a consumir
informações e cada vez mais comprar equipamentos de última geração. Porém, não
nos damos conta do que está por trás do que nos é apresentado, consumimos sem
questionar ou entender o funcionamento de um software, por exemplo. No modelo
tradicional de ensino, o estudante recebe informações sem que seja estimulado a
pensar maneiras de resolver as questões e a buscar alternativas, quase que na
imposição de uma maneira única de pensamento. Este tipo de ensino que leva ao
questionamento e a busca por respostas e alternativas é ausente no ensino
tradicional.
Na abordagem sobre o quanto o desenvolvimento de habilidades
computacionais, como raciocínio lógico e resolução de problemas ajudou no
desempenho escolar, habilidades estas desenvolvidas durante o “Formação Digital”,
a maioria absoluta acredita que houve ganhos em seu desempenho: 25 (83,3,7%)
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avaliam que tiveram ganhos significativos e apenas 16,7%, ou seja, 5 estudantes,
avaliaram que houve pouco ganho de performance escolar, ilustrado no gráfico 11 a
seguir:

Gráfico 11 - Avaliação das habilidades computacionais

Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

Esses resultados evidenciam que ensinar habilidades computacionais,
pode auxiliar o estudante a desenvolver seu aprendizado de maneira mais lógica e
de forma colaborativa com a melhora e desenvolvimento da capacidade criativa,
lógica e estratégica para resolver problemas em diferentes áreas de conhecimento.
E isso tem reflexo no desempenho escolar e na vida profissional. Desenvolver estas
habilidades faz com que o estudante tenha um novo olhar, mais participativo e
inovador e os meios tecnológicos ganham um novo significado em suas vidas.

6.1.3 Dimensão 3 - Perspectiva profissional (emprego)

Ao buscar clarificar a perspectiva profissional sob a visão de emprego e
renda dos participantes, foi questionado se o interesse em participar do curso
oferecido pelo Franca Digital estava relacionado com a possibilidade de arrumar um
estágio ou vaga de Jovem Aprendiz e o mesmo questionamento em relação a
conseguir um emprego. As duas perguntas apresentaram respostas bem similares:
para estágio ou jovem aprendiz, 13 participantes (43,3%) responderam que
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extremamente, já para emprego, a diferença foi de um respondente, que representa
46,7%, conforme ilustrado nos gráficos 12 e 13 abaixo. Então, para a opção de que
o interesse era muito, para estágio ou Programa Jovem Aprendiz, conforme gráfico
12, o percentual foi de 40% (12 respondentes) e de conseguir um emprego foi de
36,7% (11) conforme o gráfico 13. Já para os 5 alunos restantes, participar do
projeto estava um pouco relacionado à possibilidade de conseguir estágio, ser jovem
aprendiz

ou

conseguir

colocação

profissional,

ou

seja,

16,7%.
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Gráfico 12 - Possibilidade de conseguir estágio ou
ingressar no programa de jovem aprendiz

Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

Gráfico 13 - Possibilidade de arrumar um emprego
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O desemprego é um fenômeno mundial, então, quando se tem a
possibilidade de receber uma educação de qualidade e, ainda, a perspectiva de sair
empregado ou pelo menos encaminhado para aprimorar ou conseguir mais
conhecimento, isso faz com que seja um atrativo para os jovens quando decidem
participar de um projeto social. A baixa escolaridade, aliada à pouca ou nenhuma
experiência profissional e qualificação técnica dificultam na hora de se inserir no
mercado. Iniciar como Jovem Aprendiz ou Estagiário é a melhor forma de ganhar
experiência profissional e se preparar para o mercado de trabalho. Nesta fase é
possível aprender o funcionamento da empresa na prática, conhecer os processos
organizacionais, a hierarquia, os departamentos, aprimorar o relacionamento com
outros profissionais, trabalhar em equipe e até como se comportar no ambiente de
trabalho.
Já questionados sobre exercer atividade remunerada, 25 responderam
que não executam (83,3%), ou seja, no momento da pesquisa, somente 5 já
estavam inseridos no mercado de trabalho, conforme ilustrado no gráfico 14. Destes
que já ingressaram, 3 são do sexo masculino, sendo que, 2 são pardos e 1 é negro
e, para completar, 2 são do sexo feminino de cor branca. Destes jovens que já estão
no mercado de trabalho, 4 exercem a atividade em apenas um período do dia ou em
períodos alternados (13,4%) e apenas um exerce em tempo integral. Porém, a
pesquisa não buscou meios para entender se os jovens não estão inseridos no
mercado de trabalho por opção de somente estudar ou se ainda não conseguiram
uma oportunidade remunerada.
Gráfico 14 - Periodicidade da atividade remunerada

Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.
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De acordo com o IBGE (2021d), a faixa etária compreendida entre 14 a
17 anos é a maior da população no mercado de trabalho (42,7%) sem trabalho.
Jovens nesta faixa etária trabalham sob condições específicas e podem atuar, por
exemplo, como jovem aprendiz. A mesma pesquisa mostra que os negros e pardos
são os que mais sofrem com o desemprego ou falta de oportunidade. Infelizmente, o
preconceito ainda impera em nossa sociedade e os reflexos acompanham os jovens
desde o início da carreira profissional.
Ao terminar o ensino médio, 90% dos jovens respondentes pretendem
trabalhar e continuar com os estudos (27 estudantes) e os 3 restantes (10%),
pretendem somente trabalhar, sem continuar estudando. Destes que tencionam
apenas trabalhar, somente 1 é do sexo feminino.
Tomar uma decisão tão importante pode não ser uma tarefa muito
simples, pois o jovem terá que decidir se irá cursar o Ensino Superior ou ingressar
diretamente no mercado de trabalho, em qual instituição irá estudar, qual curso
escolher e ainda a pressão de conseguir um emprego para ajudar nos estudos e em
casa. Conciliar a rotina de estudos com o trabalho exige esforço, porém se o jovem
pretende ter melhores oportunidades de emprego, renda e chances de mudar a
realidade atual que se vive, a continuidade dos estudos é primordial, conforme
Menezes-Filho (2019). Quanto mais anos de estudo, maiores são as chances de
diferencial salarial. Continuar os estudos é um investimento no futuro, porém não é
um objetivo possível ou prioridade para muitos jovens que precisam trabalhar para
se sustentar ou ajudar a família.
No avanço para conhecer qual caminho profissional pretendem seguir,
50% dos jovens que participaram do Projeto Franca Digital, ou seja, 15 jovens,
pretendem seguir a carreira na área da Tecnologia da Informação e, para 13, o
projeto foi o principal influenciador desta decisão, conforme ilustrado no gráfico 15.
Apesar da grande maioria saber qual carreira seguir, 30% ainda não se decidiu qual
faculdade irá cursar (9 pessoas). Dois pretendem seguir carreira na área de
humanas (6,7%), 3 (10%) planejam cursar faculdade de exatas (exceto tecnologia
da informação), somente 1 tende ir para área Social (3,3%).
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Gráfico 15 - Área que pretende cursar faculdade

Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

A área de tecnologia da informação tem um mercado muito promissor e
não para de crescer. Entretanto, esta crescente demanda, depara com dificuldades
de encontrar profissionais qualificados e especializados. A escassez de mão de obra
faz com que os profissionais disponíveis sejam disputados. O Brasil forma
anualmente cerca de 46 mil pessoas com perfil tecnológico, porém seriam
necessárias 70 mil para atingir a demanda do mercado, de acordo com a Brasscom
(2019).
Na investigação sobre o futuro, 20% ou 6 jovens acreditam que a
carreira escolhida é o seu ideal de trabalho, conforme ilustrado no gráfico 16; 1
participante disse ser o trabalho do responsável (3,3%), porém nenhum respondeu
isoladamente que sofreu influência de amigos e familiares nesta decisão. Já 7
respondentes, ou seja, 23,3%, disseram que ainda não se decidiu sobre seu futuro
profissional. Para completar, os 3 participantes restantes, cada um corresponde a
3,3%, escolheram a opção OUTROS e responderam da seguinte forma:


A influência vem da junção do Projeto Franca Digital e de seu ideal
de trabalho.



As opções: 1,3 e 6, que corresponde ao “Projeto Franca Digital; O
mercado de trabalho é favorável e a Influência de amigos ou
familiares”.



E o último, acredita que sua decisão tem um pouco de cada
alternativa apresentada.
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Gráfico 16 - Fatores de influência sobre a carreira a seguir

Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

A escolha profissional é um grande desafio para os jovens e até
mesmo para pessoas que já estão no mercado de trabalho há algum tempo. Esse
momento de escolha para os jovens ocorre em uma época de grandes
transformações e, por este motivo, o desafio parece ainda maior. Contudo, esta
escolha não se dá em um momento estático, sofre influência de vários fatores e se
apresenta como resultado de um processo contínuo de mudança de personalidade,
influência de pessoas de relacionamento, família, escola, condição socioeconômica,
enfim, fatores pessoais e externos, que se agem de forma ativa e constante na vida
das pessoas. A escolha profissional não tem somente a ver com o que fazer, mas
envolve também a questão de propósito de vida.
Questionados em qual área negócio deseja trabalhar após terminar o
curso do Projeto Franca Digital, para identificar a expectativa apresentada para a
faculdade a cursar desejada, 50% pretende continuar na área de Tecnologia da
Informação e 2 (6,7%) planejam trabalhar na área Exatas (exceto TI), conforme
ilustrado no gráfico 17; 1 pretende ir para área de Humanas (3,3%); 3 desejam ir
para área Social (10%) e 1 para o Marketing Digital (3,3%). O restante, 23,3%,
representados por 9 participantes, ainda não decidiram a área que desejam
trabalhar após o término do curso.
Para se adequar a expectativa e realidade, é preciso que haja oferta de
oportunidades no mercado de trabalho. Neste sentido, a qualificação e
aprimoramento de conhecimento é um diferencial quando se está em busca de
colocação. O Brasil tem um déficit de 24 mil formandos na área de Tecnologia da
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Informação (TI) por ano, conforme a Brasscom (2019), então, a formação de mão de
obra qualificada para atender esta necessidade mercadológica é um grande desafio.
Conforme apresentado anteriormente, há uma fartura de oportunidades de trabalho
no setor de Tecnologia da Informação, porém para se ter vantagens na disputa por
uma vaga é preciso qualificação, conhecimento e habilidades (principalmente as
requeridas no século XXI).

Gráfico 17 - Área de negócio pretendida após término do Projeto Franca Digital

Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

Agora, ao serem questionados sobre se sentir mais preparado para o
mercado de trabalho após receber os ensinamentos do curso do Projeto Franca
Digital, a grande maioria respondeu se sentir muito (50%) ou extremamente (33,3%),
conforme ilustra o gráfico 18. Somente 5 jovens disseram se sentir um pouco
preparados.
Gráfico 18 - Quanto o Franca Digital preparou para o mercado
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Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

Para conquistar uma boa colocação no mercado, o ideal é que o
profissional se capacite e busque enriquecer seu currículo. Manter-se atualizado é
indispensável, principalmente na área de Tecnologia da Informação, já que a todo
momento surgem inovações tecnológicas e não as acompanhar significa ser
ultrapassado pela concorrência. Apenas cursar a graduação já não é mais o único
requisito para conseguir boas oportunidades no mercado. É importante investir em
formações extracurriculares, como cursos de qualificação e experiências variadas,
conforme oferece o Franca Digital. Para jovens que ainda irão ingressar na formação
universitária, o projeto oferece qualificação prévia para enfrentar as diversidades que
o mercado de trabalho apresenta, além de buscar desenvolver habilidades que o
ensino regular nas escolas não proporciona.
Já questionados sobre qual fator contribuiu para se sentir mais
preparado, conforme ilustra o gráfico 19, 10 responderam ser o conhecimento
técnico adquirido (33,3%), seguido por 6 que acreditam que desenvolveram a
capacidade de resolver problemas (20%). Outros 4 acreditam ser pela capacidade
de entendimento de problemas e o desenvolvimento de raciocínio lógico, com a
representação de 13,3% cada um. Já 2 estudantes acreditam ser por aprender a
trabalhar em grupo ou em equipe (6,7%). Um respondeu ser por conta da melhora
na comunicação e o último, acredita ser uma junção de vários fatores, como
autoconfiança, capacidade de resolução de problemas, capacidade de entendimento
de problemas, aprender a trabalhar em grupo/equipe, raciocínio lógico e a melhora
na comunicação, ambos correspondendo a 3,3% dos participantes.
Gráfico 19 - Fatores que contribuíram para o estudante estar preparado
para o mercado de trabalho
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Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

O Projeto Franca Digital buscou ensinar linguagens de programação
atualmente utilizadas nas empresas e aprimorar o conhecimento técnico, entretanto,
este não foi o único propósito. Através do emprego destas linguagens, buscou-se
desenvolver a habilidade crítica, estratégica e criatividade com a utilização de
fundamentos da computação em diferentes áreas do conhecimento para estimular e
aperfeiçoar capacidade de resolução de problemas. A proposta é desenvolver a
solução de problemas que fazem parte do dia a dia do aluno por meio da tecnologia.
O resultado é o desenvolvimento do raciocínio lógico, o aprimoramento da
criatividade, a promoção da autonomia e do trabalho em equipe entre os alunos,
conceitos apreendidos através do pensamento computacional.
Ademais, ao ser questionado sobre o desejo de trabalhar na área de
tecnologia antes de iniciar o curso, as respostas mostram que há uma indecisão
quanto às expectativas em relação ao seu interesse na área. Três responderam que
tinham expectativas altas (10%) e, para 4, o desejo era muito alto (13,3%). Já os 6
que não pretendiam trabalhar na área, representam 20% do total, seguidos por 4
que tinham baixa intenção (13,3%) e 1 com baixo desejo (3,3%). Entretanto, 40% ou
12 jovens, não tinham opinião formada sobre suas expectativas, conforme
demonstrado no gráfico 20.
O cenário muda quanto às expectativas ao final do curso: apenas 2
(6,7%) estudantes continuam com baixa expectativa em trabalhar na área de
tecnologia da informação, o qual na pergunta anterior respondeu que tinha média
expectativa e passou para baixa e o outro, não pretendia atuar na área e modificou
para baixo desejo após o término do curso. Porém, em todas as outras respostas,
houve uma nítida migração entre os que tinham nenhuma, muito baixa, baixa ou
média expectativa em trabalhar na área tecnológica: o médio desejo passou de 40 %
para 16,7%; alta expectativa antes eram 10% e, após o curso, o desejo passou para
30%. Já para a opção muito alta, passou de 13,3% para 16,7%. O gráfico 20 faz um
comparativo das intenções de trabalhar em TI antes e depois do Franca Digital:
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Gráfico 20 - Comparativo da expectativa em trabalhar na área de tecnologia da
informação antes e após participar do Projeto Franca Digital

Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

A escolha da profissão torna-se uma necessidade em determinada fase
da vida e, muitos jovens têm grande dificuldade em fazer essa opção, especialmente
por conta das inúmeras profissões que aumentam progressivamente e o mercado
de trabalho que torna-se cada vez mais exigente e competitivo. As instituições de
ensino possuem um papel relevante na vida pessoal e profissional do adolescente e
deve ajudar a estimular este processo de escolha e tirar dúvidas sobre as diversas e
diferentes opções profissionais que existem. A escolha de uma carreira, significa
deixar outras de lado, então, quanto mais estiver consciente e preparado para fazer
escolhas menos chances terá de gerar frustração. É durante o período escolar que o
jovem se descobre e traça sonhos pessoais, enfim, imagina como será seu futuro e
que caminhos deseja seguir.
Referente ao questionamento sobre o nível de aproveitamento das
habilidades adquiridas durante o curso em suas atividades no mercado de trabalho
onde atuava no momento da pesquisa, a impressão que se tem é que a
aplicabilidade na empresa foi bem quista, o qual 3 (10%) responderam que foi
extremamente proveitoso, 4 (13,3%) que foi muito, 2 (6,7%) um pouco e 1 (3,3%)
acredita que contribuiu muito pouco, conforme ilustrado no gráfico 21. Os demais
não trabalham no momento da realização da pesquisa.
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Gráfico 21 - Nível de aproveitamento das habilidades oferecidas pelo Franca Digital
no mercado de trabalho

Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

O aproveitamento das habilidades e conhecimentos adquiridos durante
o curso vão de encontro com as competências exigidas no século XXI, conforme
apresentado

pela

Brasscom

comunicação e relacionamento.

(2017):

comprometimento,

raciocínio

lógico,

Além destas, Park (2016) também destacou

habilidades de inteligência digital que precisam ser desenvolvidas nos estudantes
para que possam enfrentar os impactos e desafios econômicos-sociais causados
pelas tecnologias. Então, mesmo que não se trabalhe diretamente com máquinas ou
programação, aprimorar estas competências, ajuda a desenvolver o raciocínio
lógico, criatividade e a resolver problemas. Este pode ser um caminho para
encontrar soluções e desenvolver a capacidade de resolver problemas complexos,
útil para a vida, não só para quem trabalha com tecnologia.
Entretanto, ao ser questionado sobre como o conteúdo apreendido no
Projeto Franca Digital poderia ajudá-lo a conseguir uma oportunidade no mercado
de trabalho, conforme ilustrado no gráfico 22, 12 estudantes acreditam que é no
enriquecimento do currículo (40%), seguido por 13 que acreditam que seja pelas
habilidades tecnológicas (43,3%). Dois respondentes entendem que está impresso
no comportamento (6,7%) e as outras opções foram escolhidas por 1 respondente
cada.
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Gráfico 22 - Maneira que o Franca Digital pode auxiliar a conseguir uma
oportunidade
no mercado de trabalho

Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

O mercado de trabalho atual é muito dinâmico, exigente e, conforme
Azevedo (1994), não basta ter apenas conhecimento técnico sobre o assunto, é
preciso ir além e desenvolver competência e habilidades que o mundo globalizado e
volátil demanda. Wing (2006) reforça que aprender habilidades computacionais não
está relacionado somente com a profissão de tecnologia, pois pode ser empregado
em qualquer tipo de atividade profissional. Até mesmo carreiras tradicionais como
contador, artista, advogado, etc. sofrem influência da tecnologia e requer que os
profissionais sejam cada vez mais analíticos e autônomos e menos operacionais.
Então, conforme ilustra o gráfico 23, a maioria acredita que a educação
adquirida no projeto contribuirá para um futuro melhor, ou seja, 96,7%.

Gráfico 23 - Conhecimento adquirido no projeto contribuirá para um futuro melhor
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Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

A falta de experiência faz com que o ingresso no mercado de trabalho
seja mais difícil para os jovens. Ter uma preparação prévia e aprendizados que
minimizem este abismo é fundamental para criar mais oportunidades. Desenvolver
habilidades técnicas e de inteligência digital tende a auxiliá-los de maneira mais
efetiva para enfrentar o mercado de trabalho, os impactos e desafios econômicos e
sociais causados pelas tecnologias.
6.1.4 Dimensão 4 – Perspectiva de renda
Pela perspectiva de renda, a pergunta inicial foi na direção de entender
se o interesse em fazer o curso oferecido estava na possibilidade de obter um ganho
monetário. Conforme apresentado no gráfico 24, 5 respondentes disseram que
extremamente (16,7%), 17 muito (56,7%) e 8 somente um pouco (26,7%).
Gráfico 24 - Expectativa de conseguir renda com o curso do Franca Digital

Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

Os jovens que participam do Formação Digital estão no Ensino Médio.
Uma fase em que precisam decidir se terminam os estudos e vão para o mercado de
trabalho ou se continuam e, neste caso, o que vão escolher como carreira. Participar
de um projeto social que proporciona aprendizagens e desenvolvimento de
habilidades, que não seriam possíveis no ensino regular, é uma oportunidade que
poucos têm a possibilidade de conseguir. Além disso, o projeto ainda auxilia, após o
término do curso, na colocação no mercado de trabalho, seja no próprio Magazine
Luiza ou em empresas parceiras. Deste modo, participar do projeto e poder sair
empregado é um incentivo a mais para os jovens.
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Então, quase a totalidade de respondentes (29), acredita que o curso
do Franca Digital habilita o profissional para inserção no mercado de trabalho ou
receber promoção, conforme ilustrado no gráfico 25.

Gráfico 25 - Franca Digital como meio de inserção no mercado de trabalho

Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

Os argumentos apresentados na questão anterior também podem ser
motivos para que quase a totalidade dos jovens acreditem que o projeto é uma
maneira de se inserir no mercado de trabalho, ou para quem já esteja, de receber
uma promoção.
Outro questionamento foi: caso consiga uma oportunidade no mercado
de trabalho remunerada, como essa remuneração pode ajudá-lo financeiramente.
Conforme ilustrado no gráfico 26: 12 responderam que poderá auxiliar no
financiamento dos estudos (40%); 10 acreditam que podem ajudar a complementar
a renda familiar (33,3%), 5 que há possibilidade de proporcionar sua independência
financeira (16,7%). Já as outras 3 respostas, foram dadas cada uma por um jovem:


Completar a renda familiar, quanto independência financeira



Todas as opções



Tanto no pagamento da faculdade (caso entre em uma universidade
privada) quanto na independência financeira, para comprar o que
precisar e desejar.
A opção de aquisição ou troca de equipamentos eletrônicos não foi

escolhida por nenhum dos respondentes.
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Gráfico 26 - Como a remuneração pode auxiliar o estudante financeiramente

Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

A utilização de uma renda advinda de seu trabalho ao ver dos
estudantes, na maior parte, estão relacionados à continuidade dos estudos e na
possibilidade de auxiliar no complemento da renda familiar, o que mostra a
importância de colocação profissional para alterar a situação instalada em seu
ambiente familiar.
Estudar em universidade pública ou particular resultam em despesas.
Apesar das universidades públicas oferecerem ensino gratuito, geralmente estão
localizadas em grandes centros e é necessário mudança de cidade e tudo mais que
envolve morar em outra cidade (aluguel, alimentação, transporte, etc), que acaba
por invalidar a economia com a mensalidade. Além de ser mais difícil conseguir
conciliar estudos com trabalho, pois, a carga horária destas são maiores que das
particulares. Então, estudar em uma faculdade particular, apesar de haver
mensalidade, deve ser uma opção a ser considerada. A modalidade de educação a
distância (EAD) também é uma opção e não deve ser descartada, pois há diversos
cursos disponíveis e as mensalidades são mais acessíveis. Então, muitos jovens
precisam se colocar no mercado para possibilitar a continuação dos estudos.
Para quem já está inserido no mercado de trabalho ou precisa
ingressar para ajudar a família é mais difícil investir em uma graduação sem
comprometer a vida profissional. Então, é preciso encontrar uma forma de conciliar a
vida profissional com os horários das aulas.
Apesar de apenas um jovem explicitar que gostaria de fazer compras,
trocar celular, etc, isso mostra o comprometimento e responsabilidade de cada um.
Este é um desejo de todo adolescente, mas o compromisso com a família e a
vontade de continuar os estudos fala mais alto do que o querer individual.
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A possibilidade de ter uma renda também está ligada à liberdade e a
condição de comprar o que quiser, quando quiser, sem precisar pedir dinheiro ou dar
qualquer tipo de satisfação.
Entretanto, a mesma pergunta foi feita, porém sob a perspectiva dos
pais ou responsável. Conforme apresentado pelo gráfico 27, as respostas foram
muito parecidas com suas expectativas pessoais: 11 responderam que poderá
auxiliar no financiamento dos estudos (36,7%) e o mesmo percentual acredita que
pode ajudar a complementar a renda familiar, já 6 que há possibilidade de
proporcionar sua independência financeira (20%). As outras 2 respostas, foram
dadas por um jovem, cada uma:


Completar a renda familiar, quanto independência financeira e no
financiamento da faculdade.



Uma miscelânea de todas as opções.
Nesta pergunta, a opção de aquisição ou troca de equipamentos

eletrônicos também não foi escolhida pelos respondentes.
Gráfico 27 - Como a família percebe a ajuda financeira dos estudantes

Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

Apesar de muitos jovens abandonarem os estudos pela necessidade
de ajudar financeiramente a família, vale ressaltar que elevar a instrução e a
qualificação é uma forma de combater a desigualdade educacional do país. Além
disso, aumentar a escolaridade e qualificação pode ser um meio para facilitar a
inserção no mercado de trabalho, reduzir empregos de baixa qualidade e a alta
rotatividade.
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6.1.5 Dimensão 5 - Socioemocional
Na

pesquisa,

buscou-se

entender

algumas

características

socioemocionais dos participantes, de relacionamento social e familiar. Para tanto,
uma das questões era se o interesse em participar do projeto estava relacionado
com a possibilidade de fazer novas amizades. Então, conforme ilustrado no gráfico
28: 6 responderam que extremamente (20%) e 17 disseram que havia muito
interesse (36,7%), ou seja, mais da metade dos estudantes esperavam por
aumentar o nível de relacionamento dentro do projeto. Já para os outros
participantes, 9 responderam um pouco (30%) e 4 muito pouco a importância
(13,3%) de sua participação no projeto estar relacionado à oportunidade de fazer
novas amizades.
Gráfico 28 - Expectativa em fazer amizades no curso

Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

O ensino médio é uma fase transitória e decisiva na vida dos jovens,
pois saem da adolescência e adentram na fase adulta, ainda com o peso de
conseguir um emprego e escolher qual caminho seguir. Este é um período de muito
estudo e de busca por conhecimento, porém, os jovens não devem limitar suas vidas
aos livros e estudos. Participar de um curso, com a chance de adquirir
conhecimentos, galgar a chance de empregabilidade e ainda ter a oportunidade de
conhecer novas pessoas é um benefício que não deve ser desperdiçado. Pode-se
iniciar o networking, importante ferramenta para quem quer entrar no mercado de
trabalho ou até mesmo avançar na vida profissional. Além da importância do
relacionamento e convívio social.
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Ao ser questionados sobre o aprendizado ajudar na vida escolar e
pessoal, as ações do Projeto Franca Digital, foram vistas de maneira positiva por
quase a totalidade dos participantes, somente 1 acredita ser indiferente, conforme
ilustrado no gráfico 29:
Gráfico 29 - Impressões do Franca Digital na vida escolar e pessoal dos
participantes

Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

Os estudantes precisam aprender a ser protagonistas de seus
aprendizados, ou seja, precisam desenvolver autonomia. O projeto busca, além do
ensino técnico de linguagens de programação, desenvolver habilidades como
raciocínio lógico, solução de problemas de modo estratégico e eficaz. Também
estimula a deixar de ser somente consumidor das tecnologias, para ser produtor e
estar mais preparado para enfrentar os desafios impostos pelas diferentes
tecnologias, que nos são inseridas diariamente.
Na pergunta sobre como o projeto afetou no dia a dia e na qualidade
de vida dentro da escola, 80% das respostas foram apresentadas de maneira
positiva, conforme ilustrado no gráfico 30.
Gráfico 30 - Impacto do Franca Digital no dia a dia e na qualidade de vida dentro da
escola
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Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

Então,

os

aprendizados

do

projeto

deixam

impressões

nos

participantes de maneira positiva, pois tem-se uma posição diferente em relação aos
problemas, passa-se a questionar e buscar soluções, que talvez, sem esta base do
curso, pudesse não ser capaz de encontrar. Portanto, estes jovens podem conseguir
resolver problemas com mais facilidade, não porque os problemas mudaram, mas
porque a forma como são resolvidos agora é diferente.
Da mesma maneira imperou o aspecto positivo dentro do convívio
familiar, ou seja, 86,6% veem de maneira positiva o impacto e a qualidade de vida
dentro de casa, conforme ilustra gráfico 31:
Gráfico 31 - Impacto do Franca Digital no dia a dia e na qualidade de vida na
relação
familiar

Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

Infere-se que os jovens participam mais da vida familiar e ajudam nos
assuntos do dia a dia de maneira mais efetiva, com uma bagagem de conhecimento
maior e mais consistente. Em dias corridos e tecnologia avançada, muitas vezes os
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momentos em família ficam cada vez mais distantes e é muito importante que se
busque meios para melhorar a convivência.
Para os estudantes, como ilustra o gráfico 32, o incentivo da família é
extremamente importante (43,3%) para 13 respondentes e muito importante para 14
deles (46,7%), apenas 2 acreditam ser um pouco importante (6,7%) e 1 acredita que
é muito pouco (3,3%) a importância do apoio familiar para concluir o curso Formação
Digital.

Gráfico 32 - Importância da participação familiar para a realização do Curso do
Projeto
Franca Digital

Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

A participação familiar na vida escolar influencia positivamente a
aprendizagem, o qual o estudante obtém melhorias efetivas no seu desempenho. A
família é o ponto de apoio e sustentação dos estudantes, quanto maior for o
incentivo e estímulo para estudar e dedicar aos estudos, maiores serão as
possibilidades de atingir resultados positivos e significativos na sua formação.
A percepção dos estudantes quanto à importância que os pais ou
responsáveis dão para a aprendizagem dentro do Projeto Franca Digital, para o
início de sua carreira profissional ou inserção no mercado de trabalho, é de que
praticamente todos veem de maneira positiva, como ilustra o gráfico 33. Apenas um
respondente, percebe como um pouco importante (3,3%).
Gráfico 33 - Percepção da família sobre a importância do Franca Digital para início
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de carreira ou inserção no mercado de trabalho

Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

A percepção positiva dos pais, se torna um estímulo para os jovens
superar as dificuldades e driblar os obstáculos para a participação no curso. Da
mesma forma, as famílias que acreditam que através do projeto há a possibilidade
de conseguirem a inserção no mercado de trabalho ou iniciar uma carreira
profissional. Muitas vezes, pais que não tiveram oportunidade de muitos anos de
estudo, esforçam-se para proporcionar mais educação para os filhos, empenham-se
para que tenham acesso à escolaridade e qualificação mais elevada do que tiveram.
Apesar de jovens de escolas públicas terem a propensão de necessitar trabalhar
para ajudar na renda familiar, muitos pais passam, de forma consciente ou não a
importância do trabalho e da qualificação através dos estudos, para alcançarem
condições e qualidade de vida melhores do que possuem atualmente.
Pediu-se para que fosse enumerado 3 (três) fatores que influenciaram
na decisão de participar de um projeto social, como o Projeto Franca Digital. Então,
de acordo com o ilustrado no gráfico 34, a possibilidade de aumento das chances de
conseguir um emprego foi escolhida por quase todos os respondentes (90%),
seguida da busca por conhecimento (83,3%), a oportunidade de conhecer uma nova
área (46,7%) e iniciar uma profissão/carreira (33,3%). A chance de ter uma renda, foi
escolhida por 16,7% e as opções de fazer amigos e ter oportunidade de fazer algo
fora de casa foi escolhida por 3 respondentes cada, que representa 10% do total. A
possibilidade de aumentar a renda familiar foi escolhida por 6,7% e apenas um
estudante (3,33%) disse que uma junção de fatores influenciou em sua decisão.

Gráfico 34 - Fatores que influenciaram na decisão de participar de projeto social

190

Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

Percebe-se, pelas respostas do questionário, que os jovens estão em
uma fase de escolhas, como iniciar uma carreira, conseguir um emprego, melhorar
as chances no mercado de trabalho. Uma das premissas do Franca Digital é
preparar os jovens para os desafios do mercado de trabalho, com a oferta de
qualificação para as demandas que existem na cidade de Franca/SP, o qual as
empresas atualmente se deparam com a dificuldades de encontrar pessoas que
atendam minimamente alguns requisitos. Conforme Menezes-Filho (2019), quanto
mais conhecimento e qualificação, maiores são as chances de empregabilidade. A
percepção dos jovens foi na mesma direção do autor, o qual a busca pelo
conhecimento aumenta as chances de inserção no mercado de trabalho.
6.1.6 Dimensão 6 - Perspectiva sobre o curso
Com perguntas voltadas para a perspectiva pessoal sobre o curso, com
relação aos seus aprendizados durante o mesmo, a percepção foi muito positiva,
pois apenas um respondeu ser indiferente em relação aos novos conhecimentos,
como ilustrado no gráfico 35. De maneira geral, o projeto atingiu as expectativas dos
participantes.
Gráfico 35 - Expectativa sobre o Franca Digital

191

Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

Como apresenta o gráfico 36 a seguir, o mesmo ocorreu com a
possibilidade de aprender linguagem de programação: 96,67% responderam ser
ótimo ou bom a importância de se aprender programação para ajudar na vida
pessoal e profissional.
Gráfico 36 - Expectativa sobre aprender linguagem de programação

Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

A frase dita por Steve Jobs: “Todo mundo deveria aprender a
programar um computador, porque isso ensina você a pensar” (APLITECH
FOUNDATION, 2021, p. 1), resume bem o motivo de ser tão importante para a
sociedade e para o desenvolvimento das pessoas aprender programação. A
programação tem como premissa básica a resolução de problemas, então, quem
aprende a programar, consequentemente, desenvolve uma capacidade maior de
resolver problemas. Além disso, ao perceber o problema busca entendê-lo e dividi-lo

192

para verificar as possíveis e soluções, para, então, buscar uma mais adequada e,
assim, desenvolve o pensamento estruturado e criativo.
Ao questionar se o curso oferecido pelo Franca Digital, na formação
geral, atendeu às expectativas pessoais, o sentimento é de dever cumprido, visto
que para 90% dos resposta foram extremamente ou muito atendido, como ilustrado
no gráfico 37:
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Gráfico 37 - Expectativa sobre o Franca Digital na formação geral

Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

O Projeto Franca Digital ofereceu lanche e transporte gratuito aos
participantes, com o intuito de eliminar alguns obstáculos que pudessem atrapalhar
a participação ou rendimento dos estudantes. Ao questionar sobre a influência que o
lanche teve na permanência no curso, as opiniões ficaram divididas, porém viram
este quesito de maneira positiva, conforme apresentado pelo gráfico 38: 11
responderam ser um extremamente ou muito importante (36,7%). Acredita-se ser um
número interessante pois corresponde a mais que ⅓ dos respondentes. Isso pode
corroborar que o público atendido corresponde a uma parte carente da sociedade.
Gráfico 38 - Importância do lanche para participar do Franca Digital

Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

A relevância de se oferecer transporte gratuito para ir até o local onde
foram realizadas as aulas presenciais, na unidade 2 do Uni-FACEF, fica muito
evidente nas respostas: para mais da metade dos estudantes, ou seja, 22 deles, foi
extremamente importante ou muito importante (73,3%) e 4 responderam que foi um
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pouco (13,3%). Para os que responderam nem um pouco (3 estudantes) ou muito
pouco (1 estudante) importante, conforme apresentado no gráfico 39 abaixo, inferese que as respostas foram dadas provavelmente por conta destes estudantes ter a
disponibilidade dos pais ou familiares de poder fazer seu traslado ou morar perto do
local, porém este questionamento não foi abordado nesta pesquisa. Alguns
estudantes disseram não precisar de passe de ônibus para se locomover em
pesquisa realizada no início das aulas (ago/19).
Gráfico 39 - Importância do transporte gratuito para frequentar o curso

Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

Através das respostas pode-se afirmar que o transporte é um fator
mais importante na percepção dos estudantes que o lanche oferecido pelo projeto.
Pelas respostas escolhidas pelos respondentes, ilustradas no gráfico
40 abaixo, nota-se que os patrocinadores e apoiadores do projeto fazem diferença
na hora de decidir participar do curso, o qual 33,3% acreditam extremamente (10)
que a escolha em participar do curso está relacionado com as entidades que
participam do processo; 30% acreditam que está muito ligado (9). Já 20% acredita
que está um pouco (6) e somente 16,7% responderam que os patrocinadores e
apoiadores influenciaram muito pouco (5) na decisão de participar do Franca Digital.
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Gráfico 40 - Influência de patrocinadores e apoiadores de projetos sociais

Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

6.2 EGRESSOS DO PROJETO FRANCA DIGITAL – METODOLOGIAS ATIVAS

Para a realização desta etapa da investigação, foi aplicado um
questionário aos participantes do curso de pós-graduação de Especialização em
Metodologias Ativas para o Ensino, realizado pelo Uni-FACEF e subsidiado pelo
Magazine Luiza. O questionário continha 47 perguntas, das quais 46 eram fechadas
e somente 1 aberta, com o objetivo de reunir informações e subsídios para atender o
objetivo proposto pelo estudo. Assim, com as respostas obtidas, foi possível
estabelecer algumas análises.
O questionário foi dimensionado em 6 partes, com intuito de responder
aos objetivos propostos inicialmente:
Dimensão 1 - Caracterização socioeconômica do participante
·

Dimensão 2 - Perspectiva profissional (emprego)

·

Dimensão 3 - Perspectiva de renda

·

Dimensão 4 - Socioemocional

·

Dimensão 5 - Perspectiva sobre o curso

·

Dimensão 6 - Perspectiva sobre emprego dos conceitos e sua
efetividade na trajetória dos estudantes

6.2.1 Dimensão 1 - Caracterização socioeconômica do participante
Assim como na pesquisa com os estudantes do “Formação Digital”,
buscou-se

conhecer

inicialmente

as

participantes do Curso de Especialização.

características

socioeconômicas

dos
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Conforme ilustra o quadro 11, do total de 30 pessoas que responderam
ao questionário, verifica-se que a maior parte é do sexo feminino, que representam
63,3% do total.
Quadro 11 - Dados de identificação dos participantes do Curso de Especialização

Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

A idade dos respondentes está compreendida na faixa entre 27 e 58
anos. A maior concentração está na faixa entre 31-40 anos e 41-50 anos, dos quais,
os dois grupos são representados pela mesma quantidade, ou seja, 11 pessoas
(36,67%) e, destes, 7 são do sexo feminino (23,3%) e 4 do sexo masculino (13,33%)
cada grupo. Esses dados mostram 3 coisas importantes: professores com
experiência de vida, concentração de mulheres e concentração de professores
brancos (26 pessoas ou 86,67%).
Cinquenta por cento dos participantes (15) possuem Pós-graduação,
Mestrado ou Doutorado completo. Outros 20% (6) não concluíram estes cursos.
Respondentes que possuem somente o Ensino superior completo, representam
23,3% (7). Já os dois restantes, correspondem a 3,33% cada um, possui Ensino
Médio e outro, especialização, conforme apresentado pelo gráfico 41 a seguir:
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Gráfico 41 - Distribuição do grau de instrução dos participantes

Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

Esta posição vai de encontro com os dados do Censo Escolar 2020: o
ensino médio é o que possui maior percentual de docentes com nível superior
completo, dos quais dos professores que atuaram nessa etapa em 2020, 97,1% têm
graduação, onde 89,6% é formado em licenciatura e 7,4% em bacharelado. Apenas
2,9% possuem formação de nível médio ou inferior (INEP, 2021).
Ao serem questionados sobre a renda familiar, a maioria (60%) está na
faixa compreendida entre 2 a 5 salários mínimos, que utilizou por base o salário
mínimo federal que corresponde a R$ 1.045,00 (BRASIL, 2020). Trinta e três por
cento responderam ter uma renda familiar entre 5 a 10 salários mínimos, um
respondeu possuir renda familiar compreendida na faixa entre 10 e 20 salários
mínimo e o outro restante de 1 a 2 salários mínimos e representam 3,3% cada um,
conforme ilustrado no gráfico 42 a seguir:
Gráfico 42 - Distribuição da renda familiar mensal dos participantes

Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.
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O participante que respondeu possuir renda familiar entre 1 e 2 salários
mínimos é do sexo feminino, declarou-se parda e não concluiu curso de PósGraduação, Mestrado ou Doutorado. Porém esta pesquisa não buscou meios para
investigar qual o motivo da remuneração ser mais baixa e se esta pessoa mora
sozinha ou com familiares.
A média da renda per capita brasileira é R$ 1.380 (IBGE, 2021c),
então, se considerar que cada família possui no mínimo 2,9 pessoas (IBGE, 2020c),
a renda mínima familiar seria R$ 4.002. Nessa amostra, a maioria está na média
nacional ou acima.
Quando questionados sobre possuir computador e internet na
residência, 100% afirmou ter os dois itens. Da mesma forma que os respondentes
do “Formação Digital”, o percentual de domicílios que possuem acesso à internet,
mostrou-se acima da média brasileira, que é de 79,1%, em 2018 (IBGE, 2020b).
Ao inteirar-se sobre o tempo de atuação como docente, verifica-se que
o grupo é bastante experiente na profissão, pois quase a totalidade (94%) possui
mais de 7 anos de experiência, conforme apresenta o gráfico 43:
Gráfico 43 - Tempo de atuação como docente

Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

Buscou-se identificar qual a etapa educacional que os respondentes
lecionavam ao final do ano de 2020, que coincide com o final do curso de
Metodologias Ativas: a maior parte atua no Ensino Fundamental II (83,3%) ou
Ensino Médio (70%), conforme apresenta o gráfico 44. Apenas 1 respondente atua
na Graduação e outro na Sala de Recursos de Educação Especial (representado por
3,3% cada um). Quatro respondentes (13,3%) ocupam cargo administrativo na
escola e, destes, dois não atuam como professor.
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Gráfico 44 - Etapa educacional de atuação dos participantes ao final de 2020

Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

6.2.2 Dimensão 2 - Perspectiva profissional (emprego)
Ao questionar se o interesse em fazer o curso oferecido de
Metodologias Ativas está relacionado com a possibilidade de aumentar o número de
aulas, 33% responderam que está extremamente (6) ou muito ligado (4). Quase o
mesmo percentual das pessoas que disseram estar um pouco (30% ou 9
respondentes). Já 23,3% afirmaram que seu interesse no curso não estava nem um
pouco (7) ou para 6,7% muito pouco ligado (2) à expectativa de aumento do número
de aulas. As outras 2 pessoas (6,7%), ocupam cargo administrativo na escola e não
possuem atribuição de aulas, conforme apresenta o gráfico 45 na sequência:

Gráfico 45 - Expectativa de participar da especialização para aumento de aulas

Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

Conforme gráfico 46, nota-se que a expectativa em cursar e aumentar
a carga horária das aulas podem não estar diretamente ligadas, pois 33,3%
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possuem um pouco (10), 6,7% muito pouco (2) e 30% nem um pouco (9) interesse
nesta direção. Somente 13,3% (4) mencionaram o interesse em participar do curso
com a possibilidade de aumento da carga horária e somente 1 disse estar
extremamente instigado por esta motivação.
Gráfico 46 - Expectativa de participar do curso para aumento da carga horária

Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

Através da análise comparativa do gráfico 47, nota-se que parece não
haver mudanças na quantidade de escolas que os docentes lecionam antes e após
cursar a Especialização em Metodologias Ativas.
Gráfico 47 – Número de escolas que lecionava antes e após a Especialização

Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.
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O mesmo pode-se observar na quantidade de carga horária semanal,
conforme ilustra a tabela 3.
Tabela 3 – Comparativo do aumento das aulas

Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

Apenas 3 (uma pessoa apesar de ter aumentado a quantidade de
horas não mudou de faixa na carga horária) pessoas tiveram seus horários
acrescidos e, destes, 2 acreditam que o Curso de Especialização possibilitou este
aumento.
6.2.3 Dimensão 3 - Perspectiva de renda
Com a pergunta voltada para a relação da participação no curso com a
expectativa de aumento de renda, a maior parte das opiniões são céticas quanto à
esta percepção, conforme apresenta o gráfico 48. Então, 46,7% (14) dos
respondentes possui somente um pouco dessa expectativa, 3,3% muito pouco (1) e
13,3% nem um pouco (4). Já para 23,3% acredita haver muito (7) e 13,3% (4)
extremamente interesse em participar do projeto para possibilitar o aumento da
renda.
Gráfico 48 - Interesse em participar do curso para aumentar a renda
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Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

Com relação ao rendimento financeiro individual antes e depois do
início do Curso de Metodologias Ativas, somente um respondente (3,3%) afirmou ter
havido acréscimo após participar do curso, conforme o gráfico 49, que compara a
renda individual antes de participar do curso e após.
Gráfico 49 - Renda individual dos participantes antes e após o início do Curso de
Metodologias Ativas para o Ensino

Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

Conforme ilustra o gráfico 50, a maior parte dos respondentes (53,3%
ou 16 respondentes) acreditam que participar do Projeto Franca Digital pode
imprimir um diferencial no mercado de trabalho e 46,7% são mais céticos (14) sobre
a influência do curso no mercado de trabalho.
Gráfico 50 - Opinião sobre participar do projeto e possuir um diferencial no mercado
de trabalho
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Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

Questionados o quanto o Curso de Especialização iria auxiliar a
conseguir melhor remuneração, as respostas do gráfico 51 mostraram um cenário
pessimista 93,4% têm poucas (13) ou nenhuma expectativa (15):
Gráfico 51 - Expectativa de participação do curso para ter melhoria na remuneração

Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

Foi perguntado se o curso do Franca Digital (Metodologias Ativas)
habilita o profissional para inserção no mercado de trabalho ou receber promoção,
com a consideração de que receber promoção pode significar maior chance em
relação a quem não fez o curso, 100% responderam que acreditam nesta afirmativa.
A Evolução Funcional, constitui-se como um sistema baseado na
avaliação de indicadores de crescimento da capacidade potencial de trabalho do
profissional do magistério, que foi promulgado com a Lei Complementar nº
836/1997, que institui Plano de Carreira, Vencimentos e Salários para os integrantes
do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
(ALESP, 1997).
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Por isso, com a pretensão de entender o quanto a Especialização em
Metodologia Ativas iria auxiliar no plano de carreira, foi perguntado se participar do
Curso ajudou na evolução funcional ou em pontos na evolução e, pelas respostas do
gráfico 52, 86,67% acreditam que pelo menos um pouco o curso contribuiu na sua
evolução profissional. Dessa forma, pode-se corroborar a importância da educação
continuada para os docentes e o reflexo nas suas carreiras.
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Gráfico 52 - Evolução funcional ou pontos na evolução dos participantes após Curso
de Especialização

Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

Pela contribuição do docente, percebe-se que o interesse pelo curso
está ligado não só pela parte monetária se pode conquistar, mas pelo
reconhecimento e valorização do profissional:
Que a instituição promova mais cursos e parcerias deste nível. E minha
Gratidão pela valorização e reconhecimento dos profissionais da Educação
(Docente da escola Mario D’Elia).

6.2.4 Dimensão 4 – Socioemocional

A missão de educar não é tarefa fácil e simples, demanda, além do
conhecimento técnico, uma habilidade para transmitir esse conhecimento às
pessoas com diferentes perfis, idades, realidades econômicas e que estão em pleno
desenvolvimento. Então, é necessário buscar meios para que o docente domine não
só os recursos de aprendizagem, como por exemplo, material didático e as
tecnologias empregadas para o ensino, mas também para o relacionamento com o
estudante.
Ainda existem muitas barreiras e desafios para serem superados:
O curso foi uma experiência muito interessante, possível para aplicação em
sala de aula. Porém, em muitos momentos as referências eram muito
distantes da realidade da escola pública, mas foi um desafio a mais para
nós professores adaptarmos para a nossa realidade (Docente da escola
Mário D’ Elia).
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Ao questionar se o interesse em fazer o curso de Metodologias Ativas
está relacionado com a possibilidade de melhorar a qualidade das aulas, todos
responderam que sim, com 53,3% no entendimento de que está extremamente
ligado e 43,3% muito relacionado, conforme apresenta o gráfico 53. Isso nos mostra
que esta missão se torna ainda mais complicada quando o professor não tem
capacitação. A capacitação vai refletir em um educador melhor preparado, motivado
e que busca meios inovadores de compartilhar o conhecimento.
Gráfico 53 - Expectativa na melhora da qualidade das aulas

Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

A utilização de novas tecnologias e metodologias é extremamente
importante no mundo atual, onde a velocidade da informação está na palma da mão
e a apenas um clique de distância. Neste sentido, os educadores precisam alinhar
novas formas de comunicação, visto que, os nativos digitais (alunos) precisam ser
estimulados a ser protagonistas do seu desenvolvimento educacional e de vida.
Uma participante deixou sua impressão a respeito dos aprendizados e
o alcance que os mesmos possuem:
Foi uma experiência ímpar, envolvendo muito equilibradamente teoria e
prática, de forma muito coerente, ampliadora de nossos horizontes e capaz
de nos fazer enxergar as lacunas em nossa própria formação a serem
preenchidas, a partir do rompimento com práticas que muito mais nos
limitam e aos nossos alunos, que nos libertam (Docente da escola Ângelo
Scarabucci).

Quando questionados se houve melhora no relacionamento com o
aluno, após empregar as novas metodologias em sala de aula ou na escola, a
percepção foi positiva: 36,7% disse que melhorou extremamente (11), 40% acredita
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que aperfeiçoou muito (12) e 23,3% somente um pouco (7), conforme ilustra o
gráfico 54. A empatia e o respeito na relação entre aluno e professor pode ser um
elemento fundamental para o desempenho, melhora do convívio e relacionamento
de ambos, no ambiente escolar.
Gráfico 54 - Relação professor x aluno

Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

O questionamento seguinte foi sobre a melhora do interesse dos
estudantes pela disciplina após o emprego das novas metodologias em sala de aula.
De maneira geral, o lado positivo imperou fortemente: 50% considera que o
interesse cresceu muito (15), para 20% melhorou extremamente (6) e para 23,3% foi
somente um pouco (7), conforme gráfico 55 a seguir.
Gráfico 55 - Melhoria no interesse dos estudantes após aplicar metodologias ativas

Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

Isso demonstra que o aluno se transformou e que é diferente do que
frequentava as escolas algumas décadas atrás, assim, o emprego de novas
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metodologias e de uma educação mais moderna, demanda uma forma de
aprendizado que compreenda e corresponda a cada perfil. Então, é preciso
despertar o interesse do aluno pela aprendizagem, o que é possível com meios mais
dinâmicos e atuais de ensinar.
Outro questionamento foi sobre o motivo de decidir participar de um
projeto social como o Franca Digital. Nesta pergunta, poderia haver três respostas.
De acordo com o gráfico 56, para os 30 participantes da pesquisa, ou seja, 100%, a
busca por conhecimento imperou, seguida pela possibilidade de proporcionar um
ensino melhor aos estudantes (83,3%) e pela vontade de conhecer uma nova área
(50%). Nota-se, que a possibilidade de ter uma renda melhor foi escolhida apenas
por 23,3% dos respondentes. As opções: aumentar as chances de conseguir mais
aulas, fazer amigos e conseguir pontuação/premiação maior, foi escolhida por 6,7%
cada um. Apenas uma pessoa assinalou que o interesse em participar do projeto
está relacionado com a possibilidade de aumentar a renda familiar e o mesmo
aconteceu com a opção outros. Ao responder a opção outros, a caixa de texto está
disponível para justificar a escolha. Então, a seguir a contribuição de uma
participante do sexo feminino:
Há alguns anos, estudo obras de Maria Montessori. Sempre desejei
produzir materiais ou situações didáticas para o Ensino Fundamental II que
fossem efetivamente ativas. Porém, o trabalho na escola é bastante intenso
e burocrático. O tempo para pesquisas e produção de materiais é sempre
menor do que o desejável. Vi nesse curso uma possibilidade ímpar de
experimentar e me dedicar a essas pesquisas e produções de vivências.
Além disso, dessa vez estava menos isolada e sem apoio, do que de outras
vezes em que me manifestei na escola. A diferença se deu justamente pelo
fato de o curso não ser oferecido para professores interessados
individualmente, mas para uma equipe escolar. Foi fabuloso. Muitas coisas
que sinalizava antes como desejosas, interessantes e possíveis foram
melhor compreendidas (inclusive por mim mesma) após o curso. Quando se
pretende mudar uma concepção de ensino e aprendizagem para além do
discurso, é preciso envolver um grupo consistente em torno de uma
proposta pedagógica. E isso começou a nascer em nossa escola, a partir do
curso (Docente da escola Ângelo Scarabucci).

A união de esforços na mesma direção para encontrar formas de
preparar jovens mais capacitados e cidadãos com preparo de qualidade, capazes de
modificar a realidade ao seu redor, ganha mais força quando realizados por grupos
do que em esforços individuais. E isso pode demonstrar, também, que antes eram
professores solitários que apenas transmitiam o saber, sem proporcionar uma
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prática pedagógica transformadora, pois não tinha forças para imprimir mudanças
sozinho.
Gráfico 56 - Motivos para participar do projeto

Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

O mais relevante é a formação continuada do corpo docente e
administrativo da escola, que se apresenta como uma necessidade. Além de ser
uma forma de valorizar o profissional, há o investimento em qualidade e melhoria da
instituição como um todo, que irá gerar impactos na formação dos estudantes e no
relacionamento com eles.
6.2.5 Dimensão 5 - Perspectiva sobre o curso
Com perguntas voltadas para a perspectiva pessoal sobre o curso, com
relação aos aprendizados durante o mesmo, a percepção foi muito positiva, o qual
56,7% respondeu estar muito satisfeito (17) e 43,3 satisfeito (13) em relação aos
novos aprendizados, como ilustrado no gráfico 57. Isso demostrado que o projeto
atingiu as expectativas dos participantes.
Gráfico 57 - Satisfação com os aprendizados do curso
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Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

Os participantes puderam deixar seus comentários e contribuições no
final da pesquisa.

Alguns sugeriram a continuação do curso à níveis mais

avançados:
O curso foi excelente! Gostaria agora, de continuar a estudar sobre o
assunto, realizando o Mestrado em Metodologias Ativas. Espero que a UniFACEF abra essa possibilidade de Mestrado (Docente da Escola Mário D’
Elia).

O mesmo lado positivo foi sentido quanto ao aprendizado de novas
metodologias ativas para o ensino, como ilustra o gráfico 58 a seguir.
Gráfico 58 - Opinião sobre aprender Metodologias Ativas

Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

Ao serem questionados se o curso, na formação geral, atendeu às
expectativas pessoais, quase a totalidade às teve atendida, como ilustrado no
gráfico 59 a seguir. Porém, os dois respondentes não tiveram suas expectativas
plenamente cumpridas. O respondente que escolheu a opção muito pouco, e
representa 3,3%, ocupa cargo administrativo na escola. A outra pessoa que teve um
pouco das suas expectativas atendidas, deixou sua contribuição ao final da
pesquisa:
O Projeto Franca Digital é maravilhoso e a estrutura da FACEF também,
mas infelizmente a grade escolhida pela Universidade, assim como a forma
como os conteúdos foram abordados pouco contribuíram para a minha
prática docente. Poucos professores conheciam a realidade de uma sala de
aula de escola pública, assim como a maioria demonstrou e utilizou
ferramentas distantes da nossa realidade. O curso foi pautado para um
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público de professores universitários e não para professores do ensino
fundamental e ensino médio (Docente da escola Antônio Fachada).

Gráfico 59 - Atendimento das expectativas pessoais

Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

Este resultado pode corroborar com a expectativa de os professores
estarem mais motivados e desafiados a aprender e buscar novas práticas
educacionais. Além disso, a instituição de ensino, pode rever a matriz curricular ou
buscar meios para chegar às expectativas e públicos diferentes.
Pelas respostas obtidas, ilustrada a seguir no gráfico 60, constata-se
que os patrocinadores e apoiadores fazem diferença na hora de decidir participar do
projeto, pois 43,3% acreditam que a escolha em participar do curso, está muito
relacionado (13) com as entidades que participam do processo; 23,3% acreditam
que está extremamente (7) ligado e a mesma quantidade considerar está um pouco
ligado. Já 6,7% entendem não estar nem um pouco (2) e apenas 3,3% que sua
decisão está muito pouco (1) relacionada com os patrocinadores e apoiadores do
projeto.
Gráfico 60 - Influência de patrocinadores e apoiadores de projetos sociais
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Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

Ao questionar se ter subsídio na mensalidade influenciou na decisão de
participar do curso de especialização, percebe-se que quase a totalidade respondeu
de forma afirmativa: para 60% dos participantes foi extremamente importante (18) e
para 26,7% foi muito importante (8) e, para 6,7%, o subsídio na mensalidade
influenciou só um pouco (2), de acordo com o ilustrado no gráfico 61:
Gráfico 61 - Importância de ter subsídio na mensalidade para participar do curso

Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

A mensagem deixada ao final da pesquisa reforça a importância dada à
ajuda monetária para a melhorar sua qualificação:
Que possam viabilizar oportunidades para que outros colegas possam
experienciar este curso em suas formações e, claro, poder contar com
subsídios que respalde este processo para o professor que se encontra com
muitas necessidades financeiras concretas e de subsistência (Docente da
escola Adelina Pasquino Cassis).

6.2.6 Dimensão 6 - Perspectiva sobre o emprego dos conceitos e sua efetividade na
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trajetória dos estudantes
Através da aplicação Metodologias Ativas, os participantes encontram
maneiras de proporcionar uma educação diferenciada nas escolas, com conceitos e
métodos de práticas educativas inovadores, onde o estudante passa a ser o
construtor do próprio conhecimento e participante ativo nas aulas e, como resultado,
mais desenvoltos, maduros, comprometidos e principalmente abertos para
sugestões e mudanças.
Participar do curso de “Formação Digital” também é um diferencial, pois
através do aprendizado de programação de computadores, desenvolve-se outras
habilidades, como raciocínio lógico, resolução de problemas e proporciona que o
aprendizado seja melhor desempenhado. Então, foi-se questionado se o
respondente tinha a informação de que algum de seus estudantes participava do
curso oferecido pelo Projeto Franca Digital. O gráfico 62 apresenta que: 53,3% não
tem conhecimento (16), 30 que não tem nenhum (9) e 16,7% afirmaram que algum
de seus estudantes frequenta o curso (5).

Gráfico 62 - Participação de alunos no Projeto Franca Digital.

Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

Para entender qual a percepção do professor, frente ao aluno do
“Formação Digital”, questionou-se a respeito do desempenho e rendimento deste
estudante. Porém, 73,3% responderam que nenhum aluno participou ou não tem
conhecimento (22) se participou do projeto. Já os outros 8 restantes afirmaram que
houve muita ou um pouco de mudança, que representa 13,3% de cada uma das
respostas, de acordo com o ilustrado no gráfico 63:
Gráfico 63 - Desempenho e rendimento dos estudantes que participaram do curso
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Formação Digital

Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

Ao questionar sobre o uso de algum recurso tecnológico audiovisual na
prática pedagógica, quase a totalidade, ou 86,7%, utilizam (26), conforme
apresentado no gráfico 64. Somente um respondente (3,3%) não faz o uso da
tecnologia.
Gráfico 64 - Utilização de recursos audiovisuais

Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

A geração atual não vive sem tecnologia e, com isso, o ambiente de
aprendizagem

não

pode

estar

alheio

a

essa

característica.

No

mundo

contemporâneo, diferentes práticas e espaços se integram e interagem. Então, a
escola precisa, com o auxílio dos educadores e estudantes, ser um ambiente
inserido neste contexto. Desta forma, torna-se indispensável o emprego de novas
formas de comunicação e metodologias, que estão às mãos de quase todos. Os
recursos tecnológicos podem ser ferramentas pedagógicas enriquecedoras da
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prática pedagógica, no qual o professor pode construir o desenvolvimento de
competência e habilidades para sua utilização.
Assim, 100% dos respondentes utilizam alguma metodologia ativa nas
aulas ou em atividades administrativas que desempenham, conforme pergunta feita
na sequência.
Em relação ao questionamento sobre se sentir mais motivado(a) e
preparado(a) para as aulas após aprender e/ou utilizar essas metodologias, de
maneira geral, essa expectativa foi atendida, pois 50% disse estar extremamente
mais motivado e preparado e 43,3% afirmou sentir-se muito, como ilustrado no
gráfico 65:

Gráfico 65 - Motivação para utilização de metodologia ativa

Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

Por orientação de órgãos de saúde pública, em nível mundial e
nacional, houve a suspensão provisória das aulas e atividades escolares
presenciais, com o intuito de conter a disseminação do Corona Vírus e preservar a
saúde coletiva. Logo, para garantir aulas e atividades dos estudantes, a maioria das
instituições recorreu temporariamente, ao desenvolvimento remoto das atividades
pedagógicas. Surge aqui um desafio, que é a qualidade da interação e a efetividade
do aprendizado. Então, acredita-se que o emprego das metodologias ativas pode
auxiliar na manutenção da motivação dos estudantes neste novo ambiente
educacional, auxiliar a mantê-los engajados nas atividades e ainda garantir um
aprendizado efetivo e significativo.
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A pergunta seguinte está relacionada ao momento atual que se
vivencia pelo isolamento social e o distanciamento provocado pela pandemia da
Covid-19, a doença provocada pelo Corona Vírus. Pergunta-se se o Curso de
Metodologias Ativas contribuiu para suas aulas e atividades durante o período de
isolamento social. Conforme ilustra o gráfico 66, a Especialização foi um diferencial
na prática de todos os participantes.

Gráfico 66 - Contribuição do Curso Metodologias Ativas no período de isolamento
social

Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

Para continuar a entender a percepção dos participantes sobre os
efeitos da aplicação dos novos conceitos aprendidos, foi questionado sobre a
motivação dos estudantes quanto à utilização em sala de aula das novas
metodologias antes e após o início do isolamento social, conforme o comparativo
ilustrado pelo gráfico 67. O interesse e motivação em sala de aula aumentou durante
o período de isolamento: de 56,7% para 66,7% a afirmação que mudou muito e, por
consequência, os docentes que antes acreditavam que tinha alterado só um pouco
antes da pandemia, teve uma queda para 23,3%, após o início da pandemia. Isso
demonstra uma maior integração e estreitamento dos laços entre professores e
estudantes.
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Gráfico 67 - Motivação dos estudantes, quanto à utilização das novas metodologias
antes e depois do início do isolamento social

Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

A totalidade concorda que, de alguma maneira, as metodologias e
conteúdo que utilizam em sala de aula, ajudam os estudantes a desenvolver a
competência geral nº 5 proposta pela BNCC (2018, p. 9), que corresponde a:
“Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de
forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as
escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir
conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida
pessoal e coletiva”. Conforme demonstra o gráfico 68, para 40%, proporcionou muito
(12) o desenvolvimento, para 56,7% extremamente (17) e para 3,3%, auxiliou
somente um pouco (1) o desenvolvimento desta competência nos estudantes
através de suas práticas pedagógicas.
Gráfico 68 - Desenvolvimento de competências nos alunos propostas pela BNCC
(2018)
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Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

As regras apresentadas da BNCC (2018) focam não só no cognitivo,
como também no social, emocional e cultural. Neste sentido, será demandada do
educador uma mudança de modelo mental sobre o seu papel na sala de aula, que
passa a ser um mediador na construção do conhecimento e incentivador dos alunos,
para que tenham autonomia e espaço para planejar seu próprio aprendizado.
Da mesma forma, a totalidade considera que, de alguma maneira, uns
com mais intensidade e outros com menos, suas atividades docentes irão colaborar
para que seus alunos egressos do Ensino Médio saiam preparados para o mercado
de trabalho. Os resultados podem ser constatados no gráfico 69, a seguir: apenas
10% afirmam que entendem que seu ensino ajudará um pouco a preparar os
estudantes para o mercado de trabalho. Os outros 90%, estão divididos entre os que
acreditam muito (66,7%) e os que acreditam extremamente (23,3%) que
proporcionou ensinamentos aos estudantes que irão auxiliá-los a se preparar para o
mercado de trabalho.
Gráfico 69 - Os alunos egressos do Ensino Médio saem preparados para o mercado
de trabalho?

Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.
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Se considerar que o Ensino Médio é uma das etapas escolares mais
desafiadoras para os estudantes, pois este período vem junto com escolhas que
vão desde o currículo até as novas responsabilidades, onde os jovens começam a
decidir o seu futuro profissional, preparar os estudantes desde as etapas anteriores
é um desafio para os educadores, que deve ser considerado. A formação integral
do aluno pode auxiliá-lo a adaptar-se bem em todas as situações e deve iniciar
desde os primeiros anos da criança na escola. Com isso, os estudantes podem
ficar mais confiantes para decidir o caminho profissional a seguir e pode auxiliar,
também, no ingresso no mercado de trabalho.
De acordo com a Brasscom (2017), é preciso desenvolver nos
estudantes as habilidades e competências requeridas pelo mercado de trabalho,
que compreende 4 competências primárias: comprometimento, raciocínio lógico,
comunicação e relacionamento. Então, fez-se o questionamento: “Você concorda
que com a aplicação de novas metodologias seus estudantes egressos do Ensino
Médio estão aptos a desenvolver ou desenvolveram habilidades e competências
requeridas pelo mercado de trabalho?”. Como resultado, 53,3% concorda que
auxiliará muito, 30% extremamente e 16,7% um pouco, conforme apresenta o
gráfico 70:

Gráfico 70 - Desenvolvimento de novas habilidades e competências requeridas pelo
mercado de trabalho

Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

Há necessidade de que as práticas pedagógicas sejam aplicadas de
modo a desenvolver a formação integral dos estudantes e deixar de lado o antigo
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método de apenas transmissão de conteúdo, para que eles busquem ser
protagonistas de seu desenvolvimento. Além do que, o desenvolvimento de
competências socioemocionais fará com que o estudante descubra e desenvolva
habilidades,

tenha um melhor relacionamento

interpessoal, adquira

novos

conhecimentos e vá em busca da realização de seus sonhos e objetivos.
De maneira positiva, os respondentes entendem, com diferença de
intensidade, que os seus alunos podem apresentar um diferencial no mercado de
trabalho e, consequentemente, podem ser melhor remunerados que outros alunos
que não tiveram docentes treinados para utilizar novas metodologias de ensino.
Como ilustra o gráfico 71, 30% consideram extremamente esta possibilidade, 53,3%
pressupõe que muito e 16,7% respondeu que acredita um pouco nesta afirmação.
Gráfico 71 - Diferencial no mercado de trabalho sob docentes que empregam
metodologias ativas

Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado pela pesquisa.

O
desenvolvimento

emprego
de

de

algumas

Metodologias

ativas

no

ensino

habilidades

como:

pensamento

pressupõe
crítico,

o

boa

comunicação, colaboração, resolução de problemas e criatividade, os quais são
alguns requisitos almejados pelo mercado de trabalho. Então, o educador que
proporciona estas experiências aos estudantes, prepara-os melhores para o
mercado de trabalho e para a vida adulta, para que se tornem profissionais mais
qualificados e valorizados. Em concordância com o que Menezes-Filho (2019)
apresenta em seus estudos, de que a qualificação proporciona o desenvolvimento
de habilidades e, consequentemente, pode haver melhor remuneração e
oportunidades.

6.3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
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Vive-se em um mundo em constante evolução. É perceptível que nas
últimas duas décadas o mundo evoluiu mais rápido do que todo o século XX e,
nesse período, nasceram os chamados nativos digitais7, que são pessoas que já
nasceram no mundo tecnológico. Entretanto, o Brasil é um país com proporções
territoriais gigantescas, assim igualmente é a sua desigualdade social, econômica e
dificuldade de acesso à informação. Essa é uma contradição, pois hoje com apenas
um clique consegue-se ter a informação na palma da mão.
Esse projeto foi importante para essas crianças e adolescentes em
vários aspectos, desde os conhecimentos adquiridos de empreendedorismo e
introdução à programação (algoritmo, desenvolvimento de games, lógica de
programação, entre outros) e o esforço que os patrocinadores e apoiadores fizeram
para que tudo isso acontecesse (disponibilizou materiais, lanches e o transporte).
Vale ressaltar, que durante o curso ocorreu a pandemia da Covid-19 e algumas
aulas ocorreram de forma digital, todavia, alunos que não tinham equipamentos
(notebook ou computador), o projeto em parceria com a Franca Viva contribuíram
para assistirem às aulas na sede da ONG, sem deixar de lado o princípio de
equidade e dar oportunidade a quem necessita.
Além de cumprir a matriz curricular sugerida pelo LuizaLabs em
parceria com o Uni-FACEF, o curso contribuiu com aspectos intangíveis para esses
alunos, como trabalho em equipe, responsabilidade e instigou sonhos para uma
futura carreira. O grupo teve a oportunidade de fazer uma visita técnica às
instalações do Magazine Luiza na cidade de Franca/SP e conhecer o laboratório de
tecnologia.
Pela percepção captada pela pesquisa, o programa foi bem-sucedido e
atendeu as expectativas da maioria de seus participantes.
Já com os professores, a instância primordial foi aprender a se
comunicar na linguagem e estilo de seus alunos, o que não significa mudar o que é
importante nem deixar de ensinar conteúdos sugeridos. Mas significa que deve ir de
maneira mais direcionada, que instigue o estudante a ser protagonista de seu
aprendizado e de sua vida. Apenas ler livros e decorar seus escritos já não é

7

Nativos Digitais é um termo usado por Prensky (2001) e outros pesquisadores para descrever a geração que
nasceu em meio às inúmeras tecnologias digitais como aparelhos de telefonia celular, video games e jogos de
computador, computadores conectados à Internet, aparelhos de DVD, e outros recursos.
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suficiente para esta geração digital, que observa e aprende de maneira diferente dos
seus educadores.
Então, o professor, com seu saber e técnicas pedagógicos, associado
ao saber tecnológico do estudante podem (e devem) se interagir no sentido de
produzir tecnologias educacionais, que alie a produção e a construção de
conhecimento de forma participativa e interativa, para que seja mais atrativo para os
alunos em função da participação efetiva e ativa no processo de aprendizagem.

6.3.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ESTUDANTES

A pesquisa foi dividida em 6 partes para melhor observação e didática.
Na primeira dimensão, sobre as características socioeconômicas dos
estudantes, a média de idade foi de 17 anos, da cor branca e a maior parte é
formada por mulheres. Isso mostra que as mulheres deixam seus lares em busca de
conhecimento e independência, porém ainda há reflexo da desigualdade, porque a
população branca é maioria no curso. Apesar disso, a população atingida pelo
projeto é de baixa renda e, esta, se concentra na faixa de até 2 salários mínimos, o
qual pode proporcionar melhores perspectivas de desenvolvimento e melhora da
qualidade de vida.

Mesmo assim, 100% dos lares possuem acesso à rede de

internet de alguma maneira.
Apesar dos estudantes avaliarem positivamente o ensino de suas
escolas, elas ainda não estão preparadas para proporcionar um ensino voltado para
a base tecnológica ou até mesmo proporcionar o desenvolvimento de habilidades
computacionais (raciocínio lógico e resolução de problemas, por exemplo), o que
pode ser um limitador para os estudantes na disputa no mercado de trabalho.
Aprimorar ou desenvolver estas habilidades pode proporcionar ganhos efetivos no
rendimento escolar e ser um diferencial competitivo no mercado de trabalho.
É necessário ter conhecimento e capacitação para ingressar no
mercado de trabalho ou se manter. Ter a oportunidade de participar de um curso
que ajudará na carreira profissional independente da escolha), de forma gratuita,
com a possibilidade de sair empregado ao término, é o sonho de muitas pessoas.
Essa também é uma expectativa dos participantes do Franca Digital, visto que, a
maior parte dos jovens estudantes ainda não ingressaram no mercado de trabalho e
almejam este feito com o projeto. Além da perspectiva voltada para o financeiro, o
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projeto proporcionou desenvolvimento de habilidades, preparo para o mundo além
do muro escolar e abriu caminho para que os estudantes possam se inspirar e
descobrir um mercado que, talvez, estivesse longe de seu alcance ou imaginação,
com a demonstração de que portas podem ser abertas e novos rumos, descobertos.
Obter uma renda não é uma opção para a grande maioria dos
brasileiros, é a única. Muitas famílias dependem da ajuda de todos os membros para
a subsistência. Isso faz com que os jovens abandonem os estudos precocemente
para auxiliar na renda familiar. Então, ter uma oportunidade como o Franca Digital, é
motivo de se sentir privilegiado diante da grande maioria dos estudantes e percebido
pelas famílias que incentivam e se desdobram para conseguir manter o jovem na
escola e no projeto. É a visão de abdicação do presente para vislumbrar ganhos
futuros.
Porém nem só de dinheiro se vive. É preciso cultivar relacionamentos e
amizades. O relacionamento interpessoal e a convivência fazem parte da vida
humana. Na atual fase destes jovens, a escola é o lugar onde passam a maior parte
de seu tempo. Meios de melhorar esta convivência, a possibilidade de novas
amizades e de conhecer pessoas é uma oportunidade que pode render frutos, tanto
pessoal quanto profissional. Talvez, até um relacionamento familiar fragmentado
pode ser melhorado com formas diferentes de resolução dos problemas e de ver por
outra perspectiva. O projeto proporcionou aprendizados que podem auxiliar no
relacionamento tanto dentro quanto fora do ambiente escolar e familiar. A
participação e incentivo da família na formação dos jovens é ponto primordial para a
sua formação.
De maneira geral, o Projeto Franca Digital atingiu as expectativas de
seus jovens participantes. Alguns dos estudantes já tinham vontade de seguir uma
carreira voltada para a tecnologia, porém essa poderia não ser a primeira opção de
tantos outros. Aprender linguagem de programação não será útil somente para os
que pretendem seguir a carreira voltada para a Tecnologia da Informação, mas
também para qualquer tipo de profissão que escolher, pois aprendeu a estruturar
seus pensamentos, ser mais criativo e ter uma visão mais abrangente dos
acontecimentos à sua volta. Os renomados apoiadores e patrocinadores
organizaram o projeto de modo a mitigar os possíveis limitadores para que os jovens
pudessem frequentar o curso, como o fornecimento de lanche e transporte gratuito,
por acreditar que estes pudessem ser impeditivos para a sua participação.
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6.3.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS PROFESSORES
Da mesma forma que o questionário dos estudantes do “Formação
Digital”, o dos participantes do “Especialização docentes” foi dividido em 6 partes
para melhor didática e organização.
Igualmente à população do curso anteriormente apresentado, a maior
parte dos respondentes é formado por pessoas da cor/raça branca e, deste total, a
maior parte também é do sexo feminino. A faixa etária é bem ampla, com uma média
de idade de 43 anos. Sobre o nível de instrução dos docentes, quase a totalidade
(93,4%) possui ao menos o nível superior e, isso demonstra que houve investimento
na formação continuada, pois a maior parte atua como docente há mais de 7 anos e
a maior concentração está entre 11 a 20 anos de magistério. O curso subsidiado
pelo Magazine Luiza tinha o intuito de auxiliar na qualificação dos professores do
ensino médio, o que foi atendido, visto que 70% lecionam neste período. A renda
familiar dos participantes da pesquisa está na média nacional ou acima.
Nota-se que para os participantes a expectativa em cursar e aumentar
a carga horária das aulas e/ou a quantidade de escolas podem não estar
diretamente ligadas, visto que, não parece haver alterações significativas no antes e
após ingresso no curso.
O mesmo ocorreu com a expectativa de aumento de renda. Porém,
mais da metade acredita que o curso é um diferencial em seu currículo perante o
mercado de trabalho e que possui reflexo em sua educação continuada e evolução
profissional.
O que ficou mais forte para esta autora, em relação à pesquisa dos
professores, foi a busca por conhecimento para aprimorar suas práticas
educacionais e comunicação com os estudantes, que vão além do livro didático e
proporciona a melhoria não só na qualidade das aulas ministradas, mas também, no
relacionamento e convívio com os estudantes, através de uma comunicação mais
ativa e fluida que gera maior interesse, engajamento e influencia na busca pelo
protagonismo dos mesmos. Isso refletiu não somente na sala de aula, mas na
escola e entre seus atores. Neste sentido, a busca por ganhos financeiros é apenas
uma consequência e não a finalidade.
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A mensalidade do curso ser subsidiada e o nome de peso dos
apoiadores e patrocinadores foram quesitos impulsionadores para a decisão de
participar do projeto. Às margens disso, a percepção dos participantes quanto ao
curso e expectativas pessoais foram atendidas, com maior ou menor intensidade,
mas de maneira positiva, o mesmo pode-se dizer sobre aprender metodologias
ativas para o ensino.
Desta forma, a busca por empregar os conceitos e os aprendizados se
torna mais leve e descomplicada e, desta maneira, o desenvolvimento dos
estudantes também seguem na mesma direção. E isso pode ser um incentivador
para o emprego de novas metodologias ou recursos tecnológicos, principalmente
neste período de isolamento social, que todo o mundo vivencia e teve que se
reinventar para tentar mitigar os danos e continuar com o ano letivo. Apesar de
haver pouca ou quase nenhuma informação sobre algum estudante dos professores
em questão participar do curso “Formação Digital” (quesito este que o projeto deverá
atuar mais efetivamente na divulgação e comunicação com as escolas), nota-se que,
quem tem estudante no curso, vê o aprendizado da linguagem computacional de
maneira positiva no desempenho escolar desses jovens participantes. Enfim, as
práticas pedagógicas que instiga os estudantes a serem protagonistas de seu
desenvolvimento e aflora habilidades dantes desconhecidas, imprime nesses jovens
um diferencial quando estiverem disputando uma vaga no mercado de trabalho.
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7 CONCLUSÃO
Vivenciamos um tempo de expectativas, crises, concepções e
incertezas quanto ao futuro e, “criar” cidadãos que atendam às necessidades e
anseios da sociedade se torna cada vez mais imprescindível, pois a competitividade
está constante, ampla e requer diversos níveis de capacitação.
O uso de tecnologia tem se tornado cada vez mais presente,
praticamente qualquer serviço ou produto passa direta ou indiretamente por algum
processo tecnológico. Não conseguimos mais pensar em nossas vidas sem o
computador, sem a conexão à Internet, sem os telefones móveis e as infinitas
possibilidades e abundância de informação que estes proporcionam. A pandemia da
Covid-19 e o isolamento social vieram para intensificar ainda mais algumas destas
necessidades.
É preciso explorar as possibilidades que a revolução tecnológica
proporciona, de forma a definir estratégias de desenvolvimento e criação de um
ambiente atrativo para novas e diversificadas empresas se instalem, o que gerará
um círculo virtuoso e pode refletir na melhora da capacitação das pessoas,
ampliação da renda, do emprego e de oportunidades.
Neste sentido, a educação se torna um poderoso instrumento de
transformação, conforme Menezes-Filho apresenta no decorrer de seus trabalhos. É
uma forma de renovação e capacitação dos indivíduos, que pode alterar a realidade
instalada na família e na comunidade.
A transformação digital pode ser um importante aliado e facilitador para
a diversificação da atividade econômica da região, o desenvolvimento da sociedade,
atrativo para investidores e fomentador para o estabelecimento de um ecossistema
inovador, mas, para que isso aconteça, é necessário que se crie iniciativas
educacionais nesta direção, ou até mesmo que a matriz curricular das escolas sejam
adequadas à esta nova demanda do século XXI.
Pode-se acreditar que sem educação, sem acréscimo e melhoria das
qualificações decorrente de uma formação mais complexa das pessoas, o caminho
se torna mais difícil e menos oportunizado neste ambiente competitivo e globalizado
que nos é apresentado atualmente.
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Como resultado desta transformação tecnológica, a cidade de
Franca/SP pode beneficiar-se com a alteração de sua vocação singular de indústria
calçadista e atividade comercial para polo de serviços tecnológicos. Furtado (1968)
admite, através de estudos ricardianos, que o progresso tecnológico pode beneficiar
todas as classes, inclusive a operária. Para tanto, deve-se haver esforços maiores
para iniciar a mudança no pensamento e cultura impregnados por anos de atividade
manufatureira na cidade.
Porém, um desafio para as empresas é encontrar profissionais que
atendam a requisitos mínimos de habilidades e conhecimentos. É preciso aproveitar
as instituições de ensino como pontes promotoras para a qualificação. Iniciativas de
desenvolvimento na cidade dependem da interação e cooperação de vários agentes,
através da união de esforços voltados para um objetivo comum: prospectar a cidade
no ambiente tecnológico e digital.
Com ponderações sobre o que o mercado de trabalho atualmente
requer, percebe-se que a qualificação profissional com conhecimento específico já
não supre as necessidades das empresas, o que se privilegia é o profissional
flexível, criativo, com capacidade de trabalhar em equipe e liderar, que se conecta e
interage com os outros, além de comunicativo e com pensamento crítico. Como
apresentado na pesquisa, as escolas estaduais não estão preparadas no modelo
atual para imprimir tais habilidades nos estudantes, que sairão para o mercado
despreparados.
No caminho, como uma alternativa para proporcionar oportunidades a
jovens estudantes, surge o Franca Digital, que se mostra um projeto inovador e
conta com parcerias que acreditam na mudança pela educação, tecnologia e
inovação. Isso pode beneficiar a cidade e até mudar sua vocação manufatureira
para um polo de serviços tecnológicos. O projeto é um movimento maior do que
somente a união de atores, envolvimento de diversos entes da sociedade, o qual é
um importante passo para a interação do ecossistema e para dar suporte às
empresas que buscam profissionais qualificados e profissionalizados.
O projeto é o pontapé que inicia pela qualificação profissional e busca o
desenvolvimento social e humano e, consequentemente, o econômico. Como o
trabalho está em andamento, com oficinas e ações iniciadas no mês de
agosto/2019, ainda não foi possível identificar, levantar informações, analisar os
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efeitos econômicos que o projeto Franca Digital pode provocar em seus atores, o
qual poderá ser fonte de inspiração para posteriores pesquisas.
Com o objetivo de responder ao questionamento central deste estudo:
“Os projetos sociais com foco educacional conseguem atingir as expectativas e
perspectivas socioeconômicas dos seus participantes? O Projeto Franca Digital
atendeu as expectativas de seus participantes?”, levantou-se impressões dos
participantes deste projeto, porém que podem ser base e inspiração para se replicar
a outros projetos sociais. Através do entendimento das motivações em continuar
aprendendo, o engajamento, anseios, o alcance dos aprendizados na prática e no
mercado de trabalho, pôde-se analisar o potencial do projeto e o atendimento dos
objetivos do mesmo.
Então, pensar em qualquer estratégia de desenvolvimento nacional,
regional

ou

locacional

perpassa

necessariamente

por

buscar

alternativas

inovadoras, abarcada por novas tecnologias de informação, comunicação e
produção, juntamente com os atores, as estruturas e as potencialidades da região,
com a educação como importante aliado.
Em suma, a convergência da era digital e da educação propicia a
qualificação da mão de obra e capacitação do capital humano, para oportunizar a
melhoria da qualidade de vida, melhora da renda per capita, giro da economia, mas
também qualificação e conhecimentos não só voltados para a tecnologia, mas
também para o pensamento inovador e empreendedor. Através do pensamento
tecnológico almeja-se modificar a maneira da sociedade se comportar, agir, pensar,
estudar, trabalhar, relacionar, enfim, criar. A presença de tantos elementos
tecnológicos no cotidiano faz com que o indivíduo esteja em constante mutação, a
fim de acompanhar as tendências, sejam elas definitivas ou passageiras.
Conclui-se, então, através da percepção dos alunos e professores, que
o Projeto Franca Digital atendeu as expectativas de seus participantes e que o
projeto contribuiu para o desenvolvimento educacional e socioeconômico. De
maneira geral, nesta pesquisa, percebe-se a mudança de foco de cada grupo: para
os jovens, a parte financeira e a busca pela inserção no mercado de trabalho são
evidentes na busca pelo projeto. Já para o outro grupo, a busca por conhecimento e
efetividade na prática docente ganhou mais peso do que a procura por
remuneração, que aqui vislumbra-se ser uma recompensa pelo seu esforço.
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Enfim, independente de qual carreira, de qual idade e de que estágio
almeja alcançar, é preciso ter qualificação, aptidão ou habilidade para realizar, o
qual poderá ser adquirido ou aprimorado por meio de cursos. O sucesso profissional
ou a inserção no mercado de trabalho depende de proatividade e busca constante
por qualificação, para isso, é preciso manter-se atualizado, preparado para enfrentar
desafios e propor soluções alinhadas às tendências de mercado. Para os
educadores, este processo vem alinhado com o desafio de ser um companheiro da
jornada do aluno, um facilitador, incentivador e deixar de ser aquela figura isolada e
superior, detentora e replicadora de conhecimento.
Por último, a pesquisa voltou-se mais para uma análise qualitativa da
percepção e expectativas dos participantes deste projeto social. Então, a resposta é
sim, o projeto educacional Franca Digital, conseguiu atender de maneira positiva os
anseios socioeconômicos de seus participantes. Resta saber se também atendem
na prática as expectativas financeiras dos participantes e de qualificação esperada
do mercado de trabalho, porém, isto são questões que devem ser respondidas com
pesquisas futuras.
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APÊNDICE A – TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
CONVITE
Você está sendo convidado(a) para participar, da pesquisa de Mestrado Acadêmico em Dinâmicas
Territoriais e Desenvolvimento Regional, intitulado “PROJETOS SOCIAIS COM FOCO NA
EDUCAÇÃO: estudo de caso do Projeto Franca Digital e seus efeitos nas perspectivas de seus
participantes” desenvolvida pela pesquisadora Janete Carla de Oliveira, mestranda em
Desenvolvimento Regional pelo Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF, na cidade de
Franca/SP, sob a orientação do Prof. Dr. Daniel Facciolo Pires.
Por meio deste questionário pretende-se conhecer suas percepções e expectativas em relação às
atividades oferecidas pelo Projeto Franca Digital, em diversas situações e vivências. Os resultados
também poderão contribuir para a melhoria do projeto.
Vale ressaltar que sua cooperação é voluntária e sigilosa, sendo os dados utilizados exclusivamente
para fins de pesquisa. Assegurando a confidencialidade das respostas, solicitamos que preencha o
questionário de acordo com sua trajetória até o final do ano de 2020 (não considerar o ano de 2021).
A pesquisa estará aberta para receber respostas até dia (dia/mês/Ano).
Sua contribuição é suma importância para o sucesso desta pesquisa, assim agradeço
antecipadamente a sua colaboração e total honestidade nas respostas.
Coloco-me à disposição para fornecer maiores informações pelo telefone (16) 99749-0007 ou email:
janetecod@gmail.com.
Desde já agradecemos a sua valorosa colaboração.
Janete Carla de Oliveira e Daniel Facciolo Pires

APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA ESTUDANTES
Mestranda: Janete Carla de Oliveira
Orientador: Dr. Daniel Facciolo Pires
Este roteiro de perguntas servirá como base para aplicação do questionário da pesquisa de mestrado
intitulada “PROJETOS SOCIAIS COM FOCO NA EDUCAÇÃO: estudo de caso do Projeto Franca
Digital e seus efeitos nas perspectivas de seus participantes”. Os sujeitos entrevistados, na qual será
realizada a aplicação da pesquisa, serão os alunos que finalizam o curso Iniciação à Aprendizagem
Computacional, oferecido pelo Projeto Franca Digital.
1- Caracterização socioeconômica do participante
01) Sexo:
( ) Masculino ( ) Feminino
02) – Qual sua cor/raça:
( ) Branco
( ) Preta
( ) Amarela
( ) Parda
( ) Indígena
( ) Prefiro não responder
03) Qual era sua idade em dez/2020? __________________
04) Qual série está cursando na escola? (final de 2020)
( ) 1º ano EM
( ) 2º ano EM
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( ) 3º ano EM
( ) Parei de estudar
( ) Outros (especificar): _____________________________
05) Qual o nome da escola que estava estudando: ___________________
06) Em que bairro você mora: _________________________
07) Tendo por base que o salário mínimo federal corresponde a R$ 1.045,00 (ano base 2020),
qual a renda mensal familiar* ? (*Familiar = soma de todas as pessoas que contribuem com a renda
familiar, inclusive você)
( ) Até 1 Salário Mínimo (SM)
( ) Mais de 1 a 2 SM
( ) Mais de 2 a 5 SM
( ) Mais de 5 a 10 SM
( ) Mais de 10 a 20 SM
( ) Mais de 20 salários mínimos
Fonte: BRASIL, 2020.
08) Tendo por base que o salário mínimo federal corresponde a R$ 1.045,00 (ano base 2020),
qual a renda mensal individual?
( ) Até 1 Salário Mínimo (SM)
( ) Mais de 1 a 2 SM
( ) Mais de 2 a 5 SM
( ) Mais de 5 a 10 SM
( ) Mais de 10 a 20 SM
( ) Mais de 20 salários mínimos
( ) Sem rendimento
Fonte: BRASIL, 2020.
09) Procedência do aluno – onde cursou o Ensino Fundamental:
( ) Somente em escola pública
( ) Somente em escola particular
( ) Maior parte em escola pública
( ) Maior parte em escola particular
10) Procedência do aluno – onde cursa o Ensino Médio:
( ) Somente em escola pública
( ) Somente em escola particular
( ) Maior parte em escola pública
( ) Maior parte em escola particular
11) Você possui computador na sua residência?
( ) Sim
( ) Não
12) Você possui acesso à internet em sua residência?
( ) Sim
( ) Não
13) Antes de iniciar o curso de “Iniciação à Aprendizagem Computacional”, você já havia
utilizado algum equipamento tecnológico, como os tablets, Smartphones, por exemplo?
( ) Sim
( ) Não
14) O que você geralmente faz com estes equipamentos quando utiliza? (Pode ser mais de
uma resposta):
( ) Navegar na internet
( ) Rede Social (Facebook, Instagram, Twitter, etc)
( ) Pesquisa escolar
( ) Cursos online
( ) Bate papo (WhatsApp, Messenger, SMS, etc)
( ) Jogos Online ou Offline
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(
(
(
(

) Compras online
) Programar
) Outros: ___________________
) Não utilizo

Dimensão 2 – Instituição de Ensino Estadual
15) O que você acha do ensino público da escola que você estuda atualmente?
( ) ótimo ( ) bom ( ) regular ( ) ruim ( ) péssimo ( ) Prefiro não opinar
16) Quanto o desenvolvimento de habilidades computacionais, como raciocínio lógico e
resolução de problemas ajudou seu desempenho escolar?
( ) Extremamente
( ) Muito
( ) Um pouco
( ) Muito pouco
( ) Nem um pouco
17) Na parte de ensino tecnológico, quanto você se sentiu preparado pela escola para
participar do curso de Iniciação à Aprendizagem Computacional (você teve alguma base prévia
do ensino na sua escola)?
( ) Extremamente
( ) Muito
( ) Um pouco
( ) Muito pouco
( ) Nem um pouco
Dimensão 3: perspectiva profissional (emprego)
18) O seu interesse em fazer o curso oferecido está na possibilidade de arrumar um estágio ou
vaga de Jovem Aprendiz?
( ) Extremamente
( ) Muito
( ) Um pouco
( ) Muito pouco
( ) Nem um pouco
19) O seu interesse em fazer o curso oferecido está na possibilidade de arrumar um emprego?
( ) Extremamente
( ) Muito
( ) Um pouco
( ) Muito pouco
( ) Nem um pouco
20) Além de estudar, você exerce alguma atividade remunerada?
( ) sim ( ) não
21) Se exerce, esta atividade ocupa
( ) apenas um período do dia
( ) é em tempo integral
( ) períodos alternados ou sem horário fixo
( ) não estou exercendo atividade remunerada no momento
22) O que você pretende fazer logo após se formar no Ensino Médio? (Assinale apenas uma
alternativa.)
( ) Trabalhar
( ) Continuar estudando
( ) Ambos (A, B)
( ) Não tenho a menor ideia
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23) Qual faculdade deseja cursar?
( ) Tecnologia informação
( ) Humanas
( ) Exatas, exceto tecnologia informação.
( ) Social
( ) Não pretendo fazer faculdade
( ) Ainda não me decidi
24) Qual área negócio você deseja trabalhar após terminar o curso do Projeto Franca Digital?
( ) Tecnologia informação
( ) Humanas
( ) Exatas, exceto tecnologia informação.
( ) Social
( ) Ainda não me decidi
( ) Outras: _________________________
25) Se você já decidiu sobre o seu futuro, o que mais influenciou nesta decisão?
( ) Projeto Franca Digital
( ) É o meu ideal de trabalho
( ) O mercado de trabalho é favorável
( ) É o trabalho do meu pai e/ou da minha mãe
( ) É uma profissão que dá dinheiro
( ) Influência de amigos ou familiares
( ) Ainda não me decidi
( ) Outras: _________________________
26) Você se sente mais preparado para o mercado de trabalho com os ensinamentos do
curso?
( ) Extremamente
( ) Muito
( ) Um pouco
( ) Muito pouco
( ) Nem um pouco
27) Quais são os fatores que contribuíram?
( ) Autoconfiança
( ) Conhecimento técnico
( ) Capacidade de resolução de problemas
( ) Capacidade de entendimento de problemas
( ) Aprender a trabalhar em grupo/equipe
( ) Raciocínio lógico
( ) Melhora na comunicação
( ) Não me sinto preparado
( ) Outros: ______________________________
28) O seu desejo de trabalhar na área de tecnologia quando iniciou o curso era:
( ) Muito alto
( ) Alto
( ) Médio
( ) Baixo
( ) Muito baixo
( ) Não pretendia trabalhar na área
29) Com o final do curso, o seu desejo de trabalhar na área de tecnologia é:
( ) Muito alto
( ) Alto
( ) Médio
( ) Baixo
( ) Muito baixo
( ) Não pretendo trabalhar na área
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30) Qual o nível de aproveitamento na empresa das habilidades que você adquiriu durante o
Curso oferecido pelo Projeto Franca Digital?
( ) Extremamente
( ) Muito
( ) Um pouco
( ) Muito pouco
( ) Nem um pouco
( ) Não estou trabalhando
31) Você acredita que educação adquirida no projeto contribuirá para um futuro melhor?
( ) Sim
( ) Não
32) Como o conteúdo que está aprendendo pode te ajudar a conseguir uma oportunidade no
mercado de trabalho?
( ) No meu comportamento;
( ) Nas minhas habilidades tecnológicas
( ) Enriquecimento do meu currículo
( ) Peso de estar participando do “Projeto Franca Digital”
( ) Outros:_______________________________________

Dimensão 4: perspectiva renda
33) O seu interesse em fazer o curso oferecido está na possibilidade de obter uma renda?
( ) Extremamente
( ) Muito
( ) Um pouco
( ) Muito pouco
( ) Nem um pouco
34) Caso consiga uma oportunidade no mercado de trabalho remunerada, como essa
remuneração pode te ajudar financeiramente?
( ) Financiar os estudos na graduação (faculdade)
( ) Complementar a renda familiar (ajudar em casa)
( ) Ter independência financeira (comprar itens sem depender dos pais, ter dinheiro para sair e etc.)
( ) Aquisição ou troca de equipamentos eletrônicos (celular, notebook, pc gamer, computador,
games e etc)
( ) Outros:_______________________________________
35) Caso consiga uma oportunidade no mercado de trabalho remunerada, como sua família
percebe que isso pode ajudar financeiramente?
( ) Financiar os estudos na graduação (faculdade)
( ) Complementar a renda familiar (ajudar em casa)
( ) Ter independência financeira (comprar itens sem depender dos pais, ter dinheiro para sair e etc.)
( ) Aquisição ou troca de equipamentos eletrônicos para a família (celular, notebook, pc gamer,
computador, games e etc)
( ) Outros:_______________________________________
36) O curso do Franca Digital habilita o profissional para inserção no mercado de trabalho ou
receber promoção?
( ) Sim
( ) não
Dimensão 5: Socioemocional
37) O seu interesse em fazer o curso oferecido está na possibilidade de fazer novos amigos?
( ) Extremamente
( ) Muito
( ) Um pouco
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(
(

) Muito pouco
) Nem um pouco

38) Como o projeto afetou no seu dia a dia, sua qualidade de vida, dentro da escola?
( ) Muito positivamente
( ) Positivamente
( ) Regular
( ) Negativamente
( ) Muito negativamente
( ) Não tenho opinião formada
39) Como o projeto afetou no seu dia a dia, sua qualidade de vida, dentro de casa?
( ) Muito positivamente
( ) Positivamente
( ) Regular
( ) Negativamente
( ) Muito negativamente
( ) Não tenho opinião formada
40) O aprendizado do Projeto Franca Digital te ajudou (vida escolar e pessoal)?
( ) Melhorou ( ) Piorou ( ) Indiferente
41) Como você classifica o incentivo/acompanhamento de seus pais e/ou família para a sua
realização do Curso do Projeto Franca Digital?
( ) Extremamente
( ) Muito
( ) Um pouco
( ) Muito pouco
( ) Nem um pouco
42) Os seus pais / responsáveis acreditam que sua aprendizagem dentro do Projeto Franca
Digital será importante para o início de sua carreira profissional ou inserção no mercado de
trabalho?
( ) Extremamente
( ) Muito
( ) Um pouco
( ) Muito pouco
( ) Nem um pouco
43) O que mais você procura quando decidiu participar de um projeto social, como o Projeto
Franca Digital? Enumerar os 3 mais importantes: (Em caso de outros, por favor, especificar):
( ) Fazer amigos
( ) Aumentar as chances de conseguir emprego
( ) A chance de ter uma renda
( ) Aumentar a renda da família
( ) Busca por conhecimento
( ) Conhecer uma nova área
( ) Iniciar uma profissão/carreira
( ) Ter oportunidade de fazer algo fora de casa / escola
( ) Outros: ____________________
Dimensão 6: perspectiva sobre o curso
44) Com relação aos seus aprendizados durante o curso, você se sente:
( ) Muito satisfeito
( ) Satisfeito
( ) Indiferente
( ) Insatisfeito
( ) Muito insatisfeito
( ) Não sabe
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45) Qual sua opinião sobre aprender linguagem de programação?
( ) ótimo ( ) bom ( ) regular ( ) ruim ( ) péssimo
46) O curso na formação geral atendeu às suas expectativas pessoais?
( ) Extremamente
( ) Muito
( ) Um pouco
( ) Muito pouco
( ) Nem um pouco
47) O Projeto Franca Digital oferecer lanche, influenciou a sua permanência no curso:
( ) Extremamente
( ) Muito
( ) Um pouco
( ) Muito pouco
( ) Nem um pouco
48) O Projeto Franca Digital oferecer transporte gratuito, influenciou a sua permanência no
curso:
( ) Extremamente
( ) Muito
( ) Um pouco
( ) Muito pouco
( ) Nem um pouco
49) A sua escolha em participar do curso, está relacionado com as entidades que participam
do processo (patrocinadores e apoiadores)?
( ) Extremamente
( ) Muito
( ) Um pouco
( ) Muito pouco
( ) Nem um pouco
50) Avaliação geral do curso:
a- Instituição:
( ) ótimo ( ) bom ( ) regular ( ) ruim ( ) péssimo ( ) não sabe/não opinou
b- Infraestrutura oferecida para o curso
( ) ótimo ( ) bom ( ) regular ( ) ruim ( ) péssimo ( ) Não sabe/Não opinou
c- Matriz curricular do curso (disciplinas oferecidas)
( ) ótimo ( ) bom ( ) regular ( ) ruim ( ) péssimo ( ) Não sabe/Não opinou
d- Conteúdo das aulas (teoria)
( ) ótimo ( ) bom ( ) regular ( ) ruim ( ) péssimo ( ) Não sabe/Não opinou
e- Atividades práticas
( ) ótimo ( ) bom ( ) regular ( ) ruim ( ) péssimo ( ) Não sabe/Não opinou
f- Qualificação dos professores (Conhecimentos teóricos e práticos sobre o assunto)
( ) ótimo ( ) bom ( ) regular ( ) ruim ( ) péssimo ( ) Não sabe/Não opinou

APÊNDICE C - ROTEIRO DE ENTREVISTA PROFESSORES E CORPO
ADMINISTRATIVO
Mestranda: Janete Carla de Oliveira
Orientador: Dr. Daniel Facciolo Pires
Este roteiro de perguntas servirá como base para aplicação do questionário da pesquisa de mestrado
intitulada “PROJETOS SOCIAIS COM FOCO NA EDUCAÇÃO: estudo de caso do Projeto Franca
Digital e seus efeitos nas perspectivas de seus participantes”. Os sujeitos da pesquisa, são os

257

professores e corpo administrativo que finalizaram o curso de Especialização Docentes Metodologias Ativas para o Ensino, apoiado pelo Projeto Franca Digital, em parceria com Uni-FACEF.
Dimensão 1: Caracterização socioeconômica dos participantes
01) Sexo:
( ) Masculino ( ) Feminino
02) Naturalidade: ______________________
03) Qual sua cor/raça:
( ) Branco
( ) Preta
( ) Amarela
( ) Parda
( ) Indígena
( ) Prefiro não responder
04) Qual era sua idade em dez/20? ______________________
05) Grau de instrução:
( ) Ensino médio completo
( ) Ensino superior incompleto
( ) Ensino superior completo
( ) Ensino médio incompleto
( ) Pós-graduação/Mestrado/Doutorado incompleto
( ) Pós-graduação/Mestrado/Doutorado completo
06) Tendo por base que o salário mínimo federal corresponde a R$ 1.045,00, qual a renda
familiar* mensal? (*Familiar = soma de todas as pessoas que contribuem com a renda familiar,
inclusive você)
( ) Até 1 Salário Mínimo (SM)
( ) Mais de 1 a 2 SM
( ) Mais de 2 a 5 SM
( ) Mais de 5 a 10 SM
( ) Mais de 10 a 20 SM
( ) Mais de 20 salários mínimos
Fonte: BRASIL, 2020.
07) Você possui computador em sua residência?
( ) Sim
( ) Não
08) Você possui acesso à internet em sua residência?
( ) Sim
( ) Não
09) Quanto tempo atua como professor(a)
( ) 01 a 03 anos
( ) 16 a 20 anos
( ) 04 a 06 anos
( ) 21 a 30 anos
( ) 07 a 10 anos
( ) Acima de 30 anos
( ) 11 a 15 anos
( ) Ocupo cargo de direção/administrativo
10) Qual etapa educacional você leciona atualmente (até final de 2020)? (pode haver mais de
uma resposta):
( ) Ensino básico
( ) Ensino fundamental I
( ) Ensino fundamental II
( ) Ensino médio
( ) Ensino técnico
( ) Ensino Superior
( ) Graduação
( ) Mestrado/Doutorado
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( ) Não estou lecionando
( ) Ocupo cargo de direção/administrativo
Dimensão 2: perspectiva profissional (emprego)
11) O seu interesse em fazer o curso oferecido de Metodologias Ativas* está na possibilidade
de aumentar o número de aulas?
( ) Extremamente
( ) Muito
( ) Um pouco
( ) Muito pouco
( ) Nem um pouco
( ) Ocupo cargo de direção / administrativo
*Metodologias ativas de aprendizagem - são metodologias nas quais o aluno é o protagonista
central, ao passo que os professores são mediadores ou facilitadores do processo. Neste sentido,
o professor e o livro didático não são mais os meios exclusivos do saber em sala de aula.
Referência: Pereira, R. (2012) Método Ativo: Técnicas de Problematização da Realidade aplicada
à Educação Básica e ao Ensino Superior. Anais do VI Colóquio Internacional “Educação e
Contemporaneidade”, São Cristóvão, 1-15
12) O seu interesse em fazer o curso oferecido está na possibilidade de aumentar a carga
horária semanal de aulas?
( ) Extremamente
( ) Muito
( ) Um pouco
( ) Muito pouco
( ) Nem um pouco
( ) Ocupo cargo de direção / administrativo
13) Em quantas escolas você lecionava antes de iniciar o curso de Metodologias Ativas:
( ) 01
( ) 04
( ) 02
( ) acima de 04
( ) 03
( ) Ocupo cargo de direção / administrativo
14) Em quantas escolas você leciona após iniciar o curso de Metodologias Ativas:
( ) 01
( ) 04
( ) 02
( ) acima de 04
( ) 03
( ) Ocupo cargo de direção / administrativo
15) Antes de iniciar o curso de Metodologias Ativas para o ensino qual era sua carga horária
semanal?
R: _______________________
16) Após iniciar o curso de Metodologias Ativas para o ensino, você aumentou a carga
horária?
( ) sim ( ) não
Se sim (aumentou a carga horária), para quantas horas semanais? ____________________
17) O curso do Projeto Franca Digital possibilitou este aumento?
( ) sim ( ) Ocupo cargo de direção / administrativo
( ) não ( ) Não houve aumento
Dimensão 3: perspectiva de renda
18) O seu interesse em fazer o curso oferecido está na possibilidade de aumentar o salário?
( ) Extremamente
( ) Muito
( ) Um pouco
( ) Muito pouco
( ) Nem um pouco
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19) Tendo por base que o salário mínimo federal, de acordo com Brasil (2020) (ano base 2020),
corresponde a R$ 1.045,00, qual era sua renda antes de iniciar o curso do Projeto Franca
Digital (renda individual)?
( ) Até 1 Salário Mínimo (SM)
( ) De 1 a 2 SM
( ) De 2 a 5 SM
( ) De 5 a 10 SM
( ) De 10 a 20 SM
( ) Mais de 20 salários mínimos
20) Tendo por base que o salário mínimo federal, de acordo com Brasil (2020) (ano base 2020),
corresponde a R$ 1.045,00, qual é sua renda após iniciar o curso do Projeto Franca Digital
(renda individual)?
( ) Até 1 Salário Mínimo (SM)
( ) De 1 a 2 SM
( ) De 2 a 5 SM
( ) De 5 a 10 SM
( ) De 10 a 20 SM
( ) Mais de 20 salários mínimos
21) Você concorda que pode ter um diferencial no mercado de trabalho e, consequentemente,
ser melhor remunerado que outro professor que não participou do Projeto Franca Digital?
( ) Extremamente
( ) Muito
( ) Um pouco
( ) Muito pouco
( ) Nem um pouco
22) Participar do Curso de Especialização em Metodologias Ativas, oferecido pelo Projeto
Franca Digital, ajudou você a conseguir uma remuneração melhor?
( ) Extremamente
( ) Muito
( ) Um pouco
( ) Muito pouco
( ) Nem um pouco
23) Participar do Curso de Especialização e Metodologias Ativas, oferecido pelo Projeto Franca
Digital lhe ajudou na sua evolução funcional ou em pontos para sua evolução?
( ) Extremamente
( ) Muito
( ) Um pouco
( ) Muito pouco
( ) Nem um pouco
Dimensão 4: Perspectiva Socioemocional
24) O seu interesse em fazer o curso oferecido está na possibilidade de melhorar a qualidade
das suas aulas?
( ) Extremamente
( ) Muito
( ) Um pouco
( ) Muito pouco
( ) Nem um pouco
( ) Ocupo cargo administrativo
25) Sua relação com seus alunos melhorou após empregar as novas metodologias em sala de
aula?
( ) Extremamente
( ) Muito
( ) Um pouco
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( ) Muito pouco
( ) Nem um pouco
( ) Não utilizo novas metodologias
26) O interesse dos estudantes pela disciplina melhorou após você empregar as novas
metodologias em sala de aula?
( ) Extremamente
( ) Muito
( ) Um pouco
( ) Muito pouco
( ) Nem um pouco
( ) Não utilizo novas metodologias
( ) Ocupo cargo de direção / administrativo
27) O que mais você procurou quando decidiu participar de um projeto social, como o Projeto
Franca Digital? Selecionar as 3 principais motivações:
( ) Fazer amigos
( ) Aumentar as chances de conseguir mais aulas
( ) A chance de ter uma renda melhor
( ) Aumentar a renda da família
( ) Busca por conhecimento
( ) Conhecer uma nova área
( ) Chances de aumentar a carga horária das aulas
( ) Ser melhor avaliada pelos alunos
( ) Conseguir pontuação/premiação maior
( ) A possibilidade de proporcionar um ensino melhor aos estudantes
( ) Outros: ___________________
28) O curso do Franca Digital (Metodologias Ativas) habilita o profissional para inserção no
mercado de trabalho ou receber promoção?
( ) sim ( ) não
Dimensão 5: perspectiva sobre o curso
29) Com relação aos seus aprendizados durante o curso, você se sente:
( ) Muito satisfeito
( ) Satisfeito
( ) Indiferente
( ) Insatisfeito
( ) Muito insatisfeito
30) Qual sua opinião sobre aprender Metodologias Ativas?
( ) ótimo ( ) bom ( ) regular ( ) ruim ( ) péssimo
31) O curso na formação geral atendeu às suas expectativas pessoais?
( ) Extremamente
( ) Muito
( ) Um pouco
( ) Muito pouco
( ) Nem um pouco
32) A sua escolha em participar do curso, está relacionada com as entidades que participam
do processo (patrocinadores e apoiadores)?
( ) Extremamente
( ) Muito
( ) Um pouco
( ) Muito pouco
( ) Nem um pouco
33) Ter subsídio na mensalidade, influenciou em sua decisão de participar do curso de
especialização?
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(
(
(
(
(

) Extremamente
) Muito
) Um pouco
) Muito pouco
) Nem um pouco

34) Avaliação geral do curso:
a- Instituição:
( ) ótimo ( ) bom ( ) regular ( ) ruim ( ) péssimo ( ) não sabe/não opinou
b- Infraestrutura oferecida para o curso
( ) ótimo ( ) bom ( ) regular ( ) ruim ( ) péssimo ( ) não sabe/não opinou
c- Matriz curricular do curso (disciplinas oferecidas)
( ) ótimo ( ) bom ( ) regular ( ) ruim ( ) péssimo ( ) não sabe/não opinou
d- Conteúdo das aulas (teoria)
( ) ótimo ( ) bom ( ) regular ( ) ruim ( ) péssimo ( ) não sabe/não opinou
e- Atividades práticas
( ) ótimo ( ) bom ( ) regular ( ) ruim ( ) péssimo ( ) não sabe/não opinou
f- Qualificação dos professores (Conhecimentos teóricos e práticos sobre o assunto)
( ) ótimo ( ) bom ( ) regular ( ) ruim ( ) péssimo ( ) não sabe/não opinou
Dimensão 6 - Perspectiva sobre o emprego dos conceitos e sua efetividade na trajetória dos
estudantes
35) Algum aluno que você leciona, participa ou participou do curso de “Iniciação à
Aprendizagem Computacional”, oferecido pelo Projeto Franca Digital?
( ) Sim ( ) Não ( ) Não tenho conhecimento
36) Caso sim, você percebeu alguma mudança no desempenho e rendimento desse
estudante?
( ) Extremamente
( ) Muito
( ) Um pouco
( ) Muito pouco
( ) Nem um pouco
( ) Nenhum aluno participou /Não tenho conhecimento
37) Você utiliza algum recurso tecnológico audiovisual na sua prática pedagógica?
( ) Sim ( ) Não ( ) Ocupo cargo administrativo
38) Você utiliza alguma metodologia ativa em suas aulas ou em suas atividades
administrativas?
( ) Sim ( ) Não
39) Você se sente mais motivado (a) e preparado (a) para as aulas após aprender e/ou utilizar
essas metodologias?
( ) Extremamente
( ) Muito
( ) Um pouco
( ) Muito pouco
( ) Nem um pouco
( ) Não utilizo
40) Você concorda que o Curso de Metodologias Ativas para o ensino contribuiu para suas
aulas durante o período de isolamento social provocado pela COVID19?
( ) Extremamente
( ) Muito
( ) Um pouco
( ) Muito pouco
( ) Nem um pouco
( ) Não utilizo
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41) Você observou alguma alteração na motivação dos estudantes quanto à utilização
destas novas metodologias em sala de aula antes do período de isolamento?
( ) Extremamente
( ) Muito
( ) Um pouco
( ) Muito pouco
( ) Nem um pouco
( ) Não utilizo
42) Você observou alguma alteração na motivação dos estudantes quanto à utilização destas
novas metodologias em sala de aula após o início do isolamento social (COVID19)?
( ) Extremamente
( ) Muito
( ) Um pouco
( ) Muito pouco
( ) Nem um pouco
( ) Não utilizo
43) Você concorda que as metodologias e conteúdo que você utiliza e sala de aula, ajudam
os estudantes a desenvolver as competências gerais nº5 propostas pela BNCC (2018):
( ) Extremamente
( ) Muito
( ) Um pouco
( ) Muito pouco
( ) Nem um pouco
COMPETÊNCIAS GERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 5. Compreender, utilizar e criar tecnologias
digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas
práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações,
produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e
coletiva.
Fonte:
BNCC,
2018,
disponível
em:
<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf>
44) Você concorda que suas atividades docentes irão colaborar para que seus alunos
egressos do Ensino Médio saiam preparados para o mercado de trabalho?
( ) Extremamente
( ) Muito
( ) Um pouco
( ) Muito pouco
( ) Nem um pouco
45) Você concorda que com aplicação de novas metodologias seus estudantes egressos do
Ensino Médio estão aptos a desenvolver ou desenvolveram habilidades e competências
requeridas pelo mercado de trabalho?
( ) Extremamente
( ) Muito
( ) Um pouco
( ) Muito pouco
( ) Nem um pouco
( ) Não utilizo

Fonte: Brasscom, 2017, p. 9.
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46) Você concorda que os seus alunos podem ter um diferencial no mercado de trabalho e,
consequentemente, podem ser melhor remunerados que outros alunos que não tiveram
docentes treinados para utilizarem novas metodologias de ensino?
( ) Extremamente
( ) Muito
( ) Um pouco
( ) Muito pouco
( ) Nem um pouco
47) Você tem alguma consideração ou contribuição a fazer sobre o Projeto Franca Digital e
o Curso de Metodologias Ativas para o Ensino?

ANEXO
Carta entregue ao estudante selecionado para participar do processo seletivo:
Franca Digital

Franca, __ de __________ de _____.
Prezado (a) estudante _____________________________,
Parabéns! Você foi indicado para concorrer ao processo que irá selecionar os alunos que
participarão do Curso de Iniciação à Aprendizagem de Computação, que será realizado no UniFACEF.
A próxima etapa será uma prova a ser realizada no dia 25/06/2019, no prédio do Uni-FACEF Unidade II, Av. Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2400. A prova iniciará, pontualmente, às 14h30 (após
esse horário não será permitida a entrada de alunos). Você deve chegar ao local indicado às 14h,
munido de documento original com foto.
Em caso de dúvida, procure a diretoria de sua escola ou envie-nos um e-mail.
Atenciosamente,
Projeto Franca Digital
projetofrancadigital@gmail.com

