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RESUMO 

 

Elaborada no cenário do Instituto Metrópole Digital (IMD) – unidade suplementar da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte que atua na formação de pessoal com 
cursos de nível técnico e superior, sendo a formação de nível técnico, associada a um 
processo de inclusão digital, com o propósito de atrair jovens para a área de TI, com 
ênfases em Desenvolvimento de Software e Hardware –, esta Tese objetiva Investigar 
a mudança cognitiva de jovem aprendiz da Educação Tecnológica e seu ingresso no 
mercado de trabalho, a partir da formação e da inclusão social proposta pelo Instituto 
Metrópole Digital, compreender a produção de subjetividade juvenil a partir da 
Educação Tecnológica do Instituto Metrópole Digital para a atuação no mercado de 
trabalho; conhecer políticas públicas brasileiras de qualificação profissional para a 
juventude e identificar o papel da Tutoria no processo de aprendizagem no curso de 
formação do jovem aprendiz da Educação Tecnológica proposta pelo Instituto 
Metrópole Digital. O recorte do objeto de investigação foi o processo de mudança 
cognitiva e constituição da subjetividade do jovem aprendiz em Tecnologia da 
Informação (TI) no IMD. Busca suporte na teoria freireana como proposta que 
problematiza as políticas e o processo de formação e qualificação profissional, na 
perspectiva de uma consciência cidadã e libertadora. De cunho qualitativo e 
etnográfico, descritivo-explicativo, conta com a participação de jovens, alunos do 
ensino médio oriundos de escolas públicas e privadas, com idades entre 15 e 18 anos. 
Constata aspectos fortes: que houve mudança cognitiva do jovem aprendiz da 
Educação Tecnológica na ultrapassagem do ensino médio para o estudante do 
Instituto Metrópole Digital; que acontece a inserção social para àqueles que 
permanecem no curso, tanto no bairro onde reside quanto na escola onde cursou o 
ensino médio, o jovem é reconhecido e torna-se referência para outros jovens, 
favorecendo-o uma projeção de vida; que, quando a atuação da Tutoria é motivadora 
para a aprendizagem, exerce uma influência positiva para o jovem na continuidade 
dos estudos, possibilita afiliação institucional e intelectual e a continuidade nos 
investimentos para a vida acadêmica visando uma melhor inserção no mercado de 
trabalho, o que remete à modificação do projeto de vida – investir numa formação 
acadêmica, em troca de um emprego técnico no mercado de trabalho. Aponta 
aspectos fracos: ausência do professor no Curso, em seu papel mais importante, que 
envolve consciência da sua condição em ação, na posição explícita que o exercício 
profissional constitui na medida em que essa constituição requer reciprocidade de 
seus alunos e do contexto em que atua; uma frágil formação da Tutoria, ausência de 
diálogos em sala de aula que favoreça a formação sujeito da aprendizagem, 
principalmente na ação orientadora, mediadora do jovem; verifica-se a ausência de 
proposta metodológica visando o desenvolvimento de Projetos reais do mercado de 
trabalho com resolução de problemas e aprendizagem colaborativa. Considera que 
sem converter informação em conhecimento não é possível discernir com suficiente 
clareza que não há relação causal direta entre Educação Profissional e Tecnológica e 
o nível de empregabilidade do jovem trabalhador certificado. Sugere para a evasão: 
um maior conhecimento da realidade do aluno do Instituto Metrópole Digital; melhor 
conhecimento sobre juventude e as expectativas de projeto de vida; que a Tutoria 
passe a ser Professor-tutor; investir nas condições de empregabilidade efetiva do 
jovem no mercado de trabalho. 
 
Palavras-chave: Juventude e subjetividade. Ensino Médio. Formação Profissional. 
Tecnologia de Informação.  



 

 

SUMMARY 

This thesis was elaborated in the scenario of Digital Metropolis Institute (IMD) – a 

supplementary unit at the Federal University of Rio Grande do Norte in the training of 

personnel with technical and higher level courses whose technical level training is 

associated with a process of digital inclusion, with the purpose of attracting young 

people to this area, with emphasis on Software and Hardware Development. It aims to 

investigate the cognitive change of young apprentice on technological education and 

his/her entrance into the labor market, through the formation and the social inclusion 

proposed by the Instituto Metrópole Digital; understanding the juvenile subjectivity 

production through the Instituto Metrópole Digital’s education by performance in the 

labor market; recognizing the Brazilian professional qualification public policies for 

youth and identifying the role of Tutoring in the learning process during the course of 

formation of the young apprentice of the technological education proposed by the 

Instituto Metrópole Digital.The clipping of the object of investigation was the process 

of cognitive change and constitution of subjectivity of the young apprentice in 

information technology (IT) in the IMD. It was searched support in theory Freireana as 

proposal that problematizes the policies and the process of formation and professional 

qualification, in the perspective of a citizen and liberating consciousness. By qualitative 

and ethnographic nature, descriptive-explanatory, it counts with the participation of 

young people, high school students from public and private schools, aged between 15 

and 18 years. There are strong aspects: a cognitive change on the young apprentice 

of technological education onto overdrive high school as the student of the Instituto 

Metrópole Digital; it happened the social integration for those who remain in the course, 

both in the neighborhood where they reside and at school where he attended high 

school, the young man is recognized and becomes reference to other young, favoring 

him a life projection which when the activities of mentoring is learning motivator, it 

exerts a positive influence to the young on the continuity of studies, it provides 

intellectual and institutional affiliation and continuity in the investments to the academic 

life for a better insertion in the labor market, which refers to the modification of the life 

project-invest in academic training, in exchange for a technical job in the labor market. 

There are weak aspects: the absence of professor in the course, in his most important 

role, which involves awareness of his/her condition in action, in explicit position that 

the professional practice constitutes as this constitution requires reciprocity of its 

students and the context in which it operates; fragile formation of mentoring, absence 

of dialogues in the classroom that favors the formation of subject learning, mainly in 

guiding action, mediator of the young; There is a lack of methodological proposal to 

develop real projects on the labor market with problem solving and collaborative 

learning. It considers that without converting information into knowledge cannot discern 

clearly enough that there is no direct causal relationship between Professional and 

technological Education and the level of employability of the young worker certificate. 

It suggests to the evasion: a greater knowledge of the reality of the student of the 

Institute Metropolis Digital; better knowledge of youth and their expectations of life 

project; the Tutoring will be Teacher-tutor; investing in employability conditions 

effective the young into the labor market.  

Keywords:Youth and Subjectivity; High School; Professional Formation; Information Technology. 

 



 

 

RESUMEN 

Elaborada en el escenario del Instituto Metrópole Digital (IMD) – unidad suplementaria 
de la Universidad Federal de Rio Grande do Norte que actúa en la formación personal 
con cursos de ninel técnico y superior, siendo la formación de nível técnico, asociada 
a un proceso de inclusión digital, con el propósito de atraer jóvenes para el área de 
TI, con énfasis en  Desarrollo de Software y Hardware, -, esta tesis objetiva investigar 
el cambio cognitivo del joven aprendiz de la Educación Tecnológica y su ingreso en el 
mercado de trabajo, a partir de la formación y de la inclusión social propuesta por el 
Instituto Metrópole Digital, comprender la producción de subjetividad juvenil a partir de 
la Educación Tecnológica del Instituto Metrópole Digital para la actuación en el 
mercado de trabajo; conocer políticas públicas brasileñas de calificación profesional 
para la juventud e identificar el papel de Tutoría en el proceso de aprendizaje en el 
curso de formación del joven aprendiz de la Educación Tecnológica propuesta por el 
Instituto Metrópole Digital. El recorte del objeto de investigación fue el proceso de 
cambio cognitivo y constitución de la subjetividad del joven aprendiz en Tecnologia da 
Informação (TI) en el IMD. Busca soporte en la teoria freireana como propuesta que 
problematiza las políticas y el proceso de formación y calificación profesional, en la 
perspectiva de una conciencia ciudadana y liberadora. De cuño calificativo y 
etnográfico, descriptivo-explicativo, cuenta con la participación de jóvenes, alumnos 
de enseñanza secundaria oriundos de escuelas públicas y privadas, con edades entre 
15 y 18 años. Constata aspectos fuertes: que hubo cambio cognitivo del joven 
aprendiz de la Educación Tecnológica en el pasaje de la enseñanza secundaria para 
el estudiante del Instituto Metrópole Digital; que ocurre la inserción social para 
aquellos que permanecen en el curso, tanto en el barrio donde vive como en la 
escuena donde cursó la enseñanza secundaria, el joven es reconocido y se vuelve 
referencia para otros jóvenes, favoreciendo una proyección de vida: que, cuando la 
actuación de la Tutoría es motivadora para el aprendizaje, ejerce una influencia 
positiva para el joven en la continuidad de los estudios, posibilita afiliación institucional 
e intelectual y la continuidad en las inversiones  para la vida académica,  teniendo en 
vista una mejor inserción en el mercado de trabajo, lo que remite a la modificación del 
proyecto de vida – invertir en una formación académica, a cambio de un empleo 
técnico en el mercado de trabajo. Apunta aspectos frágiles: ausencia del profesor en 
el curso, en su papel más importante, que envuelve la conciencia de su condición en 
acción , en la posición explícita que el ejercicio profesional constiyuye en la medida 
que esa constitución requiere reciprocidad de sus alumnos y del contexto en el que 
actúa; una frágil formación de Tutoría, ausencia de diálogos en la clase que favorezca 
la formación sujeto del aprendizaje, principalmente en la acción orientadora, 
mediadora del joven; se verifica la ausencia de propuesta metodológica  teniendo en 
vista el desarrollo de proyectos reales del mercado de trabajo con resolución de 
problemas y aprendizaje colaborativa. Considera que sin convertir información en 
conocimiento no es posible discernir con suficiente claridad que no hay relación casual 
directa entre Educación Profesional y Tecnológica y el nível de empleabilidad del joven 
trabajador certificado. Sugiere para la evasión: un mayor conocimiento de la realidad 
del alumno del Instituto Metrópole; mejor conocimiento sobre juventud y las 
espectativas del proyecto de vida; que la Tutoría pase a ser profesor-tutor, invertir en 
las condiciones de empleabilidad efectiva del joven en el mercado de trabajo. 

Palabras clave: juventud y subjetividad; enseñanza secundaria; formación 
profesional; tecnologia de información.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A tese apresentada foi elaborada no cenário do Instituto Metrópole Digital 

(IMD), uma Unidade Suplementar da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), cuja proposta é contribuir para a consolidação de infraestrutura de ensino, 

pesquisa e extensão na área de Tecnologia da Informação (TI) na UFRN e no estado, 

constituindo referência na área dentro da região e do país. O IMD atua na formação 

de pessoal com cursos de nível técnico e superior, sendo a formação de nível técnico 

associada a um processo de inclusão digital que tem o intuito de atrair jovens para a 

área de TI, com ênfases em Desenvolvimento de Software e Hardware. 

Encontrei o IMD em meus acessos às redes cotidianas da UFRN. Não posso 

dizer que se tratou de um encontro casual, já que, por afinidade, sempre estive 

construindo uma trajetória de conhecimentos, competências e habilidades na área de 

TI e de Educação. Sistemas de Informação, Tecnologias Educacionais, Metodologia 

do Ensino a Distância, Tutoria, Juventude. Foram dimensões vivenciadas em meus 

interesses e projetos de vida, agregadas no continuum de descobertas íntimas e 

sociais que não imaginava, a priori, que estariam bem articuladas nas reflexões em 

torno do Instituto Metrópole Digital. A tessitura da tese ocorreu de tal maneira que 

minha necessidade de atravessar experiências e desafios, em princípio tão diversos, 

constituiu fio narrativo coerente e fundamental para a presente investigação, pautada 

em uma perspectiva de fazer ciência com dialogia em todos os sentidos possíveis. A 

escrita dos diálogos dessa constatação não poderia deixar de ser mencionada nessa 

introdução. 

Uma das experiências balizadoras desse processo ocorreu no meu trabalho de 

mestrado, no Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGEd / UFRN, realizado 

no período compreendido entre 2006 a 2008, sob orientação da professora Maria das 

Graças Pinto Coelho, que, na ocasião, coordenava a pós-graduação dos Estudos da 

Mídia do CCHLA/UFRN. Na pesquisa “A Internet como tecnointeração na 

aprendizagem: valorização da cultura e identidade juvenil”, discuti a possibilidade de 

enriquecimento das metodologias de sala de aula e da relação professor-aluno na 

Educação Básica diante da utilização de recursos virtuais de informação e interação, 

portais de notícias, bancos de dados, redes sociais, entre outros, especialmente 

considerando a adesão espontânea do segmento juvenil ao uso de ferramentas da 

área. A pesquisa foi desenvolvida em uma escola privada da cidade de Natal, espaço 
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institucional onde atuo enquanto Coordenadora de Informática Educacional. 

A partir dessa experiência, no final de 2009, submeti-me ao processo de 

seleção de doutorado, na mesma linha de pesquisa do mestrado, e com a mesma 

orientadora, dando continuidade aos estudos acadêmicos. Contudo, o projeto 

inicialmente submetido, precisou passar por adequações no campo de pesquisa e no 

objeto de estudo.  Foi a partir dessa busca que, no final de 2010, em um dos 

seminários de educação, enquanto estava apresentando minha pesquisa de 

mestrado, conheci o projeto de formação em TI para jovens da Educação Básica no 

Estado do RN. O projeto foi apresentado como possibilidade de inserção e inclusão 

social de jovens do ensino médio para o mercado de trabalho na área de TI. A partir 

de então, voltei meu olhar para esse campo de pesquisa, elegendo-o como cenário 

de minha tese. 

Inicialmente, pude constatar que o Instituto Metrópole Digital, administrado pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é um projeto do Ministério da Ciência 

e Tecnologia em parceria com o Governo do Estado do Rio Grande do 

Norte, formalizada em 24 de abril de 2008, cujo objetivo é transformar a cidade de 

Natal em um polo de formação, estudos e atividades em Tecnologias da Informação 

e Comunicação (TIC), disponibilizando mão-de-obra para o mercado nacional e 

internacional. A proposta de funcionamento foi estruturada para a viabilização de dois 

espaços: o Centro Integrado de Vocação Tecnológica (CIVT), órgão gerente das 

ações de formação de jovens em programa de computadores (software) e língua 

estrangeira, voltados à informática em nível tecnológico; bem como o Núcleo de 

Pesquisa e Inovação em Tecnologia da Informação (NPITI), onde funcionam 

laboratórios equipados com computadores e máquinas de última geração para 

treinamento dos alunos, como também para consultoria e atendimento à demanda de 

incubadoras de empresas do ramo.  

Desde o primeiro contato, percebi o espírito inovador da proposta do IMD e a 

dificuldade em situar referências similares para compor o estado da arte. Em termos 

de políticas de fomento à ciência, à tecnologia e à inovação no Estado do Rio Grande 

do Norte, é importante citar que, durante muito tempo, as ações do Estado, no que diz 

respeito ao desenvolvimento industrial e tecnológico, não tiveram bastante 

representatividade no cenário nacional.  Até a década de 1970, a economia norte-rio-

grandense foi assentada no tripé pecuário, açucareiro e cotonicultura, sendo esse 

último setor responsável pela tentativa de implantação de parques de indústrias têxteis 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Ci%C3%AAncia_e_Tecnologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Ci%C3%AAncia_e_Tecnologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Natal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologias_da_informa%C3%A7%C3%A3o_e_comunica%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologias_da_informa%C3%A7%C3%A3o_e_comunica%C3%A7%C3%A3o
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no Estado (Guararapes, Coteminas), que não obtiveram suficiente consistência 

administrativa para a sua continuidade. Após esse período, a temática da ciência e da 

tecnologia esteve presente na agenda do Estado apenas no final dos anos 1990, com 

a criação do Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia, a regularização do fundo de 

desenvolvimento científico e tecnológico e a criação da Fundação de Amparo a 

Pesquisa do Rio Grande do Norte. A partir de então, o RN passou a integrar as 

principais iniciativas de inovação brasileira por meio da Confederação Nacional das 

Indústrias (CNI), participando da Mobilização Empresarial pela Inovação (criação do 

Núcleo de Apoio à Gestão da Inovação) e parceria da Fapern, articulando a rede norte-

rio-grandense de inovação. No campo universitário, em resposta à lei de inovação, a 

UFRN criou o seu Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), em 2007, bem como seu 

programa de incubação de empreendimentos e estímulo à criação de empresas 

júniores nos cursos de graduação. 

No contexto social mais amplo, a despeito da institucionalização da inovação 

do Estado, observa-se que, nas sociedades pós-industriais, na era da informação e 

da revolução da alta tecnologia, o deslocamento tecnológico tem gerado profundos 

impactos em todas as áreas da produção, acarretando mudanças relevantes no 

mundo do trabalho. A concepção tradicional de trabalho, na qual o emprego constituía 

eixo em torno do qual se fixam identidades e projetos de vida, vem sofrendo 

modificações, de modo que cada vez mais adquire importância o conhecimento 

científico e a incorporação de saberes em detrimento do emprego de massa, sem 

qualificação profissional. Os lugares sociais atribuídos à juventude, enquanto etapa 

de formação e preparação para os papéis adultos entram, igualmente, em processo 

de reorganização. Novas políticas públicas para o trabalho são definidas, inclusive no 

campo da Educação Profissional e Tecnológica, indicando a necessidade de oferta 

flexível de cursos e programas destinados à profissionalização de jovens e adultos 

trabalhadores, capazes de possibilitar aproveitamento de estudos e de seus 

conhecimentos, saberes e competências profissionais. Eis o desafio, para o próprio 

IMD,  

 

A política de Ciência, Tecnologia e Inovação local objetiva resolver um 
problema que também se reflete em âmbito nacional: a distância entre 
a universidade e as necessidades da sociedade como um todo, 
destacando a economia e a necessidade de pesquisas aplicadas a 
inovação nos diversos setores da indústria. Como reflexo, a criação do 
Instituto Metrópole Digital, projeto iniciado em 2009 que visa à 
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formação de mão-de-obra em Tecnologia da Informação e 
Comunicação (TIC), além de um polo tecnológico do setor no Estado 
(CARVALHO, PANTALEON, RODRIGUES, ORRICO, NOBRE, 2012). 

 

Observamos os descompassos entre a proposta do IMD em formar uma grande 

quantidade de mão-de-obra qualificada para o mercado de trabalho de TI e uma 

reduzida quantidade de jovens que permanecem no curso, e que, mesmo esses, não 

efetivam plenamente o ingresso no campo de trabalho, manifestando muito mais a 

necessidade de prosseguir academicamente. No grupo de alunos egressos do curso, 

podemos constatar a existência de dois movimentos: por um lado, o alto índice de 

evasão ou desistência do curso por parte dos jovens; por outro lado, a busca na 

continuidade e permanência no processo de formação na área de TI, em nível 

superior.  

Assim sendo, nossa investigação constituiu como objeto de estudo o processo 

de mudança cognitiva e constituição da subjetividade do jovem aprendiz em TI no 

IMD. Enfatizamos nos nossos estudos a relevância da teoria freireana, como proposta 

problematizadora no processo de reflexão sobre uma formação de consciência cidadã 

e libertadora em propostas educacionais, especificamente no que concerne a 

qualificação profissional em TI, nosso estudo destaca aspectos que favorecem e 

desfavorecem a efetivação da proposta do IMD nas vivências juvenis. Para isso, 

valemo-nos do acesso às experiências de jovens, que explicitam conteúdos relativos 

a uma cultura e identidade de pertencimento e de rejeição, cujos discursos 

manifestam o caráter que significam “ele na interação afetiva com o outro”, 

percorrendo trajetórias e escolhas, com identidades culturais fornecidas pelos 

contextos socioeconômicos de consumo, história de vida, mudança cognitiva no 

desenvolvimento de atividades nos estágios em TI e de novas formas de percepção 

de mundo.  

A pesquisa teve cunho qualitativo, descritivo-explicativo, sendo realizada com 

jovens da primeira turma, alunos do ensino médio em escolas da rede pública e 

particular do RN, no período de 2011 a 2012; jovens com idades situadas entre 15 e 

18 anos. A perspectiva metodológica desenvolvida envolveu a etnometodologia 

(COULON, 1995), o diálogo em grupo focal (GATTI, 2005; MORGAN, 1998), e a 

análise do discurso (ORLANDI, 2000, BRANDÃO, 1998, 1991).  

A formação de grupos focais respeitou a questão de gênero compondo dois 

grupos distintos, e propôs a discussão em torno do que favorece/desfavorece a 
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permanência no curso, bem como da atribuição de sentidos à formação em 

Tecnologia de Informação. Dois momentos podem ser identificados no grupo focal: o 

primeiro, em 2011, relacionado à expectativa da formação do IMD, utilizando-se da 

tecnointeração na aprendizagem e em momentos presenciais; e o segundo, em 2012, 

que aponta a continuidade da formação acadêmica e a formatação do curso que 

possibilita uma educação profissional em TI para uma melhor inserção no mercado de 

trabalho, bem como sobre a ação intencional mediadora da tutoria (educadores) que, 

muitas vezes, influencia positivamente ou negativamente na motivação ou não dos 

educandos nesta continuidade, seja em termos acadêmicos ou profissionais.  

A partir de então, foi possível a tessitura de uma intertextualidade entre as 

vivências juvenis e o aporte teórico acerca de sociedade da informação e da 

comunicação (PAIVA e SODRÉ, 2011), cultura (FREIRE, 2002, 1997), “diálogo”, 

cidadania e autonomia (FREIRE, 2002, 1997, 1984, 1980), dialogia e 

intersubjetividade (SOUZA e BAKHTIN, 1997), filiação intelectual e institucional 

(COULON, 2008), mediação simbólica (VYGOTSKY, 2003), cognição e atos 

cognoscitivos (FREIRE, 1997; DEWEY, 1980, 1959), construção do conhecimento 

(MATURANA e VARELA, 2001), capital econômico, social, cultural e simbólico 

(BORDIEU,2011, 2010), cibercultura, hipertextualidade e tecnointeração (LÉVY, 

1996; SANTAELLA, 2007; BAUMAN, 2001), modelos de educação à distância 

(MORAN, 2011; VALENTE, 2011). 

É possível constatar que o ambiente virtual de aprendizagem, enquanto 

ferramenta pedagógica com recursos diversos e inovadores, pode estar voltado não 

apenas para o ensino, mas, principalmente, para favorecer a ampliação do diálogo e 

a interação entre os sujeitos cognoscitivos do ambiente do IMD, e com outros sujeitos 

cognoscentes que fazem parte da estrutura fundamental do conhecimento, partindo 

da noção de educação articulada com a vida e a transformação social. Contudo, sendo 

o delineamento do olhar embasado no descompasso entre a grande entrada de jovens 

no IMD e os índices de evasão, a pesquisa aponta que o ambiente virtual e a 

tecnointeração proposta, em si, não são suficientes. Há a necessidade de uma maior 

interlocução para uma educação profissional motivadora, que se manifestou na 

construção de atos cognoscitivos e referências identitárias entre a tutoria do IMD e o 

jovem aprendiz no campo de trabalho, sem que essa tutoria fosse sinalizada enquanto 

mediador privilegiado do processo. Pelo contrário, muitas vezes, ficou nítido que a 

tutoria recebia, inclusive, advertências para deter-se ao papel instituído.   
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Parece inegável o caráter de inevitabilidade interacional entre as referências 

institucionais, intelectuais e socioculturais da tutoria e dos jovens aprendizes, 

especialmente porque o grau de mediação dificilmente seria recortado em um 

contexto educativo à distância em que não há a figura do professor (seja presencial, 

seja por videoconferência) e em que os educandos vivenciam período de maior 

intensidade na construção de referências identitárias. Há que se destacar, nessa 

discussão, que qualquer processo educativo precisa ser pensado em conformidade 

com os conteúdos que veicula, quer seja em seu aspecto técnico-científico, quer seja 

em sua dimensão simbólica e político-ideológica. 

No segundo capítulo, intitulado “Delineando a pesquisa”, discutiremos questões 

metodológicas, partindo da contextualização do IMD e sua proposta enquanto cenário 

a ser conhecido e apropriado pelo pesquisador. A perspectiva de inserção no 

contexto, para estabelecer correlações com os conteúdos presentes nos discursos 

dos jovens, levantados nos grupos focais, permite a familiarização com linhas de 

atravessamento da ótica dos sujeitos e facilita a compreensão de conceitos presentes 

nos seus discursos, bem como de seus lugares de enunciação. Nesse momento, 

situamos o estilo da escrita da tese, escrita dialogicamente a partir do encontro entre 

recortes de discursos de jovens, de autores que embasaram as análises das 

categorias que, pouco a pouco, emergiam dialeticamente e a construção do olhar 

próprio da pesquisadora. 

No capítulo 3, subsequente, intitulado “Juventude e políticas de qualificação 

profissional”, lançaremos luz sobre a concepção de juventude que subjaz toda e 

qualquer proposta de profissionalização e políticas públicas de atenção a esse 

segmento, especificando as políticas de qualificação profissional destinadas à 

juventude brasileira e seus (des)encontros com as especificidades 

desterritorializantes, virtualizadas e nômades da produção de subjetividade juvenil na 

sociedade da informação e do conhecimento. 

O capítulo 4, intitulado “Mudança cognitiva e mediação do tutor – o 

desenvolvimento de saberes pelo jovem em formação”, abrangerá as demandas 

específicas da sociedade da informação e comunicação no mundo do trabalho e a 

necessidade de reflexão acerca dos processos cognitivos envolvidos nesse processo, 

bem como do desenvolvimento planejado e intencional de atos cognoscitivos e 

mudanças cognitivas por parte de instâncias educacionais de qualificação profissional. 

O papel da tutoria, especificamente no IMD, em que a proposta educacional assume 
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algumas características que merecem uma análise pormenorizada, será destacado 

na discussão da construção de mudanças cognitivas, bem como de saberes outros, 

nos jovens aprendizes.    

Finalmente, no capítulo 5, intitulado “Constituição da subjetividade juvenil no 

Instituto Metrópole Digital”, reservaremos espaço para a constituição de referências 

afetivas, sociais, relacionais e institucionais, que são apropriadas pelos jovens 

aprendizes através do compartilhamento de significação de capital econômico, social, 

cultural e simbólico, bem como de processos de filiação, e que são relevantes para o 

entendimento de suas concepções acerca de sua identidade, seus projetos de vida, 

suas escolhas por rupturas ou continuidades e seus posicionamentos críticos. Nesse 

mesmo recorte, serão abordados os comentários e análises realizados pelos próprios 

jovens acerca do IMD, numa tentativa de sistematizar algumas sugestões de 

ampliação. Dentre as propostas, emerge a sugestão de uma renovação na postura da 

tutoria, para que esta possa formalizaruma postura educativa comum, de maior 

acompanhamento e com melhor conhecimento a respeito do educando, na intenção 

de possibilitar a permanência da maioria de jovens no curso, em uma perspectiva de 

criticidade e autonomia desses educandos.  
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2 DELINEANDO A PESQUISA 

 

2.1 O INSTITUTO METRÓPOLE DIGITAL: QUE LUGAR É ESSE? – O CONTEXTO 

DA PESQUISA 

 

O desenvolvimento e o crescimento econômico dos estados brasileiros estão 

sendo intensificados nos últimos 10 anos, nos setores industrial, de comércio e de 

serviços. Nesse aspecto, percebe-se que cada vez mais apresenta-se uma 

necessidade de mão-de-obra especializada e que tenha competência e habilidade na 

área de Tecnologia da Informação e da Comunicação (TIC). Vê-se que há um 

aumento de competitividade, uma busca de maior eficiência atrelada a uma redução 

de custos de produção e de comercialização que estão associadas a uma maior 

utilização dos recursos da informática nas empresas.  

Nesse contexto, recursos como equipamentos, programas de computador, 

redes e acesso à Internet são imprescindíveis para as organizações desses setores. 

Além disso, requer um pessoal qualificado não somente para elaborar os projetos 

dessa área produtiva, mas ter a competência para implantar e manter esses recursos 

em pleno funcionamento na cadeia produtiva dos setores industrial, de comércio e 

serviços.  

No entanto, é frequente a divulgação nos veículos de comunicação, local, 

estadual e nacional, a respeito de vagas de empregos que não são preenchidas pela 

falta de disponibilidade de pessoal qualificado para ocupá-las, principalmente 

profissionais que detenham experiências e saberes relacionados às TIC.  

Nesse aspecto, é pertinente destacar que a Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), enquanto instituição pública de educação, em seu Plano da 

Gestão tem como missão promover a justiça social, a democracia e a cidadania 

através da “disseminação do saber” e da formação de profissionais para atuarem no 

mercado de trabalho. Alinhando-se a essa missão, a UFRN definiu como um de seus 

planos de ação, o ensino à distância como forma de ampliação da oferta de vagas, 

visando alcançar a população que não tem acesso à educação pública e gratuita de 

qualidade. 

Além disso, a UFRN em uma de suas ações implantou os cursos para jovens 

do Ensino Médio da Educação Básica, organizou os Cursos Técnico em Informática 

para Internet, Técnico em Redes de Computadores e Técnico em Eletrônica, na 
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modalidade semipresencial. Esses cursos foram preparados em um processo de 

apropriação e produção dos saberes contemporâneos relacionados às TIC e podem 

vir a contribuir com a preparação de profissionais para atuarem em diversos 

municípios do estado do Rio Grande do Norte, colaborando para impulsionar o 

desenvolvimento econômico regional.  

Para garantir a continuidade e sustentar esse processo de formação, a UFRN, 

com apoio do Governo Federal, criou o Instituto Metrópole Digital (IMD), localizado no 

Campus Central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte em Natal.  O IMD 

tem como um de seus pilares a qualificação de mão-de-obra em nível médio para área 

de Tecnologia da Informação (TI), por meio da identificação, através de metodologia 

específica, e formação de jovens que possuam “potencial”1 talento informático.  

A Universidade, como elemento formador de mão-de-obra para atender as 

carências demonstradas de profissionais que desenvolvam suas atividades na área 

de TI, edificou em sua área, na própria UFRN, o Centro Integrado de Vocação 

Tecnológica (CIVT), um prédio com quatro pavimentos, abrigando as seguintes áreas: 

Área administrativa, Auditório, Salas/laboratórios de informática, Salas/laboratórios de 

estudo de Língua Estrangeira, Salas de treinamento, Área para identificação de 

talentos, Distrito digital, Área para Incubadora de empresas, Área para instalação de 

empresas constituídas e Centro de Educação a Distância. 

O público-alvo do IMD é o jovem do ensino médio, oriundo em sua maioria de 

escolas públicas do RN, que almeja ser aprendiz da área tecnológica em Tecnologia 

de Informação para atender a demanda do mercado em TI de mão-de-obra 

qualificada. Em seu Projeto Político Pedagógico do IMD, elaborado em 2011, o 

objetivo geral estabelece, 

 

Formar os Técnicos em Informática para Internet, os Técnicos em 
Redes de Computadores e os Técnicos em Eletrônica qualificando-os 
para atuar na criação de sistemas para internet, montagem e 
manutenção de redes de computadores, e instalação, manutenção e 
implementação de circuitos eletrônicos contemplando a preparação de 
um profissional-cidadão que, além do domínio de competências 
técnicas, valorize uma atuação ética e com responsabilidade social 
(PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, 2011, p. 16)2. 

 

                                                 
1“Potencial” constitui julgamento do IMD durante avaliação no processo seletivo, indicando 
alunos que já tenham conhecimentos prévios relativos às questões de TI. 
2PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, 2011, disponível em Anexo 01. 
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O Projeto Político Pedagógico (PPP) elaborado após ter sido finalizada a 

primeira Turma do IMD em junho de 2011, manteve a mesma estrutura curricular do 

Curso da Turma iniciante em 2009, na modalidade semipresencial e de forma 

concomitante. Destaca-se, no PPP, diferenciais propostos como: a extensão da carga 

horária com a criação do Módulo Integrador, que permite aos alunos desse Curso um 

período de estágio em mercado de trabalho no qual eles serão inseridos, a criação da 

ênfase de Redes de Computadores, a extensão da carga horária específica da ênfase 

em Eletrônica com a criação de novas disciplinas específicas para as ênfases de 

Redes de Computadores (Infraestrutura de Redes) e Desenvolvimento para internet 

(dispositivos móveis), estabelecendo as denominações de Curso Técnico em 

Informática para Internet, Curso Técnico em Redes de Computadores e Curso Técnico 

em Eletrônica. 

Em 2013, o Projeto do IMD foi ampliado em sua proposta para a oferta dos 

cursos em três turnos e nos Polos de Natal, Mossoró, Angicos, Caicó e Centro 

Estadual de Educação Profissional (CENEP). É pertinente destacar que um Projeto 

de tal abrangência, atrai parceiros, políticos ou não, que podem utilizá-lo como 

estandarte de campanhas políticas em tempos de eleição.  

Nesse contexto, podemos citar o exemplo da veiculação pela mídia televisiva 

e redes sociais de que o IMD foi idealizado por um parlamentar, consolidado através 

de emenda de bancada e, em discurso midiático, foi amplamente divulgado em 

propaganda eleitoral veiculada pela mídia em 4 de setembro de 20123, 

 

O Metrópole Digital é o embrião do futuro Parque Tecnológico. A ideia 
é fazer uma parceria da Prefeitura com universidades, institutos de 
pesquisas e empresas privadas. O objetivo é criar um ambiente 
favorável ao surgimento de novas empresas deste setor, como forma 
de atrair mais investimentos e geração de renda. 
 

 

É pertinente destacar que a corrida de jovens por um lugar nesse Programa 

IMD desde a sua primeira edição foi grande, para preencher as 1200 vagas 

disponibilizadas, das quais 1195 foram preenchidas e 407 concluíram o Curso. Em 

2012, a quantidade de inscritos contabilizou o número elevado de 13.323 jovens 

                                                 
3Discurso midiático da propaganda eleitoral, disponível em 
http://www.psdb.org.br/idealizado-por-rogerio-metropole-digital-2013-registra-mais-de-13-
mil-inscricoes/. Acesso em: 04 dez. 2013. 

http://www.psdb.org.br/idealizado-por-rogerio-metropole-digital-2013-registra-mais-de-13-mil-inscricoes/
http://www.psdb.org.br/idealizado-por-rogerio-metropole-digital-2013-registra-mais-de-13-mil-inscricoes/
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inscritos para disputar as 2.400 vagas disponíveis para o curso em TI, com o início 

previsto para janeiro de 2013, o dobro das vagas ofertadas em anos anteriores, 2010 

(primeira turma) e 2012 (segunda turma).  

Em documento do Projeto Pedagógico, (PP-v2-2013)4, segunda versão, 

elaborada em 2013, algumas modificações foram feitas no curso para possibilitar o 

ingresso de um maior número de jovens ao IMD, não somente na capital potiguar, 

mas em outras cidades do estado do Rio Grande do Norte, havendo também uma 

adaptação no currículo, mediante a criação de mais um módulo, na perspectiva de 

uma melhor inserção desses jovens no mercado de trabalho em TI. Em seu texto de 

abertura no item “Histórico das Versões”, esse novo documento apresenta as 

modificações realizadas no referido Curso, disponibilizando que, em,  

 

2012 – Versão Inicial do Projeto Pedagógico dos Cursos Técnicos do 
Instituto Metrópole Digital. 
2013 – Inclusão dos seguintes pontos a Certificação intermediária de 
curso de formação em programação básica para alunos concluintes 
do Módulo Básico; Inclusão de exigência de nota mínima de 3,0 em 
todas as disciplinas do módulo para aprovação no mesmo; Apenas 
alunos reprovados no módulo básico são desvinculados do curso; A 
carga horária máxima de cursos no módulo integrador aumentou de 
200h para 400h; Para poder ser utilizado no módulo integrador, o 
curso deve ter no máximo 25% de equivalência de conteúdos com a 
grade curricular do aluno nos módulos básico e avançado.  

 

Nesse documento PP-v2-2013, o texto “Histórico do Curso de Formação de 

Programadores da Metrópole Digital” apresenta ainda que, 

 

O Curso de Formação de Programadores do Instituto Metrópole Digital 
existe desde março de 2009, quando se iniciou a primeira turma com 
1.195 alunos. Essa turma teve um período de duração de 15 meses. 
A formatura dessa primeira turma aconteceu em junho de 2011, com 
407 alunos formandos. Desses, 234 alunos concluíram a ênfase de 
Desenvolvimento para Internet e 173 alunos concluíram a ênfase de 
Eletrônica. Atualmente, está sendo oferecida a segunda turma do 
curso, para uma turma de 1.200 alunos selecionados entre candidatos 
na faixa etária de 15 a 18 anos, matriculados no ensino médio. O 
curso, que na sua primeira oferta foi concebido como um curso de 
formação foi transformado em curso técnico, com três habilitações: 
Técnico em Informática para Internet, Técnico em Redes de 
Computadores e Técnico em Eletrônica. Nesse projeto pedagógico 
está sendo incluída uma quarta habilitação, Técnico em Automação 
Industrial, que será oferecida a partir da terceira turma.   

                                                 
4 Projeto Pedagógico – PP-v2-2013, disponível em Anexo 02. 
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O curso, na sua versão corrente, tem um formato de execução similar 
ao proposto neste documento, utilizando metodologia semipresencial 
com a disponibilização de material didático on-line e encontros 
presenciais semanais.  
A estrutura curricular desse curso também serviu como base para a 
criação dos apresentados aqui neste documento. Os principais 
diferenciais do proposto aqui são: Criação da Habilitação em Técnico 
em automação industrial; Criação de novas disciplinas para a grade 
curricular desta nova habilitação.  
A experiência na execução da primeira turma, assim como da segunda 
turma ora em andamento, do Curso de Formação de Programadores 
da Metrópole Digital foi essencial para o amadurecimento do curso, o 
qual permitiu a elaboração do Projeto Político Pedagógico aqui 
apresentado. 

 

Diante dessa realidade, não se pode deixar de referenciar a nossa afiliação 

intelectual em Paulo Freire, quando na Pedagogia da Indignação sobre o papel da 

educação frente ao avanço da tecnologia moderna. Freire (2000, p. 101), ressalta que 

“a formação técnico-científica de que precisamos é muito mais do que puro 

treinamento ou adestramento para o uso de procedimentos tecnológicos”. Com base 

nessa formulação, é possível pensarmos e refletirmos sobre a opção de uma 

educação profissional entendida como um processo de formação humana, que vincule 

formação técnica – criticamente aos processos de trabalho – aos conhecimentos 

técnicos, científicos, em sua historicidade e com sua função social e política.  

Apesar do grande número de inscritos, a quantidade não indica a efetiva 

formação profissional prevista. Os dados evidenciam que na primeira turma, dos 1.195 

jovens que entraram no curso IMD, apenas 407 concluíram essa formação. Diante 

dessa realidade, o nosso foco de observação está no descompasso entre o que 

propõe o IMD, em formar uma grande quantidade de mão-de-obra qualificada, jovens, 

adolescentes, do ensino médio de escolas da rede pública e particular do RN, para 

atender à demanda de profissionais em TI no RN e a quantidade reduzida de jovens 

que permanecem no curso e não estão sendo inseridos nesse mercado.  

Nesse sentido, algumas inquietações emergiram, indicando questionamentos, 

a saber: será que o programa do IMD está otimizado para atender a proposta de 

formação para jovens, adolescentes, para permanecer e finalizar o curso, e inseri-los 

no mercado de trabalho em TI? Outro aspecto foi sobre a relação tutoria-estudante do 

IMD, quando surgiu uma projeção própria dos jovens estudantes distinta dos objetivos 

previstos para o programa, na perspectiva de seguir academicamente para ingressar 

na universidade. Nesse mesmo documento do PPP-v2-2013, dispõe que o IMD tem 
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como objetivos,  

 

Formar Técnicos em Informática para Internet, Técnicos em Redes de 
Computadores, Técnicos em Eletrônica e Técnicos em Automação 
Industrial, qualificando-os para atuar na criação de sistemas para 
internet, montagem e manutenção de redes de computadores, 
instalação, manutenção e implementação de sistemas eletrônicos, 
dimensionamento, instalação e manutenção de sistemas de 
automação industrial, contemplando a preparação de um profissional-
cidadão que além do domínio de competências técnicas, valorize uma 
atuação ética e com responsabilidade social. 

 

Nesse contexto, questiona-se: será que os objetivos do Programa Instituto 

Metrópole Digital que visa “Formar Técnicos” na visão de um curso tecnólogo está 

atendendo à preferência dos jovens, desse curso, que ao vivenciarem o processo de 

formação na relação tutoria-estudante se aproximam mais de uma afiliação 

institucional/ intelectual, possibilita a permanência no curso IMD, com visão de futuro 

para um curso universitário na mesma área que ir para o mercado de trabalho, 

caracterizando a mudança de perspectiva? 

 

2.2 EM BUSCA DE SENHAS DE ACESSO: ESCOLHA DOS SUJEITOS DA 

PESQUISA, INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS 

 

O presente estudo remete-se a uma pesquisa qualitativa, descritivo-explicativa, 

etnográfica, utilizando-se, para a coleta de dados, de grupos focais com jovens da 

primeira turma do IMD, posteriormente considerados à luz da análise do discurso. É 

importante deixar evidenciado que, para o processo de coleta de dados feita com os 

jovens do IMD, foi necessário inicialmente, que enquanto pesquisadora, entrasse em 

contato com a equipe da Gestão Acadêmica do IMD, para obter informações - 

introduzindo-me no meio das pessoas cuja situação de formação pretendia estudar - 

bem como a colaboração de uma equipe para a escolha dos sujeitos da pesquisa, 

alunos do primeiro ano, implantação do Curso.  

A designação de qualitativo, em relação aos dados, indica a identificação da 

riqueza dos pormenores descritivos relacionados aos fenômenos em abordagem da 

investigação toda sua complexidade e em contexto natural – pessoas, locais, 

conversas. Além disso, a abordagem à investigação privilegia a compreensão dos 

comportamentos a partir da perspectiva dos sujeitos da investigação, ainda que o 



25 

investigador qualitativo possa vir a selecionar questões específicas (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994). 

O grupo focal é uma técnica, de coleta de dados, ligada ao trabalho 

desenvolvido em Ciências Sociais e Humanas, que explica a imbricação dos sujeitos 

da pesquisa. Conforme Gatti,  

 

É o próprio tipo de material que emerge nas discussões: ideias, 
opiniões, modos de ver, atitudes, valores, que são evidenciados e 
processados num coletivo, mostrando mudanças, influências 
recíprocas, acordos e desacordos, que se produzem e se alteram ao 
longo da dinâmica do trabalho (GATTI, 2005, p. 67)5. 

 

Esse tipo de coleta foi adequada para os nossos propósitos, por ser 

considerada uma espécie de entrevista de grupo, embora não no aspecto de um 

processo em que se alternam as perguntas do pesquisador e as respostas dos 

participantes. Diante dessa referência, os jovens selecionados não eram da mesma 

turma, porque quando os participantes se conhecem, podem vir a atuar em bloco e 

formar subgrupos de controle que monopolizam ou paralisam a discussão, o que 

prejudica a interação mais livre.  

Gatti (2005, p. 21) afirma que, 

 

O conhecimento mútuo pode inibir manifestações e coibir a 
espontaneidade entre os que se conhecem, ou esse subgrupo pode 
atuar inibindo a participação de outros integrantes do grupo, tirando a 
possibilidade de aparecimento da multiplicidade de ideias e a 
manifestação de valores diferentes. 

 

A essência do grupo focal consiste justamente em se apoiar na interação entre 

seus participantes, colhendo dados, a partir de tópicos que são fornecidos pelo 

pesquisador (que vai ser, no caso, o moderador do grupo). Nesse aspecto, para 

melhor acessar os significados compartilhados elegemos o grupo focal como técnica 

de coleta de dados.  

Solicitamos à equipe da Gestão Acadêmica do IMD, um estudante de cada uma 

das turmas para formar os grupos focais, constituídos por jovens que não se 

conhecessem a priori e, portanto, fossem de turmas diferentes, para favorecer a 

                                                 
5GATTI, Bernadete Angelina. Grupo Focal na pesquisa em Ciências Sociais e Humanas. 
Brasília: LíberLivroEditora, 2005. 
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observação de maior diversidade de situações dos diferentes universos de relações 

dessas turmas, além de minimizar a influência mútua de ideias e opiniões sobre as 

questões feitas aos jovens durante o grupo focal. 

Definida a forma da coleta, foi pertinente estabelecer dois tipos de grupos: um 

grupo masculino, e outro feminino, para obter uma maior diversidade de informações 

sobre o processo de formação nas turmas, além de identificar situações diferenciadas 

por gênero nessa área de formação, específica para esse curso técnico. Vale salientar 

que alguns autores não recomendam esse tipo de escolha, jovens do sexo masculino 

e do sexo feminino juntos no mesmo grupo focal.  

Identificamos 26 turmas contendo entre 38 a 40 alunos, nessa primeira turma 

do Curso IMD de 2010, montadas para o módulo básico, e 25 turmas para o módulo 

avançado, devido às desistências ou evasões do Curso. Nesse contexto, para a 

definição dos sujeitos da pesquisa, montamos dois grupos focais contendo 13 jovens 

do sexo masculino, formando o Grupo Focal 01, e outro contendo 12 jovens do sexo 

feminino, formando o Grupo Focal 02, na perspectiva de coletar dados diversificados 

pertinentes à formação do Curso Técnico do IMD, dos egressos das 25 turmas do 

módulo avançado.  

Elaboramos dois Quadros, Quadro 01 – Grupo Focal 01 – Jovens do sexo 

Masculino e o Quadro 02 – Grupo Focal 02 – Jovens do sexo Feminino contendo: a 

sigla, iniciais dos nomes, para preservar a identidade dos sujeitos, ética de pesquisa, 

seguida da Ênfase, Eletrônica ou Web, definida na passagem do módulo básico para 

o avançado, que qualifica tecnicamente o estudante do Curso no IMD. Foi necessário 

ainda, o levantamento da Escola Estadual em que o jovem cursou ou estava cursando 

o ensino médio, um dos critérios para o ingresso no IMD, para observarmos a origem 

de sua formação da educação básica, e o bairro ou cidade do RN, para conhecermos 

a origem e localização de moradia desses jovens.  

Na coleta de dados, que compõe o Quadro 01 – Grupo Focal 01 – Jovens do 

sexo Masculino, percebemos que a maioria estudou ou estava estudando em escolas 

estaduais do Rio Grande no Norte. Um dado nos chama a atenção nesse Grupo Focal 

que é a quantidade significativa de estudantes oriundos do Instituto Federal do Rio 

Grande do Norte (IFRN), reafirmando a análise de que a grande divulgação do 

Programa IMD motivou jovens a vivenciarem a experiência em busca de novas 

oportunidades de aprendizagens nesse curso que estava sendo ofertado pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
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Quadro1 – Grupo Focal 01 – Jovens do sexo Masculino – Coleta feita em agosto de 2011, e 

em maio de 2012. 
Nº  Sigla dos Nomes / 

Ênfase do Curso    

Escola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 Bairro /Cidade  

Onde Mora 
Bairro / Cidade 

1.   ECBS / WEB   IFRN  
Zona Norte / Natal 

Zona Norte / Natal 

2.   GMBO / WEB   Escola Est. de Ensino Médio Melvin Jones 
Planalto / Natal 

Planalto / Natal 

3.    DFST / WEB   Escola Estadual João Tibúrcio 
Goianinha - RN 

Cidade de Goianinha / RN 

4.   GLSN / WEB   Centro Educacional Maristella 
Barro Vermelho, Natal 

Barro Vermelho / Natal 

5.    JBRN / ELETRÔNICA   CDF Júnior Colégio e Curso 
Panatis / Nova Parnamirim 

Nova Parnamirim / 

Parnamirim 

6.    MCCB / WEB   Escola Estadual Ligia Navarro 
Pitangui / RN 

Pitangui / RN, depois 
Tirol e Barro Vermelho / 

Natal 

7.   IFV / ELETRÔNICA   IFRN  
Tirol - Natal 

Ponta Negra / Natal 

8.   JVM / WEB   Instituto Reis Magos  
 Alecrim - Natal 

Alecrim / Natal 

9.   SLFL / WEB   Escola Estadual Djalma Aranha Marinho 
Cidade Satélite / Natal 

Cidade Satélite / Natal 

10.    ELF / ELETRÔNICA   IFRN  
Tirol – Natal  

Lagoa Nova – Natal 

11.    JBC / ELETRÔNICA   Escola Estadual Prof. Francisco Barbosa  
São José de Mipibu / RN 

Cidade de São José de 

Mipibu / RN 

12.    JMS / WEB   APEC – Associação Potiguar de Educação e 
Cultura 

Potengi / Natal 

Bairro dos Coqueiros – Zona 

Norte / Natal  

13.   MJSPS / WEB   IFRN  
Tirol - Natal  

Igapó / Natal  

Fonte: Autoria própria. 

 

Os dados do Quadro 02 – Grupo Focal 02 – Jovens do sexo Feminino, revelam 

que há uma maior quantidade de estudantes, jovem feminino, oriundos da cidade de 

Parnamirim. Além disso, quanto à origem da escola em que estavam cursando o 

ensino médio, um terço desses sujeitos também vieram do IFRN, o que reforça mais 

ainda a busca dos jovens para novas perspectivas, compreendendo nesse aspecto, 

que estudantes do IFRN já estão cursando um Curso Técnico e de referência para o 

Mercado de Trabalho. 
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Quadro 2 – Grupo Focal 02 – Jovens do sexo Feminino – Coleta feita em agosto de 2011, e 
em junho de 2012. 

Nº  Sigla dos Nomes / 

Ênfase do Curso    

Escola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 Bairro /Cidade  

Onde Mora 
Bairro / Cidade 

1.    BKA / ELETRÔNICA   Escola Estadual Santos Dumont  
Parnamirim / RN 

Parnamirim / RN 

2.   LTSS / WEB   Escola Overdose  
  Lagoa Nova – Natal  

Lagoa Nova / Natal 

3.   RSG / WEB   Escola Estadual Berilo Wanderley 
Neópolis / Natal  

Cidade Verde / Natal  

4.   DAGS / WEB   IFRN / Curso de Informática 
Tirol - Natal 

Tirol / Natal 

5.   CDGG / WEB   Fez um ano IFRN /  
Estudante Direito na Faculdade de Ciências, 

Cultura e Extensão do RN  

Pirangi / Natal 

6.   JAPS / WEB   Escola Estadual Poeta Castro Alves 
Lagoa Nova / Natal 

Potilândia / Natal 

7.    MSFS / WEB   IFRN – Curso de Informática 
Tirol - Natal 

Pajussara – Zona Norte / 

Natal 

8.   DNS / WEB   Escola Estadual Santos Dumont  
Parnamirim / RN 

Parnamirim / RN 

9.   ELB / WEB   Escola Estadual Santos Dumont  
Parnamirim / RN 

Parnamirim / RN 

10.   ALF / WEB   Escola Estadual Santos Dumont  
Parnamirim / RN 

Parnamirim / RN 

11.    RMA / ELETRÔNICA   Escola Estadual Anísio Teixeira 
Petrópolis / Natal 

Alecrim / Natal  

12.   JLF / ELETRÔNICA   Escola Estadual Winston Churchill 
Cidade Alta / Natal  

Alecrim / Natal 

  Fonte: Autoria própria. 

 

É pertinente considerar que os dados coletados a partir da divisão dos grupos 

pelo gênero sexo possibilitou identificar uma riqueza de detalhes da vida do ser 

estudante de ensino médio e estar vivenciando a formação em um Curso Técnico do 

IMD.  

Segundo Krueger e Casey (2000, p. 73), 

 

em certas condições pode não ser muito produtivo misturar gêneros 
no grupo, porque os homens têm a tendência a falar com mais 
frequência e com mais autoridade quando há mulheres no grupo – 
efeito do “galo” -, e isso pode irritá-las e trazer reações que podem 
prejudicar a direção do trabalho em relação aos objetivos visados, seja 
porque se calam, seja porque emergem conflitos que levam a outras 
questões longe dos objetivos do trabalho em grupo. 

 

É importante considerar que, para a análise dos dados, foi preciso abandonar 

o campo de investigação, evitando o embaraço ou a confusão propiciados pela 
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familiaridade e envolvimento pessoal com o espaço de pesquisa do IMD. Segundo 

Bogdan e Biklen (1994, p. 144), 

 
Nos primeiros dias de trabalho de campo, a tendência é para se sentir 

pouco à vontade e não desejado. À medida que o tempo passa, 

começa a sentir-se mais confortável e a fazer parte do cenário. Chega, 

então, o momento em que já completou aquilo que se tinha proposto 

fazer e em que tem de abandonar o campo. A saída pode ser difícil. 

Geralmente, os investigadores interessaram-se pelas pessoas que 

estudaram e passam a afeiçoar-se a elas. 

 

Conforme menção anterior, as falas dos participantes foram consideradas à luz 

da análise do discurso. Para Brandão (1991), o discurso é uma das instâncias em que 

a materialidade ideológica se concretiza. Nesse sentido, as palavras de Brandão, 

exemplificam tal discussão, 

 

Na reprodução das relações de produção, uma das formas pela qual 

a instância ideológica funciona é a de ‘interpelação ou o sujeitamento 

do sujeito como sujeito ideológico’. Essa interpelação ideológica 

consiste em fazer com que cada indivíduo (sem que ele tome 

consciência disso, mas, ao contrário, tenha a impressão de que é 

senhor de sua própria vontade) seja levado a ocupar seu lugar em um 

dos grupos ou classes de uma determinada formação social. 

(BRANDÃO, 1991, p. 38). 

 

Segundo Jobim e Souza (1997), tais estudos podem tornar conscientes os 

processos de construção da vida enquanto movimentos humanos cotidianos e, no 

campo da ciência, constituem certos referenciais e construções teóricas que elucidam 

concepções de conhecimento diferenciadas daquelas fundadas no paradigma 

tradicional da ciência.  

Para Bakhtin (1992), o pensamento pertence ao sistema ideológico social e é 

subordinado a suas leis. Mas, ao mesmo tempo, pertence a outro sistema único, que 

também possui suas próprias leis específicas: o sistema do psiquismo individual, cuja 

unicidade não só é determinada pelo organismo biológico, como também pelos 

processos e experiências vividas por cada sujeito. 

Conforme Brandão (1991, p. 71), o “discurso mostra essa heterogeneidade 

através de marcas explícitas, como a negação e o discurso relatado em que se 

delimita de forma clara a alteridade discursiva”.  Portanto, o princípio do dialogismo 

implica que aquilo que está inscrito no Eu reflete e refrata um outro exterior, marcado 
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pela heterogeneidade e diversidade, em constantes diálogos de concordâncias ou 

contradições, complementaridades ou tensões de vozes sociais. A análise do discurso 

permite, pois, desvelar a complexidade cultural e as formas de relações entre seus 

membros, certas visões de mundo e posições de enunciação discursiva.  

Considerando que o cerne da investigação qualitativa está em questionar 

constantemente os sujeitos da investigação, em suas formas de experimentar, de 

interpretar suas experiências, e de estruturar o mundo social em que vivem, o texto 

desta tese foi constituído de maneira dialógica, inter-relacionando trechos de falas dos 

jovens sujeitos participantes e trechos das falas dos autores convidados para a 

fundamentação teórica das interpretações constituídas pela pesquisadora daquilo que 

os sujeitos apresentam em seus discursos, mostrando os princípios do interdiscurso 

e do dialogismo observados na relação entre pares de jovens em formação em TI pelo 

IMD, com a tutoria, com o conhecimento proposto pelo IMD e com a cultura 

contemporânea.  

Por fim, em se tratando do contexto social ampliado, em termos do 

contemporâneo crescimento de novas tecnologias de comunicação, e do contexto 

específico do IMD para a formação em TI, a tessitura dialógica de todo o texto remete 

à rede de entrelaçamento comunicacional entre pessoas, grupos e instituições, em 

novos registros de realidade interacional capazes de redimensionar fronteiras 

geográficas e temporais, conforme discussão apresentada no capítulo 3. Nesse 

aspecto, é pertinente chamar a atenção para a questão do entrelaçamento das 

pessoas na reflexão de Maturana e Varela (2007), quando dizem, 

 

Todo ato humano ocorre na linguagem. Toda ação na linguagem 
produz o mundo que se cria com os outros, no ato de convivência que 
dá origem no humano. Por isso, toda ação humana tem sentido ético. 
Essa ligação do humano ao humano é, em última instância, o 
fundamento de toda ética como reflexão sobre a legitimidade da 
presença do outro (MATURANA e VARELA, 2007, p. 269). 

 

As enunciações e diálogos de jovens ilustram e suscitam a compreensão de 

conceitos presentes nos seus discursos e que foram destaques para as categorias de 

análise que, aos poucos, foram sendo identificadas e, didaticamente circunscritas, tais 

como mudança cognitiva, motivação, interação, intersubjetividade, ritualidade de 

acesso, dialogismo, aproximações e distanciamentos entre a formação do IMD e do 

ensino médio, ambiente de aprendizagem, novos hábitos escolares, projeção de vida, 



31 

entre outros aspectos conceituais do envolvimento do sujeito nesse processo de 

formação para a construção de autonomia e formação da cidadania, tendo como 

afiliação teórica Bourdieu (2011, 1989, 1983, 1980, 1978), Coulon (2008, 1995), 

Vygotsky (2003, 1991), Freire (2011, 2004, 2003, 2000, 1996, 1995, 1989, 1986, 1981, 

1977), Orlandi (2000), André (1995), dentre outros. Há destaque acerca da influência 

da mediação da tutoria em momentos de tecnointeração no ambiente virtual de 

aprendizagem, e em momentos presenciais para atividades práticas. 

 

2.3 SITUAÇÕES REVELADAS NA COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados com os sujeitos da pesquisa ocorreu em dois momentos 

diferentes. O primeiro, em 2011, quando os jovens estavam se formando no Curso 

Técnico, e o segundo em 2012, quando esses jovens fizeram ou não o reingresso. Na 

primeira coleta de dados, identificamos muitos dos dados sobre a mudança de 

cognição, entre outros aspectos de dificuldades de aprender as disciplinas do módulo 

básico e a adequação do horário para estudo e manutenção das atividades no curso, 

assim também para a realização e postagem das atividades no ambiente virtual de 

aprendizagem.  

No entanto, foi na segunda etapa de coleta de dados, em 2012, que houve uma 

melhor qualidade de informações e expectativas desses sujeitos sobre a projeção de 

vida, e mudanças de hábitos escolares, a partir da afiliação institucional da UFRN e 

da afiliação intelectual na interação com a tutoria, o a identificação do porquê da 

desistência e evasão do curso pela grande maioria dos jovens inscritos no referido 

Curso Técnico. 

Uma das situações se encontra na proposta revelada no Projeto Pedagógico – 

PP-v2-2013 para o aumento de vagas do IMD a partir das turmas de 2013. Isso deve-

se ao fato de a avaliação do processo das duas primeiras turmas na distribuição de 

bolsas para todos os estudantes em detrimento da possibilidade do Programa atender 

a um maior número de jovens. Nesse aspecto, a intenção foi a redução de bolsa 

financeira ofertada aos jovens das duas primeiras turmas no valor de R$ 161,00 

mensal, enquanto o jovem permanecesse em formação, sendo reduzida a partir da 

terceira turma para o valor de R$ 50,00, ofertada, a partir de então, apenas àqueles 

estudantes que comprovarem a renda socioeconômica familiar precária para garantir 

a permanência desse jovem com bolsa no IMD.  
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No entanto, na coleta de dados feita em 2012, um dos sujeitos da pesquisa, 

MCCB / WEB, revela que, 

 

Muita gente desistiu do IMD porque não gostou do curso, ou gostou 
do curso por causa da bolsa. Porque eles não entenderam nada. 
Comecei a gostar também, é óbvio, da programação aplicada ao 
objeto, a entender um pouco. Também, quem me estimulou muito foi 
meu tutor.  

 

De acordo com esse sujeito da pesquisa, fica evidente a importância, 

significativa, da intencionalidade e da presença da mediação da tutoria nesse 

processo de apropriação de saberes6, uma motivação para a continuidade do 

estudante no curso; nesse caso, a orientação dada pela escuta e pelo diálogo, papel 

de professor mediador, na figura do tutor.  

Nesse aspecto, reforça o sujeito MCCB / WEB dizendo que, 

 

Também, quem me estimulou muito foi meu tutor. Meu tutor dava a 
aula, ele não tirava dúvida. Ele dava aula mesmo. A gente começava 
a conversar lá, ele parava e começava a “provocar” o pensar sobre a 
matéria, e a questionar a gente. Eu fui estimulado por causa disso 
também. Ele era uma pessoa muito legal, tanto o primeiro como o 
segundo. Os dois são muito legais. E eles dois que me incentivaram a 
terminar o curso. Eu conversava com os dois. Mesmo gostando de 
alguma coisa, “eu acho que eu vou desistir do curso”. Eles falavam: 
"Não, não faz isso não. Termine o curso, aí você depois vê o que você 
faz". Foi assim. Meus amigos também me davam muita força. Foi 
assim. 

 

Nota-se, na fala do sujeito MCCB / WEB, que o tutor sugere que ele possa 

desistir, mas não antes de tentar a conclusão dessa formação do Curso Técnico, que 

foi tão almejado. Nesse aspecto, esse tutor fez a mediação na formação do jovem que 

busca de uma qualificação técnica, postura imprescindível para que esse jovem 

permanecesse na turma.   

No entanto, a partir da revelação citada, um questionamento indica ainda que, 

embora o curso tenha motivado o ingresso de tantos jovens, e que a relação do jovem 

com a tutoria tenha possibilitado a permanência deste na formação em TI, de que 

forma essa proposta do IMD possibilita a atuação imediata desses jovens no mercado 

de trabalho em TI?     

                                                 
6Saberes: referindo-se à escolha para uma projeção de vida. 
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Segundo SLFL / WEB, dialogando com a pesquisadora, na coleta de dados de 

2012, após o reingresso, ele revela que: 

 

SLFL / WEB: - No meu caso já ajudou na minha escolha para o curso... 
Pesquisadora: -Sim, a definir uma área, não é? 
SLFL / WEB: - E vai ainda ajudar quando eu começar a programação, 
ter uma base. E futuramente, quando eu terminar o curso de Ciência 
e Tecnologia e entrar em Engenharia da Computação, então vou ver 
um bocado de matéria de programação que eu vou ter alguma base.  
Pesquisador: Seu curso agora é Engenharia da Computação? 
SLFL / WEB: - Não, é Ciência e Tecnologia. Eu entrei nesse semestre 
agora. Aí quando eu terminar meu curso, eu vou entrar em Engenharia 
da Computação eu vou ter mais uma base.  
ELB / WEB: Meu nome é ELB / WEB. Estou no terceiro ano do Ensino 
Médio e também no cursinho pré-vestibular. Então fiz o reingresso. 
Porque, assim, eu fiz a ênfase em WEB, só que eu não me identifiquei. 
O curso foi bom, ajudou bastante também nessa questão da internet, 
de conhecer outros ângulos, esse mundo que é a informática. Mas eu 
percebi que minha área mesmo era Humanas... Então, serviu bastante 
para eu descobrir o que eu realmente quero. Mas foi uma experiência 
muito boa. 

 

Os comentários dos jovens indicam a concepção de aproveitamento da 

vivência no IMD enquanto esclarecimento vocacional e/ou trampolim para um curso 

de nível superior na UFRN, apesar dos jovens terem atravessado o processo seletivo 

e a apresentação da proposta do curso de formação. Além disso, faz-se presente a 

discussão acerca das representações sociais7 de qualificação necessária e suficiente 

para o exercício profissional em vagas cada vez mais disputadas no mercado de 

trabalho por diversos segmentos. 

 

Pesquisadora: Porque, presta atenção. Existem 140 vagas, só essa 
semana. E essas vagas não são ocupadas. O que está acontecendo? 
Não foi feita a formação para ocupar essas vagas? O que está 
acontecendo? A gente está querendo descobrir o que está 
acontecendo. 
RSG / WEB: Porque a pessoa tem um curso técnico, mas eu acho que 
é de Ensino Médio. Aí não se acha qualificado o bastante para ocupar 
aquelas vagas. Também acho que pela mentalidade de ter o curso 
superior  
Pesquisadora: E você acha que um nível superior vai ocupar uma vaga 
técnica? 

                                                 
7 Representações Sociais: “por representações sociais, entendemos um conjunto de 
conceitos, proposições e explicações originado na vida cotidiana no curso de comunicações 
interpessoais. Elas são o equivalente em nossa sociedade, dos mitos e sistemas de crenças 
das sociedades tradicionais; podem também ser vistas como a versão contemporânea do 
senso comum” (MOSCOVICI, 1981, p. 181). 
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RSG / WEB: Tem gente fazendo isso. 
Pesquisadora: Tem gente fazendo isso? 
RSG / WEB: Tem. Gente de nível superior ocupando vaga técnica. 
Técnico não se sente muito... Como se diz? 
Pesquisadora: Seguro. 
RSG / WEB: Seguro para poder estar avançando. 
Pesquisadora: Todo mundo concorda com isso? Entenderam o que eu 
estou falando? Existem 140 vagas para o nível técnico nessa 
formação de vocês. No entanto, essas vagas não são ocupadas. Aí, o 
que aconteceu com esse pessoal que se formou para esse nível, mas 
não estão ocupando essas vagas? 
ELB / WEB: Acho que eu sou um exemplo disso, no caso. Eu me 
formei, mas eu não pretendo seguir na área, trabalhar com isso, 
porque eu não me vejo fazendo aquilo. Então é uma área que exige 
muito, você tem que usar muito a mente, tem que ser bem criativo, ter 
ideias novas, então eu acho que muitas pessoas não se identificam 
com isso. Eu tenho dificuldade. Eu conheço algumas pessoas que 
estão fazendo e estão vendo que não é nada fácil trabalhar com isso. 
Então eu acho que é mais isso, eu acho que é mais falta daquela 
aptidão que você tem... 

 

Diante da revelação desses sujeitos e o questionamento feito sobre a ocupação 

de vagas e a incerteza que a formação do IMD objetiva para a inserção no mercado 

de trabalho, e ideia que emerge na convivência deles com a tutoria refere a 

possibilidade de continuidade de uma formação mais acadêmica que técnica.  

Desse modo, a problemática de investigação discute o descompasso que há 

entre a proposta do Programa IMD que objetiva formar uma grande quantidade de 

mão-de-obra qualificada anualmente para atender a demanda de mão-de-obra 

qualificada em TI para o mercado de trabalho do RN e a quantidade reduzida de 

jovens que consegue finalizar o curso e ser inserido no mercado de trabalho. 

Diante dessa situação, após a coleta de dados, realizada em junho de 2012, 

estive  com o Coordenador Geral do IMD para marcar uma coleta de dados com a 

tutoria, no intuito de levantamento de dados sobre o processo de ensino e de 

aprendizagem dos jovens no IMD e o aproveitamento desses no Curso. Nesse 

momento, após revelar a necessidade da pesquisa em ouvir os tutores, o 

Coordenador me convidou para participar do 1º Seminário de Avaliação do IMD, 

momento em que as Equipes do IMD apresentariam, cada uma, as suas avaliações 

e, consequentemente, eu teria a escuta da representação da tutoria. 

O 1º Seminário de Avaliação IMD aconteceu no auditório do DIMAP, na UFRN, 

nos dias 14 e 15 de junho de 2012. Constou de apresentação do trabalho desenvolvido 

pelos diferentes grupos de profissionais na elaboração, desenvolvimento, 
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implantação, ajuste e manutenção da proposta do IMD a partir da avaliação desse 

processo na primeira turma.  

Em 14/06/2012, o primeiro dia do encontro, foram demonstrados como é feita 

a prospecção, instrumento – prova – desenvolvidos por uma equipe de psicólogos da 

UFRN e UFPE. Houve a apresentação dos Cursos em andamento e os novos, 

previstos para a terceira turma em 2013, mostrados pelo Coordenador do Curso 

Técnico do IMD. Foi ainda divulgado o feedback dos alunos, coleta de dados feita por 

meio de grupo focal pela Equipe Profissional do grupo de Psicologia da UFRN, 

referindo-se sobre como se dá o acompanhamento dos egressos. Para finalizar o 

encontro desse dia, houve uma discussão com os participantes sobre a importância 

da atuação da tutoria nesse processo e os casos que ficaram a desejar pela ausência 

ou pela inadequada atuação desses profissionais com os jovens em formação.  

No segundo dia, em 15/06/2012, houve a apresentação de como se dá a 

seleção da tutoria, carga horária exigida, e a avaliação que eles próprios fizeram sobre 

a formação técnica dos estudantes. Nesses aspectos, eles avaliaram que esses 

jovens estão saindo sem saber programar - habilidade necessária para a competência 

profissional em TI -, provocando um momento de muito silêncio e expectativa para 

encontrar uma solução para esse desafio. 

Em seguida, foi demonstrado como se dá a elaboração do material didático 

pelos professores das disciplinas, bem como sobre o processo de correções desse 

material, a partir as idas e vindas de novas adaptações não apenas nos conteúdos a 

serem postados, mas a forma e ilustrações, antes da postagem no ambiente virtual 

de aprendizagem.  

Ainda nesse Seminário, no turno da tarde, foi apresentado o novo módulo do 

Curso Técnico - Módulo Integrador –,  e seu respectivo Coordenador. Esse módulo foi 

elaborado e  planejado a partir da avaliação feita pela Equipe Gestora e a Tutoria 

sobre a não inserção desses jovens no mercado de trabalho como tinha sido previsto 

na proposta do IMD.  

Sendo assim, a inserção do Módulo Integrador  objetiva favorecer uma melhor 

inserção do jovem do IMD no Mercado através de estágios, no qual o estudante terá 

que realizar uma produção técnica e escrever sobre essa produção, como um trabalho 

final de curso, que será acompanhado pelo Coordenador do Módulo, que detém 

saberes profissionais da área em TI, pertinentes para a orientação dos estudantes 

nesse processo de formação.  
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Para encerrar o 1º Seminário de Avaliação IMD, houve a apresentação de um 

trecho do Projeto Político Pedagógico, Visão de Futuro, prevista para nortear o IMD a 

partir de 2013, e ainda, a divulgação das mudanças na seleção de jovens; como 

também, a divulgação de novas turmas. Nesse sentido,  foi ofertada uma outra seleção 

para o Curso Técnico em TI para jovens que tenham entre 18 anos e 25 anos, que 

não puderam ingressar no processo de seleção anterior, por estarem fora dos critérios 

de faixa etária prevista inicialmente entre 15 e 18 anos, e que queiram entrar nesse 

mercado de trabalho; outra mudança significativa apresentada foi a possibilidade dos 

estudantes bem sucedidos nesse Curso Técnico em TI, jovens egressos do IMD 

passarem para o ensino superior, para cursarem o Curso de Bacharelado de 

Tecnologia da Informação do Instituto Metrópole Digital da UFRN.  

 No entanto, como esse estudo elegeu os jovens dessa formação do Curso 

Técnico em TI, como sujeitos da pesquisa, não poderia deixar de escutar o que esse 

jovens falam e revelam sobre esses processos de formação vivenciados. Assim, os 

sujeitos utilizam procedimentos interpretativos da realidade, como normas de conduta, 

formas de expressão, significação de acontecimentos, vocábulos enquanto índices de 

experiência que, consequentemente, demandam ótica igualmente interpretativa e 

reinterpretativa por parte do investigador.  

Nesse sentido, GLSN / WEB, verbaliza sobre como se deu o processo de sua 

formação em TI, 

 

Sempre havia aquela troca de informações. A questão era só: 
“conseguiu fazer?”, “Consegui”. “Como é que faz?”. Mostrar, tentar, 
explicar. Digamos assim: no começo eu era aquele cara que estava 
lá, mas estava empurrando com a barriga. Não era o melhor, mas 
acredito que não era o pior. Ficava ali, não é? Aí depois eu comecei a 
gostar e minhas notas aumentaram. Aí eu tirava mais dúvidas, mas 
mesmo assim eu tinha muitas dúvidas também. Tinha muita gente na 
minha sala. Então, querendo ou não, sabiam mais. Aí eu perguntava 
"e aqui? Como é que eu faço isso aqui?". Aí ia aprendendo, aos 
poucos. 

 

O comentário apresentado pelo jovem GLSN / WEB indica que no início ele não 

levou o curso a sério, quando fala que foi “empurrando com a barriga” e, mediante 

situações de trocas e questionamentos acerca de seu aproveitamento, em que ele 

estava sendo chamado a demonstrar sua compreensão do conteúdo, ele próprio 

passou a exercer, “aos poucos”, o papel da dúvida e da necessidade de descobrir algo 

mais. Nas palavras de Coulon (1995), 
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Portanto, a interação é concebida como um processo de interpretação; 
aliás, sua interpretação permite que os atores comuniquem e 
prossigam suas trocas, interpretando a respectiva linguagem e atos. 
O contexto deixa de ser um simples quadro passivo da ação para vir 
a ser interpretado. Por outro lado, tanto a ação como o contexto da 
própria ação podem sofrer reinterpretações ulteriores: as definições da 
ação não estabelecidas de uma vez por todas; pelo contrário, estão 
constantemente abertas. Resulta daí que as significações atribuídas 
às ações são também suscetíveis de serem reformuladas (COULON, 
1995, p. 28). 

 

As implicações metodológicas dessa dualidade interpretativa, diz Coulon, 

indica a necessidade de o pesquisador colocar-se do ponto de vista do ator, no intuito 

de poder identificar e compreender suas ações e, sendo o pesquisador, igualmente, 

um ator social, suas descrições são interpretações, ou seja, são incompatíveis com a 

lógica da explicação dedutiva.  

De maneira abrangente, uma vez que diversas expressões, tais como 

interacionismo simbólico, etnometodologia, fenomenologia, estudo de caso, ecologia 

e descritivo compõem estratégias qualitativas que não necessariamente dizem a 

mesma coisa, a expressão investigação qualitativa sinaliza alguns cuidados gerais 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994). 

Em primeiro lugar, o locus da pesquisa precisa ser entendido no contexto 

histórico da instituição a que pertencem, pois “[...] divorciar o acto, a palavra ou o gesto 

do seu contexto é perder de vista o significado” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 48). 

Dessa forma, diversos dados são relevados em sua riqueza, em forma de registros 

minuciosos, sejam através de palavras ou imagens, indicando que a investigação 

qualitativa é descritiva.  

Assim, evidencia-se sua ênfase na processualidade percebida, que envolve a 

circulação de sentidos e perspectivas dos participantes, ao invés de apresentação de 

resultados ou produtos. Finalmente, por valorizar o olhar interpretativo, o investigador 

qualitativo tende a construir suas abstrações, interpretações e análises à medida que 

os dados particulares que foram colhidos se vão agrupando, de forma indutiva. 

 

Está-se a construir um quadro que vai ganhando forma à medida que 
se recolhem e examinam as partes. O processo de análise dos dados 
é como um funil: as coisas estão abertas de início (ou no topo) e vão-
se tornando mais fechadas e especificas nos extremos (BOGDAN; 
BIKLEN, 1994, p. 50). 
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A investigação qualitativa pressupõe algumas problematizações: a) do 

dualismo sujeito-objeto, pois só apreendemos os objetos que se nos apresentam a 

partir de nossas categorias, convenções, práticas, linguagem; b) da concepção 

representacionista, uma vez que a hegemonia de certo sistema de categorização da 

realidade depende das vicissitudes dos processos sociais e não da validade interna 

dos construtos; c) da retórica da verdade, já que verdades são convenções pautadas 

em critérios de coerência, utilidade, inteligibilidade e finalidade; d) e da centralização 

do conhecimento produzido no aparato cerebral, considerando que o pensamento tem 

sua condição na interface entre cérebro e sociedade. 

Para tanto, a metodologia utilizada nesta pesquisa esteve fundamentada na 

perspectiva antropológica assumindo como referência primordial a intencionalidade 

do “método” Paulo Freire. As principais influências convergem para a valorização e a 

defesa da pessoa contra toda forma de opressão, o autoritarismo ou a alienação; a 

concepção do ser humano como inacabado, precisando se humanizar sócio-

historicamente; uma pedagogia voltada para a libertação da pessoa concreta, inserida 

na história, a valorização da comunicação e do diálogo; a confiança na capacidade do 

ser humano em refazer-se e refazer a história. 

Antropologicamente, Freire concebe o gênero humano como o único dentre as 

espécies vivas, que não tem seu modus vivendi já estabelecido ao nascer. A natureza 

dos seres humanos é vir-a-ser, é construção e conquista permanente, busca 

incessante e progressiva, própria do inacabamento e condicionamento sócio-histórico 

de homens e mulheres, que estão sendo num mundo e numa história também em 

construção e reconstrução.  

Os seres humanos precisam aprender a se humanizar, o que dá à vida humana 

um sentido muito mais biográfico do que biológico. “Programados” para aprender, num 

vir-a-ser, é construção e conquista realizando-se pela interação com o mundo e com 

os semelhantes, integrando sempre o passado e o presente para vislumbrar o futuro 

e, assim como seres históricos que vão sendo, vão dando forma a si e ao mundo, num 

processo de interação significadora e transformadora com o mundo e os outros. Essa 

aprendizagem do humano é possível pela linguagem e pelo trabalho, capacidades 

inseparáveis de sentir/pensar/agir.  

Segundo Freire (1995, p. 104), “o ser humano é uma totalidade que recusa ser 

dicotomizada. É como uma inteireza que operamos o mundo enquanto cientistas ou 
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artistas, enquanto presenças imaginativas, críticas ou ingênuas”. Tornar-se humano 

não é adaptação, mas inserção consciente, transformadora, processo sócio-histórico-

cultural de humanização do mundo. 

Nesse aspecto antropológico de visualizar a formação de jovem aprendiz na 

área tecnológica, trazemos mais uma importante condição que é a intersubjetividade. 

Falar sobre a intersubjetividade é falar da natureza do próprio sujeito, que só se 

constitui pelo reconhecimento do outro. Teoria recorrente e converge em Freire e 

Bakhtin a abordagem da intersubjetividade se constitui na e pela linguagem. Por isso, 

tem natureza dialógica. É o diálogo a condição para a intersubjetividade.  

Assim, falar de intersubjetividade, nesse contexto, é falar da impossibilidade de 

pensar o ser fora das relações com o outro. Pois, 

 

Se o mundo é o mundo das consciências intersubjetivas, sua 
elaboração forçosamente há de ser colaboração. O mundo mediatiza 
a originária intersubjetivação das consciências: o auto-
reconhecimento plenifica-se no reconhecimento do outro; no 
isolamento, a consciência modifica-se. A intersubjetividade, em que as 
consciências se enfrentam, dialetizam-se, promovem-se, é a tessitura 
última do processo histórico de humanização. Está nas origens da 
hominização e anuncia as exigências últimas da humanização. [...]   
Em diálogo circular, intersubjet ISMJ_M do-se mais e mais, vai 
assumindo, criticamente, o dinamismo de sua subjetividade criadora 
(FREIRE, 1981, p. 11-12). 

 

Nessa perspectiva, assenta-se a compreensão da intersubjetividade pelo 

princípio potencializador do diálogo mediatizador da comunicação, como perspectiva 

prática de emancipação humana nas relações dos homens entre si e com a natureza 

- uma práxis revolucionária, uma postura frente ao mundo -.  

O método de investigação freireano, fundamentalmente qualitativo, adota 

enquanto tematização a leitura de mundo por parte dos sujeitos e, portanto, considera 

a sintaxe popular e sua atribuição de sentidos ao entorno. Nessa perspectiva, indica 

que todo e qualquer conhecimento só encontra significação a partir do momento em 

que pode ser problematizado e reconstruído em ampliações interpretativas do real.  

A proposta investigativa da leitura de mundo dos sujeitos pode envolver 

conversas informais, entrevistas na comunidade envolvida, representações artísticas, 

considerando que o que importa não só as respostas em si, mas a saída a campo, 

seus detalhes vivos, falas e silêncios, lugares sociais ocupados ou não. A 

sistematização de dados toma como referência aquilo que condiciona o cotidiano das 
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pessoas. 

Nesse aspecto, trago do livro intitulado Educar para transformar e transformar 

para educar (HURTADO, 2003), uma definição de “metodologia”, que pode ser 

aproximada da perspectiva de Freire. É a coerência com que se deve articular os 

objetivos a alcançar, os métodos, os procedimentos e as técnicas ou instrumentos 

utilizados em relação ao marco que dá origem aos objetivos buscados. É assim que, 

em Freire, a metodologia do trabalho popular está contida no quadro referencial 

teórico, a partir do qual a proposição metodológica ganha coerência e há a 

possibilidade de estruturação do método8. 

Em Freire (1981) não é possível recriar o método dissociado da teoria que lhe 

confere significado. Talvez por isso Freire não tenha realizado discussões conceituais 

isoladas a respeito da palavra “metodologia” e da palavra “método”. Também, esse 

pode ter sido o motivo que o levou a dizer, em entrevista concedida à Nilcéia Lemos 

Pelandré, em 14/04/1993, que  

 

preferia dizer que não tenho método. O que eu tinha, quando muito 
jovem, há 30 anos ou 40 anos, não importa o tempo, era a curiosidade 
de um lado e o compromisso político do outro, em face dos renegados, 
dos negados, dos proibidos de ler a palavra, relendo o mundo. O que 
eu tentei fazer e continuo hoje, ter uma compreensão que eu chamaria 
de crítica ou de dialética da prática educativa, dentro da qual, 
necessariamente, há uma certa metodologia, um certo método, que eu 
prefiro dizer que é método de conhecer e não um método de ensinar 
(in FEITOSA, 1999). 

 

Assim, a proposição do caminho a percorrer e o jeito de caminhar na 

concretização que abrange o trabalho popular requer a compreensão de que a 

educação, ou a “ação cultural para a liberdade”, envolve o campo cognitivo e estético, 

mas parte e retorna ao âmbito político e social, daí o conceito de práxis, como 

movimento articular do processo prática – teoria – prática – teoria – prática – que se 

estende indefinidamente e indica a “reflexão e ação incidindo sobre as estruturas a 

                                                 
8 Paulo Freire não criou um “método de alfabetização”. O método de alfabetização era apenas 
o seu primeiro andar. A unidade de um grupo de alfabetizados, de acordo com o “Método 
Paulo Freire”, não se constituía como uma “turma de alunos” ou como uma “turma de 
alfabetizados”. Todos os participantes criavam com sua presença a unidade de um círculo de 
cultura. Em primeiro momento, com uma pessoa “alfabetizada” e devidamente “treinada” para 
ser um acompanhante do grupo, os componentes do círculo de cultura eram incentivados a 
realizarem atividades destinadas a um primeiro conhecimento de sua própria comunidade e a 
elaborarem, a partir de uma pesquisa do universo vocabular e do universo temático, o próprio 
material com que a seguir realizariam o seu aprendizado. 
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serem transformadas” (FREIRE, 1981, p. 122).  

Nesse sentido, é preocupação reflexiva de Freire (2003) o papel da educação 

de impregnar de sentido cada ato cotidiano, construindo sentidos coletivamente a 

partir dos conhecimentos prévios e respeito à forma de apreensão da realidade do 

outro. As instâncias educacionais não podem ignorar o universo dos educandos, seus 

códigos linguísticos, representações, histórias de vida, experiências, sentidos, pois a 

educação, enquanto prática para a liberdade, para a autonomia e para o diálogo é, 

necessariamente, atravessadas por questões políticas, ideológicas e históricas. 

O mundo social é constituído de ações interacionais entre os agentes, 

mediadas pela linguagem (que possibilita a significação, o entendimento consensual 

e a comunicação de intenções, ações, pedidos, ordenamentos, ensinamentos, trocas 

de auxílio, entre outros.). A linguagem é flexível e adaptável conforme o grupo de 

sujeitos que a desenvolve e, portanto, torna fundamental o olhar atento às redes de 

significação para se capturar o mundo social.  Nesse aspecto, a elocução e a fala, a 

produção de discurso e da narrativa são marcadores privilegiados. 

A linguagem como prática social, assume papel privilegiado nessa linha 

investigativa, por permitir o entendimento das formas de apreensão compartilhada nos 

agrupamentos sociais, das estruturas normativas do raciocínio imbrincadas na 

produção de interações inteligíveis; a língua não é um sistema de sinais inertes, mas 

um conjunto de signos vivos, dinâmicos e dialéticos que representam a realidade. O 

outro desempenha papel fundamental em tal composição, pois os signos, além de 

possibilitarem a elaboração mental dos conteúdos (construção do pensamento, nas 

palavras vygotskyanas) objetivados socialmente, permitem as trocas e 

compartilhamentos de sentidos.  

Desse modo, a linguagem é dual - formal e, ao mesmo tempo, atravessada por 

entradas subjetivas -. Entre a coisa representada e o signo que a representa reside o 

ideológico. Para Bakhtin (1992), a palavra é o signo ideológico por excelência – é 

produto da interação social, portanto, plurivalente, retratando as diferentes formas de 

significar a realidade, segundo o ponto de vista daquele que a utiliza. A linguagem é, 

inevitavelmente, dialógica, pois pressupõe diálogo, arena de luta de vozes que, 

situadas em diferentes posições querem ser ouvidas e relevadas pelo outro. Assim, a 

linguagem não é neutra, nem natural, só podendo ser compreendida a partir de seu 

contexto de produção.  
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Por isso, a educação é um ato político, porque está a serviço de uns e não de 

outros. Necessitamos, portanto, de uma educação para a decisão, para a 

aprendizagem da responsabilidade política e social. 
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3 JUVENTUDE E POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

 

3.1 JUVENTUDE ENQUANTO SEGMENTO SOCIAL E SUAS ESPECIFICIDADES 

 

As mudanças operadas no âmbito da economia capitalista, bem como na 

velocidade de produção no campo da ciência e da tecnologia, geram novas demandas 

do mundo do trabalho e da educação, e repercutem nas condições de existência dos 

jovens. Tal cenário impõe às políticas públicas brasileiras a incorporação de novas 

variáveis no que concerne à abordagem dos problemas relativos à condição juvenil 

pelas agendas governamentais, como alternativa de superação da situação de 

pobreza, vulnerabilidade e violência que acomete a juventude no país. 

O entendimento de que as questões que afetam os jovens exigem a formulação 

e a implementação de Políticas de Inclusão específicas (ABRAMO e BRANCO, 2005) 

é, necessariamente, atravessado pelo debate da definição do que é juventude na 

contemporaneidade, pois implica a identificação de diversos aspectos que configuram 

esse segmento social, tais como faixa etária, características e necessidades.   

A juventude, assim como as outras fases da vida, é uma construção social, 

histórica e cultural, de maneira que suas funções, representações e significações 

referem-se ao contexto em que são constituídas. Assim, juventude significa uma 

representação ou criação simbólica construída pelos grupos sociais ou pelos próprios 

indivíduos considerados jovens, simbolizando um conjunto de atitudes e 

comportamentos a eles atribuídos. Desse modo, a concepção de juventude vigente 

tem origem no contexto sociocultural capitalista burguês e liberal do século XIX, 

pautado em uma cientificidade biologicista (GROPPO, 2000).  

Conforme Maia e Mancebo (2010), no século XX, a juventude é afirmada como 

força de transformação, o que ocasionou a “expansão” dessa fase da vida, 

“empurrando” a infância para trás e a maturidade para frente. Referindo a esse tema, 

o historiador francês Ariès (1981) aponta que se, até algum tempo atrás não havia a 

noção de adolescência, atualmente, esta tornou-se a idade almejada por todos, 

independentemente da idade. 

Em décadas anteriores, a compreensão da condição juvenil era pautada na 

ideia de adolescência, enquanto fase de transição entre infância e vida adulta, na qual 

mudanças biológicas eram propiciadas por certa cronologia e experiências eram 

adquiridas, como condição de ingresso no mundo adulto. Essas definições podiam ser 
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aferidas em diversas fontes de informação social.  

Segundo o dicionário Aurélio (2001, p. 18), adolescência é “período da vida 

humana que começa com a puberdade e se caracteriza por mudanças corporais e 

psicológicas, estendendo-se, aproximadamente, dos 12 aos 20 anos”, definição 

adotada pela a Organização Mundial da Saúde e pela legislação brasileira, Lei Nº 

8.069, de 13 de julho de 19909, com a diferenciação, no Art. 2º: “considera-se criança, 

para os efeitos dessa Lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, e adolescente 

aquela entre 12 e 18 anos de idade”.  

De acordo com Silva (2012, p. 164), até então “o ser jovem era algo de certa 

maneira estável e bem delimitado”. Contudo, essas definições entram em crise na 

medida em que as instituições que davam suporte a essa transição também estão em 

processo de “desinstitucionalização”, em que são incluídas a crise da família, da 

escola e do trabalho. “Hoje vemos a surgimento de novas formas de família, o 

esgotamento da ilusão de ascensão social por meio da educação e do pleno emprego, 

bem como a emergência de novos atores reivindicando políticas especificas” (SILVA, 

2012, p.164).   

A transição organizada, linear e marcada cronologicamente para a vida adulta, 

em que a etapa de escolarização e “dependência” familiar davam lugar ao ingresso 

no mundo do trabalho e constituição da própria família passa a ser prolongada e 

descontinuada: 

 

Nesse sentido, a juventude se prolonga até depois dos 30, o que 
significa um terço da vida. Diante disso, os jovens estabelecem um 
sentido de ambivalência, caracterizado por um misto de desejo e 
incerteza, uma vez que o trabalho regular já não pode ser considerado 
como um dado estrutural e garantido para todos nas sociedades 
capitalistas. Nesse contexto do trabalho transformado em ocupação 
precária, essa incerteza social no mundo do trabalho está 
impossibilitando a passagem do adolescente à vida adulta, gerando 
uma verdadeira “geração canguru” – de jovens que seguem morando 
com os pais e não veem perspectivas de sair de casa, mesmo com a 
união conjugal ou gravidez (SILVA, 2012, p. 164-165). 

 

Considerando que a compreensão de juventude enquanto transição entre a 

dependência infantil e a autonomia adulta tem se tornado mais difusa e complexa, 

Maia e Mancebo (2010) relacionam a possibilidade de entendimento desse processo 

                                                 
9BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Rio de Janeiro. 140p. 
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a partir da análise da concepção de tempo instituída na sociedade ocidental. Para 

além do ponto de vista social, em que o conceito de tempo coordena e integra as 

ações humanas, em um olhar subjetivo, esse tempo é constituído por um 

encadeamento de acontecimentos sucessivos, fornecendo a experiência de 

sequência e continuidade de vivências pessoais que, unidas compõem uma história 

de vida e permitem a construção e confirmação da “consistência pessoal”.  Nesse 

contexto, os sujeitos da pesquisa, na coleta de 2011, MSFS/ WEB   e  ALF / WEB   

respectivamente, apresentam os seguintes relatos, 

 

 MSFS / WEB: - Foi mais um campo aberto pra gente, saindo do 
fundamental, que antes   era mãezinha, paizinho. De repente, 
Metrópole Digital! Encarar uma prova, fiz a prova passei. Estou 
fazendo, estudando. Fazendo a escola, cursinho à tarde, Inglês, 
Informática, passeio, Metrópole à noite, chego em casa tarde, estou 
criando responsabilidade. Já estou crescidinha. Oh, mãe! Tenho um 
amanhã! 
 ALF / WEB: - Foi uma surpresa quando eu passei, meu Deus! Eu moro 
em Parnamirim, nunca tinha pego um ônibus sozinha, acho que foi de 
grande responsabilidade, como estão falando aqui, foi crescimento, 
porque a gente saiu mais da infância e entrou mais no mundo adulto. 

 

De acordo com MSFS/ WEB e ALF / WEB, a possibilidade de crescimento e de 

um futuro, o amanhã, concreto não é dada, mas está relacionada ao continuum10 de 

amadurecimento de responsabilidades e superação de etapas, como a prova de 

seleção para o IMD. Nesse contexto, o circuito escola-cursinho-inglês-lazer-IMD 

configura espaço de mediações desse gênero, já que promove a circulação de 

sentidos para as responsabilidades dos estudos e suas aplicabilidades nos diversos 

espaços que as jovens frequentam. A própria autonomia para o traslado entre os 

espaços formativos, referida por ALF / WEB, “nunca tinha pego um ônibus sozinha”, 

demarca sua experiência subjetiva de crescimento. Ao afirmar “estou crescidinha”, 

MSFS / WEB subverte a representação de juventude enquanto amadurecimento 

biológico e inevitável, e assinala o entendimento de que crescer através do próprio 

esforço pode ser uma opção do próprio jovem.  “Encarar” estudos nos três turnos e 

                                                 
10Continuum: esta denominação é dada a uma série canadense de ficção científica que se 
centra sobre o conflito entre uma policial e um grupo de rebeldes a partir do ano de 2077 e 
voltam no tempo até o ano de 2012, em Vancouver - CA. A série estreou em Showcase em 
27 de maio de 2012. A primeira temporada é composta por 10 episódios e a segunda, que 
ainda está em exibição, 13 episódios. Em 5 de junho de 2013, a série Continuum foi 
oficialmente renovada e irá retornar na 3ª temporada. Disponível em: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Continuum_(s%C3%A9rie). Acesso em: 21 nov. de 2013. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Showcase
http://pt.wikipedia.org/wiki/Continuum_(s%C3%A9rie)
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conseguir chegar em casa tarde da noite em função de um “amanhã” representa, aqui, 

abrir mão de alguma zona de conforto em busca de um projeto de vida.  

As observações de MSFS/WEB e ALF/WEB, em contraposição à configuração 

de valores específicos da sociedade atual, contribuem ainda para a problematização 

do fenômeno da “adultescência11”, termo utilizado por Sevcenko (1998) para explicitar 

as atitudes na passagem da fase da adolescência e para a fase adulta. Tal fenômeno 

representa o surgimento de nova categoria etária que prorroga o fim da adolescência, 

valorada em seu dinamismo e criatividade que “dissolvem” a vida adulta enquanto 

experiência ou etapa de maturidade, responsabilidade e compromisso, e que se faz 

“possível” em qualquer idade através da adoção de formas de consumo de bens e 

serviços específicos (DEBERT, 2010). Vale mencionar a crescente preocupação 

ocidental com a produção de corpos esculpidos e rejuvenescidos, movendo 

verdadeiras indústrias de encorajamento ao consumo de uma série de produtos, 

desde cirurgias plásticas, alimentação manipulada e academias de ginástica, à 

adoção de recursos de transformação da aparência: vestuário, maquiagens, cores e 

estilos de cabelo, e das atitudes. 

É pertinente observar que o “tempo livre” resultante de descontinuidades no 

processo de amadurecimento de muitos jovens, pode transformar-se, ao invés de 

acesso democrático ao lazer, em desocupação e empobrecimento, uma vez que 

inúmeras são as propostas de consumo, inclusive, de entretenimento, 

bombardeadoras de informações esvaziadas de sentido ético-moral e de focos de 

estimulação ao desenfreado consumo material. Nessa perspectiva, RSG / WEB  

comenta, 

 

Quando eu entrei no Metrópole, digamos assim, eu não sabia nada de 
computador. Eu só jogava [...]. Aí depois da primeira aula eu vi como 
foi as coisas em http [...]. As pessoas estão usando o Facebook mais 
para brincadeirinhas, coisas e besteiras. E até mesmo esses casos de 
bullying, é muito frequente no Facebook. 
 
 

O comentário de RSG / WEB é elucidativo daquilo que Carrano (2003) concebe 

acerca do lazer enquanto campo potencial de liberdade. Se, por um lado, é comum o 

entretenimento repetitivo ou esvaziado de valores morais, como o bom senso e o 

                                                 
11 Adultescência: Verbete extraído de "Um Glossário para os anos 1990", de David Rowan 
(Prion) e publicado no caderno Mais da Folha de S. Paulo, 20-09-1998. 
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respeito, também é possível o desafio da reinvenção do futuro por parte de sujeitos 

capazes de construir zonas de equilíbrio entre a autoconsciência e a alteridade.  

O Governo Federal, para empreender melhor em prol da juventude brasileira, 

no intuito de fomentar ações políticas em prol de formação adequada que atendesse 

as necessidades dos jovens brasileiros, elaborou, por meio da Secretaria-Geral da 

Presidência da República, um Guia da Juventude para nortear essas ações. No texto 

de Apresentação desse Guia12, dispõe,  

 

Entender as singularidades e as peculiaridades das juventudes e 
garantir direitos a esta geração são fatores fundamentais para 
consolidar a democracia no Brasil, com inclusão social. É esta a 
perspectiva que norteia o Governo Federal na concepção e 
implantação de políticas públicas de juventude.  Esta nova forma de 
considerar a juventude teve como marco importante a criação, em 
2004, do grupo interministerial – coordenado pela Secretaria-Geral da 
Presidência da República e composto por 19 ministérios – que 
levantou os principais programas federais para esse segmento 
populacional e realizou um diagnóstico da situação dos jovens 
brasileiros. Um resultado imediato do trabalho foi a definição da 
Política Nacional de Juventude, cuja implementação é coordenada 
pela Secretaria Nacional de Juventude da Secretaria-Geral da 
Presidência da República. O momento, portanto, revelou a prioridade 
conferida à juventude, estimulou o desenvolvimento de novas ações e 
a consolidação de práticas que buscam garantir direitos e oferecer 
oportunidades aos jovens brasileiros.  Nesse contexto, o Governo 
Federal possui, nas mais diferentes áreas, inúmeras ações, 
programas e políticas públicas para a juventude. Nesta publicação, 
são apresentados os principais programas, em desenvolvimento nas 
mais diferentes localidades do país, que têm o jovem como público-
alvo prioritário. 
O objetivo é colocar estas informações à disposição dos jovens, 
lideranças sociais, governos municipais e estaduais, organizações da 
sociedade civil e cidadãos que possam se interessar pelas políticas 
públicas. Inspirados pelo espírito republicano, esperamos, com este 
Guia, dar transparência à gestão do Estado, possibilitar o 
acompanhamento dessas iniciativas e, principalmente, ampliar o 
alcance dessas políticas em desenvolvimento (BRASIL, GUIA DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE, 2006, p. 5). 

 

Nesse documento, Guia de Políticas Públicas de Juventude (2006) monstra, 

também, que o Governo Federal procurou inovar na concepção de política pública, 

passando a considerar a juventude como uma condição social, e os jovens, como 

                                                 
12BRASIL. Guia de Políticas Públicas de Juventude. Brasília: Secretaria-Geral da Presidência 
da República, 2006. Disponível em: http://www.juventude.gov.br/conjuve/documentos/guia-
de-politicas-publicas-de-juventude. Acesso em: 21 nov. 2013. 

http://www.juventude.gov.br/conjuve/documentos/guia-de-politicas-publicas-de-juventude
http://www.juventude.gov.br/conjuve/documentos/guia-de-politicas-publicas-de-juventude
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sujeitos de direitos, procurando com essa nova concepção de política pública de 

juventude, nortear as suas ações em duas noções fundamentais: oportunidades e 

direitos. Ações e programas do Governo Federal que buscam oportunizar e garantir 

direitos aos jovens, para que eles possam resgatar a esperança e participar da 

construção da vida cidadã no Brasil. 

Outra ação do Governo Federal indicada nesse documento, em prol da 

juventude brasileira foi a criação a Secretaria Nacional de Juventude (SNJ), que é o 

órgão responsável por articular os programas e projetos, em âmbito federal, 

destinados aos jovens na faixa etária entre 15 e 29 anos, visando fomentar a 

elaboração de políticas públicas para o segmento juvenil municipal, estadual e federal, 

além de interagir com os poderes Judiciário e Legislativo na construção de políticas 

amplas e promover espaços para que a juventude participe da construção dessas 

políticas.  

O Guia de Políticas Públicas de Juventude (2006), informa que a partir de ampla 

pesquisa das condições socioeconômicas do jovem brasileiro, foram identificados 

desafios para nortear a consolidação da Política Nacional de Juventude. São eles, 

 

- ampliar o acesso ao ensino e a permanência em escolas de 
qualidade; 
- erradicar o analfabetismo; 
- preparar para o mundo do trabalho; 
- gerar trabalho e renda; 
- promover uma vida saudável; 
- democratizar o acesso ao esporte, ao lazer, à cultura e à tecnologia 
da informação; 
- promover os direitos humanos e as políticas afirmativas; 
- estimular a cidadania e a participação social; e 
- melhorar a qualidade de vida no meio rural e nas comunidades 
tradicionais (BRASIL, GUIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
JUVENTUDE, 2006, p. 8). 

 

Nesse contexto, o Guia (2006) ainda apresenta os principais programas do 

Governo Federal para a juventude: Projeto Agente Jovem, Programa Bolsa-Atleta, 

Programa Brasil Alfabetizado, Programa Escola Aberta, Programa Escola de Fábrica, 

Programa de Melhoria e Expansão do Ensino Médio (Promed), Programa Juventude 

e Meio Ambiente, Programa Nossa Primeira Terra, Programa Cultura Viva, Programa 

de Integração de Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Educação 

de Jovens e Adultos (Proeja), Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego 

(PNPE), Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem),  Programa Nacional 
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do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM), Projeto Rondon, Programa Pronaf 

Jovem, Programa Universidade para Todos (ProUni), Programa Saberes da Terra,  

Programa Segundo Tempo, Projeto Soldado Cidadão. 

 

3.2 POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA A JUVENTUDE 

 

A Educação Profissional e Tecnológica13 remete a processos e percursos 

visando à aquisição e o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, destrezas 

para o desempenho de ocupações, profissões e ofícios, em diferentes campos e 

níveis de atuação, relativos à produção de bens e serviços (materiais e culturais) 

vivenciados em uma sociedade historicamente contextualizada.  

Essa modalidade de ensino consiste, principalmente, em processos de ensino-

aprendizagem que permitam ao indivíduo se apropriar de conhecimentos teóricos e 

operacionais relativos ao exercício de uma ocupação ou profissão. O aprendizado 

profissional pode ser adquirido informalmente através da experiência de trabalho, ou 

formalmente mediante intervenções educacionais sistematizadas, passou a integrar a 

Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional,  

 

TÍTULO I, A Educação. 
Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se 
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, 
nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 
organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 
§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, 
predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias. 
§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à 
prática social. 
TÍTULO II, Dos Princípios e Fins da Educação Nacional. 
Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 
finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber; 
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

                                                 
13A Educação Profissional e Tecnológica. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=10879. Acesso em: 
16 ago. 2013.  

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=10879
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V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
VII - valorização do profissional da educação escolar; 
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da 
legislação dos sistemas de ensino; 
IX - garantia de padrão de qualidade; 
X - valorização da experiência extraescolar; 
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas 
sociais. 
XII - consideração com a diversidade étnico-racial. 

 

 O Decreto Lei nº 11.74114, mudança aprovada pela Câmara dos Deputados, 

sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em 16 de julho de 

2008, em seu texto,  

 

Altera dispositivos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para 
redimensionar, institucionalizar e integrar as ações da educação 
profissional técnica de nível médio, da educação de jovens e adultos 
e da educação profissional e tecnológica. 

 

A Lei nº 11.741, em seu Art. 1º, Capítulo III, sobre Educação Profissional, 

dispõe nova redação para os Artigos, 39, 40, 41, 42, 

 

Art. 39.  A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos 
objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e 
modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e 
da tecnologia. 
§ 1o Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser 
organizados por eixos tecnológicos, possibilitando a construção de 
diferentes itinerários formativos, observadas as normas do respectivo 
sistema e nível de ensino.  
§ 2o A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes 
cursos: 
I – de formação inicial e continuada ou qualificação profissional;  
II – de educação profissional técnica de nível médio; 
III – de educação profissional tecnológica de graduação e pós-
graduação. 
§ 3o Os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e 
pós-graduação organizar-se-ão, no que concerne a objetivos, 
características e duração, de acordo com as diretrizes curriculares 
nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. 

                                                 
14BRASIL.Presidência da República. Decreto LEI nº 11.741, de 16 de julho de 2008. Altera 
dispositivos da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional, para redimensionar, institucionalizar e integrar as ações da educação 
profissional técnica de nível médio, da educação de jovens e adultos e da educação 
profissional e tecnológica. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2008/Lei/L11741.htm#art1. Acesso em 16 ago. 2013. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.741-2008?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11741.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11741.htm#art1
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Art. 40. A educação profissional será desenvolvida em articulação com 
o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação 
continuada, em instituições especializadas ou no ambiente de 
trabalho.    
Art. 41.  O conhecimento adquirido na educação profissional e 
tecnológica, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, 
reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de 
estudos. 
Art. 42.  As instituições de educação profissional e tecnológica, além 
dos seus cursos regulares, oferecerão cursos especiais, abertos à 
comunidade, condicionada à matrícula, à capacidade de 
aproveitamento e não necessariamente ao nível de escolaridade. 

 

 

Essa nova redação dos artigos 37, 39, 41 e 42 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), propõe que a educação profissional integre-se aos 

diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência 

e da tecnologia.  

É pertinente destacar que a Lei nº 11741, de 16 de julho de 2008, que alterou 

os dispositivos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, para redimensionar, institucionalizar e 

integrar as ações da educação profissional técnica de nível médio, da educação de 

jovens e adultos e da educação profissional e tecnológica, também incluiu no Capítulo 

II da Educação Básica, o parágrafo que trata da necessidade da formação para a 

Cultura.  

É pertinente destacar que na Constituição Federal de 1988, os Artigos 21815 e 

21916, abordam sobre a ciência e a pesquisa, afirmando que o Estado deve promover 

e incentivar o desenvolvimento científico e a pesquisa tecnológica voltada para a 

solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento econômico e produtivo, 

dando o apoio e o estímulo às empresas que investirem em pesquisa e em criação de 

tecnologia adequada ao país, assegura aos seus criadores a participação nos ganhos 

econômicos resultantes do seu trabalho.  

                                                 
15Art. 218, “O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a 
capacitação tecnológicas”, da Constituição Federal. Disponível em:  
http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/CON1988_05.10.1988/art_218_.shtm. 
Acesso em: 16 ago. 2013.  
16Art. 219, “O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a 
viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a 
autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal”. Disponível em:   
http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/CON1988_05.10.1988/art_219_.shtm. 
Acesso em: 16 ago. 2013. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.741-2008?OpenDocument
http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/CON1988_05.10.1988/art_218_.shtm
http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/CON1988_05.10.1988/art_219_.shtm
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Nesse aspecto, a partir de 1994, no Governo de Itamar Franco, a Lei nº 8.958, 

de 20 de dezembro, dispôs sobre as relações entre as instituições federais de ensino 

superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio tendo início o 

processo de incentivos ao desenvolvimento institucional, científico e tecnológico. 

No entanto, somente em 2004, no Governo de Luís Inácio Lula da Silva, que o 

Congresso Nacional aprova a Lei de Inovação Tecnológica  com a Lei Federal N° 

10.973, de 2 de dezembro17, regulamentada no dia 11 de outubro de 2005 pelo 

Decreto N. 5.563, conhecida como a “Lei de Inovação” e do aumento dos instrumentos 

de crédito e incentivos para empresas inovadoras, no qual a área de Ciência, 

Tecnologia e Inovação (C,T&I) foi fortalecida e trouxe significativos avanços para o 

setor produtivo, tanto no que diz respeito à evolução dos níveis de investimento, 

quanto na consolidação de um sistema integrado, regulariza os dispositivos 

constitucionais, estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e 

tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências.  

Cita a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, que, 

 

Art. 1o  As Instituições Federais de Ensino Superior - IFES e as demais 

Instituições Científicas e Tecnológicas - ICTs, sobre as quais dispõe a 

Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004, poderão celebrar convênios 

e contratos, nos termos do inciso XIII do art. 24 da Lei no 8.666, de 21 

de junho de 1993, por prazo determinado, com fundações instituídas 

com a finalidade de dar apoio a projetos de ensino, pesquisa e 

extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, 

inclusive na gestão administrativa e financeira estritamente necessária 

à execução desses projetos. 

 

Nesse contexto, também, nessa lei de inovação e incentivos fiscais18, em seu 

Capítulo II, dispõe sobre o estímulo à construção de ambientes especializados e 

cooperativos de inovação,  

 

Art. 3o A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as 

respectivas agências de fomento poderão estimular e apoiar a 

constituição de alianças estratégicas e o desenvolvimento de projetos 

de cooperação envolvendo empresas nacionais, ICT e organizações 

                                                 
17 Lei nº 10.973, 2 de dezembro de 2004. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.973.htm.Acesso em: 16 ago. 
2013. 
18 Lei de Incentivos Fiscais – Lei Nº 10.973/2004, Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.973.htm. Acesso em: 16 
ago. 2013. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.973.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.973.htm
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de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de 

pesquisa e desenvolvimento, que objetivem a geração de produtos e 

processos inovadores. 

Parágrafo único. O apoio previsto neste artigo poderá contemplar 

redes e projetos internacionais de pesquisa tecnológica, bem como 

ações de empreendedorismo tecnológico e de criação de ambientes 

de inovação, inclusive incubadoras e parques tecnológicos. 

 

Em 20 de agosto de 2011, no governo de Dilma Rousseff, foi lançada em São 

Paulo a proposta do Programa TI MAIOR. Nessa proposta, afirma Marco Antonio 

Raupp, Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação em texto de ‘Apresentação’19 que, 

 

Certamente, com uma maior integração entre Governo, comunidade 
científica e setor privado, o país potencializa sua capacidade de 
formação de recursos humanos, de desenvolvimento de novas 
tecnologias e de aproveitamento do fluxo de capital internacional, para 
transformar o latente ciclo de empreendedorismo em inovação 
aplicada, e ampliar sua competitividade com vistas à superação dos 
seus desafios econômicos e sociais. 

 

Dando continuidade a esse processo de inovação, em 2011 foi lançada a 

Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI 2012 - 2015)20 que 

preconiza a ciência, tecnologia e inovação como eixo estruturante do desenvolvimento 

econômico e social do país e estabelece, no âmbito do Programa Prioritário de 

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), a construção de uma estratégia para 

o setor de software e serviços de TI. Em ‘Justificativa’, da Estratégia Nacional de 

Ciência, Tecnologia e Inovação 2012 – 2015, o ministro afirma que, 

 

Ao longo das quatro últimas décadas, o Brasil realizou intensos 
esforços para fazer frente às carências de infraestrutura, recursos 
humanos e mecanismos institucionais adequados ao desenvolvimento 
científico e tecnológico. Estes esforços foram particularmente 
significativos nos últimos anos, quando se fortaleceu, 
expressivamente, a base e a integração do sistema de ciência e 
tecnologia e se ampliou, extraordinariamente, a participação na 
produção cientifica mundial. No entanto, estas iniciativas não foram 
suficientes para acompanhar a rápida ascensão de outras economias 
emergentes de grande e médio porte, como China e Coréia, que 
mudaram suas estruturas de C&T e ultrapassaram amplamente o 

                                                 
19 Programa TI MAIOR. Disponível em: 
http://timaior.mcti.gov.br/interna.php?menu=1&page=1. Acesso em: 16 ago. 2013. 
20 Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (2012 - 2015), Balanço de Atividades 
Estruturantes 2011.  Disponível em: http://www.mct.gov.br/upd_blob/0218/218981.pdf. 
Acesso em: 16 ago. 2013. 

http://timaior.mcti.gov.br/interna.php?menu=1&page=1
http://www.mct.gov.br/upd_blob/0218/218981.pdf


54 

Brasil. 

 

Com base nessa premissa, é um eixo estruturante do desenvolvimento 

econômico e social do país que estabelece, no âmbito do Programa Prioritário de 

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), a construção de uma estratégia para 

o setor de software e serviços de TI. O Programa Estratégico de Software e Serviços 

em TI integra a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI - 

2012/2015) e se articula com outras políticas públicas já existentes, dentre elas: a 

Estratégia Nacional de Defesa (END)21, o Plano de Aceleração do Crescimento 2 

(PAC2)22, o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE)23, as ações do Programa 

                                                 
21Estratégia Nacional de Defesa (END):Em setembro de 2007, o Presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva criou um grupo de trabalho, coordenado pelos Ministros Nelson Jobim e Mangabeira 

Unger, para confeccionar uma Estratégia Nacional de Defesa. Durante mais de um ano, 

militares do Ministério da Defesa e da Secretaria de Assuntos Estratégicos, juntamente com 

as Forças Armadas, se dedicaram ao projeto. Em 18 de dezembro de 2008, o Presidente 

assinou o Decreto nº 6.703, aprovando a Estratégia Nacional de Defesa - END. O texto busca 

reafirmar a necessidade de se modernizar as Forças Armadas e afirma que Estratégia 

Nacional de Defesa é inseparável de Estratégia Nacional de Desenvolvimento. Enfatiza que 

é preciso fortalecer três setores de importância estratégica: o espacial, o cibernético e o 

nuclear.  

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6703.htm. 

Acesso em: 16 ago. 2013. 
22 Programa de Aceleração do Crescimento (PAC): lançado em 28 de janeiro de 2007, é um 

programa do governo federal brasileiro que engloba um conjunto de políticas econômicas, 

planejadas para os quatro anos seguintes, e que tem como objetivo acelerar o crescimento 

econômico do Brasil, prevendo investimentos totais de R$ 503,9 bilhões até 2010, sendo uma 

de suas prioridades o investimento em infraestrutura, em áreas 

de saneamento, habitação, transporte, energia e recursos hídricos, entre outros. Composto 

por cinco blocos: 1) Medidas de infraestrutura, incluindo a infraestrutura social, 

como habitação, saneamento e transporte em massa (O principal bloco); 2) Medidas para 

estimular crédito e financiamento; 3) Melhoria do marco regulatório na área ambiental; 4) 

Desoneração tributária e 5) Medidas fiscais de longo prazo. Essas ações previstas para serem 

implementadas, gradativamente, ao longo do quatriênio 2007-2010. A meta era obter um 

crescimento do PIB em torno de 5% ao ano. PAC 2: lançado em 29 de março de 2010, prevê 

recursos da ordem de R$ 1,59 trilhão em uma série de segmentos, tais como transportes, 

energia, cultura, meio ambiente, saúde, área social e habitação, em 6 áreas de 

investimentos: Cidade Melhor, Comunidade Cidadã, Minha Casa, Minha Vida, Água e Luz 

para todos, Transportes e Energia. Disponível em: http://www.pac.gov.br/. Acesso em: 16 ago. 

2013. 
23PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (PDE), “O PDE propõe sua 
consolidação jurídica na LDB, que passará a vigorar acrescida de uma seção especificamente 
dedicada à articulação entre a educação profissional e o ensino médio, denominada ‘da 
Educação Profissional Técnica de Nível Médio”. A educação profissional integrada, em 
especial, ao ensino médio é a que apresenta melhores resultados pedagógicos ao promover 
o reforço mútuo dos conteúdos curriculares, inclusive na modalidade a distância” (p. 45).  
Disponível em:  http://portal.mec.gov.br/arquivos/livro/livro.pdf. Acesso em: 14 abr. 2013. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/2007
http://pt.wikipedia.org/wiki/Luiz_In%C3%A1cio_Lula_da_Silva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Luiz_In%C3%A1cio_Lula_da_Silva
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Brasil Mais Saúde24, as medidas de incentivo do Plano Brasil Maior25, bem como os 

Regimes Especiais, tais como o Programa Nacional de Banda Larga (PNBL)26. 

Em 12 de abril de 2013, em Porto Alegre, durante a formatura de 2.223 alunos 

do Programa Nacional do Ensino Técnico - Pronatec, em que estudantes qualificados, 

faziam parte do Cadastro Único de programas sociais do governo federal, e eram 

beneficiários do Brasil Sem Miséria, a presidenta Dilma Rousseff destacou que,  

 

O Brasil tem de ter trabalhadores de qualidade. Isso é super 

fundamental para o Brasil. Esse país precisa disso como nós 

precisamos de ar para respirar.   ...   Uma formatura é uma história de 

superação, de luta e de conquista. É também um momento de vitória. 

Conquistar é algo que só engrandece cada um dos que 

conquistaram.  ...   Superar a pobreza é o que estamos fazendo aqui 

hoje. Porque temos dois caminhos para superar a pobreza. Um 

caminho é garantir a renda e o emprego, e o outro é educação, formar 

os brasileiros e brasileiras. [...]. Nós precisamos de técnicos, que, nas 

diferentes atividades, agreguem valor, melhorem a qualidade do 

trabalho. Precisamos assegurar que esse caminho seja extremamente 

valorizado pela sociedade.  

 

Os modelos de Educação a Distância (EaD) evoluem com relação aos recursos 

educacionais, uma vez que o aprimoramento tecnológico decorrente das 

transformações sociais, culturais e científicas da sociedade gera remodelizações 

pedagógicas e curriculares em virtude das possibilidades concretas de interação e 

interatividade. Esse fator também incentivou a produção acadêmica e a pesquisa na 

área, passando a haver um investimento na conceitualização e caracterização da 

EaD. Na mesma direção, nosso olhar, no presente estudo, voltado para a formação 

de jovens na educação profissional da área tecnológica em Tecnologia da Informação 

(TI), através da escolarização, sistematizada pelo programa de formação do Instituto 

Metrópole Digital,27 (IMD), está respaldado na ideia de que ensinar e aprender, numa 

                                                 
24 Programa Saúde. Disponível em http://bvsms.saude.gov.br/bvs/pacsaude/. Acesso em: 14 
abr.  2013. 
25 Brasil Maior. Disponível em http://www.brasilmaior.mdic.gov.br/. Acesso em: 14 mai. 2013. 
26 Programa Nacional de Banda Larga (PNBL) - criado pelo Decreto nº 7.175, de 12 de maio 
de 2010, com o objetivo de expandir a infraestrutura e os serviços de telecomunicações, 
promovendo o acesso pela população e buscando as melhores condições de preço, cobertura 
e qualidade. A meta é proporcionar o acesso à banda larga a 40 milhões de domicílios 
brasileiros até 2014 à velocidade de no mínimo 1 Mbps. Disponível em: 
http://www.mc.gov.br/acoes-e-programas/programa-nacional-de-banda-larga-pnbl. Acesso 
em: 14 abr. 2013. 
27 O Planejamento Político Pedagógico (PPP) do Programa Metrópole Digital, objetivos, 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/pacsaude/
http://www.brasilmaior.mdic.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7175.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7175.htm
http://www.mc.gov.br/acoes-e-programas/programa-nacional-de-banda-larga-pnbl
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sociedade cada vez mais conectada, podem e devem ocorrer de forma mais flexível 

e ativa por parte dos sujeitos que protagonizam esse processo.  

Nas palavras de Moran (2011), “as tecnologias móveis desafiam as instituições 

a sair do ensino tradicional, em que o professor é o centro, para uma aprendizagem 

mais participativa e inteirada, com momentos presenciais e à distância” (MORAN, 

2011, p. 46)28. Apesar disso e a despeito da rápida evolução das redes e mobilidades 

tecnológicas, a Educação a Distância (EaD)29, tem significados muito variados que 

correspondem a necessidades distintas, bem como diferentes modelos, que 

correspondem a distintas concepções pedagógicas e organizacionais. 

 

Temos desde modelos auto instrucionais a modelos colaborativos; 
modelos focados no professor (teleaula), no conteúdo, a outros 
centrados em atividades e projetos. Temos modelos para poucos 
alunos e modelos para dezenas de milhares de alunos. Temos cursos 
com grande interação e outros com baixa interação com o professor. 
E não é fácil pensar em propostas que atendam a situações tão 
diversas. Há um crescimento gigantesco dos cursos por satélite, com 
teleaulas ao vivo e um tutor ou monitor presencial por sala, em polos, 
mais apoio da internet e de tutoria on-line. Essas instituições estão 
crescendo rapidamente e chegando a dezenas de milhares de alunos. 
É um modelo que mantém a figura do professor e a flexibilidade da 
autoaprendizagem. Existem cursos que combinam material impresso, 
CD/DVD e internet, há cursos para poucos e muitos alunos, cursos 
com menos ou mais encontros presenciais (MORAN, 2011, p. 47). 

 

É pertinente ressaltar que a qualidade educacional não pode ser mensurada 

pelo número de alunos, mas pela seriedade e coerência do projeto pedagógico, pela 

competência dos gestores, educadores e mediadores, bem como pelo nível de 

                                                 
metas e ações, missão e visão de futuro está disponível em:  
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCM
QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sistemas.ufrn.br%2Fshared%2FverArquivo%3FidArquivo
%3D933826%26key%3D3845ddd812010ea6a2bc39d8e8346117&ei=khhVUOwShOPRAfzjg
fAG&usg=AFQjCNGrNGug8XYideVSWoubsn4LNfkq3w&sig2=eSKhGTBqrNLFsJhtyf4xYg. 
Acesso em 10-09-2012. 
28MORAN, José Manuel. A Educação que desejamos: novos desafios e como chegar lá. 5. 
ed. Campinas, Papirus, 2011. 
29 Educação a Distância: A educação "a" distância (prefiro, sem distância) é uma modalidade 
de educação e tem que assegurar que o aluno receba uma formação ampla, atual e integral 
como em qualquer outro tipo de oferta educativa.  Os projetos pedagógicos mais 
avançados focam mais a formação ampla do aluno, a relação teoria e prática, o aprender por 
desafios ou competências e a avaliação formativa.  
Disponível em: 
http://moran10.blogspot.com.br/search/label/educa%C3%A7%C3%A3o%20a%20dist%C3%
A2ncia. Postado por Moran, em 01 de junho de 2013. Acesso em: 21 nov. 2013. 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sistemas.ufrn.br%2Fshared%2FverArquivo%3FidArquivo%3D933826%26key%3D3845ddd812010ea6a2bc39d8e8346117&ei=khhVUOwShOPRAfzjgfAG&usg=AFQjCNGrNGug8XYideVSWoubsn4LNfkq3w&sig2=eSKhGTBqrNLFsJhtyf4xYg
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sistemas.ufrn.br%2Fshared%2FverArquivo%3FidArquivo%3D933826%26key%3D3845ddd812010ea6a2bc39d8e8346117&ei=khhVUOwShOPRAfzjgfAG&usg=AFQjCNGrNGug8XYideVSWoubsn4LNfkq3w&sig2=eSKhGTBqrNLFsJhtyf4xYg
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http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sistemas.ufrn.br%2Fshared%2FverArquivo%3FidArquivo%3D933826%26key%3D3845ddd812010ea6a2bc39d8e8346117&ei=khhVUOwShOPRAfzjgfAG&usg=AFQjCNGrNGug8XYideVSWoubsn4LNfkq3w&sig2=eSKhGTBqrNLFsJhtyf4xYg
http://moran10.blogspot.com.br/search/label/educa%C3%A7%C3%A3o%20a%20dist%C3%A2ncia
http://moran10.blogspot.com.br/search/label/educa%C3%A7%C3%A3o%20a%20dist%C3%A2ncia
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envolvimento com o aluno. 

Conforme Moran (2011), existem, no Brasil, dois grandes modelos de EaD, com 

diversas variáveis. No primeiro, há uma tendência tradicional, na qual o professor dá 

aula ao vivo (teleaula) ou gravada (vídeoaula). No segundo, em vez de dar aula, o 

professor se comunica através de materiais impressos e digitais, com tutoria 

presencial ou virtual.    

No modelo de teleaula, o que tem se apresentado como mais usual, os alunos 

assistem transmissões via satélite, ao vivo, nos polos, uma ou duas vezes por 

semana. Enviam perguntas ao professor, que elege as mais relevantes para 

responder. Em geral, após a transmissão da aula, os alunos reúnem-se em pequenos 

grupos para a realização de atividades de aprofundamento, sob assistência de um 

professor tutor no local. Além disso, são distribuídos materiais impressos, além de 

orientações de atividades individualizadas a serem desenvolvidas ao longo da 

semana, com acompanhamento de professor-tutor on-line. 

No formato vídeoaula, as aulas são produzidas em estúdio e vistas, 

individualmente ou em grupo, sob acompanhamento de um professor orientador, que 

pode assumir ou não o papel de tutor. As vídeoaulas podem ser acessadas via web 

ou através de CD/DVD, em momentos convenientes para o aluno, que precisa ler o 

material impresso e fazer as atividades, a ser entregues a um tutor on-line em um 

ambiente de aprendizagem digital, como o Moodle. A presença do aluno às salas nos 

polos só ocorreria em momentos de avaliação on-line, o que demanda revisão da 

proposta à luz das normas atuais legais. 

Finalmente, o modelo web, também foca o conteúdo disponibilizado pela 

internet e por CD/DVD, além de materiais impressos por módulo, tendo como 

principais ambientes de aprendizagem o Moodle, o Blackboard e o TelEduc. É 

possível de web-conferencia para momentos de interação presencial com os alunos, 

mas o principal tipo de contato com professores e tutores ocorre via internet e telefone. 

Essa distinção conceitual e metodológica é discutida por Valente (2011) com 

ênfase diferenciada. Em um primeiro plano, identifica a abordagem broadcast, 

baseada na sofisticação dos mecanismos de busca de informação em bancos de 

dados, CD-ROM e na própria web. A informação pode ser um fato isolado ou 

organizada na forma de tutorial acerca de alguma questão disciplinar. O aluno pode 

seguir a sequência proposta ou escolher a informação que deseja nos softwares 

organizados na forma de hipertextos navegáveis. Nesse modelo, a interação entre 
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professores e alunos ou entre alunos não é prevista enquanto proposta pedagógica, 

focando o material instrucional e os recursos de entrega de informação ao aprendiz. 

Em um plano no outro extremo, especificamente no que se refere ao grau de 

interação entre professores e aprendizes, Valente (2009) identifica a abordagem do 

“estar junto virtual”, compreendendo a internet como propiciadora de novos meios 

para a interação, o acompanhamento pedagógico e o suporte educacional 

necessários à construção do conhecimento.  

O professor dispõe de diversas ferramentas para entender o interesse e o nível 

de conhecimento prévio acerca dos conteúdos por parte do aprendiz, para propor 

desafios e auxiliar a atribuição de significados, constituindo um verdadeiro ciclo de 

interações entre as partes envolvidas no ensino-aprendizagem.   

O material de apoio teria, portanto, função complementar. Apesar do caráter 

resolutivo dessa proposta, sua principal limitação está no fato de que seria necessário 

um reduzido número de alunos, uma equipe de suporte ao professor e uma profunda 

mudança no processo educacional. 

Por último, Valente (2002) aponta uma abordagem intermediária entre as duas 

anteriores, denominando-a de virtualização da escola tradicional. Nessa perspectiva, 

o professor assume as funções de passar a informação para o aluno, 

elaborar/disponibilizar o material de apoio e desenvolver estratégias de verificação do 

processamento da informação. Em geral, tais ações não são suficientes para 

promover a construção do conhecimento e, a versão virtual fica aquém em relação à 

presencial em função da perda de oportunidade de diálogo e troca gestual. Apesar 

disso, 

 

Essa abordagem de educação a distância tem norteado cada vez 
maior parte dos cursos ou ações educacionais que são encontrados 
na web. A sua implementação geralmente é feita por intermédio de 
bons materiais de apoio, quase sempre elaborados por especialistas, 
que os preparam especificamente para as situações propostas. Essas 
ações acontecem em sistemas computacionais, que procuram integrar 
recursos como e-mail, fórum para discussão, mural eletrônico e 
videoconferência, criando o que tem sido denominado de ambiente de 
educação a distância (VALENTE, 2011, p. 36). 

 

Essa análise também é referida pelos jovens SLFL / WEB  e GLSN / WEB na 

coleta de dados feita em 2012,  
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Pesquisadora: Outra coisa que eu queria saber: fale um pouco sobre 
esse ambiente do Moodle. O que vocês acharam desse ambiente? Foi 
suficiente? Ou vocês precisaram ampliar com outros sites, blogs? 
SLFL/WEB: Precisei. Eu pesquisava no material e ainda achava que 
era pouco ou estava pela metade, eu pegava o link que eles botavam 
embaixo com o site que eles colocavam para pesquisar, colocava o 
assunto no Google mesmo e pesquisava. 
GLSN / WEB: Eu entrava muito em fóruns para tirar dúvidas 
Pesquisadora Em fóruns? 
GLSN / WEB: Eles ensinam, mas digamos, assim, que é meio 
superficial. 

 

Na comunicação mediada por computador, em ambientes virtuais de 

aprendizagem, o processo comunicativo sofre subtração das possibilidades de uso de 

linguagens não-verbais, gestos, expressões faciais, olhares, tom de voz, dependendo 

quase que exclusivamente de trocas textuais. Tais aspectos podem vir a comprometer 

a ação educativa, que, para além da distribuição do conhecimento, demanda 

interação, comunicação, aprendizagem cooperativa e colaborativa, (DOTTA e 

GIORDAN, 2007).  

O educador, no verdadeiro sentido da palavra, é aquele que pode adotar 

estratégias didáticas capazes de fomentar o diálogo problematizador e atuar como 

gestor da comunicação com seu grupo, promovendo a participação ativa e crítica dos 

educandos na construção do conhecimento (FREIRE,1977).  

O diálogo, propriamente dito, vai muito além da mera troca de palavras entre 

os interlocutores. Para que estes possam ter semelhante compreensão a respeito de 

um objeto, sua expressão precisa ocorrer por meio de signos linguísticos, 

pertencentes ao universo comum às partes. É por meio do diálogo que se considera 

as possibilidades de interação de múltiplas vozes. Somente a dimensão dialógica é 

capaz de romper a relação pensamento-linguagem-contexto e estabelecer a 

compreensão em torno da significação do signo.  Nesse sentido, um recorte de diálogo 

em outro grupo focal de 2012 merece destaque, a saber, 

 

BKA / ELETRÔNICA: - Porque é o seguinte: nós somos cidadãos e 
qualquer coisa que a gente faz atinge outra pessoa, a cidadania de 
outra pessoa, eu acredito que você precisa saber que cidadania e ética 
meio que abrangem isso. Os limites, o que você deve, o que não deve, 
para ser um melhor cidadão. Eu acredito que era meio básico, mas 
acredito que seja importante para todo mundo.  
Pesquisadora: - Você acha que cabe em um curso desses ter uma 
disciplina dessas? É importante? 
BKA / ELETRÔNICA: - Eu acredito que é importante. Porque, como 
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ela falou, por exemplo, eu tenho consciência, ela tem consciência 
também, mas tem pessoas que, apesar de a gente saber de tudo isso, 
não têm consciência não. Se você chegar e perguntar para algumas 
pessoas "o que é cidadania?", elas não vão saber, não vão responder, 
não vão saber. Eu acredito que cabe sim. 
RSG / WEB: - Eu também me lembro de uma coisa que me marcou 
muito dessa coisa de ética, foi que meu tutor ficava marcando muito 
nessa questão de ética na internet. Era muito importante. Tipo, coisas 
que você fazia, mas não tinha noção que fazia. Conversar com alguém 
com o capslock ligado não é bom, porque dá impressão que você está 
gritando com a pessoa.  

 

Enfim, a   EaD oferece inúmeras possibilidades educacionais, que podem ser 

adotadas para contemplar as diversas situações para atender mais adequadamente 

às diferentes necessidades educacionais existentes, sem, contudo, permitir o uso de 

uma abordagem que privilegia a transmissão do conhecimento sob falsa promessa de 

construção de conhecimentos.  

 

3.3 PRODUÇÃO DE SUBJETIVIDADE JUVENIL NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 

E DO CONHECIMENTO 

 

A juventude em outros tempos, de acordo com Silva (2012), estava assentada 

em territórios fixos, mas atualmente há uma crescente “desterritorialização” na 

formação da subjetividade e da identidade dos jovens, especialmente em função da 

expansão territorial em que se dão as trocas simbólicas, proporcionada pelas novas 

tecnologias. Assim, as escolhas e os acessos dos jovens estão imersos em uma 

abertura temporal, geográfica, social e cultural, que gera um processo de incerteza e 

inadequação do termo “cultura juvenil” no singular, e ao mesmo tempo, de 

possibilidades de inovação e reconstituição do tecido social pelos jovens, com suas 

diferentes maneiras de existir, nos diferentes tempos e espaços.  

O cenário proporcionado pelas novas tecnologias de comunicação, envolve 

acontecimentos múltiplos, simultâneos e de diversas instâncias, que representam uma 

espécie de registro de pensamentos, emoções, conflitos, entusiasmos ou 

esquecimentos de uma máquina pensante híbrida, uma inteligência coletiva, um 

megapsiquismo social, (LÉVY, 1999). Esse “espaço” constitui o ciberespaço, definido 

por Pierre Lévy como o novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial 

de computadores, significando, além da infraestrutura material da comunicação digital, 

o universo oceânico de informações e pessoas que nele navegam e o alimentam 
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(LÉVY, 1999). No ciberespaço, as operações envolvem, além da ação sobre a 

conectividade, o ato de criação, modificação ou manutenção de representações, 

linguagens, afetos e valores. Nessa linha de pensamento, RSG / WEB aborda sua 

necessidade de, 

 

procurar alguma coisa para se espelhar. Que nem aquele filme 
daquele cara que criou o Facebook. Foi. Ele não sabia colocar uma 
foto na internet. Aí virou o dono do Facebook. Então é assim. Aí fui 
saber um pouco da magia que ele viu naquilo. E também esse negócio 
de criação: aí você viu, depois que ele criou, agora tem um monte de 
redes sociais, ficando tudo quase igual. Aí minha mente fica voando, 
voando quando eu vejo. Tenho que criar uma coisa. Sabe? Uma coisa 
que as pessoas vejam que aquilo não é mais. Deixa eu ver uma 
palavra. Não é mais as pessoas ficam viciadas só no Facebook. Aí 
deixar aquilo para procurar uma coisa que tenha mais cultura. 

 

Cada um, a cada instante, contribui, em maior ou menor grau, para o processo 

da inteligência coletiva, que abriga um conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), 

práticas, atitudes, modos de pensar e valorar que se desenvolvem juntamente com o 

crescimento do ciberespaço e configura o neologismo cunhado por Levy (1999) de 

cibercultura.  Em se tratando do contexto ciberespacial, é importante considerar que 

este cria “novas condições e possibilita ocasiões inesperadas para o desenvolvimento 

de pessoas e das sociedades, mas que não determina nem as trevas, nem a 

iluminação para o futuro humano” (LÉVY, 1999, p. 17).  

O comentário de RSG / WEB, acerca de sua necessidade em criar algo mais 

cultural, com relação ao “monte de redes sociais, ficando quase tudo igual”, expressa 

a construção dialógica na proposta de educação libertadora em Freire que tem no 

diálogo/dialogicidade30, dos processos ontogenéticos31 e sociogenéticos, que supõem 

                                                 
30Diálogo/dialogicidade: A proposta de uma educação humanista-libertadora em Freire tem no 
diálogo/dialogicidade uma das categorias centrais de um projeto político, mas propositivo 
esperançoso em relação ao nosso futuro. Em Pedagogia do Oprimido, Freire (1993) elabora 
uma fundamentação teórico-filosófica sobre as condições do diálogo verdadeiro e seu papel 
central para uma educação libertadora. No terceiro capítulo, Freire retoma a concepção do 
diálogo como processo dialético-problematizar. Ou seja, através do diálogo podemos olhar o 
mundo e a nossa existência em sociedade como processo, algo em construção, como 
realidade inacabada e em constante transformação. Nessa perspectiva, o diálogo é a força 
que impulsiona o pensar crítico-problematizador em relação à condição humana no mundo. 
Além disso, o diálogo implica uma práxis social, que é o compromisso entre a palavra dita e 
nossa ação humanizadora.  
31 Ontologia: A toda concepção em qualquer campo do conhecimento humano, subjaz uma 
ontologia (teoria do ser) e uma epistemologia (teoria do conhecimento) e ambas 
correspondem mutuamente. Ou seja, a cada ontologia corresponde uma epistemologia e vice-
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postura ativa do sujeito que ressignifica, critica, atua e recria seu contexto. 

Nesse aspecto, Santaella (2007) defende que novos espaços (virtuais, digitais, 

ausentes) entram em cena na sociedade contemporânea, interpelando novas 

experiências, constituindo-se em novas paisagens, novas atmosferas, novas 

cartografias que estruturam nossas relações sociais, dissimulando nossa existência 

forjando a necessidade de nos recriarmos, enquanto condição pós-humana. Nesse 

contexto, é pertinente apresentar o discurso da jovem RSG / WEB, participante da 

pesquisa, 

Aí agora eu fiquei tão neurótica com isso que eu estou conversando 
com pessoas de todo o mundo pela internet, fazendo páginas para 
eles, sabe? Atualmente eu estou trabalhando em uma empresa de 
publicidade, na parte de mídia social, sabe? Colocando as páginas 
deles na internet, dentro do site. Aí, depois que eu entrei no Facebook, 
página. Você faz. Agora minha... Como é que se diz? Meu hobby é 
criar uma página e aplicativos. Eu estou com cinco páginas fazendo 
isso e já tem até uma russa. Comecei a falar russo. É muito engraçado. 
Você tem que apelar para o Google Tradutor para atender.  

 

A ruptura de barreiras espaciais, temporais e culturais é explicitada no discurso 

da jovem, cujo alcance e projeção a situações não imediatas e não corriqueiras em 

seu contexto juvenil específico e local, referenciadora da condição pós-moderna, pós-

humana, é, por ela, denominada de “neurótica”, quando diz que conversa e trabalha 

para pessoas de todo o mundo, chegando a considerar “engraçado” o fato de que até 

mesmo as barreiras do idioma podem ser transpostas com auxílio de aplicativos de 

tradução, “comecei a falar russo [...]. Você tem que apelar para o Google Tradutor”.   

Outro aspecto revelado acerca dessa “condição pós-humana” refere-se à 

utilização de dispositivos tecnológicos como extensão dos próprios sentidos e do 

próprio corpo, dando margem à interpelação das tecnologias em nossas experiências 

e relações sociais, como apresenta o seguinte trecho do jovem da pesquisa, MCCB / 

WEB de um dos grupos focais, de 2012, 

 

                                                 
versa, e ambas fundamentam qualquer formulação conceptual ou estética de quem as 
assume em sua visão de mundo. Para fundamentar suas propostas pedagógicas, Paulo 
Freire, constrói conceitos e concepções das quais se pode deduzir uma espécie de “ontologia 
universal”; são incompletos e inconclusos (acrescentaríamos o inacabado). Dessa “ontologia 
universal” emerge uma “ontologia humana”; se a incompletude, a inconcluso e o 
inacabamento são inerentes aos seres humanos, o que os distinguiria dos demais seres. A 
singularidade da espécie não estaria na inteligência, nem na vontade livre, mas o que 
distinguiria os seres humanos dos demais seres é o fato de terem consciência de que são 
incompletos, inconclusos e inacabados. 
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Pesquisadora: - E o que é que essa tecnologia traz de diferencial para 
vocês.  
MCCB / WEB: - A evolução da tecnologia... 
Pesquisadora:  - Em termos... Passa a ser... Não é mais só um 
telefone, não é? 
MCCB / WEB: - Passa a ser um mini computador. 
Pesquisadora: - Um computador de bolso? 
MCCB / WEB: - Isso. Uma coisa essencial para o dia a dia. Eu já sei 
que se o telefone estiver perto, eu já fico “anuviado”. 

 

A expressão “anuviado”, no sentido do verbo anuviar, no dicionário Aurélio 

(2001, p. 49) o significado envolve a noção de encobrir, nublar, pode ser, aqui, 

entendida, como um neologismo criado pelo jovem  MCCB / WEB   para significar o 

seu estado de atenção e imersão no conjunto de sentidos contidos em seu dispositivo 

móvel de bolso: as possibilidades de acesso ao conteúdo disponibilizado, armazenado 

em “nuvens”, passível de utilização em qualquer espaço geográfico e para qualquer 

de seus objetivos; a oportunidade de utilizar ferramentas que simplificam o cotidiano, 

através de aplicativos de acesso a serviços de pesquisa, dicionário, mapas, redes 

sociais, banco; o apelo interativo, uma vez que sinais sonoros indicam alarmes, 

chamadas, mensagens ou solicitações de outras pessoas, através da interação virtual.  

O sentido de virtualidade, na acepção de Lévy (1999), indica possibilidades 

latentes, não-atualizadas, tal como o exemplo da árvore contida na semente. A 

oposição do virtual não está voltada para o real, mas para o atual, já que contraria 

todo o possível estático já constituído. “O virtual é como o complexo problemático, o 

nó de tendências ou de forças que acompanha uma situação, um acontecimento, um 

objeto ou uma entidade qualquer” (LÉVY, 1996, p. 16). Uma das principais 

modalidades do virtual é o desprendimento do aqui-agora, com o decorrente 

decréscimo da relevância da posição geográfica de corpos, textos e entidades. 

 

Ora, um texto em particular passa a apresentar-se como a atualização 
de um hipertexto de suporte informático. Este último ocupa 
“virtualmente” todos os pontos da rede ao qual está conectada a 
memória digital onde se inscreve seu código? Ele se estende até cada 
instalação de onde poderia ser copiado em alguns segundos? Claro 
que é possível atribuir um endereço a um arquivo digital. Mas, nessa 
era de informações online, esse endereço seria de qualquer modo 
transitório e de pouca importância. Desterritorializado, presente por 
inteiro em cada uma de suas versões, de suas cópias e de suas 
projeções, desprovidos de inércia, habitante ubíquo do ciberespaço, o 
hipertexto contribui para produzir aqui e acolá acontecimentos de 
atualização textual, de navegação e de leitura. Somente estes 
acontecimentos são verdadeiramente situados. Embora necessite de 
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suportes físicos pesados para subsistir e atualizar-se, o imponderável 
hipertexto não possui um lugar (LÉVY, 1996, p. 19). 

 
Outro aspecto a destacar, é sobre o sentido do hipertexto32, assim também no 

aspecto em que o corpo virtualizado pode, simultaneamente, estar aqui e lá, por 

intermédio das tecnologias de comunicação. Em decorrência disso, há o 

redimensionamento das modalidades perceptivas, a projeção do corpo, a 

possibilidade e a busca de intensificar sensações em novas velocidades e novos 

espaços. Não sem frequência, aparelhos telefônicos e computadores são portados de 

maneira inevitável, pois compõem a continuidade e/ou o desdobramento dos dedos, 

da voz, dos afetos, dos pensamentos, enfim, do hipercorpo, que “frequenta” 

comunidades virtuais, “marca presença” em redes sociais, é “modelado” pelos 

recursos de edição de imagem, orienta-se por recurso de GPS, dentre tantos outros 

possíveis em meio a crescente número de aplicativos (LÉVY, 1999). Acompanhar, de 

perto, a evolução da tecnologia e os domínios que esta proporciona foi menção em 

2012, pelos jovens GLSN / WEB e MCCB / WEB de um dos grupos focais da presente 

pesquisa, 

 

GLSN / WEB: - E outra coisa que também[...] Sempre tentar ver os 
lançamentos. Saiu um IPhone, tal. Entender mais, acompanhar mais 
de perto.  
Pesquisadora: - Sim, como é que[...] É uma pergunta não é isso não, 
mas agora eu fiquei interessada. Como é que vocês se relacionam 
com essas tecnologias novas, não é? Tem que manusear, e é um 
investimento enorme. 
MCCB / WEB: - Antigamente o melhor telefone para mim que existia 
era o IPhone, que pegava jogo, pegava tudo e mais um pouco. Hoje 
em dia, como concorrência ao IPhone tem o Android. 
GLSN / WEB: - É, tem o Android.  
MCCB / WEB: - Tanto que meu telefone aqui é Android. Eu comprei 
por causa disso. Porque eu não sabia o que era. Depois que eu fui 

                                                 
32 Hipertexto: Em Wikipédia, hipertexto é o termo que remete a um texto em formato digital, 
ao qual se agregam outros conjuntos de informação na forma de blocos de textos, palavras, 
imagens ou sons, cujo acesso se dá através de referências específicas 
denominadas hiperlinks, ou simplesmente links. Esses links ocorrem na forma de termos 
destacados no corpo de texto principal, ícones gráficos ou imagens e têm a função de 
interconectar os diversos conjuntos de informação, oferecendo acesso sob demanda as 
informações que estendem ou complementam o texto principal. O conceito de "linkar" ou de 
"ligar" textos foi criado por Ted Nelson nos anos 1960 e teve como influência o pensador 
francês Roland Barthes, o conceito de "Lexia", que seria a ligação de textos com outros textos. 
Em termos mais simples, o hipertexto é uma ligação que facilita a navegação dos internautas. 
Um texto pode ter diversas palavras, imagens ou até mesmo sons, que, ao serem clicados, 
são remetidos para outra página onde se esclarece com mais precisão o assunto do link 
abordado. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Hipertexto. Acesso em: 21 nov. 2013. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
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perceber que era um sistema operacional. Utilizar, a linguagem...  
SLFL / WEB: - E. Tanto que tem antivírus, tem um site para baixar, 
que é o GooglePlay... 
GLSN / WEB: - É [...] No da Apple tem a Apple Store. 
Pesquisadora: - E o que é esse? 
MCCB / WEB: - É para baixar aplicativos. Tanto que no IPhone é o 
Apple Store e no Androidé o Google Play.  

 

Assim, linguagens antes relativizadas conforme localização temporal e espacial 

– som, verbo, vídeo – especializam-se no ciberespaço. Os pontos de referência 

tornam-se voláteis e cambiantes, enquanto o espaço e os horizontes temporais 

retraem-se até um ponto – o presente. Uma nova modalidade de ser e estar no mundo 

– o nomadismo – indica a impossibilidade de ficar parado e desatualizado em um 

cenário repleto de produtos projetados para imediata obsolescência (BAUMAN, 2001). 

Nesses domínios, diz Santaella, 

 

linguagens tidas como espaciais – imagens, diagramas, fotos – 
fluidificam-se nas enxurradas e circunvoluções dos fluxos [...]   Textos, 
imagem e som já não são o que costumavam ser. Deslizam uns para 
os outros, sobrepõem-se, complementam-se, confraternizam-se, 
unem-se, separam-se e entrecruzam-se. Tornaram-se leves, 
perambulantes. Perderam a estabilidade que a força de gravidade dos 
suportes fixos lhes emprestavam. Viraram aparições, presenças 
fugidias que emergem e desaparecem ao toque delicado da pontinha 
do dedo em minúsculas teclas. Voam pelos ares a velocidades que 
competem com a luz (SANTAELLA, 2007, p. 24). 

 

Retomando a ideia de plasticidade de percepções, experiências e interações, 

que torna mais adequada a adoção do termo “culturas juvenis” e a definição de 

juventude como resultante da experiência histórica e social de um determinado tempo 

histórico em que se organizam as formações humanas, é importante reconhecer 

aspectos gerais e específicos que atravessam as diferentes culturas juvenis. É 

inegável que, com o avanço das novas tecnologias, grandes proporções da população 

estão excluídas dos equipamentos, da linguagem e das ferramentas do computador, 

e, especialmente, do sistema escolar tradicional. Conforme Sorj e Guedes (2005), a 

marca do avanço para uns, se torna o estigma da exclusão para outros, contribuindo 

para o agravamento da situação de dependência e marginalização de cidadãos que 

não podem compreender nem participar de uma sociedade a que não tem acesso. 

 

Esse entendimento da diversidade juvenil e da condição de sujeito dos 
jovens, sobretudo dos filhos da classe trabalhadora, é fundamental 
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para a formulação das políticas de educação e qualificação 
profissional da juventude, uma vez que quase sempre as ações nesse 
setor são definidas apenas por critérios econômicos – sem a devida 
consulta aos próprios jovens a respeito de suas disposições e de seus 
interesses -, o que gera políticas de controle social e de amoldamento 
da juventude aos interesses do mercado de trabalho (SILVA, 2012, p. 
166). 

 

A leitura e a escuta dos processos de constituição das culturas juvenis são 

imprescindíveis, tanto no sentido da produção de investigações e reflexões 

acadêmicas, que ainda permanecem atreladas aos estereótipos do universo escolar 

ou da generalização da noção de risco social, como também na construção de 

políticas melhor contextualizadas nas reais necessidades e possibilidades de inserção 

efetiva dos diferentes segmentos juvenis no mercado de trabalho, no sistema 

educacional e na vida política e cultural. A exemplo dessa viabilidade, um dos jovens 

da coleta de dados feita em 2011, JLF / ELETRÔNICA, comenta,  

 

Eu acho que acima de tudo foi a responsabilidade que a gente 
aprendeu a ter, e essa coisa da maturidade, porque, pelo menos no 
meu caso, a maioria entrou aqui novinho, que não tinha a cabeça 
pronta nem para o mercado de trabalho, nem para a educação a 
distância. Então a gente teve que se programar nos horários, arranjar 
um método de encaixar todas aquelas cargas horárias dentro do seu 
dia, que já é corrido normalmente. 

 

 

O comentário desse sujeito JLF / ELETRÔNICA demonstra a percepção da 

importante experiência que a formação do IMD possibilitou para ele e os demais 

jovens, quando revela a complexa situação para estabelecer um método de organizar-

se para dar conta de todas as atividades propostas, inclusive para administrar a 

construção do conhecimento a ser aprendido, por meio da Educação a Distância e o 

momento presencial. 
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4 MUDANÇA COGNITIVA E MEDIAÇÃO DO TUTOR – O DESENVOLVIMENTO DE 

SABERES PELO JOVEM EM FORMAÇÃO  

 

4.1 A DEMANDA DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS NO MUNDO DO TRABALHO 

 

As transformações ocorridas no mundo do trabalho, provocadas pela 

globalização da economia, pelas inovações tecnológicas e pela reestruturação 

produtiva, tem gerado transformações também nos padrões de gestão e de 

organização do trabalho, com a predominância do ideário neoliberal, que coloca o 

mercado como instância reguladora. No Brasil, em 2011, quando a Presidenta Dilma 

Rousseff lançou o programa Ciência sem Fronteiras, discursou no Conselho de 

Desenvolvimento Econômico e Social, sobre “Vamos formar a base do pensamento 

educacional do nosso país”, a notícia postada em 26-06-2011 no Blog do Planalto33, 

comenta que,  

 

Ao anunciar o Ciência sem Fronteiras, programa federal que visa 
conceder 75 mil bolsas de estudo no exterior a jovens brasileiros, a 
presidenta Dilma Rousseff frisou que o Brasil passará a outro patamar 
na área de ciência. Tecnologia e inovação e que esses estudantes, ao 
retornarem ao país, formarão a nova base de pensamento 
educacional.  
O programa foi lançado [...] terça-feira (26/7) em Brasília (DF), durante 
a 38ª Reunião Ordinária do Pleno do Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social (CDES). Aproveitando a presença de grandes 
empresários brasileiros, a presidenta reiterou contar com o apoio da 
iniciativa privada que, segundo desenho do Ciência sem Fronteiras, 
deve colaborar com o custeio de outras 25 mil bolsas de estudo, 
totalizando 100 mil benefícios. Os recursos federais para o programa 
somam R$ 3,16 bilhões.  [...] Outra informação divulgada pela 
presidenta é referente às áreas de conhecimento contempladas pelas 
bolsas: ciências da saúde, ciências da vida e engenharias e 
tecnologias. Segundo Dilma Rousseff, a escolha se deu em função da 
deficiência do país na área de inovação e do aumento da demanda 
resultante do crescimento do país. “Nós não queremos apena que 
jovens talentos brasileiros estudem no exterior; queremos que eles 
estudem nas melhores escolas em cada área [...] e vamos escolher as 
áreas de conhecimento que interessam ao Brasil, que são essenciais 
para o desenvolvimento próspero do país”, explicou.  

 

Nesse contexto, sobre as implementações da Presidenta Dilma Rousseff para 

                                                 
33Blog do Planalto. Vamos formar a base do pensamento educacional do nosso país. Postado 
em 26-06-20111. Disponível em: http://blog.planalto.gov.br/%E2%80%9Cvamos-formar-a-
base-de-pensamento-educacional-do-nosso-pais%E2%80%9D/. Acesso em: 16 ago. 2013. 

http://blog.planalto.gov.br/%E2%80%9Cvamos-formar-a-base-de-pensamento-educacional-do-nosso-pais%E2%80%9D/
http://blog.planalto.gov.br/%E2%80%9Cvamos-formar-a-base-de-pensamento-educacional-do-nosso-pais%E2%80%9D/
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possibilitar melhorias na formação dos profissionais desde a fase inicial de formação 

para a inserção no mercado de trabalho, chamamos a atenção não apenas sobre a 

nova base material de produção e condições necessárias para o processo de trabalho, 

mas principalmente, sobre os conhecimentos exigidos para um profissional cuja 

formação deve ser cada vez mais especializada e acelerada para atender a demanda 

do mercado dessa sociedade contemporânea, atingindo a todos em todos os setores 

da vida social.  

No entanto, é pertinente destacar que as empresas e instituições com suas 

mais modernas e sofisticadas tecnologias não substituíram a força de trabalho 

humano, pelo contrário, estão precisando cada vez mais de uma mão de obra mais 

qualificada e “bem treinada” para lidar com estas modernas e sofisticas tecnologias.  

Reflete-se também sobre o paradigma da mudança da base eletrônica para a 

base microeletrônica que passou a exigir do trabalhador o desenvolvimento 

necessário de atos cognitivos e comportamentais para a adaptação às solicitações de 

funções que passaram a compor o mundo do trabalho, que requerem condutas 

culturais, tais como: interpretação e emprego de diferentes formas de linguagem, 

comunicação, análise, síntese, raciocínio lógico e criatividade.  

Segundo Mariotti (2001, p. 7), 

 

a vida é um processo de conhecimento; assim, se o objetivo é 
compreendê-la, é necessário entender como os seres vivos conhecem 
o mundo. Eis o que Humberto Maturuna e Francisco Varela chamam 
de biologia da cognição ...   a ideia de que o mundo é predado em 
relação à experiência humana é hoje predominante – e isso talvez 
mais por motivos filosóficos, políticos e econômicos do que 
propriamente por causa de descobertas cientificas de laboratório. 
Segundo essa teoria, nosso cérebro recebe passivamente 
informações vindas já pronta de fora. Num dos modelos teóricos mais 
conhecidos, o conhecimento é apresentado como o resultado do 
processamento (computação) de tais informações. Em consequência, 
quando se investiga o modo como ele ocorre (isto é, quando se faz 
ciência cognitiva), a objetividade é privilegiada e a subjetividade é 
descartada como algo que poderia comprometer a exatidão científica. 
Tal como de pensar se chama representacionismo, e constitui o marco 
epistemológico prevalecente na atualidade em nossa cultura. Sua 
proposta central é a de que o conhecimento é um fenômeno baseado 
em representações mentais que fazemos do mundo. A mente seria, 
então, um espelho da natureza. O mundo conteria “informações” e 
nossa tarefa seria extraí-las dele por meio da cognição.  

 

Nesse contexto, não poderíamos deixar de citar a contribuição de Maturana e 
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Varela (2001) sobre como construímos o mundo e, ao mesmo tempo, somos 

construídos por ele. Dessa forma, compreender a ideia de que o mundo é construído 

por nós, num processo incessante e interativo, é um convite à participação ativa nessa 

construção.  

Mariotti (2001, p.12-14) nos chama a atenção sobre o processo de 

conhecimento dos seres vivos a partir das ideias de Maturana e Varela, dizendo que,  

 

se a vida é um processo de conhecimento, os seres vivos constroem 
esse conhecimento não a partir de uma atitude passiva e sim pela 
interação. Aprendem vivendo e vivem aprendendo.  ...   O centro da 
argumentação de Maturana e Varela é constituído por duas vertentes. 
A primeira, como vimos, sustenta que o conhecimento não se limita ao 
processamento de informações oriundas de um mundo anterior à 
experiência do observador, o qual se apropria dele para fragmentá-lo 
e explorá-lo. A segunda grande linha afirma que os seres vivos são 
autônomos, isto é, autoprodutores – capazes de produzir seus 
próprios componentes ao interagir com o meio: vivem no 
conhecimento e conhecem no viver.  

 

Diante dessa relevância, buscou-se fundamentar em Maturana e Varella 

(2001), que se preocuparam com o processo do conhecimento como construção ativa 

da relação entre o sujeito e o mundo, sobre a importância da ação do sujeito no mundo 

e este na interação do outro.  

Segundo Maturana e Varella (2001, p. 267-268), 

 

O conhecimento do conhecimento obriga. Obriga-nos a assumir uma 
atitude de permanecer vigília contra a tentação da certeza, a 
reconhecer que nossas certezas não são provas da verdade, como se 
o mundo que cada um vê fosse o mundo e não um mundo que 
construímos juntamente com os outros.  ...nossa atitude não poderá 
ser reafirmar o que vemos do nosso próprio ponto de vista. Ela 
consistirá em apreciar que nosso ponto de vista é o resultado de um 
acoplamento estrutural no domínio experimental, tão válido quanto o 
de nosso oponente, mesmo que o dele nos pareça menos desejável. 
Caberá, pois, a busca de uma perspectiva abrangente, de um domínio 
experimental em que o outro também tenha lugar e no qual possamos 
construir um mundo juntamente com ele.  

 

É a partir dessa reflexão que identificamos ser o ato de ampliar o domínio 

cognitivo um ato reflexivo – que sempre implica uma experiência nova –, que 

possibilita compreender a importância do outro na relação, na vida, o que favorece ver 

o outro como igual. Maturana e Varella (2001, p. 269) consideram isso, 
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um ato que habitualmente chamamos de amor. Além do mais, tudo 
isso nos permite perceber que o amor ou, se não quisermos usar uma 
palavra tão forte, a aceitação do outro junto a nós na convivência, é o 
fundamento biológico do fenômeno social. Sem amor, sem aceitação 
do outro junto a nós, não há socialização, e sem esta não há 
humanidade. 

 

Diante de tal situação, não poderíamos deixar de citar Lévy (1996, p. 135) 

quando diz que as “redes complexas de relacionamentos, em ecologia cognitiva, é o 

estudo das dimensões técnicas e coletiva da cognição”; ressalta ainda que a cognição 

e inteligência humana é o resultado de uma rede complexa.  

Assim, afirma Lévy (1996, p. 149) que, 

 

não sou ‘eu’ que sou inteligente, mas ‘eu’ com o grupo humano do qual 
sou membro [...]. Certamente, a atividade cognitiva não é o privilégio 
de uma substância isolada. Só é possível pensar dentro de um 
coletivo. 

 

É necessário ressaltar a importância da interação um dos eixos do processo de 

aprendizagem, propulsora da comunicação de pensamentos, problematização de 

ideias e ajuda mútua. Dessa forma, a interação proporciona a percepção da 

construção coletiva tão exigida na sociedade atual, uma importante atitude que 

envolve saber escutar e se expressar, a partir da compreensão das ideias do outro e 

da reelaboração das ideias da construção do saber, mais favorável em um tempo 

complexo em constantes mudanças.  

Convém observar também que as políticas educacionais brasileiras que, em 

momentos anteriores ressuscitavam a teoria do capital humano e correlacionavam 

educação, desenvolvimento social e trabalho, conforme projetos implementados em 

diversos governos, no momento atual são definidas pelo caráter de reestruturação do 

Estado, bem como da adaptação do sistema educacional aos ditames do processo de 

globalização.  

Nesse contexto, Freire Filho e Coelho (2011, p. 7) comentam que, 

 

 

 

O desenvolvimento da teoria do capital humano é resultado do esforço 
convergente de investigação de economias associados à Escola de 
Chicago. Pioneiros como T. W. Schultz, Jacob Mincer e Gary S. 
Becker se empenharam, desde o início dos anos 1950, para 
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transformar a metáfora do capital humano em um programa de 
pesquisa que se disseminaria por diferentes subcampos da ciência 
econômica. Na definição clássica de Becker (1964   1993, p. 11), os 
investimentos em capital humano abarcam “ações que influenciam o 
rendimento monetário e psíquico futuro através do aumento dos 
recursos nas pessoas”. Todavia, com o decorrer do tempo, a teoria do 
capital humano passou a ser acionada como um quadro de referência 
mais elástico, contemplando outras variáveis, debruçando-se sobre 
toda a gama de condutas e emoções humanas que agregariam valor 
social para o sujeito e, simultaneamente, poderio econômico para as 
corporações, incluindo diferentes disposições ou estados 
motivacionais positivos, como a autoconfiança e o otimismo. 

 

Para explicitar sobre a Teoria do Capital Humano, corroborando com a crítica 

sobre políticas públicas, no livro “A promoção do Capital Humano”, Freire Filho e 

Coelho (2011, p. 7) afirmam que, 

 

Pensar o humano como uma forma de capital – um recurso econômico 
aplicável à produção, um patrimônio intangível que, se devidamente 
mobilizado e gerenciado, pode propiciar ganhos em matéria de bem-
estar psicológico e de eficiência produtiva. Hoje em dia, discursos 
formulados no âmbito da economia, da educação, do management 
das políticas públicas vêm destacando, sob variados ângulos, a 
importância estratégica dos investimentos em capital humano. 
Configura-se uma rede dispersa de iniciativas, oficiais ou autônomas, 
destinadas a fomentar conhecimentos objetivos e competências 
subjetivas (autoestima; destreza comunicacional; aptidões relacionais; 
habilidades criativas; atitude empreendedora...) de jovens, líderes 
corporativos e assalariados, capacitando-os, cognitiva e 
emocionalmente, para tornarem-se competitivos em diversas arenas 
de disputa social. 

 

Diante dessa afirmação, é pertinente destacar que, nesta nova fase das 

políticas educacionais, constata-se o incremento da influência de organismos 

internacionais, fortalecendo o seu poder de definir, direta e indiretamente, os rumos 

que devem ser seguidos pelo governo brasileiro nessa área. Nesse aspecto, Paiva e 

Sodré (2011, p.15) comentam que, 

 

A essa crescente demanda, o capital humano, conceito-chave 
utilizado pelos países do centro capitalista mundial para colocar a 
educação ou a formação no centro de suas políticas sociais [...]   É um 
conceito comum a organizações como o Banco Mundial, a 
Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) e a Comissão Europeia. Na visão dessas organizações, as 
políticas educacionais articulam-se estreitamente às políticas de 
geração de empregos e às políticas macroeconômicas. Fala-se aí, 
então, da “importância crucial do investimento em capital humano”. 
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Nessa nova fase das políticas educacionais, constata-se o incremento da 

influência de organismos internacionais, fortalecendo o seu poder de definir, direta e 

indiretamente, os rumos que devem ser seguidos pelo governo brasileiro nessa área. 

Apesar dos enormes esforços desenvolvidos nos últimos anos, marcados por 

programa de reformas educativas e de melhoria da qualidade, a realidade mostra que 

existem aspectos pendentes ou carências que afetam a educação.  

Há quase duas décadas esse movimento de mudanças se apresenta e se 

afirma através de documentos norteadores na educação brasileira. Podemos citar os 

Parâmetros Curriculares Nacionais, em 1997, que propõem mudanças na educação 

brasileira na perspectiva de favorecer as novas necessidades da linguagem cultural 

que inclui o uso de diversos recursos tecnológicos para produzir processos 

comunicativos, assim como os Referenciais para a Formação de Professores, 

elaborados pelo Ministério da Educação e Cultura do governo brasileiro e o Parecer 

CNE/CP 9/200134, que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação do 

professor da Educação Básica, evidenciam apenas o discurso da necessidade de 

mudar os modelos tradicionais de formação para se ajustar às novas demandas do 

mercado, mas existe uma precariedade na utilização de modelos formativos mais 

modernos e flexíveis.  

Diante dessa nova realidade e em busca de subsídios para a formulação de 

Novas Diretrizes Curriculares Nacionais, a Câmara da Educação Básica do Conselho 

Nacional de Educação promoveu uma série de estudos, debates e audiências 

públicas, com a anuência e participação das entidades representativas dos dirigentes 

estaduais e municipais, professores e demais profissionais da educação, instituições 

de formação de professores, mantenedoras do ensino privado e de pesquisadores da 

área. 

O Ministério da Educação, em 2010, através do trabalho realizado pelo 

Conselho Nacional de Educação, da Secretaria de Educação Básica, da Secretaria 

de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, devido a 

necessidade da atualização das Diretrizes Curriculares Nacionais que surgiu da 

                                                 
34PARECER CNE/CP 9/2001. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 
Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação 
plena. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/009.pdf. Acesso em: 13 ago. 
2013. 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/009.pdf
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constatação de que as várias modificações – como o Ensino Fundamental de nove 

anos e a obrigatoriedade do ensino gratuito dos quatro aos 17 anos de idade – 

deixaram as anteriores defasadas, elaborou as Novas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Básica35. Essas mudanças ampliaram consideravelmente 

os direitos à educação das nossas crianças e adolescentes e também de todos 

aqueles que não tiveram oportunidade de estudar quando estavam nessa fase da 

vida.  

Nesse contexto, as alterações trouxeram uma nova linguagem com novas 

exigências comunicacionais como consequências para a função da escola e, 

principalmente para o professor, enquanto um dos principais agentes do processo 

formativo. Para tanto, o novo modelo de formação prioriza as características desse 

novo professor, que é de compreender as mudanças ocorridas no mundo do trabalho 

e de estabelecer relações entre homem e conhecimento a partir das novas formas de 

organização e gestão dos processos sociais, mas isso somente não estabelece a 

mudança necessária que deve surgir neste professor e, depois dele em seu 

planejamento e atividades em sua prática profissional. 

Diante dessa realidade, faz-se necessário citar Paulo Freire, quando em 

Pedagogia da Indignação, ele se refere ao papel da educação frente ao avanço da 

tecnologia moderna. Freire (2000, p. 101), ressalta que “a formação técnico-científica 

de que precisamos é muito mais do que puro treinamento ou adestramento para o uso 

de procedimentos tecnológicos”. Com base nessa formulação, é possível pensarmos 

e refletirmos sobre a opção de uma educação profissional entendida como um 

processo de formação humana, que vincule conhecimentos técnicos – em um viés 

crítico dos processos de trabalho – aos conhecimentos científicos – em sua 

historicidade e com sua função social e política. 

Nesse aspecto, buscamos a contribuição dos estudos de Pierre Lévy (2000) 

que escreveu sobre Cibercultura, fruto do relatório encomendado pelo Conselho 

Europeu, que aborda as implicações culturais do desenvolvimento das tecnologias 

digitais de informação e de comunicação.  

Segundo Lévy (2000, p. 157), 

 

                                                 
35 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Disponível em: Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6704&Ite
mid=. Acesso em: 13 ago. 2013. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6704&Itemid
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6704&Itemid
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Qualquer reflexão sobre o futuro dos sistemas de educação e de 
formação na cibercultura36 deve ser fundada em uma análise prévia 
da mutação contemporânea da relação com o saber. Em relação a 
isso, a primeira constatação diz respeito à velocidade de surgimento e 
de renovação dos saberes e savoir-faire37. Pela primeira vez na 
história da humanidade, a maioria das competências adquiridas por 
uma pessoa no início de seu percurso profissional estará obsoleta no 
fim de sua carreira.  

 

Diante do exposto, parece conveniente dizer que o aparecimento das novas 

tecnologias da informação e da comunicação emergiu uma nova relação com o saber 

pela constatação da velocidade de surgimento e renovação de saberes.  Lévy (2000, 

p. 157) traz a reflexão sobre as modificações que essas mudanças trouxeram para os 

profissionais em formação, afirmando que, 

 

A segunda constatação, fortemente ligada à primeira, diz respeito à 
nova natureza do trabalho, cuja parte de transação de conhecimentos 
não para de crescer. Trabalhar quer dizer, cada vez mais, aprender, 
transmitir saberes e produzir conhecimentos. Terceira constatação: o 
ciberespaço38 suporta tecnologias intelectuais que ampliam, 
exteriorizam e modificam numerosas funções cognitivas humanas: 
memória (bancos de dados, hiperdocumentos, arquivos digitais de 
todos os tipos), imaginação (simulações), percepção (sensores 
digitais, telepresença, realidades virtuais), raciocínios (inteligência 
artificial), modelização de fenômenos complexos).  

 

Nesse contexto, por se tratar de uma imbricação desse sistema, não 

poderíamos deixar de citar também as implicações que essas mudanças ocasionam 

no sistema de educação e de formação.  

Segundo Lévy (idem), 

 

Essas tecnologias intelectuais favorecem: - novas formas de acesso à 
informação: navegação por hiperdocumentos, caça à informação 
através de mecanismos de pesquisa, knowbots ou agentes de 
software, exploração contextual através de mapas dinâmicos de 
dados; - novos estilos de raciocínio e de conhecimento, tais como a 

                                                 
36Cibercultura: segundo Lévy (2000, p. 17), quanto ao neologismo “cibercultura”, especifica 

aqui o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de 
pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço. 
37Savoir-faire: termo francês cuja tradução pode ser entendida como saber fazer: 
competência. 
38 Ciberespaço: segundo Levy (2000, p. 17), o Ciberespaço (que também chamarei de “rede”) 
é o novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores. O 
termo especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas os seres 
humanos que navegam e alimentam esse universo.  
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simulação, verdadeira industrialização da experiência do pensamento, 
que não advém nem da dedução lógica nem da indução a partir da 
experiência. Como essas tecnologias intelectuais, sobretudo as 
memórias dinâmicas, são objetivadas em documentos digitais ou 
programas disponíveis na rede (ou facilmente reproduzíveis e 
transferíveis), podem ser compartilhadas entre numerosos indivíduos, 
e aumentam, portanto, o potencial de inteligência coletiva dos grupos 
humanos. 

 

Essa dimensão, alvo de discussão do presente capítulo, que envolve os 

processos de mediação do conhecimento e a relevância da inserção de norteadores 

críticos e dialógicos, especialmente àqueles envolvidos na mediação de educação e 

formação do curso Técnico do IMD na modalidade semipresencial, em que a maior 

parte do curso está estruturado para a educação a distância (EAD) com um momento 

presencial semanal, em que a   EaD inclui a hipermídia39, as redes de comunicação 

interativas e todas as tecnologias intelectuais da cibercultura, cujo essencial está no 

novo estilo de pedagogia, que favorece ao mesmo tempo as aprendizagens 

personalizadas e a aprendizagem coletiva em rede.  

É importante comentar no documento do Projeto Pedagógico, que no Curso 

Técnico do IMD, o professor é citado apenas no item Aspectos Metodológicos do 

Projeto Pedagógico, na produção do material didático (PP-v2-2013, p. 26) quando 

informa que, 

 

O material didático utilizado pelos alunos foi produzido por um corpo 
de professores doutores da área de Tecnologia da Informação da 
UFRN. Esse material passou por um longo processo de revisão 
(conteúdo, linguagem EaD, ABNT e Diagramação Gráfica) em 
associação com a Secretaria de Ensino à Distância da UFRN. Além 

                                                 
39 Hipermídia: O conceito hipermídia (português brasileiro) ou hipermédia (português 
europeu), juntamente com hipertexto, foi criado na década de 
1960,pelo filósofo e sociólogo estadunidense Theodor Holm Nelson, ou simplesmente Ted 
Nelson. Este pioneiro da Tecnologia da Informação criou o conceito a partir da sua experiência 
pessoal com o computador nos anos 1960. Ted Nelson foi o primeiro a vislumbrar o impacto 
da máquina computacional nas humanidades e também foi o pioneiro a relacionar 
computação com teoria literária e antever os impactos que a digitalização do conhecimento 
traria para a humanidade, como se pode observar, atualmente quase todas as informações, 
periódicos, livros, vídeos e áudios.  Segundo Bugay (2000), uma forma bastante comum de 
Hipermídia é o Hipertexto, no qual a informação é apresentada ao usuário sob a forma de 
texto, através de uma tela do computador. O usuário pode iniciar uma leitura de forma não 
linear, ou seja, escolhe entre o início, meio ou fim de um texto. Segundo o autor citado, a 
Hipermídia pode ser considerada uma extensão do Hipertexto, entretanto, inclui além de 
textos comuns, desde sons, animações e vídeos, e de uma forma interativa, com apenas um 
clicar de botão, o computador responde ao caminho desejado.Disponível em 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Hiperm%C3%ADdia>.  Acesso em: 21 nov. 2013. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugu%C3%AAs_brasileiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugu%C3%AAs_europeu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugu%C3%AAs_europeu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estadunidense
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia_da_Informa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hiperm%C3%ADdia
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disso, o material está em constante melhoria passando por um novo 
processo de revisão após cada aplicação do mesmo a uma turma. 

 

Nesse documento PP-v2-2013, norteador das ações dos profissionais do curso, 

apresenta também sobre os Critérios de Avaliação da Aprendizagem, atividades de 

acompanhamento do aluno, que deveria ser feita pelo professor da disciplina dos 

módulos básico e avançado do curso, apresenta quais são esses critérios de 

avaliação, mas não de quem são as responsabilidades, como citado no trecho, 

 

Neste projeto, assumimos que a avaliação é um processo contínuo e 
cumulativo. Nela são contempladas as funções diagnóstica, formativa 
e somativa do processo ensino-aprendizagem, as quais devem ser 
utilizadas como princípios orientadores para a tomada de consciência 
das dificuldades, conquistas e possibilidades dos estudantes. 
Igualmente, deve funcionar como instrumento colaborador na 
verificação da aprendizagem, levando em consideração o predomínio 
dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos.  
A proposta pedagógica do curso prevê atividades avaliativas que 
funcionem como instrumentos colaboradores na verificação da 
aprendizagem, contemplando os seguintes aspectos: Adoção de 
procedimentos de avaliação contínua e cumulativa; Prevalência dos 
aspectos qualitativos sobre os quantitativos; Inclusão de atividades 
contextualizadas; Manutenção de diálogo permanente com o aluno; 
Consenso entre estudantes e professores dos critérios de avaliação a 
serem adotados e cumprimento do estabelecido; Adoção de 
estratégias cognitivas e meta-cognitivas como aspectos a serem 
considerados nas avaliações; Adoção de procedimentos didático-
pedagógicos visando à melhoria contínua da aprendizagem;  
Discussão dos resultados obtidos pelos estudantes nas atividades 
desenvolvidas; e Observação das características dos alunos, seus 
conhecimentos prévios integrando-os aos saberes sistematizados do 
curso, consolidando o perfil do trabalhador-cidadão, com vistas à 
construção do saber escolar.  
A avaliação do desempenho é feita por disciplinas, considerando 
aspectos de assiduidade e aproveitamento, conforme as diretrizes da 
LDB Lei nº 9.394/96. A assiduidade diz respeito à frequência aos 
encontros presenciais e a participação nas atividades à distância 
propostas pelos tutores/professores. O aproveitamento escolar é 
avaliado através de acompanhamento contínuo dos estudantes e dos 
resultados por eles obtidos nas atividades avaliativas. 

 

Nesse contexto do IMD, o lugar do professor ficou sendo aquele que produz os 

materiais didáticos, enquanto que na interação com o aluno, o professor foi substituído 

pelo tutor, que foi incentivado a tornar-se um animador da inteligência coletiva de seus 

grupos de alunos, em vez de um fornecedor direto de conhecimentos, como um 
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professor.  

O lugar do professor deve estar bem esclarecido no processo de ensino-

aprendizagem. A docência se constrói, pois a condição de tornar-se professor se 

estabelece num processo, não apenas a partir de uma habilitação legal. Envolve a 

consciência da sua condição em ação. Nesse aspecto, trazemos a reflexão do lugar 

do professor na ação desse processo.  Para Freire (1996, p. 39) “ser professor tronou-

se uma realidade para mim, depois que comecei a lecionar; tornou-se uma vocação 

depois que comecei a fazê-lo”.  

Essa posição explicita que o exercício profissional é que constitui o sujeito 

professor na medida em que essa postura não significa a desconsideração da teoria 

e da reflexão, pois ao vincular emoção e razão, Freire relata que aprende “como 

ensinar na medida em que mais amava ensinar e mais estudava a respeito” (FREIRE 

e SHOR, 1986, 38). Nesse contexto, chamamos a atenção sobre compreensão que 

eles têm sobre a condição intelectual e política do professor, quando citam que, 

 

convencido de que os educadores libertadores não são missionários, 
não são técnicos, não são meros professores. Têm de se tornar, cada 
vez mais, militantes! Devem ser militantes no sentido político dessa 
palavra. Algo mais que um ativista. Um militante é um ativista crítico 
(FREIRE e SHOR, 1986, p. 65). 

 

Outra dimensão importante que buscamos para refletir o papel do professor é 

a sobre a conjugação da liberdade/autoridade. Historicamente, o professor se 

alicerçou na autoridade, e Freire não nega a importância dessa condição, desde que 

não se transforme a autoridade em autoritarismo. No pensamento de Freire e Shor 

(1986, p. 115), 

 

O professor nunca poderá deixar de ser uma autoridade ou de ter 
autoridade, pois sem ela é muito difícil modelar a liberdade dos alunos. 
A liberdade precisa de autoridade para tornar-se livre [...]   A questão, 
para mim, no entanto, é que a autoridade saiba que seu fundamento 
está na liberdade dos outros; e se a autoridade nega essa liberdade e 
corta a relação que a embasa, então deixa de ser autoridade e se 
transforma em autoritarismo. 

 

Nessa perspectiva, acentuam-se a condição de cidadania do professor e sua 

visão de mundo, que extrapola sua condição de professor, porque se torna educador 

e acompanha a cultura e o contexto de seus alunos,  
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O educador libertador nunca pode manipular seus alunos e tampouco 
abandoná-los à própria sorte [...] Assume um papel diretivo necessário 
para educar. Essa diretividade não é uma posição de comando[...] Mas 
uma postura para dirigir um estudo sério sobre algum objeto, pelo qual 
os alunos reflitam sobre a intimidade de existência do objeto (FREIRE 
e SHOR, 1986, p. 203). 

 

Nesse aspecto, nesse curso de Técnico do IMD, coube e cabe ao tutor esse 

papel implicador na e para a formação desses sujeitos ativos na compreensão e 

transformação da realidade. Tal implicação, percebida no campo de pesquisa, é aqui 

conduzida mediante adoção do termo “mudança cognitiva”, que aproxima a ideia 

freireana de ato cognoscitivo. Em acordo com sua noção de educação articulada com 

a vida e a transformação social, o ato cognoscitivo, 

 

só poderia ser expressão de um processo de autopercepção do sujeito 
no mundo em que se encontra. Na verdade, um aperceber-se como 
alguém que persegue sentidos de uma vida humana mais plena, como 
alguém que está em busca da realização de sua vocação de “Ser 
Mais” (FREIRE, 1983, p. 35). 

 

O aprender, ou a convicção de que podemos ter algo como um saber ou um 

conhecimento, já aparece como resultado de uma interação (comunicativa) com os 

outros. E é exatamente porque algo de novo acontece na comunicação humana, que 

não apenas nos adaptamos ao entorno, mas interagimos com ele, transformando-o e 

acrescentando-lhe algo. O mundo humano emerge, portanto dessa possibilidade de 

criação, de inovação, enfim, de atos cognoscentes que somos capazes diante da 

natureza, no convívio com os outros e em relação a nós mesmos.  

Nesse aspecto, que se designa o processo de construção do saber pelos 

jovens em formação no IMD, em que são enredados, que segundo Freire (1989) é 

pelo inacabamento do homem que emerge o seu “ímpeto criador”, convertendo-o em 

ser que conhece de maneira indissociável, conhecimentos e informações, 

competências e habilidades, discernimento sociopolítico e autonomia do sujeito.  

 

4.2 MUDANÇA COGNITIVA E DESENVOLVIMENTO DE ATOS COGNOSCITIVOS 

 

Na coleta de dados de nossa pesquisa, em uma das questões acerca da 

importância do IMD para a vida dos jovens e sua percepção da possibilidade de 
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mudanças em suas vidas, o sujeito  BKA / ELETRÔNICA  considerou que, 

 

pelo menos minha mente evoluiu, porque entrei há dois anos, 
praticamente fazia a 1ª série, agora faço a 3ª, foi o período em que 
minha mente se abriu para o mercado de trabalho, deu aquele baque, 
saindo do ensino fundamental e já pensando em entrar na 
universidade. Minha mente evoluiu bastante. 

 

No discurso referido, a ideia de evolução mental está relacionada à ampliação 

da percepção acerca do mundo do trabalho, aparentemente não relevado até seu 

ingresso na primeira série do Ensino Médio, o que, para o jovem, denota um 

estranhamento (baque) satisfatório. A ideia de baque por estar saindo do ensino 

fundamental e já pensar em universidade, representa a transcendencia cognitiva do 

que teria sido «comum» para sua etapa de escolarização .   

Retomando o trecho do discurso do jovem  BKA / ELETRÔNICA, é esclarecida 

a origem sociocultural e interacional das funções cognitivas, especificamente 

humanas. Em definição, funções cognitivas são os processos subjacentes à 

elaboração do conhecimento, dentre os quais se situam percepção, sensação, 

memória, motivação, pensamento, linguagem e aprendizagem. Sua complexidade 

implica um conjunto de estruturas responsáveis pela filtragem, organização, 

modelagem e retenção de informações obtidas do meio.  

Essas funções derivam de interações entre processos inatos e processos 

adquiridos na vivência e relação entre indivíduo e seu meio. Apesar de distintos, é por 

meio da interdependência e influência mútua que esses processos constituem a 

dinâmica da mente. Nesse sentido, o conhecimento não é uma cópia da realidade. 

Para conhecer um objeto ou um fenômeno é necessário agir sobre ele.  

Conhecer implica modificar, transformar o objeto e deixar-se transformar pelo 

mesmo. A realidade é modificada a partir do momento em que é constituída uma 

representação mental da mesma após a apreensão pela via dos sentidos. Assim, as 

representações podem ser categorizadas, conceituadas, comparadas, classificadas, 

interpretadas, julgadas, exploradas, hipotetizadas, sendo importantes recursos para 

proporcionar organização ao mundo e construir conhecimento pelo indivíduo e pela 

civilização. 

Em outras palavras, o desenvolvimento mental humano não é dado 

inicialmente, não é imutável e universal, não é passivo, e nem independente do 

desenvolvimento histórico e das formas sociais da vida humana. Nesse aspecto, a 
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cultura é parte constitutiva da natureza humana, já que sua característica psicológica 

se dá através da internalização dos modos historicamente determinados e 

culturalmente organizados de operar com informações. Vygotsky refere-se à base 

biológica do funcionamento psicológico – o cérebro –, considerado como órgão 

principal da atividade mental.   

Nesse sentido, é importante destacar que, segundo Oliveira,  

 

O cérebro é entendido como um ‘sistema aberto’, de grande 
plasticidade, cuja estrutura e modos de funcionamento são moldados 
ao longo da história da espécie e do desenvolvimento individual [...]   o 
cérebro pode servir a novas funções, criadas na história do homem, 
sem que sejam necessárias transformações no órgão físico 
(OLIVEIRA, 1993, p. 24). 

 

O cérebro é um produto de uma longa evolução, é a essência da atividade 

psíquica que cada membro da espécie traz consigo ao nascer e amadurece no 

decurso ontogenético de sua trajetória no contexto social.  

Assim, a própria noção de maturidade neuropsíquica está fortemente atrelada 

à quantidade e qualidade de vivências e aprendizagens, através das quais o sujeito 

atribui sentido e significação à realidade. Nesse aspecto, os sujeitos MSFS / WEB40 e 

RSG / WEB41, respectivamente, contribuem com essa reflexão quando respondem à 

seguinte pergunta da pesquisadora sobre “a importância do IMD para ele: o que o 

curso trouxe de mudanças para você e como as pessoas veem você?” 

Nesse contexto, MSFS / WEB afirma que, 

 

Foi mais um campo aberto pra gente, saindo do fundamental, que 
antes era mãezinha, paizinho. De repente, Metrópole Digital! Encarar 
uma prova, fiz a prova passei. Estou fazendo, estudando. Fazendo a 
escola, cursinho à tarde, Inglês, Informática, passeio, Metrópole à 
noite, chego em casa tarde, estou criando responsabilidade. Já estou 
crescidinha. Oh, mãe! Tenho um amanhã! 

 

Nesse aspecto, algumas considerações são relevantes: de acordo com MSFS 

/ WEB, a possibilidade de crescimento e de um futuro (amanhã) concreto não é dada, 

                                                 
40 MSFS / WEB – MSFS refere-se à sigla do nome de um dos 25 sujeitos da coleta de dados 
da pesquisa, aluno da primeira turma do IMD, cuja referência “WEB” significa a ênfase do 
curso desenvolvida no módulo avançado. 
41  RSG / WEB – refere-se à outra sigla de nomes dos sujeitos da coleta de dados da pesquisa, 
aluno da primeira turma do IMD, cuja referência “WEB” significa a ênfase do curso 
desenvolvida no módulo avançado. 
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mas está relacionada ao amadurecimento de responsabilidades e superação de 

etapas, como a prova de seleção para o IMD.  

Nesse contexto, o circuito escola-cursinho-inglês-lazer-IMD configura espaço 

de mediações, já que promove a circulação de sentidos para as responsabilidades 

dos estudos e suas aplicabilidades nos diversos espaços que a jovem frequenta.  

No que se refere à colaboração destacada por RSG / WEB sobre a reflexão da 

importância do IMD na vida dela e o que isto significa. Ela diz que, 

 

eu não sei, todo mundo acha que eu sou louca. Porque eu fico olhando 
para os códigos. "Mas olha como é perfeito"! Catando, olhando código 
fonte por código fonte. Porque são imensos, sabe? Aí eu fico lá 
catando coisa por coisa, função por função. Acham que eu não tenho 
o juízo certo não. Outra coisa, que acho muito interessante, porque 
acho que a maioria do pessoal que fez IMD pensava que era parte de 
informática, Word, Excel. Não! Hoje em dia a gente viu que era 
programar. Ninguém sabia o que era programar, fazer site, 
desenvolver, nada! 

 

 Nessa fala de RSG / WEB, a jovem retrata uma questão diferente, mas 

igualmente relacionada ao desenvolvimento psíquico. Quando menciona que os 

outros supõem sua “falta de juízo”, está em realidade explicitando o quão incomum 

seu desenvolvimento passou a ser para aqueles que fazem parte de seu contexto, 

mas não tiveram a inserção específica na rede de significações da qual ela está se 

apropriando. A impressão inicial é a de julgamento diante do domínio de 

conhecimentos desconhecidos, quando pontua que todos a tomam por “louca” 

mediante seu interesse e admiração pela “perfeição dos códigos” e sua dedicação de 

tempo em destrinchá-los. A ideia de loucura abrange um variado leque de 

significações (doença mental, insanidade, excentricidade), mas, em essência, remete 

a seu contexto cultural e à relativização do que se toma por normalidade e 

anormalidade.  

Conforme Frayze-Pereira (1984), o anormal é uma virtualidade inscrita no 

próprio processo de constituição do normal e não um fato ou uma entidade autônoma 

que definiríamos pela identificação de um conjunto de propriedades delimitadas e 

imutáveis. O anormal só existe na e pela relação com o normal. Desse modo, normal 

e anormal são, portanto, termos inseparáveis, um depende do outro para que exista. 

Na mesma linha de raciocínio, ELB / WEB, complementa, 
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Em relação a como eu sou vista: em casa, tem um problema no 
computador. ELB / WEB, como se faz isso? Como faz aquilo? Meu 
irmão mais novo fica querendo saber, ele olha sites e fica perguntando 
as coisas "eu queria saber como se programa aqui? Como é que 
funciona e tal?" Aí eu "leia, leia". Aí também, na escola, por exemplo, 
tem gente na minha turma que está fazendo esse ano e diz "Você é 
louca. Como você conseguiu passar? Eu estou quase 
enlouquecendo”. Aí, "você tem certeza que você se formou? Eu acho 
que eu vou reprovar e não sei o quê". Aí, não é um bicho de sete 
cabeças, assim, também. Eu percebi que você tem que realmente 
gostar daquilo, tem que ter uma aptidão para essa área para você 
realmente se interessar. Agora, se você não se esforçar e tal... É isso, 
sempre ficam perguntando como são as coisas, como são as provas 
e tal.  

 

Além da apresentação da atribuição de sentidos (“você é louca”) àqueles que 

detém saberes e capacidades muito específicas e incomuns às instituições formativas 

da família e escola, fica clara a atribuição de tais competências a um “cérebro genial”, 

“atípico”, organicamente programado e “pronto” para aquilo que outros cérebros não 

são capazes de fazer (“eu estou quase enlouquecendo”).  Diante disso, a reflexão da 

jovem é apropriada e crítica ao relacionar tais capacidades a constructos baseados 

nos ingredientes interesse, envolvimento e investimento pessoal, “eu percebi que você 

tem que realmente gostar daquilo, tem que ter aptidão para essa área para você 

realmente se interessar”. Novamente, há a problematização entre o normal e o 

anormal, referidos anteriormente. 

Além do âmbito do estranhamento e dos juízos de valor decorrentes, a 

possibilidade de domínio de signos e códigos específicos, passa a constituir novos 

espaços de circulação, novos assuntos, novos enredamentos e ressignificações nas 

relações já estabelecidas entre familiares, amigos e colegas de escola, como verbaliza 

LTSS / WEB, 

 
Para mim, essa questão do conhecimento até para ter assunto para 
falar com as pessoas sobre o projeto. Meu irmão fazia C&T, ele me 
ajudava muito no Metrópole. E agora, às vezes, ele fala das disciplinas 
e eu já consigo entender mais. Também na escola, antes eu falava 
sobre programação, coisa assim, o pessoal ficava "ahn?". Mas agora 
já tem gente que faz a Metrópole lá, já entende. Eu tenho um amigo 
que é programador, então a gente já conversa.  

 

 Dessa forma, a relação entre desenvolvimento neuropsíquico, construção 

cognitiva e interação com contextos permeados de significações é confirmada, 

constituindo uma ampliação crítica de valores sociais por parte dos jovens 
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participantes da pesquisa possivelmente relacionada às experiências vivenciadas em 

sua inserção no IMD, desde a simples inserção, que os diferencia, até sua apropriação 

de linguagens, códigos e domínios específicos. Além disso, é interessante notar como 

essa via específica possibilita a construção de uma visão de mundo ampliada, através 

de ferramentas conceituais, procedimentais e atitudinais que definem o que 

chamamos de mudança cognitiva. Uma exemplificação dessa ideia pode ser 

percebida nos comentários de LTSS / WEB, BKA / ELETRÔNICA, ELB / WEB e RSG 

/ WEB, a respeito da maior facilidade percebida com relação aos conteúdos escolares,  

 

LTSS / WEB: - Foi uma disciplina que era eletricidade, que me ajudou 
muito... Está ajudando muito na escola, que é o mesmo assunto que 
vê na disciplina. 
BKA / ELETRÔNICA: - Por exemplo, a questão da lógica. Muitos 
professores hoje em dia utilizam a lógica. Não é só matemática bruta, 
estuda a lógica. Então, o Metrópole ajudou também a desenvolver 
mais a lógica, a habilidade da lógica, de raciocínio.   
ELB / WEB: - No meu caso foi como elas, também, mas na questão 
da escola. Tipo, matemática aplicada a gente viu uma matéria que era 
matrizes, e eu estava no primeiro ano, eu não vi essa matéria. Eu tive 
que aprender toda a matéria para poder resolver. Então, quando eu 
cheguei no segundo ano da escola, eu já sabia a matéria toda que ia 
ser aplicada. Então me ajudou mais nisso também. Também na parte 
de eletricidade, depois do reingresso.  
RSG / WEB: - Para mim foi igual a elas. Porque quando eu entrei no 
Metrópole foi no segundo ano, aí tinha matrizes e eu não gostava de 
matemática. Fui ver matrizes no Metrópole e quase que chorei. Eu não 
sei matrizes Fui aprender no Metrópole e ficou mais fácil que na 
escola. Acho que porque a minha professora, eu não gostava dela 
porque ela ficava com essa questão de lógica na escola. Aí eu “não 
acredito! Estou vendo lógica no Metrópole, lógica na escola. Isso me 
persegue”. Para mim foram essas duas matérias. 
ELB / WEB: - Assim, eu lembro que me ajudou na matéria de filosofia 
na escola. Eu estava aprendendo lógica, estava vendo, e ao mesmo 
tempo, na escola, filosofia, lógica, tal. Assim, e eu não entendia muito 
bem com a professora da escola. E ajudou no Metrópole, que era mais 
avançado, tal. Me saí melhor. 
BKA / ELETRÔNICA: - A questão da física, que ela até comentou 
também, ajudou, que eu estava fazendo o terceiro ano, e via essas 
disciplinas assim. Me ajudou bastante, como ajudou no Metrópole que 
eu também via na escola e via no Metrópole. A questão de matemática 
aplicada, a questão da lógica também ajudou. Sem querer ser 
convencida, mas já sendo.  

 

Os trechos supracitados elucidam a possibilidade de maior interlocução entre 

teoria e prática inferida na circulação entre diferentes espaços de socialização de 

saberes, com suas diferenças de contexto, olhar, metodologia, linguagem e objetivos. 
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O conhecimento pode ser retomado, desmistificado, antecipado, confirmado, 

traduzido e, especialmente, alvo de aproximações sucessivas, conforme olhar 

vygotskyano. É interessante observar como essa circulação passa a constituir 

referentes internalizados pelos sujeitos, de modo que, ao mesmo tempo em que 

reconhecem o quanto essas mediações ajudaram e enriqueceram sua compreensão, 

também há uma autovalorosa e até gabosa manifestação de autoria do repertório 

construído, em “sem querer ser convencida, mas já sendo”.  Há o esclarecimento do 

quanto a construção da intersubjetividade está relacionada às construções 

intersubjetivas. 

Não se pode deixar de comentar aqui a importância da cultura na vida das 

pessoas, que fornece ao indivíduo os sistemas simbólicos de representação da 

realidade e, por meio deles, o universo de significações que permite construir uma 

ordenação, uma interpretação, dos dados do mundo real. Por meio da cultura e das 

interações que esta permite, os indivíduos aprendem a desempenhar papéis de 

acordo com o sexo; aprendem a amar, a odiar, a temer e a ter confiança em si mesma; 

aprendem a ter desejos, interesses, traços de caráter e de personalidade.  

O discurso dos jovens, abordados nessa seção, remetem às postulações de 

Vygotsky, baseadas na compreensão de que os processos psicológicos complexos 

se diferenciam dos mecanismos mais elementares e não podem ser reduzidos à 

cadeia de reflexos42, e são estes mais sofisticados que se desenvolvem em um 

processo histórico e podem ser explicitados e descritos a partir do contexto social. 

Isso nos remete à mediação cultural no processo de construção de significados por 

parte do sujeito, ao processo de internalização, e ao papel do espaço de 

aprendizagem, em ambiente de ensino, na construção de conhecimentos de natureza 

diferente daqueles aprendidos na vida cotidiana.  

Para ampliar a compreensão do conceito de mediação, buscamos a definição 

em Freire, quando nos chama a atenção sobre um desordenamento nas mediações 

tradicionais. Refere-se à mediação institucional da família, do Estado, da escola que 

está perdendo a importância em detrimento da mediação tecnológica, ou seja, a 

própria capacidade de percepção é alterada devido às possibilidades de consumo, de 

imagens e informação gerada, pela tecnologia.  

                                                 
42Reflexos – Fisiologia – reação involuntária motora ou secretora, desencadeada pelo sistema 
nervoso, em consequência de estímulos captados por formações sensitivas.  
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Assim, analisando a articulação entre o saber, as novas tecnologias, educação 

e autonomia, a reflexão de Freire nos alerta,  

 
A gente vai amadurecendo todo dia, ou não. A autonomia, enquanto 
amadurecimento do ser para si é processo, é vir a ser. Não ocorre em 
data marcada. É neste sentido que uma pedagogia da autonomia tem 
de estar centrada em experiências estimuladoras da decisão e da 
responsabilidade, vale dizer, em experiência respeitosa da liberdade 
(FREIRE, 1997, p. 121). 

 

Nesse contexto, além da importância da ação política do indivíduo, este deve 

apresentar atitudes que envolvam não apenas o saber técnico e científico, mas a 

herança da criticidade para discernir entre uma decisão democrática do que aprender, 

em contrapartida ao poder hegemônico das classes dominantes para determinar 

sempre o que podem e devem saber as classes dominadas.  A exemplo disso, no 

processo do grupo focal, um dos pontos de discussão referia o questionamento da 

não ocupação de vagas de emprego pelos alunos do IMD, ilustrado no seguinte 

recorte,  

 
Pesquisadora: - Porque, presta atenção. Existem 140 vagas, só essa 
semana. E essas vagas não são ocupadas. O que está acontecendo? 
Não foi feita a formação para ocupar essas vagas? O que está 
acontecendo? A gente está querendo descobrir o que está 
acontecendo. 
RSG / WEB: - Porque a pessoa tem um curso técnico, mas eu acho 
que é de Ensino Médio. Aí não se acha qualificado o bastante para 
ocupar aquelas vagas. Também acho que pela mentalidade de ter o 
curso superior. 

 

A aprendizagem envolve o uso e o desenvolvimento de todos os poderes, 

capacidades, potencialidades do homem, tanto físicas, quanto mentais e afetivas. Isso 

significa que a aprendizagem não pode ser considerada somente como um processo 

de memorização ou que emprega apenas o conjunto das funções mentais ou 

unicamente os elementos físicos ou emocionais; todos esses aspectos são 

necessários, aliados a um entendimento político da realidade circundante e ao sentido 

de nossas opções para transformá-la e transformarmo-nos.  

Quando a jovem menciona o sentimento de insuficiência formativa e 

“mentalidade” para o trabalho, “não se acha qualificado o bastante para ocupar 

aquelas vagas”, atribui à distância entre o repertório de aprendizagens do ensino 

médio e do ensino superior, “a pessoa tem um curso técnico, mas eu acho que é de 
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ensino médio” e “pela mentalidade de ter um curso superior”. É possível supor que, 

apesar da questão instrumental, ainda há a expectativa de degraus de entendimento 

acerca da realidade, que capacitem e “incrementem” o que discutimos anteriormente 

sobre maturidade, atribuídos, pela jovem, ao ensino superior. 

Um importante aspecto inferido na pesquisa diz respeito às possibilidades de 

construção cognitiva a partir do campo vivencial, como ilustra RSG / WEB, 

 
RSG / WEB: - Na minha opinião, quando eu estava fazendo web, tinha 
matéria que não ficava muito explicada, sabe? Que você tinha que 
recorrer ao tutor, aí o tutor tinha que fazer na prática para você ver 
como era aquilo. Tinha a questão do Java. Java não estava muito bem 
explicado. Aí nessas matérias, como programação de Java, você tinha 
que ter aula prática para ver como o código estava rodando de 
verdade.  
Pesquisadora: - Isso você está falando do ambiente? No ambiente que 
foi postado o conteúdo ficou a desejar? Você acha que o lugar que foi 
postado também está ruim, a plataforma Moodle? 
RSG / WEB: - A plataforma estava boa. O ruim é só a matéria mesmo 
que estava[...] Tinha que ter uma explicação maior.  

 

De acordo com Dewey, vida, experiência e aprendizagem são dimensões 

indissociáveis: “ora, se a vida não é mais que um tecido de experiências de toda sorte, 

se não podemos viver sem estar constantemente sofrendo e fazendo experiências, é 

que vida é toda ela uma longa aprendizagem” (DEWEY, 1980, p. 115). A experiência 

é, aqui, definida como a relação que se processa entre dois elementos do cosmos, 

capaz de alterar-lhes, até certo ponto, a realidade. 

Logo, é a partir da experiência, da interação, que são constituídas, 

evolucionariamente, nossas aptidões cognitivas. Quando a jovem comenta a 

necessidade de experimentar o conteúdo do Java, ainda, para ela, abstrato e “não 

muito bem explicado”, argumenta a necessidade de vivenciar sua aplicabilidade, 

utilizando a expressão “para ver como o código estava rodando de verdade”, apesar 

de seus conhecimentos prévios e das exposições teóricas anteriores.  

Por outro lado, a necessidade da experimentação do conhecimento na prática 

não substitui ou anula a importância da exposição informacional, porque a experiência 

não é primariamente cognitiva, já que não necessariamente envolve percepção das 

modificações que se processam entre o agente e a situação, e do novo que se 

configura no agente e na situação posteriores à experiência.  

A experiência é, de fato, significativa para a vida humana, quando fornece 



87 

instrumentos de apropriação da realidade circundante. Quantas possibilidades 

experiências difusas no contexto circundante não são sequer percebidas ou possíveis 

de apreensão? A experiência é significativa quando a mudança feita pela ação reflete 

em mudança operada em nós, quando são percebidas relações e continuidades antes 

não percebidas com a participação do pensamento, e “(...) quando se completa com 

o elemento de percepção de análise, de pesquisa, levando-nos à aquisição de 

conhecimentos, que nos fazem mais aptos para dirigi-las, em novos casos, ou para 

dirigir novas experiências” (DEWEY,1980, p.115).   

O discurso de GLSN / WEB ilustra esse mesmo processo, 

 
GLSN / WEB: - A busca, assim, por fora, eu não vejo, no meu caso, 
existia sim. Eu buscava muito. Tanto que eu estou tendo a ideia de 
fazer o projeto, no módulo avançado, fazer o projeto em cima daquilo 
que a gente estava estudando. Aí eu pensei "ah, vou fazer..." Aí eu 
elaborei tudo, aí eu comecei a fazer. E sempre tem alguma coisa que 
eu já não sabia fazer. Perguntava a ele: "não, é mais ou menos assim, 
assim e assim". Tentava fazer e às vezes conseguia. Quando... Ele 
falava, se você tentava e não conseguia: "Vai para a internet. Joga no 
Google, que ele vai responder". É que geralmente conseguia. Às 
vezes passava um ou dois dias. Também tinha que conciliar com os 
estudos do Ensino Médio, não podia dar atenção total a isso. Essa 
pesquisa na internet, para mim, existiu. Foi de fundamental 
importância para mim crescer mais, aprender mais, procurar avançar 
mais no assunto. Deixa eu ver. 

 

O GLSN / WEB lança mão de estratégias para aproximar-se do conhecimento, 

como a pesquisa, a elaboração de estudos e projetos, além da solicitação de 

supervisão. Sua inquietação diante de limites, em que “não conseguia” foi conduzida 

pelo que ele chama de “busca” para a constituição de seu próprio pensamento.  

Tal situação pode ser discutida com respaldo em Dewey (1980), quando afirma 

que pensar não significa a sequência de ideias aleatórias que nos passa pela cabeça, 

de maneira automática e desregrada. Obviamente, o processo do pensamento só é 

possível por que podemos lidar com coisas não sentidas ou percebidas diretamente 

pelos sentidos, através das representações mentais.  

É inegável que também participa de nossa “guarnição mental” toda sorte de 

crenças e julgamentos irrefletidos, herdados de tradições, instruções e imitações, 

aplicáveis em diversas situações “[...] de que não temos conhecimento seguro, mas 

que confiamos o bastante para nelas basear nossa ação” (DEWEY, 1959, p. 16).  

Contudo, o pensamento reflexivo é uma cadeia, com unidades definidas, interligadas 
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de tal maneira que o resultado é um movimento continuado para um fim comum, 

impelido pela capacidade de inquirição. Pensar abrange a observação ou percepção 

de um fato, e acessa representações sugeridas pelo objeto visto. Entretanto, a 

reflexão não está no fato de que uma coisa indica ou significa outra.  

O pensar começa quando investigamos a idoneidade e o valor das ideias, 

quando buscamos a garantia de que os dados existentes indicam realmente aquilo 

que sugerem, justificando sua aceitação.  Para o jovem em análise discursiva, a 

situação de estudar e elaborar possíveis aplicabilidades em projetos foi atravessada 

por sucessos e dificuldades, pois “sempre tem alguma coisa que eu já não sabia 

fazer”. A dúvida e seu processo investigativo teceram o delineamento dose 

pensamento analítico de reflexão-ação-reflexão e aí “é que conseguia”. 

Nas palavras de Dewey, 

 

O pensamento reflexivo faz um ativo, prolongado e cuidadoso exame 
de toda crença ou espécie hipotética de conhecimentos, exame 
efetuado à luz dos argumentos que a apoiam e das conclusões a que 
chega. Qualquer das três primeiras categorias de pensamento pode 
produzir esse tipo; mas para firmar uma crença em sólida base de 
evidência e raciocínio, é necessário um esforço consciente e 
voluntário (DEWEY, 1959, p. 18). 

 

Na elucidação do pensamento reflexivo, Dewey apresenta duas fases: 1. Um 

estado de dúvida, dificuldade, hesitação, perplexidade que origina o ato do pensar; e 

2. Um ato de busca, de pesquisa para resolver a incerteza levantada. Nessa linha de 

análise, educação é, pois, definida como um processo de reconstrução e 

reorganização da experiência, através da qual podem ser percebidos diversos 

sentidos e, consequentemente, pode ser desenvolvida a habilidade de direcionar as 

experiências posteriores do humano, seja na infância, seja na maturidade dos 

indivíduos e da civilização. É pela educação que a sociedade se perpetua, orientada 

e conduzida por forças que assegurem a renovação social que a justifica. 

De maneira geral, conforme Dewey, há dois modos pelos quais o meio social 

pode dirigir nossa atividade: o treino e a educação. No treino, há a conformação 

externa de hábitos e práticas, convenções e fórmulas, cujo sentido não é conhecido 

integralmente, gerando uma aceitação mecânica. Na educação, no sentido verdadeiro 

da palavra, há envolvimento, implicação. Paulo Freire (1983) atribui o primeiro sentido 

à educação tradicional e critica, dentre outras coisas, a dependência dominadora, que 
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inclui a relação de dominação do educador sobre o educando.  

Para Freire (1997), na ação educativa libertadora, existe uma relação de troca 

horizontal entre educador e educando, na qual ambos aprofundam seus 

conhecimentos em torno do mesmo objeto cognoscível para poder intervir sobre ele, 

transformando, assim, a realidade conhecida. Por essa perspectiva, a educação 

libertadora é uma educação conscientizadora, na medida em possibilita que 

educadores e educandos sejam sujeitos de seu processo: quanto maior a articulação 

do conhecimento frente ao mundo e o desafio de novas questões, mais os educandos 

se sentirão desafiados a buscar respostas e, consequentemente, quanto mais 

incitados, mais serão levados a um estado de consciência crítica e transformadora 

frente à realidade. Como elucidam LTSS / WEB e RSG / WEB, respectivamente, 

 
LTSS / WEB: - Assim, tipo, eu comecei... Eu abri a mente para poder 
enxergar mais além do que só entrar em rede social, essas coisas. Eu 
consigo enxergar mais além, o que tem atrás, da parte da 
programação. Que é o que eu gosto. É isso.  
RSG / WEB: - Tenho que criar uma coisa... Sabe? Uma coisa que as 
pessoas vejam que aquilo não é mais... Deixa eu ver uma palavra... 
Não é mais, só para passar tempo – grifo nosso  [...] as pessoas ficam 
viciadas só no Facebook. Aí deixar aquilo para procurar uma coisa que 
tenha mais cultura. As pessoas estão usando o Facebook mais para 
brincadeirinhas, coisas e besteiras. E até mesmo esses casos de 
bullying, é muito frequente no Facebook. 

 

O discurso das jovens esclarece um aspecto para o qual Freire (1996) nos 

chama atenção, na construção de saberes fundamentais à prática educativo-crítica ou 

progressista: é preciso que o formando, desde o princípio de sua experiência 

formadora se assuma como sujeito também da produção do saber, se convença de 

que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 

produção ou a sua construção.  

Além disso, Freire (1996) aborda a importância do papel da subjetividade na 

História, a capacidade de comparar, de analisar, de avaliar, de decidir, de romper e 

por isso tudo, a importância da ética e da política, que compreende que os homens e 

mulheres são seres “programados, mas para aprender” e, por isso, para ensinar, para 

conhecer, para intervir, como um exercício constante em favor da produção e do 

desenvolvimento da autonomia. Segundo Freire,  

 

Por outro lado, ninguém amadurece de repente [...]. A gente vai 
amadurecendo todo dia, ou não. A autonomia, enquanto 
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amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser. Não ocorre em 
data marcada. É nesse sentido que uma [...] autonomia tem de estar 
centrada em experiências estimuladoras da decisão e da 
responsabilidade, vale dizer, em experiências respeitosas da liberdade 
(FREIRE, 1996, p. 121). 

 

A ampliação da percepção e da compreensão de Thais acerca dos espaços 

limitantes nas redes sociais e seu desejo em contribuir com seu aprendizado para a 

criação de um espaço virtual interativo culturalmente mais rico ainda faz alusão à 

proposta de uma cabeça bem-feita, no pleno uso da inteligência, compreendendo que 

nossa lucidez depende da complexidade do modo de organização de nossas ideias.  

Nesse sentido, Morin (2007), discute que ensinar a viver demanda não só 

conhecimentos, mas também transformação em seu próprio ser mental, do 

conhecimento adquirido em sabedoria para toda a vida. Para tanto, na educação, é 

preciso transformar as informações em conhecimentos, o conhecimento em sapiência 

e saber, segundo as finalidades da consciência coletiva da nossa era planetária.  A 

seguir, discutiremos esse processo de construção, relacionando o papel, os limites e 

as possibilidades de mediação pela tutoria do IMD. 

 

4.3 A CONSTRUÇÃO DE SABERES E O PAPEL DA TUTORIA 

 

A reforma da formação de professores, implantada atualmente no Brasil, não é 

isolada. Os seus principais eixos são encontrados tanto nos países desenvolvidos 

como em países em desenvolvimento, seguindo as orientações das organizações 

multilaterais de financiamento, como Banco Mundial, as Organizações das Nações 

Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) – a Organização de 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) – e a Comissão Econômica para 

a América Latina (CEPAL). Percebe-se, na análise de documentos oficiais, que as 

premissas na formação dos professores enfatizam a competência e a lógica que lhes 

são associadas, favorecendo uma criação de novos dispositivos na gestão da 

formação inicial e continuada. 

No Brasil, essas diretrizes foram estabelecidas, principalmente, nos 

documentos: Plano Decenal de Educação (1993-2003), Planejamento Político 

Estratégico (1995-1998), Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9394/96 (BRASIL, 

1996) e no Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2001). No entanto, somente após 

a aprovação da LDB 9394/96 essas ações que usava à reforma da formação dos 
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professores foram fortemente implementadas por meio de Pareceres, Resoluções e 

outros documentos oficiais. Além disso, o momento internacional tem indicado a 

formação como prática reflexiva e a formação por competências.  

Quanto à formação reflexiva, o destaque desse modelo é para a formação do 

professor que define a “prática reflexiva”, emergindo um novo perfil – mais participativo 

e com maior autonomia para decidir sobre a sua atuação no cotidiano escolar, 

incorporado pelo discurso oficial do Ministério da Educação e da Cultura, amplamente 

divulgado pelo documento de Formação de Professores, tendo como referência o 

relatório de Jacques Delors sobre os quatro pilares da educação para as próximas 

décadas: “aprender a conhecer”, “aprender a fazer”, “aprender a viver” juntos e 

“aprender a ser”.   

Em relação à formação por competência, permite uma formação flexível, 

polivalente, que atenda às exigências imediatas, se ocupando em ensinar aquilo que 

terá utilidade garantida. O que se observa, nesse contexto, é que, independente da 

rigidez do programa IMD, os jovens estabelecem outros ritos de aprendizagem, 

colaborativos. São mudanças que acontecem em um cenário em que se criou o 

consenso de que o conhecimento, a capacidade de processar e selecionar 

informações, a criatividade e a iniciativa são as principais matérias-primas do 

desenvolvimento socioeconômico.  

Na perspectiva histórico-cultural, a linguagem é um signo mediador por 

excelência, pois ela carrega em si os conceitos generalizados e elaborados pela 

cultura humana. Compreender a influência da mediação é uma das questões da nossa 

pesquisa, principalmente sobre a atuação da tutoria como elemento mediador das 

interações entre os alunos com os objetos de conhecimento.  

Em seus estudos, Vygotsky (2003) distingue dois elementos básicos 

responsáveis por essa mediação: o instrumento, que tem a função de regular as ações 

sobre os objetos e o signo43, que regula as ações sobre o psiquismo das pessoas. 

São os instrumentos técnicos e os sistemas de signos, construídos historicamente, 

que fazem a mediação dos seres humanos entre si e deles com o mundo. 

Nesse aspecto, a função instrumental do professor como mediador do 

conhecimento supõe o conceito de internalização de funções psíquicas superiores, 

                                                 
43 O signo, de modo geral, pode ser considerado como: objeto, forma, fenômeno, gesto, figura ou som, 
que representa algo diferente de si mesmo. Substitui e expressa eventos, ideias, situações e objetos, 
servindo como auxílio da memória e da atenção humana. 
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formulado por Vygotsky (2003), que se traduz na lei de desenvolvimento psíquico, em 

que a cultura e seus sistemas simbólicos, semióticos alcançam a condição de 

intrapsicológicos passando, necessariamente, por processos interpsicológicos.  

Desse modo, as ações sociais permitem aos indivíduos compartilharem a complexa 

rede de significados socialmente produzidos e constituir sua unicidade em um 

processo ativo de atribuição de sentidos e ressignificações subjetivas. 

Para Vygotsky (2003), o psiquismo é uma construção social e esse processo é 

possível através da mediação semiótica, que supõe interação. O desenvolvimento de 

funções psicológicas admite a anterioridade do conhecimento e da aprendizagem, que 

acontece na relação com um parceiro mais capaz, que oferece a ajuda. Ajudar é 

dialogar, possibilitar o fazer com. Nessa relação, professor e aluno atingem-se 

mutuamente.  

Se por um lado, o professor oferece uma ajuda que prevê um impacto 

específico, através do planejamento e da sistematização, por outro, o aluno dirige o 

seu próprio processo de aprender, restringindo, ativamente, as possibilidades de ação 

do professor, de modo que a potencialidade do aluno encontra-se no exercício da 

liberdade e da autoria.  

Nesta pesquisa identificamos que a tutoria preencheu o lugar do professor, na 

relação mediadora da aprendizagem, que a tutoria fez com os alunos, e que eles 

próprios os alunos se referiam ao tutor como o professor. Seguem dois Quadros 

contendo relação contendo as siglas dos nomes dos tutores, assim como foi feito com 

o quadro da relação dos jovens, sujeitos da pesquisa, estudantes do IMD, para manter 

o sigilo ético da pesquisa.  

 
Quadro 3 – Relação de Tutores do sexo Feminino em 2010. 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

 

 

Relação de Tutores Feminino do Metrópole Digital em 2010.1 e 

2010.2 

 NSLN_F    KP_F    KC_F    RRP_F    GR_F   

 LCSF_F    BRCRM_F    RPB_F     
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Quadro 4 – Relação de Tutores do sexo Masculino em 2010. 
 

 

Relação de Tutores Masculino do Metrópole Digital em 2010.1 e 

2010.2 

 

 MAS_M    AL_M    CAAS_M    CHF_M    FCS_M   

 JPLN_M    AnL_M    JAGS_M    JQP_M    LGS_M   

 MGM_M    RJCS_M    RPC_M    MC_M    RCSS_M   

 MECS_M    JCLS_M    MA_M      EA_M    GSA_M   

 LA_M    KGS_M    AAO_M    ID_M    RS_M   

 ISMJ_M    MLSG_M    TM_M    IAON_M    

 HMP_M    MSCF_M    TSRL_M    IP_M    

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Nota-se que nessa relação de tutores de 201044, ano de início da formação da 

primeira Turma tem nomes de quarenta e dois tutores, oito tutores do sexo feminino e 

trinta e quatro do sexo masculino, os quais desenvolveram esse exercício de tutoria 

nas 26 turmas do módulo básico em 2010 no primeiro semestre e 25 turmas do módulo 

avançado no segundo semestre. Ao perguntar aos jovens sobre o porquê os números 

de tutores não coincidiam com o número de turmas, eles nos informaram que 

ocorreram desistências, ou que os tutores tinham sido trocados por diferentes motivos, 

pessoais e/ou acadêmicos.   

Durante a coleta de dados em 2011, em um dos grupos focais, os jovens, 

quando questionados sobre o papel do tutor no processo de aprendizagem do curso 

Técnico do IMD, identificamos a importância da tutoria nessa formação do IMD. Esse 

representa encontro que revela e compromete ambas as partes, constituindo relação 

para além de estímulos simplificados, tal como sugerem os discursos de SLFL / WEB   

e MCCB / WEB, 

 
SLFL / WEB: - O que eu acho... Os tutores que eu tive foram ótimos. 
Mas eu acho que, assim como os deles, seria melhor se... Porque a 
coordenação dizia que era para o tutor tirar a dúvida na sala e não dar 
aula. Mas eu acho que seria melhor se ele desse a aula e aí toda 

                                                 
44 Relação de Tutores de 2010 – Quadro de Siglas dos nomes, referência dos nomes 
completos dos Tutores postado no site de IMD.  
Disponível em: http://www.metropoledigital.ufrn.br/moodle/course/category.php?id=2.  
Acesso em: 16 ago. 2012. 

http://www.metropoledigital.ufrn.br/moodle/course/category.php?id=2
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semana para tirar a dúvida. Porque às vezes a pessoa olhava lá a 
matéria, não tinha dúvida, mas quando fosse programar ou fazer 
alguma coisa de programação acabava dando errado. Ou então 
achava que estava certo, "eu estudo e tenho quase certeza que eu 
estou certo, mas na verdade não estou". Aí a pessoa explicando na 
hora, falando mesmo, às vezes ajuda mais, estimula até mais. 
MCCB / WEB: - Também, quem me estimulou muito foi meu tutor. Meu 
tutor ele dava a aula, ele não tirava dúvida. Ele dava aula mesmo. A 
gente começava a conversar lá, ele parava e começava a ensinar a 
gente. Eu fui estimulado por causa disso também. Ele era uma pessoa 
muito legal, tanto o primeiro como o segundo. Os dois são muito legais. 
E eles dois que me incentivaram a terminar o curso. Eu conversava 
com os dois. Mesmo gostando de alguma coisa, “eu acho que eu vou 
desistir do curso”. Eles falavam: "Não, não faz isso não. Termine o 
curso, aí você depois vê o que você faz". Foi assim. Meus amigos 
também me davam muita força. Foi assim. 

 

Para os jovens autores da reflexão, a figura do tutor não deveria se prender ao 

papel de “tira-dúvidas” atribuído formalmente. Para SLFL / WEB, há a necessidade da 

interação direta, da afetação mútua, da possibilidade de leitura no outro daquilo que 

ensaia a partir do conhecimento apresentado. Para MCCB / WEB, a postura implicada 

do tutor, de, em plena conversa, relacionar conteúdos esclarecedores e pertinentes à 

aula, por si só foi esclarecedor e estimulante, de modo que atribuiu o sentido de “aula”.  

Além disso, o incentivo e a “força” para a permanência no projeto por parte de 

dois tutores, membros mais experimentados socialmente, soou como investimento 

afetivo de quem se arvora de tarefa educativa, colocado no mesmo patamar valoroso 

que os amigos, “meus amigos também me davam força”, o que repercutiu 

positivamente no jovem para a continuidade de sua trajetória formativa. Nessa linha 

de pensamento, é relevante retomar a ideia de construção intersubjetiva de 

significações, 

 

A despeito de desempenharem funções inerentes a papéis que lhes 
são reservados, e tidos como esperados, na instituição escolar estão 
em processo contínuo de criação intersubjetiva de significados que, 
por sua vez, podem gerar novas possibilidades de relação. Nesse 
processo, integram-se histórias de vida com inúmeras experiências e 
vivências, tornando-se presentes e se atualizando sentidos subjetivos. 
Isso não quer dizer, contudo, que os que ensinam e os que aprendem 
percebam, a cada instante, o impacto que sofrem e causam um no 
outro (TUNES, TACCA & BARTHOLO JUNIOR, 2005, p. 690). 

 

Nesse contexto, a qualidade do trabalho pedagógico, aqui compreendida pela 

atuação direta da tutoria, que media o conteúdo ministrado por professores à 
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distância, está associada à ideia de que o bom ensino é o que se adianta ao 

desenvolvimento do aluno, promovendo mudanças e avanços cognitivos que lhe 

permita assimilar os conhecimentos acumulados. Da parte do educador, há o 

planejamento de ações, cujos objetivos são promover a aprendizagem do aluno, 

assim como há o imperativo de penetrar a interferir em sua atividade psíquica, 

promovendo mudança cognitiva.  

É essa necessidade que conduza escolha dos modos de ensinar, pois os 

métodos só são eficazes quando estão, de alguma forma, coordenados com os modos 

de pensar do aluno. Essa ideia formula o conceito vygotskyano de zona de 

desenvolvimento proximal. Alguns trechos verbalizados pelos jovens de nossa 

pesquisa são alusivos dessa concepção, 

 
RSG / WEB: - Meu tutor da primeira parte era ótimo, que era o 
MSCF_M   ele era muito bom mesmo  ...   Ele não está mais em Natal. 
Eu acho que não. Ele está em Rio Grande do Sul. Ele era mais do que 
um tutor, ele era um professor, porque ele sempre explicava. “Você 
não sai enquanto você não entender”. Ele explicava mesmo. Sabe? "É 
assim, assim, assado. Vocês vão ter que entender isso". Por isso que 
a maioria passou na primeira fase muito em conta... 
Pesquisadora: - Era um professor só? 
RSG / WEB: - Era um professor só. 
Pesquisadora: - Um tutor só.  
RSG / WEB: - É mais ele, de vez em quando, pegava os melhores 
alunos da turma e formava deles monitores.  
Pesquisadora: - Ah, tá. Entendi.  
RSG / WEB: - Aí esse monitor, as pessoas tiravam dúvidas com eles. 
Aí na segunda fase teve uma tutora, RRP_F. Ela era ótima. O 
problema dela é que ela adorava dar puxão de orelha na gente. Ela 
disse: "Se você está fazendo web, web é só sentar a bunda na cadeira 
e programar, que você ganha dinheiro com isso. Lá na banca do seu 
João eu fiz um programa para fazer estoque. É só vocês ganharem 
dinheiro com isso".  
Pesquisadora: - E ela era o quê? Qual era a formação dela? 
RSG / WEB: - Ela era eletrônica, robótica. 
Pesquisadora: - Ah, sim. 
RSG / WEB: - Ela era formada em robótica. De vez em quando ela 
levava os robôs para a gente ver, porque é tudo programação CC, C+. 
Você programava, dava os comandos, e ele saía. Era muito bom. E 
era muito bom! 
Pesquisadora: - Então você acha que os tutores ajudaram muito? 
RSG / WEB: - Ajudaram bastante. O MSCF_M   porque ele queria que 
as pessoas passassem com ele e RRP_F   porque queria que a gente 
visse como aquilo dava dinheiro de verdade. Para você levar para o 
seu futuro. 

 

O trecho de diálogo entre pesquisadora e RSG / WEB apresenta a análise 
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realizada pela jovem acerca das semelhanças e diferenças entre as posturas de dois 

de seus tutores, sem, contudo, deixar de valorizar a pertinência de cada um deles: o 

tutor MSCF_M elucidava o objetivo de cada aula, retomando-o até que aquele 

conteúdo fosse minimamente apropriado pelos alunos. Como estratégias, retomava 

as explicações de maneira ilustrativa e um tanto inquiridora, bem como distribuía o 

papel educativo entre multiplicadores em sala de aula – os monitores.   

Nesse aspecto, conforme a ótica vygotskyana, elucida-se a possibilidade de 

mediação e construção de saberes em diferentes relações, além da relação aluno e 

professor, tal como entre pares com diferentes níveis de domínio dos conteúdos e 

diferentes formas de atribuição de sentido. Já com relação à tutora RRP_F, aparece 

a mesma elucidação de objetivos, incluindo o objetivo da inserção no mercado de 

trabalho.  

Como estratégias metodológicas, a tutora apresenta depoimentos de situações 

concretas de oportunidades e sucesso profissional, bem como oportuniza a 

experimentação de situações práticas, tais como o acesso ao robô e sua 

programação. Outra alusão a metodologias funcionais na relação entre teoria e prática 

pode ser inferida no discurso de BKA / ELETRÔNICA e ELB / WEB,  

 
Pesquisadora: - Na prática, na motivação de procurar trabalho ou 
atividades para desenvolver. Conta um pouquinho. 
BKA / ELETRÔNICA: - Acho que na questão da prática. Porque é 
assim, tem a teórica e tem a prática [...]   Assim, eram dois dias: um 
dia era mais a parte teórica, que envolvia também, por exemplo, de 
eletrônica a gente via um pouco de web e de redes também, e no outro 
dia, eletrônica em si. Aí estuda eletrônica, a gente foi para laboratórios, 
viu placas, desenvolveu programas, e web também, no outro dia, no 
caso, o outro tutor, ele procurava trazer sempre algumas notícias, 
alguns vídeos, coisas para chamar a atenção.  
ELB / WEB: - Bom, eu tive três tutores. Começou com o MSCF_M, ele 
era ótimo. Depois ele teve que sair e veio a RRP_F. Também ela era 
uma boa tutora. Sei que ela estava fazendo mestrado, eu acho. Ela 
era nova, mas estava com uma carga horária pesada. Acho que não 
pôde continuar. Aí ela continuou com a gente até o final do módulo 
básico, no início do ano passado, aí veio outro. O AAO_M. Entre eles, 
o Alan era assim, mais ou menos. Porque, assim, nas aulas dele eu 
tinha muito gosto. Ele explicava o assunto e tal, não era aquela coisa 
só teórica, só teoria. Normalmente, a gente praticava, fazia programar 
alguma coisa.  

 

Apesar da sequência de aulas proposta pelo programa, em que um primeiro 

momento era destinado a conteúdos “mais teóricos” e, em um momento seguinte, 

havia a proposta de situações práticas em laboratórios, simulações e campo 
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propriamente dito, é assinalada a iniciativa do tutor em enriquecer as aulas com 

materiais adicionais, tais como vídeos e notícias, capazes de mobilizar a atenção dos 

alunos e ampliar seu universo de trocas de significações e construções intersubjetivas. 

De modo geral, a construção do desafio diante de domínios ainda não 

alcançados foi alusão constante nos grupos focais, como sinaliza o discurso de MCCB 

/ WEB, 

 

MCCB / WEB: - Como eu falei, meus tutores, tanto o primeiro quanto 
o segundo foram muito legais. Tanto que teve um que ele forçava... 
Forçava não, ele desafiava a pensar. Ele, tanto quando passava 
trabalhos de fazer algum logaritmo, fazia a gente pensar mesmo, 
desafiando a gente. Eu não tenho nada para reclamar deles não. Eu 
não vi nada de ruim deles. Eu sabia que quando ele dava bronca na 
gente, eu via que ele queria o bem da gente. Que a gente se 
esforçasse para o melhor. Não para  [...]   Não para nos humilhar. Eles 
eram muito humildes. Gostei muito da humildade deles.  
Pesquisadora: - Ah, sim. Então essa é uma qualidade, não é? 
MCCB / WEB: - Isso. 
Pesquisadora: - De não estar lá em cima em um patamar, não é? 
MCCB / WEB: - É. Ele não queria ser melhor do que ninguém. Tanto 
que quando uma pessoa tinha alguma dúvida, ele ia lá perguntar: "está 
tudo bem? Não está dando certo? Pense direitinho: isso e isso vai dar 
isso". "Recomece daqui, depois faça isso". Ele não dava a resposta, 
ele forçava a gente a pensar. Ele nos incentivava a pensar. 

 

Em décadas anteriores, o papel do professor assumia dimensões 

diferenciadas, metaforizadas nas imagens extremadas do jardineiro que cultiva sua 

semente e do escultor que modela sua pedra bruta. Tais imagens aludem às 

concepções inatistas e ambientalistas, remetendo, respectivamente, a posturas 

permissivas e autoritárias. Apesar dos avanços dos campos filosóficos, políticos e 

interventivos do campo educacional, em que pese o olhar sociointeracionista, tais 

concepções ainda habitam o imaginário social e individual, afetando educadores45 e 

alunos quando não têm suficiente clareza da necessidade de elaboração dessa 

reflexão e atitude.   

O texto de MCCB / WEB apresenta, de maneira aliviada, a imagem do tutor de 

que “dá bronca”, sem contudo, constituir cenário de humilhação, de invalidação de 

                                                 
45Educadores: O conceito de Educador vem do latim - educatore, que significa aquele que 

educa, cuida, ensina, dá valores, auxilia para minimizar dificuldades de aprendizagem. O 

educador é comprometido com a formação integral do ser humano e com a sua interação com 

a família e a sociedade. Diferencia do conceito de professor, porque este tem a função de 

transmitir uma ciência, arte ou técnica, o seu conhecimento. 
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seu saber por um outro sabedor. Nas perspectivas educacionais autoritárias, ocorria 

o que Freire (1983) denomina de educação bancária – o professor, detentor do saber, 

“armazenaria” informações, de maneira cumulativa, na mente do aluno, sujeito 

passivo cuja ascensão seria possível após abundância enciclopédica memorizada. 

Nessa concepção, medidas punitivas configuravam ferramentas motivacionais, dentre 

as quais a coerção dos castigos físicos, bem como o constrangimento da crítica e 

outras feridas morais. 

É interessante assinalar como a postura de disponibilidade para a relação do 

tutor com os alunos foi mencionada em avaliações de satisfação e de insatisfação, 

conforme transcritas a seguir,  

 
BKA / ELETRÔNICA: - Bom, como eu já falei, teve a minha primeira 
tutora que foi a LCSF_F, que tenho um carinho especial por ela... 
Pesquisadora: - No módulo básico? 
BKA / ELETRÔNICA: - Isso, no módulo básico. Ajudou bastante minha 
turma. Dentro do meu módulo básico, eu acredito que todos se 
formaram, todo mundo se formou. Até por questão da ênfase, a 
maioria ficou.  
Pesquisadora: - Você acha que a tutora favoreceu esse 
apaixonamento? 
BKA / ELETRÔNICA: - Eu acredito que sim. Por exemplo, muitas 
pessoas desistiram por questão até de tutores, que reclamavam "ah, 
você chega lá, só se a gente tiver alguma dúvida ele tira, ou passa 
alguma coisa e tchau". Não tinha essa questão de contato. Eu acredito 
que esse contato faz com que chame a atenção do aluno, faz com que 
o aluno queira ir para aula, queira assistir, queira tirar suas dúvidas, 
queira aprender cada vez mais. Já se você não tem tanto contato, você 
meio que fica solto. Já no módulo avançado que eram dois tutores, um 
para a parte de eletrônica em si, das placas, e o outro. Também gostei 
bastante da RBS_F e ISMJ_M e nos ensinavam muito. Também tenho 
o contato dela. A RBS_F nem tanto, mas ISMJ_M também tenho 
contato. Eu acredito que ajudaram bastante para o desenvolvimento, 
pelo menos os tutores que eu tive não tive problema algum. 

LTSS / WEB: - Eu tive dois tutores. Foi uma primeira, no primeiro 
módulo. E essa mesma continuou no segundo, só que ela teve que 
sair. Aí entrou outra, colega dela. Assim, a relação que eu tive foi só 
de tirar dúvidas[...] Até tenho nas redes sociais, mas não tenho muita 
proximidade [...]   Assim, meu segundo tutor era meio tímido, assim, 
no início. Aí ele não conseguia ter um pouco de relação com a turma. 
Mas depois ele foi soltando mais e tendo. Mas era só mais questão de 
tirar dúvida, não tinha... Não era como um professor, entendeu? Era 
só mais... 
Pesquisadora: - Limitava-se a acompanhar. 

 

A qualidade do vínculo entre tutor e aluno é esclarecida na medida em que 

aqueles tutores que conseguiram estabelecer uma relação autêntica com o grupo são 
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citados pelo nome e são associados a competências de promover motivação, 

aprendizado significativo e até enamoramento pelos conteúdos. Durante o decorrer 

da seção, os trechos mencionados citam, inclusive, conhecimento da situação pessoal 

dos tutores pelos alunos, tais como motivo de afastamento, viagens, formação, área 

de atuação.  

Além disso, com alguns deles, há contatos dos alunos até os dias atuais pela 

via das redes sociais. Esses tutores parecem ter constituído verdadeira referência 

educativa, talvez pelo seu próprio investimento na relação global com os alunos, 

considerando-os em pessoa, contexto de vida e busca de superação. Talvez pela 

ousadia em assumir um papel informal “de professor”, subvertendo o papel atribuído 

de mero consultor às dúvidas, solicitado e relembrado pela coordenação do Instituto. 

Sendo assim, por essas pessoas, os alunos destinam um “carinho especial” e 

demarcam suas marcas em sua vida pessoal e formativa. Aos demais, que 

permaneceram no lugar instituído de “só tirar dúvidas, passar alguma coisa e tchau”, 

seja por timidez, rigidez ou excesso de sensatez em seguir o programa para a 

formação tecnicista de tecnólogos, resta o anonimato. 

Uma crítica necessária sobre esse modelo é o que nos traz Paulo Freire, 

quando nos chama atenção desses cursos de formação independente da 

preocupação com uma sólida formação do professor, ou, no caso de nossa pesquisa, 

do tutor, não lhe favorecendo condições de fazer uma leitura crítica do mundo, quando 

aponta que formar é muito mais do que puramente treinar o educando no desempenho 

de destrezas. Daí a crítica permanente à malvadeza neoliberal, ao cinismo de sua 

ideologia fatalista e a sua recusa inflexível ao sonho e à utopia. 

Nesse aspecto, Freire (1996) também nos chama atenção de alguns saberes 

fundamentais à prática educativo-crítica ou progressista. É preciso que o formando, 

desde o princípio de sua experiência formadora se assuma como sujeito também da 

produção do saber e se convença de que ensinar não é transferir conhecimento, mas 

criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção.  

Além disso, Freire (2001) aborda a importância do papel da subjetividade na 

História, a capacidade de comparar, de analisar, de avaliar, de decidir, de romper e 

por isso tudo, a importância da ética e da política, que compreende que os homens e 

mulheres são seres “programados, mas para aprender” e, por isso, para ensinar, para 

conhecer, para intervir, como um exercício constante em favor da produção e do 

desenvolvimento da autonomia de educadores e educandos.  
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Nessa perspectiva, Morin (2007) sugere que o objetivo da educação não 

deveria ser o de transmitir conhecimentos sempre mais numerosos ao aluno, mas o 

de “criar nele um estado interior e profundo, uma espécie de polaridade de espírito 

que oriente em um sentido definido, não apenas durante a infância, mas por toda a 

vida”. Para tanto, é necessário transformar as informações em conhecimentos, e os 

conhecimentos em sapiência, conforme as finalidades da consciência coletiva de 

nossa era planetária.  
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5 A CONSTITUIÇÃO DE SUBJETIVIDADE JUVENIL NO INSTITUTO METRÓPOLE 

DIGITAL  

 

A juventude não é dada46. É uma questão de linguagem. Ser jovem significa 

ser jovem em relação a outro. Idade é um dado biológico deliberado, manipulado e 

manipulável socialmente, em relações muito complexas. O recorte que define uma 

geração demanda, necessariamente, o conhecimento das leis específicas, o 

funcionamento do contexto de sua inserção, os objetos de luta e as divisões operadas 

pelas mesmas (BOURDIEU, 1978).  

É possível subsumir em um mesmo conceito universos sociais muitos distintos, 

tais como o “mundo” dos adolescentes burgueses que sonham em prolongar a 

adolescência, sendo adultos para umas coisas e crianças para outras, especialmente 

no que se refere à noção de responsabilidades e, em outro extremo, os jovens 

operários que sequer têm adolescência. Sem falar das gradações intermediárias. 

 

Por exemplo, poderíamos comparar sistematicamente as condições 
de vida, o mercado de trabalho, o orçamento do tempo, etc., dos 
“jovens” que já trabalham e dos adolescentes da mesma idade 
(biológica) que são estudantes: de um lado, as coerções do universo 
econômico real, apenas atenuadas pela solidariedade familiar; do 
outro, as facilidades de uma economia de assistidos quase-lúdica, 
fundada na subvenção, com alimentação e moradia e preços baixos, 
entradas para teatro e cinema a preço reduzido, etc. Encontraríamos 
diferenças análogas em todos os domínios da existência: por exemplo, 
os garotos mal vestidos, de cabelos longos demais, que nos sábados 
à noite passeiam com a namorada numa motocicleta em mau estado 
são os que a polícia para (BOURDIEU, 1978, pp. 113-114). 

 

A luta entre jovens e velhos, pode ser, então resumida na seguinte fórmula: a 

chegada do “novo”, empurra o “já chegado” para o passado ultrapassado, para a morte 

social. Para evitar esses “conflitos”, os mais velhos lançam mão de “[...] regular o 

tempo de ascensão dos mais novos, regular as carreiras e os cursos, controlar a 

rapidez da ascensão nas carreiras, frear aqueles que não sabem se frear, os 

ambiciosos que “queimam etapas”, que “se lançam” (BOURDIEU, 1978, p, 121). 

Na sociedade capitalista, Bourdieu (1978), afirma que um dos motivos das 

discrepâncias entre juventudes de diferentes classes refere-se às diferenças de 

                                                 
46BOURDIEU, Pierre. A juventude é apenas uma palavra. In: ______. Questões de sociologia. 
Rio de Janeiro: Marco Zero, 1983. p. 112-121. 
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acessibilidade ao ensino secundário, que teria, subjacente ao discurso de qualificação 

e formação para o mundo adulto, do trabalho, a função reguladora de organização de 

segmentos consumidores capazes de equilibrar a circulação de mercadorias e 

serviços que os segmentos produtivos fossem capazes de gerar.   

A gênese da noção de adolescência corresponderia ao período relativamente 

longo de escolarização prolongada e à situação de estudante. Os filhos de famílias 

abastadas seriam orientados a ingressar em “grandes escolas”, preparatórias para as 

“altas funções”. Já os filhos de classes populares receberiam as oportunidades de 

qualificações técnicas ou escolarizações que logo são abandonadas em função de 

trabalhos informais que podem até não requererem formação específica, mas 

possibilitam chegar mais rapidamente ao estatuto de adulto e às capacidades 

econômicas que lhes são associadas.   

Diante do exposto, é pertinente que algumas considerações acerca de capitais 

econômicos, sociais, culturais e simbólicos, bem como de processos de filiação 

institucional, intelectual e de consumo, sejam apresentadas a fim de elucidar os 

lugares de enunciação ocupados pelos jovens aprendizes em TI no IMD. 

 

5.1 APROPRIAÇÃO DE CAPITAL ECONÔMICO, SOCIAL, CULTURAL E 

SIMBÓLICO 

 

Para Bourdieu (1989), o espaço social consiste em um campo de lutas cujos 

agentes (indivíduos e grupos) elaboram estratégias que permitem manter ou melhorar 

sua posição social. Tais estratégias relacionam-se com os diferentes tipos de capital: 

o capital econômico, o capital social (os contatos e vínculos), o capital cultural 

(informações, gostos e atividades culturais) e o capital simbólico (o prestígio).  Juntos, 

compõem as classes sociais ou o espaço multidimensional das relações de poder. 

O capital econômico engloba diferentes fatores de produção (terras, fábricas, 

trabalho) e o conjunto de bens econômicos (dinheiro, patrimônio, bens materiais). Este 

pode ser acumulado, reproduzido e ampliado através de certas estratégias, tais como 

investimento econômico, investimentos culturais e manutenção de relações sociais 

capazes de possibilitar o estabelecimento de vínculos economicamente úteis a curto 

e longo prazo.  

Na década de 1980, alguns sociólogos, dentre os quais o francês Pierre 

Bourdieu assume caráter pioneiro, abordaram o capital social como tópico de estudo 
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específico para tentar entender como indivíduos inseridos em uma rede estável de 

relações sociais podem beneficiar-se de sua posição ou gerar externalidades positivas 

para outros membros. Na concepção de capital social sustentada por Bourdieu (1980), 

é caracterizado o agregado de recursos efetivos ou potenciais ligados à posse 

de uma rede durável de relações, institucionalizadas ou não, de 

conhecimento ou reconhecimento mútuo. As relações estabelecidas entre 

indivíduos de um determinado grupo são baseadas tanto no compartilhamento de 

relações objetivas e proximidade no mesmo espaço econômico e social, como 

também no plano das trocas materiais e simbólicas, que se estabelecem e se 

perpetuam através do mútuo reconhecimento e fornecem ao indivíduo o sentimento 

de pertencimento a certo grupo (família, clube, escola). A esse respeito, Freire 

observa, 

 

É interessante observar, porém, como os que vivem bem tendem a 

considerar os que simplesmente sobrevivem como incapazes, 

incultos, invejosos, marginais perigosos e a considerar também como 

propriedade sua o que a cidade tem de bonito e bem cuidado 

(FREIRE, 2004, p .41). 

 

Com relação ao capital social, alguns aspectos podem ser destacados: os 

elementos constitutivos, as redes de relações sociais, que possibilitam acesso aos 

recursos do grupo ou da rede, a quantidade e a qualidade dos recursos do grupo; os 

benefícios obtidos pelos indivíduos mediante sua participação em grupos ou redes 

sociais; e as formas de reprodução desse tipo de capital, produto do trabalho, 

necessário para constituir as redes de relações duráveis que podem proporcionar 

benefícios materiais e simbólicos que circulam entre membros.  

Para Bourdieu (1980), a noção de capital cultural surge da necessidade de se 

compreender as desigualdades de desempenho escolar dos indivíduos oriundos de 

diferentes grupos sociais. Um exemplo de capital cultural é a educação escolar, pois 

exerce tanta influência sobre a determinação e reprodução das posições sociais 

quanto o capital econômico. A escola, historicamente, constituiu mecanismo de 

seleção que marginalizou alunos de classes populares e privilegiou alunos abastados 

de capital econômico, social e cultural, contribuindo, assim, para a reprodução, de 

geração em geração, dos capitais acumulados, em contraposição à proposta 

democrática de acessibilidade divulgada. Nesse sentido, afirma Freire, 
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Em primeiro lugar, eu gostaria de recusar o conceito de evasão. As 

crianças populares brasileiras não se evadem da escola, não a deixam 

porque querem. As crianças populares brasileiras são expulsas da 

escola - não, obviamente, porque esta ou aquela professora, por uma 

questão de antipatia pessoal, expulse estes ou aqueles alunos ou os 

reprove. É a estrutura mesmo da sociedade que cria uma série de 

impasses e dificuldades, uns em solidariedade com os outros, de que 

resultam obstáculos enormes para as crianças populares não só 

chegarem à escola, mas também, quando chegam, nela ficarem e nela 

fazerem o percurso a que têm direito (FREIRE, 2004, p. 35). 

 

Apesar de a citação supracitada referir-se de maneira crítica a certos processos 

presentes na escolarização de crianças, Paulo Freire desenvolve sua analise a partir 

da educação de jovens e adultos em suas primeiras experiências no nordeste 

brasileiro, na década de 1963, tendo desenvolvido um método de alfabetização para 

ensinar 300 adultos a ler e a escrever em 45 dias, adotado primeiramente em 

Pernambuco.  Sua concepção crítica de educação indica que o educando, de qualquer 

faixa etária, assimilaria o objeto de estudo fazendo uso de uma prática dialética com 

a realidade, em contraposição à educação bancária, tecnicista e alienante que 

constrange e emudece. Desse modo, é ilustrativo o seguinte recorte de um dos grupos 

focais da pesquisa, 

 

MCCB / WEB: - Como eu falei, meus tutores, tanto o primeiro quanto 
o segundo foram muito legais. Tanto que teve um que ele forçava... 
Forçava não, ele desafiava a pensar. Ele tanto quando passava 
trabalhos de fazer algum logaritmo, fazia a gente pensar mesmo, 
desafiando a gente. Eu não tenho nada para reclamar deles não. Eu 
não vi nada de ruim deles. Eu sabia que quando ele dava bronca na 
gente, eu via que ele queria o bem da gente. Que a gente se 
esforçasse para o melhor. Não para... 
Pesquisadora: - Vamos dizer: “Acorda! O tempo é esse”. 
MCCB / WEB: Isso. Não para nos humilhar. Eles eram muito humildes. 
Gostei muito da humildade deles.  
Pesquisadora: - Ah, sim. Então essa é uma qualidade, não é? 
MCCB / WEB: - Isso. 
Pesquisadora: - De não estar lá em cima em um patamar, não é? 
MCCB / WEB: - É. Ele não queria ser melhor do que ninguém. Tanto 

que quando uma pessoa tinha alguma dúvida, ele ia lá perguntar "está 

tudo bem? Não está dando certo? Pense direitinho: isso e isso vai dar 

isso". 

 

É possível inferir que o jovem em questão avaliou positivamente a tutoria do 

IMD não somente no que se refere à postura de estímulo, mas de, sobretudo, abordar 
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as diferenças entre níveis de conhecimento e cultura com o cuidado suficiente para 

possibilitar o diálogo do educando com o conteúdo, ao invés de seu aprisionamento e 

julgamento nas assimetrias de relações sociais. A palavra escolhida pelo jovem para 

expressar tal atitude foi “humildade”.  Nas entrelinhas de seu discurso, há a ideia de 

que nem todos os educadores, apesar de ser essa a proposta educacional defendida 

pela legislação brasileira, teriam agido da mesma maneira, não restando maiores 

elementos para constatar se foram suas vivências pessoais e/ou análises sociais que 

respaldaram esse olhar. 

Neste aspecto de preferência do jovem, relacionando a atitude “humildade”, é 

quando ele nos chama a atenção de que o capital cultural impôs-se, primeiramente, 

como uma hipótese indispensável para dar conta da desigualdade de desempenho 

escolar de jovens provenientes das diferentes classes sociais, relacionando o 

“sucesso escolar”, ou seja, os benefícios específicos que os jovens das diferentes 

classes e frações de classe podem obter no mercado escolar, à distribuição do capital 

cultural entre as classes e frações de classe, a partir da sua preferência para capital 

cultural da Instituição.  

O capital cultural pode existir em três estados: incorporado, objetivado e 

institucionalizado. O estado incorporado dá-se na forma de disposições duráveis do 

organismo, tais como os gostos, o domínio maior ou menor da língua culta e as 

informações sobre o mundo escolar. A acumulação dessa forma de capital cultural 

envolve processos de inculcação e assimilação, em que o contexto familiar atua de 

forma mais marcante, uma vez que as referências culturais, os conhecimentos 

considerados apropriados e legítimos e o domínio maior ou menor da língua culta 

compõem a educação familiar, o que facilita ou não o aprendizado dos conteúdos e 

dos códigos escolares.  

O capital cultural existe, em estado objetivado, na forma de bens culturais, tais 

como esculturas, pinturas, livros entre outros, acessível, em sua materialidade, para 

aqueles que têm capital econômico. A apropriação simbólica desses bens ainda 

pressupõe a posse dos instrumentos dessa apropriação e os códigos necessários 

para decifrá-los.  

 

GLSN / WEB: - Eu passei a assistir filmes relacionados a informática 
para aprender mais; tem o Piratas, aquele do Facebook... Sempre tem 
uns filmes, assim que eu penso que "deve ser legal". Quando eu ia 
buscando, eu via alguma coisa assim: nas páginas, “assim, assim, 
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assado. Mais ou menos assim que ele faz”. Eu tenho uma noção das 
coisas ao meu redor. Principalmente relacionadas à informática. 
Basicamente isso. 
SLFL / WEB: - No meu caso, o que mudou bastante, vamos dizer, é 
que antigamente quando eu entrava na internet estava sem nada para 
fazer, ia pesquisar futebol, qualquer coisa que viesse na cabeça. Hoje 
em dia, eu pesquiso também futebol, mas quando estou sem nada 
para fazer, vou pesquisar, tipo, alguma linguagem de programação, 
algum código para ver como que o programador fez aquele e tentar 
copiar alguma coisa ou melhorar o meu código. Também, em filme, 
procuro mais filmes de tecnologia hoje para ter uma ideia melhor no 
assunto. 

 

Por fim, o capital cultural institucionalizado ocorre na forma de títulos escolares, 

cuja conquista está relacionada ao retorno provável que se pode obter no mercado de 

trabalho. Esse retorno, ou seja, o valor do título escolar pode ser alto ou baixo, 

conforme a relação entre acessibilidade e valorização.  

 

RSG / WEB: - Porque a pessoa tem um curso técnico, mas eu acho 
que é de Ensino Médio. Aí não se acha qualificado o bastante para 
ocupar aquelas vagas. Também acho que pela mentalidade de ter o 
curso superior não se sente seguro para trabalhar. 

 

O capital simbólico remete a uma espécie de poder ligado à propriedade de 

suscitar credibilidades prévias, com a contribuição do prestígio e/ou do carisma que 

um indivíduo ou instituição possui em determinado campo. A partir de marcas quase 

invisíveis de distinção o capital simbólico permite que um indivíduo desfrute de uma 

posição de proeminência frente a um campo, sendo essa mesma proeminência 

reforçada pelos signos distintivos que reafirmam a posse desse capital, como as 

insígnias do militar, a mitra sacerdotal do papa, as grifes impressas em valorosos 

objetos de consumo, a bata branca do médico, entre outros. A posse desse tipo de 

capital permite um (re)conhecimento imediato da dominação do elemento que o 

possui sobre os demais elementos do campo, compondo, assim, instrumento principal 

da violência simbólica, na medida em que impõe seu peso sobre os que não o 

possuem ou o possuem em quantidades inferiores em um dado campo. 

Dois recortes de grupos operativos distintos podem introduzir uma 

problematização desse aspecto, 

 

GLSN / WEB: - E outra coisa que também... Sempre tentar ver os 
lançamentos. Saiu um IPhone, tal. Entender mais, acompanhar mais 
de perto.  
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MCCB / WEB: - Antigamente o melhor telefone para mim que existia 
era o IPhone, que pegava jogo, pegava tudo e mais um pouco. Hoje 
em dia, como concorrência ao IPhone tem o Android.  ...   Tanto que 
meu telefone aqui é Android. Eu comprei por causa disso. Porque eu 
não sabia o que era. Depois que eu fui perceber que era um sistema 
operacional. Utilizar, a linguagem...  
Pesquisadora: - E se houve necessidade de investir em equipamentos 
como computadores, celulares, outras relações como internet, ou 
outros tipos de equipamentos por conta dessa nova formação. Como 
aconteceu isso? Empreendedorismo em equipamentos, mudança de 
equipamentos investidos... 
RSG / WEB: - No meu caso foi equipamentos, porque eu comprei um 
computador, quando eu comecei a usar realmente o processador que 
é colado na placa aí, gruda tudo, deu problema, tinha possibilidade de 
trocar a peça. Aí eu usei a bolsa para adquirir um equipamento bom, 
porque peças que realmente não confiáveis não vale a pena você usar 
no computador.  
Pesquisadora: - E celular? Você faz uso de celular? 
RSG / WEB: - Não, meu celular é mais para discar, só recebe 
chamada. 

 

No primeiro trecho do segmento, o jovem manifestou a necessidade de 

acompanhar os lançamentos tecnológicos e portar o que há de ponta, muito embora 

nem saiba o que é ou para que serve, “Eu comprei por causa disso, porque eu não 

sabia o que era. Depois é que eu fui perceber que era um sistema operacional”.  Já 

no segundo trecho, a jovem justifica a aquisição do computador pela necessidade 

inadiável de utilização, esclarecendo que seu celular é comum, com funções básicas 

de fazer e receber chamadas. Talvez por coincidência ou propriamente por uma 

questão de gênero, a diversidade na preocupação com o signo do “melhor” e “mais 

novo” celular esteve presente. A posse de certos objetos e de certas marcas indica 

algo mais que o campo da utilidade; algo que pode circular entre significações de 

capital simbólico, representando status, de capital social, significando código de 

compartilhamento de interesses com grupos que valorizam a tecnologia da 

comunicação, e capital econômico, investimento em bens materiais. 

Embora o capital econômico seja a fonte de todas as outras formas de capital, 

Bourdieu esclarece que o capital social, cultural e simbólico tendem a ser 

transformados em capital econômico ou em outras formas de capital.  
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5.2 FILIAÇÃO INSTITUCIONAL, FILIAÇÃO INTELECTUAL E FILIAÇÃO DE 

CONSUMO 

 

O processo de desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a 

democratização do acesso à universidade instaurou a busca de equalização desse 

processo e, por outro lado, provocou uma explosão demográfica de novos alunos e o 

ingresso de uma diversidade de estudantes que a universidade não costumava 

receber anteriormente, dentre os quais, estudantes que trabalham e estudantes que 

retomam os estudos após vários anos de interrupção.  

Com base nessa problemática, Alain Coulon (2008) desenvolveu sua pesquisa 

fundamentada no questionamento das altas taxas de evasão e de insucesso no ensino 

superior francês, no período compreendido entre a década de 1980 e 2000, tomando 

como foco de análise a Universidade Paris-8, onde lecionava, caracterizada como 

instituição pública de pouco prestígio e de ingresso livre para qualquer aluno.  Sua 

publicação intitulou-se “A condição de estudante: a entrada na vida universitária”, com 

primeira edição francesa em 1997, e brasileira, em 2008.  

Coulon (2008) destaca que o principal problema enfrentado pelos estudantes 

não é entrar na universidade, mas permanecer nela, discutindo que a democratização 

do acesso ao ensino superior não foi acompanhada por uma democratização do 

acesso ao saber. Ao ingressar na universidade, o estudante depara-se com um mundo 

novo, repleto de novos códigos e desafios, vivenciando múltiplas rupturas que 

permeiam a complexa transição entre o ensino médio e o ensino superior.  

Na busca de compreensão do processo de afiliação ao mundo universitário, 

Coulon lançou mão da etnometodologia, incluindo observações intensivas dos 

primeiros dias e semanas dos alunos ingressantes na universidade, conversas 

informais, entrevistas individuais e coletivas entre alunos de diferentes períodos 

letivos e análises de diários pessoais de ingressantes. No processo de análise dos 

dados obtidos, Coulon descreve cada uma das etapas vivenciadas pelos estudantes, 

que envolvem dificuldades e problemas no processo de afiliação, organizando, 

sequencial e categoricamente, o tempo de estranhamento, o tempo de aprendizagem 

e o tempo de afiliação. 

Na contribuição dada pela pesquisa de Alain Coulon, tomamos as indicações 

feitas, como parâmetro para a coleta de dados com os jovens, sujeitos da pesquisa, 

estudantes da primeira turma do curso Técnico do IMD, sobre o tempo de 
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estranhamento, que ocorre logo no início do curso, com duração aproximada entre 

uma a quatro semanas. Nessa fase, as rupturas associadas à nova fase de vida agem 

como elementos limitadores ou obstáculos, suscitando insegurança e fala de 

estabilidade.  Em princípio, a ruptura emocional envolve a perda da turma do ensino 

médio, com certa proximidade entre os alunos e sentimento de pertencimento, para a 

imersão, geralmente provisória, em um sentimento de solidão, como ilustra o seguinte 

comentário, 

 

SLFL / WEB: - Eu não conhecia ninguém. Conhecia só um garoto, mas 
ele não era da mesma turma minha. A maioria do povo que eu tinha 
na sala, meus colegas de sala, hoje em dia, estão nas redes sociais, 
eu converso normalmente com eles. 

 

Outras rupturas são estabelecidas, de ordem intelectual e cognitiva. Muitos 

estudantes provenientes de camadas populares enfrentam sérias dificuldades de 

leitura, interpretação, escrita e, até mesmo, de compreensão do vocabulário dos 

professores, este último percebido por uma aluna referenciada na pesquisa como uma 

linguagem extraterrestre.  

Além disso, a dificuldade de concentração nas aulas denuncia, por um lado, 

que esta não é uma disposição natural, mas uma aprendizagem técnica a ser 

desenvolvida pelo próprio estudante e, por outro, que complexos fatores agravantes 

cooperam para a falta de concentração: conciliação de estudo e trabalho, 

deslocamento da residência ou do trabalho para a universidade por longas horas, 

cansaço decorrente de noites mal dormidas.  

Ainda há que referir o consenso dos estudantes que trabalham em torno da 

falta de tempo cronológico para ler os textos, estudar para as provas e envolver-se 

em projetos promovidos pela universidade. Rupturas institucionais são também 

referidas no processo. Os estudantes se referem à diferença entre o espaço de 

liberdade do contexto universitário e o exercício de controle ainda presente no ensino 

médio.  Se, por um lado, essa tal liberdade permite sensações agradáveis aos 

estudantes, por outro, muitas vezes, não está combinada com o exercício da 

autonomia, o que compromete o processo de afiliação.  

A pesquisa de Coulon (1995) aponta perplexidade e dificuldade dos estudantes 

no processo de construção do currículo e dos horários de aulas, já que nem todas as 

regras do currículo são explícitas com clareza e o estudante precisa saber planejar e 
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organizar, por conta própria, seus créditos e pendências. A título de exemplificação, 

no IMD, a proposta de atividades avaliativas respeitava um calendário com datas e 

horários de início e término para sua execução. A falta inicialmente de organização e 

planejamento dos estudantes do IMD, foi um aspecto comentado neste trecho da 

coleta de dados, em 2012. Isso pode ter ocasionado perdas significativas, tais quais 

as notas baixas referidas no seguinte trecho, 

 

SLFL / WEB: - Todo material quando abria a atividade, eu via que abria 
e já estava estudando o material para nos últimos dias responder, mas 
eu fui estudando durante toda semana. Tinha gente que deixava para 
estudar no último dia, aí acabava não dando conta de responder tudo 
e aí ficava com uma nota mais baixa. 
Pesquisadora: -  Aquele sistema de fechar, não é? O horário da 
postagem das atividades no ambiente virtual. 
MCCB / WEB: - É. Até às 23h59 do vigésimo quinto dia após abrir a 
atividade.  

 

O período posterior é definido com o tempo de aprendizagem, que trata do 

progressivo processo de adaptação aos códigos locais e às novas rotinas 

institucionais da nova realidade. Nesse período, o estudante adota uma série de 

estratégias de ordem cognitiva e institucional que o leva a incorporar novas 

referências intelectuais, como a competência do uso sistemático e autônomo da 

biblioteca, como enunciam, a seguir, os jovens participantes da pesquisa, 

 

MCCB / WEB: - A experiência de fazer informática. Eu sempre quis, 
mas nunca tive. Eu cheguei no zero e aí comecei a evoluir um 
pouquinho. Tanto eu como algumas pessoas da minha sala. Então 
como eu morava no interior, lá não tem internet. Dificilmente tem. 
Chegou internet lá um ano antes de eu conhecer o Metrópole. Eu 
comecei mais por curiosidade de saber como é que é, como é que 
funciona a internet e tudo. Mas os meus amigos... Eu posso falar dos 
amigos. Tem alguns que eu não sabia e eu ia tirar dúvidas. Outros que 
se juntavam comigo, para perguntar; outros, para tirar dúvidas, e 
alguns que se eu soubesse alguma coisa, eu falava. Mas toda turma 
é assim... 
SLFL / WEB: - Quando eu entrei no Metrópole, eu não sabia nem o 
que era programação. Eu só conhecia mesmo aquele que eu estou 
vendo. Aí quando eu comecei a ver a linguagem de programação “C”, 
eu me interessei mais por essa área. Pensei assim: Ah, então por trás 
de um programa sempre tem uma linha de códigos. 

 

O primeiro trecho do segmento analisado explicita a existência anterior de um 

processo de curiosidade e desejo com relação ao campo da tecnologia da informação, 
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cujo acesso foi impossibilitado pela falta de recursos da cidade. A aproximação em 

relação ao objeto de curiosidade suscitou a constituição de um método investigativo, 

que envolve o desenvolvimento tanto da capacidade de aprender a perguntar, como 

desenvolver abordagens de aproximação do objeto da dúvida, que, nesse caso, 

contou com o intercâmbio de experiências e impressões entre pares na busca do 

conhecimento em questão. Lembrando a importante de significados compartilhados 

na construção do conhecimento, citada no Capítulo 2, quando abordamos o porquê 

da técnica grupo focal nessa coleta, possibilitando intersubjetividade. 

O segundo trecho do segmento indica o mesmo processo de questionamento, 

em um movimento interiorizado de diálogo, processo este que constitui o pensamento. 

Em outras palavras, o processo de construção do pensamento do eu pressupõe a 

existência de interações sociais estabelecedoras em diálogos, passíveis de 

internalização. (Capítulo 2). 

Coulon (1995) sinaliza, em sua pesquisa na França, que as escolhas de muitos 

estudantes, especialmente de origem popular, nem sempre são resultado de 

ponderações racionais. Talvez mais por estratégia de sobrevivência do que por 

promoção social ou plano de carreira, muitos estudantes escolhem o curso “ao acaso”. 

A estratégia do acaso indica que estudantes com formação cultural insuficiente 

experimentam um curso para ver no que vai dar, com a possibilidade em mente de 

abandono ou mudança de curso, caso nada dê certo.  

Em geral, tais experimentações envolvem alternativas menos concorridas de 

cursos, ainda que a preferência ou o desejo seja diverso. Coulon pondera que o acaso 

verbalizado pelos estudantes não é propriamente casual, pois as estratégias de 

escolha são perpassadas por sua história escolar, suas estruturas cognitivas, e sua 

posição social e cultural.  A tese da causalidade provável de Bourdieu (1998) é 

retomada por Coulon, para levantar a discussão do quanto às condições objetivas 

desses estudantes impelem as escolhas práticas como respostas adaptadas às suas 

contingências e circunstâncias para alcançarem seus objetivos, tais como o diploma 

universitário.  

Nesse aspecto, identificamos na pesquisa, a aproximação nas reflexões 

apontadas na tese de Bourdieu (1998), quando um dos sujeitos na coleta de dados 

em 2012, evidência sua dúvida sobre a escolha do Curso Técnico do IMD, que 

possibilitaria uma profissão, 
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GLSN / WEB: - Quando comecei eu não conhecia ninguém, nem era 
o que eu queria para mim. No fundo, vou fazer por fazer, mas eu não 
vou seguir essa área não. Aí comecei fazer algumas amizades, e aí, 
essa área, como é que é? É ruim?  E tal. Aí eu comecei a fazer 
amizade com o pessoal que gostava e tal, ia falando. Aí até hoje eu 
mantenho o contato com muitos que tiveram alguns grupos para o 
congresso, para fazer um trabalho e tal. Mantenho amizade com uns 
três, quatro. 

 

Apesar do desconhecimento do curso e da área, e da aparente aleatoriedade 

da escolha por parte do jovem em questão, a possibilidade de apropriar-se dos 

códigos comunicacionais e das rotinas institucionais, tendo a interação e a vinculação 

com o outro e suas atribuições de valor e sentido, lugar de destaque para a 

constituição de um referencial próprio de entendimento acerca do processo 

vivenciado, foi algo que permitiu que o jovem optasse pela continuidade dos estudos 

no mesmo campo, em modalidade de ensino superior. Em outro recorte do grupo 

focal, da coleta em 2012, o mesmo jovem menciona, 

 

GLSN / WEB: - Quando comecei o Metrópole eu estudava no 
Maristella. Hoje em dia eu faço Ciência e Tecnologia. E é isso. Espero 
continuar na área de Tecnologia da Informação. 

 

A tese da causalidade provável, anteriormente referida, indica que grande parte 

do processo de optar pelo ingresso no curso, de maneira ocasional e “para ver no que 

dá”, esteve, ainda, associada à possibilidade de obtenção da remuneração proposta 

pela bolsa, envolvendo, com certa frequência, os já mencionados processos de 

desistência, 

 

MCCB / WEB: - Muita gente desistiu porque não gostou do curso, ou 
gostou do curso por causa da bolsa. Porque eles não entenderam 
nada. Comecei a gostar também, é óbvio, da programação aplicada 
ao objeto, a entender um pouco.  

 

O terceiro período, denominado tempo de afiliação, envolve o êxito do 

estudante em seu processo de afiliação institucional e intelectual. A afiliação 

institucional exitosa envolve a interpretação correta das regras, implícitas e explicitas; 

a habilidade de lidar com as regras e construir um currículo adaptado às suas 

necessidades pessoais; compreensão e interpretação dos múltiplos dispositivos 

institucionais que regem o cotidiano da universidade; a capacidade de prever quais 
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estratégias devem ser implementadas no futuro. É possível observar a situação de 

afiliação do jovem participante do IMD, através de seu despojamento de circular a 

partir da organização de si próprio e do estudo, 

 

GLSN / WEB: - O Metrópole, para mim, digamos que desenvolveu 
muito a disciplina. Porque eu tinha datas, tinha atividades, tinha que 
entregar nessa data, nesse fim. E autodidata. Estudar só. Então tem o 
professor, tem o tutor para tirar uma dúvida, às vezes ele dava uma 
aula, mas não tinha um professor ali todo dia dando aula, escrevendo 
no quadro... 
Pesquisadora   Que é a educação à distância, inclusive.  
GLSN / WEB: - É, exatamente. Era. Autodidata mesmo. Porque tem 
que estudar, aprender, tirava dúvida, tinha datas para entregar as 
atividades. E em que me ajuda na universidade? O curso que eu faço 
é basicamente português, sociologia e matemática. Aí ajuda muito em 
matemática, e as disciplinas de programação ajudam demais. Se você 
já entra sabendo o que vai ver, ajuda muito. É basicamente isso. 

 

A organização do próprio aprendizado pelos sujeitos da pesquisa ocorre de 

maneira diversa. Enquanto alguns optaram pelo autodidatismo, o estudo pessoal, 

como anteriormente descrito, outros preferem um sistema de troca de informações e 

esclarecimento de dúvidas face a face. Independentemente da forma investigativa, é 

importante ressaltar que, 

 

GLSN / WEB: - Sempre havia aquela troca de informações. A questão 
é só que “conseguiu fazer?”, “Consegui”, “Como é que faz?”. Mostrar, 
tentar, explicar. Digamos assim: no começo eu era aquele cara que 
estava lá, mas estava empurrando com a barriga. Não era o melhor, 
mas acredito que não era o pior. Ficava ali, não é? Aí depois eu 
comecei a gostar e minhas notas aumentaram. Aí eu tirava mais 
dúvidas, mas mesmo assim eu tinha muitas dúvidas também. Tinha 
muita gente do IFRN na minha sala. Então, querendo ou não, sabiam 
mais. Aí eu perguntava: e aqui? Como é que eu faço isso aqui? Aí ia 
aprendendo, aos poucos. Quando eu não sabia também eu 
perguntava, mas ele se referindo ao tutor – grifo nosso   não sabia 
muito, eu jogava na internet e eu ia pesquisando na internet para 
conseguir a resposta. Era mais ou menos assim. 

 

Aos poucos, o “como é que eu faço?” Dirigidos ao outro concreto ou virtual foi 

delineando uma série de escolhas não mais “empurradas com a barriga”. E o exercício 

da autonomia não esgota a continuidade de trocas, questionamentos e a busca de 

respostas balizadoras de um percurso. 

No plano intelectual os indicadores de afiliação intelectual são: o manejo 

competente das múltiplas obrigações escolares; a interpretação correta das 
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expectativas da universidade de seu papel enquanto estudante; os bons resultados 

nas avaliações; autonomia para identificar e concluir trabalhos não solicitados 

explicitamente; a capacidade de contestar e julgar a atuação do professor que julgar 

inapropriada; a capacidade de conciliar suas obrigações escolares de trabalho fora da 

universidade. 

Coulon (1995) conclui sua análise assinalando que o estudante bem sucedido 

é aquele que se afiliou. Para facilitar esse processo, propõe a construção de uma 

“pedagogia da afiliação”, capaz de valorizar as possibilidades dos estudantes, ao 

invés de estigmatizar suas lacunas, na tentativa de favorecer que muito mais 

estudantes permaneçam no curso. Essa proposta abrange a estrutura física, o número 

de professores e funcionários, o projeto pedagógico e a capacitação do professor. 

Negligenciar as questões discutidas significa valorizar a função conservadora e 

pseudodemocrática da escola, na medida em que adia a inclusão dos excluídos 

potenciais e legitima a falsa ideia de que o fracasso está localizado nos indivíduos, ao 

invés de na sociedade e suas políticas. 

 

5.3 DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA O JOVEM APRENDIZ DO IMD 

 

Considerando o conjunto de reflexões até o momento tecidas, é chegada a 

etapa de organizar as possibilidades de desdobramentos percebidas à luz dos dados 

analisados. Sem dúvida, toda a tese foi constituída em conformidade com minha 

percepção das coisas, na medida em que lancei mão de linhas teóricas para costurar 

tecidos de texturas e cores específicos, como inspiram as experiências de vida 

individuais narradas pelos jovens na sua iniciação em TI, no IMD e na construção de 

seus projetos pessoais em uma sociedade complexa, por sua vez tecida por questões 

tecnológicas, econômicas, políticas e culturais muito peculiares. Ao visualizar a 

trajetória percorrida, emergem algumas imagens.  

Em primeiro lugar, a imagem de colcha de retalhos. Há uma totalidade, uma 

unidade, uma integridade entre recortes tão diversos. A intencionalidade em juntar isto 

e aquilo, de uma maneira e de tantas outras, não deixa de revelar a ótica e as lentes 

do pesquisador artesão. Por outro lado, cada retalho diz de universos particulares e 

vastos, nos quais um mergulho mínimo recomenda o cuidado com o tempo de 

submersão e retorno à superfície para que o fio não se perca.  

Em segundo lugar, a imagem de uma composição melódica. Diferentes 
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instrumentos, acordes, tonalidades compõem uma polifonia arranjada numa canção 

juvenil, em que tantas juventudes podem escutar a si próprias.  

E, finalmente, a imagem de um ambiente de interação virtual. As fronteiras 

geográficas e subjetivas são rompidas e misturadas em uma temporalidade não 

mensurável ou localizável por qualquer tipo de relógio já construído. Nesse “espaço”, 

a possibilidade de diálogo soa muito mais como um imperativo, pois apesar da 

multiplicidade de textos, todos remetem e encadeiam algo entre si, seja pela 

intencionalidade daquele que enuncia provocar posicionamentos no outro, seja pela 

intencionalidade daquele que atribuiu qualquer sentido ao texto enunciado, já que 

assumiu status de publicado e passível de apreciações diversas. 

As imagens evocadas constituem subterfúgios para a sinalização dos 

arremates e finalizações. E, apesar das agulhas de costura, das batutas de regimento 

e dos teclados de digitação, podemos olhar, ainda mais diretamente, para as mãos 

autoras que protagonizam a produção. 

Para mim, redigir um texto acerca da constituição da subjetividade de jovens 

aprendizes no IMD implica introduzir na conversa, após todos os blocos temáticos já 

especificados, a necessidade de contribuir não só para a proposta de formação em 

questão, como também para a reflexão das políticas de formação e profissionalização 

de jovens que tomam como apoio e recurso central a metodologia do ensino à 

distância com a mediação da tutoria.  

Parto do princípio de que toda e qualquer proposta de formação e 

profissionalização de jovens precisa ser capaz de enxergar sua responsabilidade, 

intencional ou não, na constituição de lugares sociais. Isso implica na necessidade de 

suficiente esclarecimento de seus pressupostos e perspectivas de sociedade e 

cidadania.  Nenhuma ação é neutra. Todo ato é político, não do sentido de 

partidarismo, mas sim da perspectiva freireana de que nossas atitudes, enunciações 

e propostas de atuação, seja no mundo ou no próprio quintal, são carregadas 

ideologicamente.  

Portanto, comentar, analisar, abordar ou educar juventudes implica em 

posturas de problematizar, transformar ou naturalizar os lugares sociais que estas 

vêm assumindo no contexto sociohistórico em questão.  E quando falamos em 

formação tecnológica para ingresso no mercado de trabalho, é inevitável nos 

posicionarmos sobre as expectativas de inserção do profissional e da formação 

tecnicista no mercado de trabalho do sistema capitalista, conforme já discutido no 
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Capítulo 3, sobre as Políticas de qualificação profissional para a juventude. 

A pergunta que balizou a construção da tese foi o porquê da discrepância entre 

a proposta de formação do IMD para a inserção do jovem para o mercado de trabalho 

e os índices de evasão antes do término do curso, além da busca de inserção 

acadêmica no ensino superior.  

Consideramos que, para o jovem em formação em uma sociedade na qual as 

referências educacionais tradicionais – a igreja, a família e a escola - demonstram 

processo de reconfiguração e fragilidade, mais do que a organização do ambiente 

virtual, a qualidade dos conteúdos, a bolsa de estudos e a promessa de trabalho em 

curto prazo nos cargos técnicos requisitados no mercado, a experiência no contexto 

acadêmico da UFRN e o convívio com tutores inseridos em formações acadêmicas, 

mestrado e doutorado, mesmo que estes também tenham inserções técnicas, 

geraram processos de mediação e identificação bastante significativos, conforme 

discussão do Capítulo 4, possibilitando, assim, processos de afiliação bastante 

específicos, os jovens mudaram sua trajetória na projeção de vida: invés de irem para 

o mercado de trabalho, na atividade tecnológica de um trabalho manual, optar pela 

entrada na vida universitária, um trabalho mais intelectual almejando a possibilidade 

de uma carreira mais consistente, com a formação em nível superior.  

O próprio jovem do IMD, SLFL / WEB, na coleta de dados feita em 2012, 

observa a pouca inserção de referenciais compatíveis com o fazer específico do 

tecnólogo no mercado de trabalho, quando cita a apresentação de um grupo de 

jovens, de Recife, que apresentou a experiência de sua empresa na I Conferência 

Metrópole Digital: Pesquisa, Inovação e Inclusão Digital, que aconteceu no período de 

17 a 18 de julho de 2011, que aconteceu no Centro de Convenções de Natal, que 

além das palestras sobre o IMD, simultaneamente, ocorreu o evento “Feira de 

Emprego”, que reuniu os melhores trabalhos dos alunos do IMD, em exposição para 

as empresas parceiras, e empresas incubadoras, na perspectiva de possibilitar 

propostas de estágios, além de parcerias de criação de novas empresas-laboratório. 

Comenta SLFL / WEB,  

 

 

Na minha opinião, o que fez eles os jovens de Recife na criação de 
uma empresa – grupo nosso   desenvolverem é que, além de ter união, 
eles eram bem inteligentes na área que eles escolheram. Eles eram 
bem aperfeiçoados. Aí no caso, naquele dia lá, na palestra, é que o 
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Metrópole poderia fazer o seguinte para melhorar: escolher os 
melhores alunos de uma área para montar uma empresa para o 
mercado digital incubada e administrando, cujo dono, da empresa, 
fosse o próprio Metrópole Digital, os alunos programavam e 
desenvolviam a empresa. 

 

Outro aspecto que surgiu na coleta de dados da pesquisa em 2012, foram 

questionamentos sobre o porquê dos próprios tutores não serem responsáveis pelas 

disciplinas dos módulos, as aulas, assumindo como o professor, já que os pequenos 

espaços de sua intervenção, retirando dúvidas, encorajando a continuidade do curso, 

mencionando relatos de experiência profissional, parecem ser mais representativos 

para esses estudantes do IMD em formação. De acordo com SLFL / WEB e GLSN / 

WEB,   

 

SLFL / WEB: - O que eu acho... Os tutores que eu tive foram ótimos. 
Mas eu acho que, assim como os deles, seria melhor se [...] Porque a 
Coordenação dizia que era para o tutor tirar a dúvida na sala e não dar 
aula. Mas eu acho que seria melhor se ele  tutor – [grifo nosso]   desse 
a aula e aí toda semana para tirar a dúvida. Porque às vezes a pessoa  
estudante – [grifo nosso]   olhava lá a matéria, não tinha dúvida, mas 
quando fosse programar ou fazer alguma coisa de programação 
acabava dando errado. Ou então achava  pessoa – [grifo nosso]   que 
estava certo, "eu estudo e tenho quase certeza que eu estou certo, 
mas na verdade não estou". Aí a pessoa explicando na hora, falando 
mesmo, às vezes ajuda mais, estimula até mais. 
GLSN / WEB: - Meus dois tutores foram legais, o método, a 
metodologia e tal. Eles davam a explicação sobre o assunto e tal. Aí 
depois ficavam lá para tirar dúvida e tudo o mais. Mas sempre tem 
alguma aula que é assim mais difícil, que está complicada, que fica 
chata, alguma coisa do tipo. Aí ele vinha do meu lado, dava uma 
ajudada. ‘Não, tenha calma’ e tal. Dava algum jeito, dava alguma 
aulazinha de reforço para... 
Pesquisadora: -  Tinha aula de reforço? 
GLSN / WEB: - É, tipo, ele via que a galera tinha nota muito baixa em 
determinada disciplina, aí ele dava uma reforçada naquilo para na 
prova não repetir. 
Pesquisadora: - Mas a aula de reforço era dentro do horário 
estabelecido? 
GLSN / WEB: - Era dentro do horário. 
Pesquisadora: - Ele só retomava o conteúdo? 
GLSN / WEB: - É, ele retomava. Ele via que o pessoal se deu muito 
bem em alguma coisa, então beleza, está legal. Aí ele vinha, reforçava 
o que estava com dificuldade.  

 

Nota-se, nas falas dos sujeitos da pesquisa, SLFL / WEB e GLSN / WEB, que 

além do estabelecimento de vínculos presenciais que passaram a constituir referência 

identitária, a relação dos jovens com a tutoria previa a possibilidade do processo de 



118 

ensino-aprendizagem mediador, especialmente quando o tutor se dispunha e ousava 

quebrar o protocolo das orientações formais recebidas pela Coordenação, referida no 

Capítulo 4.  

Observar dúvidas, organizar retomadas de conteúdos, motivar e dispor do 

próprio exemplo já são situações demandadas pelos jovens, não alcançadas pelo 

professor à distância, cujo papel é elaborar o material didático e disponibilizá-lo na 

plataforma, sem a mínima proposta de conferências transmitidas que poderiam ser 

sistematizadas, em videoconferência, para uma turma, ou as demais turmas, podendo 

cumprir um cronograma de interações, de diálogos que poderia vir a potencializar essa 

formação do Curso Técnico do IMD.  

A situação se torna ainda mais complexa quando o próprio conteúdo, por si só, 

revela densidade maior. Outro sujeito, RSG / WEB, da coleta de dados em 2012, 

comenta que,  

 

RSG / WEB: - Na minha opinião, quando eu estava fazendo web, tinha 
matéria que não ficava muito explicada, sabe? Que você tinha que 
recorrer ao tutor, aí o tutor tinha que fazer na prática para você ver 
como era aquilo. Tinha a questão do Java. Java não estava muito bem 
explicado no material didático postado no ambiente virtual de 
aprendizagem – [grifo nosso]. Aí nessas matérias, como programação 
de Java, requer testar a produção, você tinha que ter aula prática para 
ver como o código estava rodando de verdade.  
Pesquisadora: - Isso você está falando do ambiente? No ambiente que 
foi postado o conteúdo ficou a desejar? Você acha que o lugar que foi 
postado também está ruim, a plataforma Moodle? 
RSG / WEB: - A plataforma estava boa. O ruim é só a matéria mesmo 
que estava sem o conteúdo devido para aprendizagem. Tinha que ter 
uma explicação maior.  

 

Em muitos dos relatos são, ainda, manifestadas diversas sugestões 

metodológicas presenciais, das quais os jovens sentem falta de aulas presenciais para 

agregar significado vivencial ao seu aprendizado, de acordo com as opiniões dos 

sujeitos da pesquisa, MCCB / WEB, GLSN / WEB, ELB / WEB e BKA / ELETRÔNICA, 

quando responderam sobre,   

 

 

Pesquisadora: - O que mais poderia ampliar? E se você fosse falar 
agora para o Coordenador: "Olha, você podia fazer assim. 
MCCB / WEB: - Por mim poderia fazer todo mês, pelo menos uma vez 
por mês, um debate entre duas turmas. Ou então uma gincana, para 
estimular o conhecimento. 
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Pesquisadora: - Olimpíada? Porque agora tudo é olimpíada no 
investimento Federal para ampliar o estudo da Ciência na Educação 
Básica. 
MCCB / WEB: - Olimpíada.  
Pesquisadora: - Com pontuação? 
MCCB / WEB: - Olimpíada.  
GLSN / WEB: - Um desafio que a turma em si, toda, teria que 
responder aquilo junto... Como se fosse uma Olimpíada de 
Programação. Não poderia ser uma coisa muito fácil não.  
Pesquisadora: - É. tem que ter desafios?  
MCCB / WEB: - Forçar a pensar.  
GLSN / WEB: - Ele  estudante do curso Técnico do IMD – grifo nosso   
vê que ele é capaz de alguma coisa. 
Pesquisadora: - O que mais? Por exemplo, a intenção é vocês também 
conhecerem um pouco do mercado, saberem o que está acontecendo, 
para poder dar opções de programação. Tinha que fazer esse 
levantamento. O que o mercado está precisando que vocês poderiam 
dar como sanções nessas atividades. 
MCCB / WEB: - Colocar no Moodle alguma coisa assim, ou então dar 
uma palestra uma vez por mês, duas vezes por mês. Aí fazia isso: 
fazia uma palestra. Uma pessoa de uma empresa vinha e falava: "está 
precisando disso. As oportunidades são essas". "Mas, se por acaso 
acontecer alguma coisa, vocês teriam que fazer isso". Eu preferia 
assim. Começar a pensar: se eu conseguir fazer isso, eu posso entrar 
nessa empresa. Mas se eu não for muito bom nisso, tem essa outra 
ocasião, eu também posso entrar nessa empresa. Para que eu possa 
trabalhar já.  
GLSN / WEB: - Tem empresa também que exige demais. Quer um 
salvador. Tem coisa que... 
ELB / WEB: - Eu acho que deveria ter mais aulas práticas e web... No 
caso de eletrônica eles tiveram estágio. Web já não teve. Então você 
saía de lá, você levava seu currículo, alguma entrava em contato com 
você, mas você não tinha muita noção de como ia atuar.  
BKA / ELETRÔNICA: - Eu concordo, eu acho que seria bom se as 
empresas... Logicamente não tem como para todos. Mas fazer uma 
seleção de algumas empresas e interagir mais no campus, fazer uns 
estágios mais[...] Botar em prática realmente a proposta de tornar-se 
um polo Digital com os estudantes desse processo – [grifo nosso]. 
Porque assim, a gente fazia as coisas de laboratório. Teve alguns 
estágios, a gente visitou algumas empresas, mas eu acredito que sim, 
que deveria juntamente com as empresas botar em prática, nem que 
seja, por exemplo, um mês, dois meses. Mesmo que fosse pouco 
tempo, mas as empresas tivessem mais dentro, criassem esses 
estágios[...] Acredito que seria uma forma de, como eu posso dizer? 
Aperfeiçoar mais o que o Metrópole já possui já proporciona.  

 

Diante do exposto, outra situação a considerar sobre a formação dos jovens, 

muito embora a proposta do IMD preveja em seu currículo a abordagem da formação 

humana e cidadã para essa formação do profissional técnico em TI, tal intenção não 

chega a ser propriamente implementada, como manifestaram os jovens na coleta de 

dados em 2012,  
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MCCB / WEB: - Sabe por quê? No começo a disciplina de ética e 
cidadania – [grifo nosso]. Foram apenas três aulas. A gente não focou 
muito. Não ficou marcado apreendido, refletido, assimilado – [grifo 
nosso]. Para mim, eu não imaginava para que eu ia usar isso... 
Pesquisadora: - No dia a dia. 
MCCB / WEB: - É. Sendo que ética a pessoa tem que estar todo dia 
mais [...] Uma coisa que eu achava que eu já sabia. Eu não pensava 
em me aprofundar muito no assunto. 
SLFL / WEB: - Para mim, a mesma coisa que ele. Quando eu peguei 
essa disciplina, acho que foi a primeira ou uma das primeiras que 
acabou. Eu nem peguei o material. Fiquei com uma nota boa, mesmo 
sem o material. 
Pesquisadora: - Foi por intuição, assim, pela formação básica que 
tinha. 
SLFL / WEB: - Pela formação básica. 
ELB / WEB: - Eu vou ser sincera. Assim, no início eu lia o texto que 
tinha no CD para responder as atividades, mas aí eu vi que a disciplina 
era tão assim[...] Você vivenciava cotidianamente aquilo, você já 
sabia. Então aí depois eu fazia as atividades e nem precisava ler. 
Porque, sabe aquela coisa, assim, "se você vir o idoso, você tem que 
ajudar ele a atravessar" e tal? Isso você aprende em casa, no dia a 
dia. Pelo menos para mim[..]. Eu já tinha, eu acho, essa consciência 
de cidadania, de ajudar o próximo, de respeitar o meio ambiente, 
então[...] É importante para algumas pessoas, deve ser. Mas para 
mim[...] Eu acho que se tivesse focado na parte de cidadania a ética 
no trabalho, de tipos de empresa, relações como têm que ser, 
honestidade, essas coisas, ficaria bem melhor. Mas eles não focaram 
nisso. 
Pesquisadora: - E você acha que seria em que momento do curso? No 
início, no meio, na mudança de módulo, no final? O que você, pelo que 
você vivenciou. Em qual período?  
ELB / WEB: - Acho que no meio. No início você não tem noção está 
preocupado em conhecer a dinâmica do curso – [grifo nosso]. Aí no 
meio você já tem mais ou menos a noção do que você está fazendo, 
aí você cria a realidade das coisas...  
RSG / WEB: - Eu também me lembro de uma coisa que me marcou 
muito dessa coisa de ética, foi que meu tutor ficava marcando muito 
nessa questão de ética na internet. Era muito importante. Tipo, coisas 
que você fazia, mas não tinha noção que fazia. Conversar com alguém 
com o capslock ligado não é bom, porque dá impressão que você está 
gritando com a pessoa.  

 

Ambos os grupos focais em 2012, Masculino e Feminino, de uma maneira ou 

de outra, sinalizam insuficiência da discussão e da contribuição da disciplina de 

Cidadania para a formação do jovem a ingressar no mercado de trabalho. 

Aparentemente, as questões abordadas circulavam em temáticas excessivamente 

gerais, ao ponto dos jovens afirmarem que sequer precisavam ler o material para 

realizar as avaliações e que tais saberes faziam parte de seu cotidiano e de sua 

formação básica.  
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Surgem, nesses relatos de coletas de dados, sugestões de discussões acerca 

das relações profissionais e da ética no trabalho como demanda de efetiva 

contribuição. Apesar disso, e novamente retomando o papel mediador da tutoria, há o 

depoimento de contribuição significativa dos comentários feitos pelo tutor em torno da 

ética na comunicação virtual.  

É pertinente referir que as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio (parecer CNE CEB nº 11/2012) 

consideram a educação profissional e tecnológica como um direito social inalienável 

do cidadão, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, como disposto no Projeto 

de Resolução, define como Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio, interessados por Ministério da 

Educação/Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (MEC/SETEC) e 

Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica (CNE/CEB), no Título 

I, das Disposições Preliminares, no Capítulo I, sobre o Objeto e Finalidade que,  

 

Art. 5º Os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 
têm por finalidade proporcionar ao estudante conhecimentos, saberes 
e competências profissionais necessários ao exercício profissional e 
da cidadania, com base nos fundamentos científico-tecnológicos, 
sociohistóricos e culturais. 

 

Assim como se referiram os jovens em suas falas, faz-se necessária uma a 

disciplina sobre ética e cidadania, na medida em que favorece à construção de 

conhecimentos científico-tecnológicos, sociohistóricos e culturais para atuarem no 

exercício profissional de forma cidadã. 

 Finalmente, algumas sugestões são apresentadas pelos jovens, sujeitos da 

pesquisa, durante a coleta de dados feita em 2012, em termos de apresentação do 

ambiente virtual, 

 

SLFL / WEB: - Só que o site, o Moodle, eu achava em 2010 e 2011, 
início da formação no IMD – grifo nosso   melhor do que o que fizeram 
hoje  em 2012 – grifo nosso  . 
Pesquisadora: - Por quê? Qual a diferença? 
SLFL / WEB: - A diferença é bem diferente. O uso acesso dos 
conteúdos, informações – grifo nosso   para você vai achar material, 
um bocado de coisa, tá bem diferente. Esse de agora, eu acho ele 
mais pesado  lento e de difícil carregamento da página – grifo nosso   
um pouco. 
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GLSN / WEB: - É que tem mais coisa, não é?  Concordando com SLFL 
/ WEB  – [grifo nosso] .  
SLFL / WEB: - É, tem mais coisa. O outro eu achava melhor em termos 
de qualidade de manuseio. Era bem mais fácil do que esse.  
MCCB / WEB: - A visão dele[...] O layout do site – [grifo nosso]. 
GLSN / WEB: - A visibilidade. 
MCCB / WEB: - É, a visibilidade dele era bem mais fácil para encontrar 
as coisas.  
SLFL / WEB: - E também, lá na minha casa tudo bem, porque a tela 
sendo maior, fica tudo bem. Mas uma vez eu fui em outro computador 
que a tela era mais antiga e aí o site já... fez um gesto que não dava 
para ver o conteúdo adequadamente – [grifo nosso]. 
Pesquisadora: Não enquadra, não é? 
SLFL / WEB: - Não enquadra. 

 

É fundamental estabelecer o paralelo de toda a discussão apresentada com o 

processo de constituição da identidade pelos jovens. A possibilidade de 

estabelecimento de vínculos significativos com figuras de referência não restritas à 

função do tecnólogo, ampliou o leque de opções para muitos jovens que sequer 

haviam pensado ou planejado um projeto de vida antes do ingresso no IMD, quando 

na avaliação de MCCB / WEB, ele comenta sobre a ação é significativa da mediação 

e da interação para que o estudante possa se sentir inserido no processo,   

 

MCCB / WEB: - Isso que faz uma pessoa estimular. Amigos de uma 
pessoa que chega e "faça isso", te dá apoio. Porque uma pessoa sem 
motivação nenhuma não chega a lugar nenhum. 

 

Diante do exposto, conforme discutido no Capítulo 2, ao abordar a importância 

do diálogo na organização do sujeito; ao discutir no Capítulo 3, o processo de 

constituição da subjetividade de jovens; no capítulo 4, ao abordar a relevância do 

processo mediador da tutoria para o jovem aprendiz do IMD, e no presente Capítulo 

5, na medida em que situa o referencial de Bourdieu na organização das relações 

sociais em sociedades capitalistas, incluindo os processos de afiliação no ingresso no 

ensino superior/profissionalizante pela contribuição de Coulon (1995), podemos 

afirmar que houve mudança cognitiva considerável para esses jovens, a tal ponto de 

visualizarem a possível mudança de habitus, na ultrapassagem do aluno do ensino 

médio em busca de estudante do curso técnico do IMD, favorecido pela afiliação 

intelectual na interação da tutoria e pela vivência e afiliação do campus institucional 

da UFRN, onde está inserido o Instituto Metrópole Digital. 
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6 FINALIZANDO O ACESSO OU DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Escolhemos a expressão “finalizar o acesso” para a ideia de provisoriedade, 

pois a possibilidade de reiniciar o sistema sempre que necessário e possível é 

concretizada a partir da intenção e da posse de “senhas” para tal. Na realidade, 

podemos entender tais senhas como o domínio de signos e conhecimentos 

necessários para a codificação e decodificação de informações, capazes de convertê-

las em saberes e ferramentas de transformação social.  

O Investigar sobre a mudança cognitiva de jovem aprendiz da Educação 

Tecnológica e seu ingresso no mercado de trabalho, a partir da formação e da inclusão 

social proposta pelo Instituto Metrópole Digital, além de Compreender a produção de 

subjetividade juvenil a partir da Educação Tecnológica do Instituto Metrópole Digital 

para a atuação no mercado de trabalho e Conhecer as políticas públicas brasileiras 

de qualificação profissional para a juventude e Identificar o papel da tutoria no 

processo de aprendizagem no curso de formação do jovem aprendiz da Educação 

Tecnológica proposta pelo Instituto Metrópole Digital, elucidou resultados que 

apontaram aspectos fortes e aspectos frágeis dessa formação, bem como algumas 

reflexões sobre a imensa evasão do curso. 

Nestes aspectos, destacamos como aspectos fortes: 1) que houve mudança 

cognitiva do jovem aprendiz da Educação Tecnológica na ultrapassagem do ensino 

médio para o estudante do Instituto Metrópole Digital; 2) que acontece a inserção 

social para àqueles que permanecem no curso. Tanto no bairro onde reside quanto 

na escola onde cursou o ensino médio, o jovem é reconhecido e torna-se referência 

para outros jovens, favorecendo-o uma projeção de vida; e 3) que Quando a atuação 

da Tutoria é motivadora para a aprendizagem, ela exerce uma influência positiva para 

o jovem na continuidade dos estudos, possibilita afiliação institucional e intelectual, e 

a continuidade nos estudos e nos investimentos para a vida acadêmica visando uma 

melhor inserção no mercado de trabalho, o que remete à modificação do projeto de 

vida – investir numa formação acadêmica, em troca de um emprego técnico no 

mercado de trabalho. 

Em relação aos aspectos fracos, destacamos: 1) inexistência do professor no 

Curso, em seu papel mais importante, que envolve a consciência da sua condição em 

ação, na posição explícita que o exercício profissional constitui na medida em que 

essa constituição requer reciprocidade de seus alunos e do contexto em que atua; 2)  
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formação da tutoria, principalmente no acompanhamento  da atuação, estabelecendo 

encontros sistemáticos de troca de informações sobre as dificuldades do aluno, 

acompanhar e permanecer no curso, sobre o processo mediador da aprendizagem, e 

na ação orientadora do jovem em suas buscas pela continuidade ou não do curso, na 

possibilidade de ampliar a atuação de um mero instrutor para ser o professor-tutor, na 

ação mediadora de aprendizagem, em todos os momentos, presencial e a distância; 

3) carência de diálogos em sala de aula, na formação do jovem, sujeito da 

aprendizagem; e 4) ausência de proposta metodológica, visando o desenvolvimento 

de Projetos, reais do mercado de trabalho com resolução de problemas, durante o 

curso, favorecendo uma  aprendizagem colaborativa entre os alunos da turma e entre 

turmas.  

Sugerimos para a melhoria da evasão que haja maior conhecimento da 

realidade do aluno Instituto Metrópole Digital, por parte da tutoria, para propor 

alternativa para o acompanhamento do aluno no curso; que aconteça maior 

investimento na formação do Tutor para que possa atuar como um professor-tutor e 

ter melhor conhecimento sobre juventude e as expectativas quanto ao projeto de vida; 

e ainda que se invista em pesquisas, sobre o módulo integrador, e as condições de 

empregabilidade efetiva do jovem no mercado de trabalho. 

Em princípio, são apenas informações.  Apropriar-se de seu contexto particular 

e, ao mesmo tempo, sociohistórico requer pesquisa, navegação em suas redes, 

percepção para distinguir limites e possibilidades da linguagem e do espaço virtual, 

na acepção de Lévy (1996). Sem converter informação em conhecimento não é 

possível discernir com suficiente clareza que não há relação causal direta entre a 

Educação Profissional e Tecnológica e o nível de empregabilidade do jovem 

trabalhador certificado.  

Essa relação, fortemente disseminada pela mídia e assumida por políticos e 

governantes como o eixo central dos discursos políticos, é linear e fictícia. Apesar 

disso, essa relação linear tem sido considerada como central na definição das políticas 

públicas de trabalho e de qualificação profissional para a juventude, contribuindo para 

uma “explosão” da oferta de cursos e programas de Educação Profissional 

desconectados da realidade de um mundo do trabalho em estado de permanente 

evolução e de profundas alterações estruturais e conjunturais no Parecer CNE/ CEB 

nº 11/2012. 

Certamente, diversos questionamentos não puderam ser contemplados nesse 
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trabalho e continuarão suscitando novas pesquisas. Os meios e recursos de acesso 

são crescentes, favorecidos pelos próprios progressos tecnológicos. Acreditamos na 

continuidade de alimentação da máquina pensante construída pela inteligência 

coletiva sobre juventude com as análises aqui construídas, bem como na esperança 

freireana de continuidades por parte de outros atores sociais engajados na 

problematização da realidade que se apresenta: o jovem aprendiz na formação 

tecnológica, sob o risco de obsolescência de nossos aportes teóricos e permissão 

involuntária de “invasões virais” geradoras de contradições estruturais em nossas 

políticas sociais (BAUMAN, 2001).  
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Apresentação  

O presente documento se constitui do projeto político e pedagógico dos cursos 

Técnico de Nível Médio da Escola Agrícola de Jundiaí a serem executados com o apoio do 

Instituto Metrópole Digital, órgão suplementar da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (Resolução CONSAD Nº 009/2011 de 14 de Abril de 2011).  Os cursos apresentados 

neste documento são:  

• Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação 

oTécnico em Informática para Internet oTécnico em 

Redes de Computadores  

• Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais 

oTécnico em Eletrônica  

Os cursos têm forma concomitante e serão oferecidos na modalidade semipresencial 

aliando aulas presenciais com a modalidade de Educação a Distância (EAD).  

Ele se fundamenta também nas resoluções e na missão educacional da  

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e da Escola Agrícola de Jundiaí 

(EAJ), que como instituições públicas de educação tem a missão de "disseminar o saber como 

forma de contribuir para o desenvolvimento humano comprometendo-se com a justiça social, 

a democracia e a cidadania". Estas instituições que definiram como linha prioritária em seu 

plano de ação, o Ensino a Distância como forma de ampliação da oferta de vagas visando 

alcançar à população que não tem acesso a educação pública e gratuita de qualidade.  

O Rio Grande do Norte   

O Rio Grande do Norte é um estado da República Federativa do Brasil situado na 

região nordeste, fazendo fronteira a oeste com o estado do Ceará, ao sul com a Paraíba e a 

leste e norte com o Oceano Atlântico. Possui 167 municípios distribuídos em 52.796,791 km2 

de área e uma população estimada de 3.137.541 pessoas.  

A Economia do RN é a quinta maior do Nordeste, sendo que o seu PIB Per Capita é o 

terceiro maior da região. O Setor Público ainda é o principal setor da economia, seguido do 

comércio e serviços e da indústria extrativa. Temos a segunda mais importante indústria 

extrativa do Nordeste, sendo que as principais são as indústrias de petróleo e gás e a salineira. 

O estado é o maior produtor de petróleo em terra e de sal marinho. Também são importantes a 

indústria têxtil e a indústria de confecções. Outros setores dinâmicos são: comércio varejista, 

construção civil, turismo, mercado imobiliário, setor pesqueiro.  

No setor educacional de nível superior o estado conta com três universidades públicas, 

sendo duas federais (UFRN e UFERSA) e uma estadual (Universidade Estadual do RN - 

UERN) e uma universidade privada (Universidade Potiguar - UNP), além de diversas 

faculdades privadas. No nível técnico e tecnológico possui um instituto federal de educação 

tecnológica (IFRN) com onze campi distribuídos por diversos municípios. A UFRN mantém 

três escolas técnicas vinculadas: Escola Agrícola de Jundiaí, Escola 

de Enfermagem de Natal e Escola de Música.  

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte   

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte origina-se 

da Universidade do Rio Grande do Norte, criada em 25 de junho de 

1958, através de lei estadual, e federalizada em 18 de dezembro de 
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1960. A Universidade do Rio Grande do Norte, instalada em sessão solene realizada no 

Teatro Alberto Maranhão, em 21 de março de 1959, foi formada a partir de faculdades e 

escolas de nível superior já existentes em Natal, como a Faculdade de Farmácia e 

Odontologia; a Faculdade de Direito; a Faculdade de Medicina; a Escola de Engenharia; entre 

outras.  

A partir de 1968, com a reforma universitária, a UFRN passou por um processo de 

reorganização que marcou o fim das faculdades e a consolidação da atual estrutura, ou seja, o 

agrupamento de diversos departamentos que, dependendo da natureza dos cursos e 

disciplinas, organizaram-se em centros acadêmicos.  

Nos anos 70, teve início a construção do Campus Central, numa área de 123 hectares. 

O Campus abriga atualmente um arrojado complexo arquitetônico, circundado por um anel 

viário que o integra à malha urbana da cidade de Natal.  

Atualmente, a UFRN oferece 75 cursos de graduação presencial, 7 cursos de 

graduação à distância, 7 cursos de técnicos de nível médio e 73 cursos de pósgraduação. Sua 

comunidade acadêmica é formada por mais de 33.000 estudantes, 3.108 servidores técnico-

administrativos e 1.760 docentes.  

A Escola Agrícola de Jundiaí   

Localizada na zona rural do município de Macaíba, no estado do Rio grande do Norte, 

a 04 km do centro do município e 26 km de Natal, a EAJ está inserida numa  propriedade 

agrícola com 1262 hectares. Pioneira no ensino agrícola do estado foi fundada por Enock de 

Amorim Garcia, em 03 de abril de 1949, sendo  oficializada pela Lei Estadual Nº 202, de 07 

de dezembro de 1949, como Escola Prática de Agricultura.  

Em função do convênio firmado entre o Ministério da Agricultura e o governo do  

Estado do Rio Grande do Norte, em 09 de abril de 1954, recebeu a denominação de Escola 

Agrotécnica de Jundiaí, ficando subordinada à Direção de Ensino Agrícola e Veterinário 

daquele Ministério.  

Por força do Decreto Nº 61.162, de 16 de agosto de 1967, foi incorporada à 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, passando posteriormente à denominação de 

Colégio Agrícola de Jundiaí - CAJ, com o objetivo principal de buscar a implantação do 

Curso de Agronomia em sua base física, o que não veio a acontecer.  

Pela Resolução Nº 006/2002 - CONSUNI, de 16 de agosto de 2002, que aprovou 

modificações e alterações no Regimento Geral da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, a instituição recebe a denominação de Escola Agrícola de Jundiaí. Em 19 de dezembro 

de 2007, através da Resolução Nº 11/2007 - CONSUNI, a Escola agrícola de Jundiaí passou 

da condição de Órgão Suplementar para a de Unidade Acadêmica, recebendo a atual 

denominação de Escola Agrícola de Jundiaí - Unidade Acadêmica Especializada em Ciências 

Agrárias, integrada à estrutura acadêmica e administrativa da UFRN.  

É definida nos termos de seu Regimento Interno como unidade das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão em Ciências Agrárias, e visa à integração entre as suas várias 

subáreas de conhecimento mediante aperfeiçoamento do ensino 

prestado, o que requer estruturação de bases e grupos e pesquisas.  

Atualmente possui quatro cursos técnicos de nível médio 

(Agropecuária, Agroindústria, Informática e Aquicultura) ofertados 

nas formas subsequente e integrado além de ofertar o ensino médio 

isolado.  

Recentemente alcançou o status de Unidade Acadêmica 
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Especializada em  

Ciências Agrárias e passou a ofertar cursos de graduação (Zootecnia, Engenharia Florestal e 

Engenharia Agronômica) e de pós-graduação em nível de mestrado (Produção Animal).  

Justificativa   

O desenvolvimento e o crescimento econômico do estado nos setores industrial, de 

comércio e de serviços implicam diretamente no aumento dos investimentos em Tecnologia 

da Informação e da Comunicação (TIC). O aumento da competitividade, a busca de maior 

eficiência e redução de custos de produção e de comercialização passa necessariamente pela 

maior utilização dos recursos da informática. Equipamentos, programas de computador, redes 

e acesso a Internet são recursos imprescindíveis para as organizações destes setores. Pessoal 

qualificado para projetar, implantar e manter estes recursos será cada vez mais necessário.  

Paradoxalmente é comum vermos depoimentos na imprensa, tanto da iniciativa 

privada quanto de organismos estatais, que relatam vagas de trabalho ociosas pela inexistência 

de profissionais qualificados para ocupá-las, principalmente pessoal com domínio apropriado 

dos saberes relacionados às TIC.  

É neste cenário que este Projeto Político Pedagógico propões os Cursos de Técnico em 

Informática para Internet, Técnico em Redes de Computadores e Técnico em Eletrônica, na 

modalidade semipresencial. Os cursos foram preparados num processo de apropriação e 

produção dos modernos saberes relacionados as TIC e podem contribuir com a preparação de 

profissionais para atuar nos diversos municípios do estado, ajudando a impulsionar o 

desenvolvimento econômico regional.  

Este curso será apoiado pelo Instituto Metrópole Digital, localizado no Campus 

Central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte em Natal. O Instituto tem como um 

de seus pilares a qualificação de mão-de-obra em nível médio para área de Tecnologia da 

Informação (TI), através da identificação, através de metodologia específica, e formação de 

jovens que possuam potencial talento informático. Como elemento formador de mão-de-obra 

para atender as carências demonstradas de profissionais que desenvolvam suas atividades na 

área de tecnologia da informação (TI) será edificado, na área da própria UFRN, o Centro 

Integrado de Vocação Tecnológica - CIVT um prédio com quatro pavimentos, com um total 

de 7.200 m2, que abrigará as seguintes áreas: Área administrativa, Auditório para 120 

pessoas, salas/laboratórios de informática, salas/laboratórios de estudo de língua estrangeira, 

salas de treinamento, área para identificação de talentos, distrito digital, área para incubadora 

de empresas, área para instalação de empresas constituídas e Centro de Educação à distância.  

Histórico do Curso de Formação de Programadores da Metrópole Digital  

O Curso de Formação de Programadores do Instituo Metrópole Digital existe desde 

Março de 2009, quando se iniciou a primeira turma com 1195 alunos. Essa turma teve um 

período de duração de 15 meses. A formatura dessa primeira turma aconteceu em Junho de 

2011, com 407 alunos formandos. Desses, 234 alunos concluíram a ênfase de 

Desenvolvimento para Internet e 173 alunos concluíram a ênfase de 

eletrônica.   

Esse curso teve um formato de execução similar ao proposto 

neste documento utilizando metodologia semipresencial com a 

disponibilização de material didático online e encontros presenciais 

semanais.   

A estrutura curricular desse curso também serviu como base 

 



142 

 

para a criação dos apresentados aqui neste documento. Os principais diferenciais do proposto 

aqui são:  

• Extensão da carga horária com a criação do Módulo Integrador o qual permitirá que 

os alunos do curso tenham um período de alinhamento com o mercado de trabalho 

no qual eles serão inseridos  

• Criação da Ênfase de Redes de Computadores  

• Extensão da carga horária específica da ênfase em eletrônica com a criação de novas 

disciplinas  

• Criação de novas disciplinas específicas para as ênfases de redes de computadores 

(Infraestrutura de redes) e desenvolvimento para internet (Dispositivos Móveis)  

Além dessas, também foram feitas pequenas alterações de carga horária.  

A experiência na execução da primeira turma do Curso de Formação de 

Programadores da Metrópole Digital foi essencial para o amadurecimento do curso, o qual 

permitiu a elaboração do Projeto Político Pedagógico aqui apresentado.  
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Dados Gerais dos Cursos  

 

Denominação  Curso Técnico em Informática para Internet  

Modalidade  Semipresencial   

Forma  Concomitante  

Número de polos  2 (EAJ e Campus Central)  

Vagas  800 por ano  

Período de integralização  3 semestres  

Habilitação: Técnico em Informática para Internet de nível médio  

Carga horária: 1200 horas  

Qualificações:   

• Tecnologias da Informação (60 horas)  

• Sistemas de Computação (120 horas)  

• Língua Estrangeira (80 horas)  

• Programação de Computadores (320 horas)  

• Programação para Internet (220 horas)  

• Atividades de Integração (400 horas)  

 

  

 

Denominação  Curso Técnico em Redes de Computadores  

Modalidade  Semipresencial   

Forma  Concomitante  

Número de polos  2 (EAJ e Campus Central)  

Vagas  200 por ano  
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Período de integralização  3 semestres  

Habilitação: Técnico em Redes de Computadores de nível médio  

Carga horária: 1200 horas  

Qualificações:  

• Tecnologias da Informação (60 horas)  

• Sistemas de Computação (120 horas)  

• Língua Estrangeira (80 horas)  

• Programação de Computadores (320 horas)  

• Redes de Computadores (220 horas)  

• Atividades de Integração (400 horas)  

 

  

 

Denominação  Curso Técnico em Eletrônica  

Modalidade  Semipresencial   

Forma  Concomitante  

Número de polos  2 (EAJ e Campus Central)  

Vagas  200 por ano  

Período de integralização  3 semestres  

Habilitação: Técnico em Eletrônica de nível médio  

Carga horária: 1200 horas  
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Qualificações:  

• Tecnologias da Informação (60 horas)  

• Sistemas de Computação (120 horas)  

• Língua Estrangeira (80 horas)  

• Programação de Computadores (180 horas)  

• Sistemas Eletrônicos (180 horas)  

• Sistemas Digitais Embarcados (180 horas)  

• Atividades de Integração (400 horas)  

 

  

Objetivos   

Objetivo Geral  
Formar os Técnicos em Informática para Internet, os Técnicos em Redes de 

Computadores e os Técnicos em Eletrônica qualificando-os para atuar na criação de sistemas 

para internet, montagem e manutenção de redes de computadores, e instalação, manutenção e 

implementação de circuitos eletrônicos contemplando a preparação de um profissional-

cidadão que além do domínio de competências técnicas, valorize uma atuação ética e com 

responsabilidade social.  

Objetivos Específicos  
Técnicos em Informática para Internet  

• Montar e manter funcionando computadores e seus periféricos;  

• Instalar e utilizar softwares de escritório;  

• Desenvolver programas baseados em requisições de usuários;  

• Desenvolver programas de computador para internet, seguindo as especificações e 

paradigmas da lógica de programação e das linguagens de programação;  

• Utilizar ferramentas de desenvolvimento de sistemas, para construir soluções que 

auxiliam o processo de criação de interfaces e aplicativos empregados no comércio e 

marketing eletrônicos;  

• Desenvolver e realiza a manutenção de sites e portais na internet e na intranet.  

Técnicos em Redes de Computadores  

• Montar e manter funcionando computadores e seus periféricos;  

• Instalar e utilizar softwares de escritório;  

• Instalar e configurar dispositivos de comunicação digital e programas de computadores 

em equipamentos de rede;  

• Executar diagnóstico e corrigir falhas em redes de 

computadores;  

• Preparar, instalar e manter cabeamentos de redes;  

• Configurar acessos de usuários em redes de computadores;  

• Configurar serviços de rede, tais como firewall, servidores 

web, correio eletrônico, servidores de notícias;  

• Implementar recursos de segurança em redes de 

computadores.  
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Técnicos em Eletrônica  

• Montar e manter funcionando computadores e seus periféricos;  

• Instalar e utilizar softwares de escritório;  

• Desenvolver programas baseados em requisições de usuários;  

• Participar do desenvolvimento de projetos;  

• Executar a instalação e a manutenção de equipamentos e sistemas eletrônicos;  

• Realizar medições e testes com equipamentos eletrônicos;  

• Desenvolver sistemas eletrônicos embarcados e sistemas RF;  

• Executar procedimentos de controle de qualidade e gestão da produção de equipamentos 

eletrônicos.  

Requisitos e formas de acesso  

O acesso aos cursos técnicos aqui apresentados poderá ser feito através de processo 

seletivo aberto ao público (exame de seleção), para o primeiro módulo do curso, para 

estudantes portadores de certificado de conclusão do Ensino Fundamental II, que estejam 

matriculados ou tenham concluído o Ensino Médio, com faixa etária entre 15 e 18 anos.  

Reserva de Vagas  
Em cumprimento a sua função social e a democratização do acesso aos cursos técnicos 

de nível médio oferecidos pela Escola Agrícola de Jundiaí, quando necessário, serão 

reservadas 70% das vagas para alunos procedentes de escolas públicas.  

Perfil de Conclusão   

De uma maneira geral, ao término do curso o estudante deverá ter condições de: 

Montar e manter funcionando computadores e seus periféricos; Instalar e utilizar softwares de 

escritório; Desenvolver programas baseados em requisições de usuários.  

Dependendo de sua habilitação, o aluno também terá condições de:  

• Técnicos em Informática para Internet: desenvolver sistemas para a Internet.  

• Técnicos em Redes de Computadores: implantar a infraestrutura de uma rede local de 

computadores (cabeada ou sem fio); promover a administração e o suporte de sistemas 

operacionais de redes.  

• Técnicos em Eletrônica: instalar e dar manutenção a sistemas eletrônicos; desenvolver 

placas de circuitos integrados e sistemas digitais embarcados.  Tudo isso, utilizando as 

tecnologias apropriadas e atuando com ética e responsabilidade social.  

Organização Curricular do Curso   

A organização curricular dos cursos Técnico em Informática para Internet, Técnico em 

Redes de Computadores e Técnico em Eletrônica observa as determinações legais presentes 

na resolução nº 3, de 9 de julho de 2008, que instituiu e implantou o Catálogo Nacional de 

Cursos Técnicos, e na portaria nº 870, de 16 de julho de 2008 que o aprovou.  

A organização do curso está estruturada na matriz curricular constituída por três 
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módulos conforme podemos ver na tabela 1. Os módulos têm uma carga horária total de 1200 

horas/aula e a conclusão dos 2 primeiros módulos (básico e avançado) dá direito ao estudante 

a uma certificação parcial em uma qualificação profissional.  

  

Módulo Básico (400hrs)  
O módulo básico tem como objetivo inserir o aluno no mundo da computação e da 

programação. Além disso, também contempla uma disciplina de inglês técnico. Este módulo 

tem uma carga horária de 400 horas e está dividido em 9 disciplinas.  

• Introdução às Tecnologias da Informação (60 horas)  

• Inglês Técnico I (40 horas)  

• Matemática Aplicada (20 horas)  

• Lógica de Programação (40 horas)  

• Programação Estruturada (60 horas)  

• Programação Orientada a Objetos (60 horas)  

• Conceitos de Eletricidade (40 horas)  

• Sistemas Operacionais (60 horas)  

• Arquitetura de Computadores (20 horas)  

Módulo Avançado (400hrs)  
O módulo avançado consolidará os conhecimentos dos alunos em uma das três 

habilitações do curso. Este módulo tem uma carga horária de 400 horas e a quantidade de 

disciplinas depende da habilitação escolhida pelo aluno. As habilitações serão:  

Habilitação Técnico em Informática para Internet  

Para esta habilitação, o módulo avançado está dividido em 5 disciplinas.  

• Inglês Técnico II (40 horas)  

• Banco de Dados (80 horas)  

• Desenvolvimento Desktop (60 horas)  

• Dispositivos Móveis (60 horas)  

• Autoria Web (40 horas)  

• Desenvolvimento Web (120 horas)  

Habilitação Técnico em Redes de Computadores  

Para esta habilitação, o módulo avançado está dividido em 6 disciplinas.  

• Inglês Técnico II (40 horas)  

• Banco de Dados (80 horas)  

• Desenvolvimento Desktop (60 horas)  

• Sistemas de Conectividade (60 horas)  

• Infraestrutura de Redes (40 horas)  

• Redes de Computadores (60 horas)  

• Segurança em Redes (60 horas)  
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Habilitação Técnico em Eletrônica  

Para esta habilitação, o módulo avançado está dividido em 8 disciplinas.  

• Inglês Técnico II (40 horas)  

• Equipamentos Eletrônicos, Medidas e Testes (60 horas)  

• Circuitos Eletrônicos (60 horas)  

• Técnicas de Instalação e Manutenção (40 horas)  

• Prototipagem e Montagem de Placa de Circuito Impresso (40 horas)  

• Sistemas Digitais (80 horas)  

• Projetos de Sistemas Micro-controlados (40 horas)  

• Projetos de Sistemas RF (40 horas)  

Módulo de Integração (400hrs)  
O módulo de integração dará ao aluno a oportunidade de praticar o conteúdo 

aprendido durante os módulos básico e avançado. Este módulo tem uma carga horária de 400 

horas, as quais serão concluídas na forma de atividades integradoras.   

Para a integralização dos créditos do módulo de integração o aluno deverá dar entrada 

com solicitação junto a coordenação. A solicitação será composta pelo formulário de 

solicitação de créditos do módulo de integração acompanhado pela documentação 

comprobatória.  

Dentre as atividades, serão permitidas:  

Atividades Práticas Supervisionadas  

As atividades práticas supervisionadas deverão ser realizadas em empresa ou em outro 

ambiente profissional, em atividade ligada ao curso, caracterizando experiência em ambiente 

de trabalho. As atividades práticas supervisionadas deverão incluir no mínimo 200 horas de 

atividades, realizadas de forma contínua ou distribuídas em mais de um período letivo.  Só 

poderá ser considerada atividade prática supervisionada à realização da atividade realizada de 

acordo com as regras previstas na legislação específica. Isto não impede que o aluno realize 

outras atividades práticas não integralizadas ao currículo, se assim o julgar conveniente, para 

acumular experiência de trabalho, para obter remuneração ou por qualquer outra razão.  

Atividades Complementares  

As Atividades complementares são aquelas de natureza acadêmica, científica e cultural 

e obrigatórias para a integralização do módulo integrador. As Atividades complementares são 

classificadas em quatro categorias:  

a) Atividades de ensino;  

b) Atividades de pesquisa;  

c) Atividades de extensão;  

d) Outras atividades.  

As Atividades Complementares podem ter carga horária contabilizadas por 

participação em eventos e/ou desenvolvidas ao longo de um período letivo, devendo ser 

realizadas ao longo do curso. Somente poderão ser computadas as Atividades Acadêmicas, 

Científicas e Culturais realizadas pelo aluno após o seu ingresso no curso.  

O aluno deverá apresentar à Coordenação do Curso a documentação comprobatória 

referente à atividade.  O registro no sistema de controle acadêmico da UFRN de cada 

atividade complementar, apresentada pelo aluno, só será efetivado após a homologação pela 

Coordenação.  A coordenação deve manter na Secretaria os documentos apresentados 

arquivados até a expedição do diploma de conclusão do curso. Na impossibilidade deste 

arquivamento, serão consideradas válidas as atividades registradas no sistema de controle 

acadêmico e homologadas pelo colegiado.  
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Atividades de ensino  
As atividades de ensino consideradas para preenchimento da carga horária são 

descritas no quadro a seguir, sendo CHA = carga horária por atividade e CHT = carga horária 

total máxima permitida por aluno. Cada documento comprobatório, descrito no quadro a 

seguir, refere-se à realização de uma atividade contabilizada pela CHA.  

 

Atividade de ensino  Documento comprobatório  CHA  CHT  

Monitoria (remunerada ou não 

remunerada) reconhecida pela 

Pró-Reitoria de Graduação  

Certificado da PROGRAD ou 

declaração do professor 

orientador  

30*  

60  

* por semestre letivo  

 

Atividades de pesquisa  
As atividades de pesquisa consideradas para preenchimento da carga horária são 

descritas no quadro a seguir, sendo CHA = carga horária por atividade e CHT = carga horária 

total máxima permitida por aluno. Cada documento comprobatório, descrito no quadro a 

seguir, refere-se à realização de uma atividade contabilizada pela CHA.  

  

 

Atividade de pesquisa  
Documento  

Comprobatório  
Âmbito  CHA  CHT  

Iniciação Científica 

certificada pela PróReitoria 

de Pesquisa (CNPq e PPq 

ou outras instituições de 

apoio à pesquisa), com 

bolsa remunerada ou não 

remunerada  

Relatório semestral da 

Iniciação Científica, com o 

aval do professor 

orientador  

Local  40*  160  

Participação em seminário 

ou minicurso de caráter 

acadêmico  

Certificado emitido pelo 

órgão promotor do evento  

Local, 

regional, 

nacional ou 

internacional  

10  20  

Apresentação de seminário 

de caráter acadêmico  

Certificado emitido pelo 

órgão promotor do evento  

Local, 

regional, 

nacional ou 

internacional  

20  60  
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Participação em congresso 

ou congênere científico em 

computação ou áreas afins  

Certificado emitido pelo 

órgão competente 

responsável pelo evento  

Local, 

regional, 

nacional ou 

internacional  

20  60  

Participação em 

competições científicas e/ou 

tecnológicas  

Certificado emitido pelo 

órgão competente 

responsável pelo evento  

Local, 

regional, 

nacional ou 

internacional  

20  60  

Publicação de trabalho em 

congresso ou congênere 

científico ou artigo em 

revista científica  

Certificado emitido pelo 

órgão competente 

responsável pelo evento ou 

carta de aceitação do artigo  

Local ou 

Regional  30  90  

Nacional  60  120  

Internacional  120  120  

* por semestre letivo  

 

Atividades de extensão  
As atividades de extensão consideradas para preenchimento da carga horária são as 

descritas no quadro a seguir, sendo CHA = carga horária por atividade e CHT = carga horária 

total máxima permitida por aluno. Cada documento comprobatório, descrito no quadro a 

seguir, refere-se à realização de uma atividade contabilizada pela CHA.  

  

 

Atividade de extensão  Documento comprobatório  CHA  CHT  

Bolsa de extensão certificada 

pela Pró-Reitoria de Extensão  

Relatório semestral da extensão, com 

o aval do professor responsável  
30*  60  

Participação em projeto ou 

atividade de extensão  

certificada pela Pró-Reitoria de 

Extensão  

Certificado de participação, assinado 

pelo professor responsável  
20*  60  

* por semestre letivo  

Outras Atividades  
As outras atividades consideradas para preenchimento da carga horária estão 

detalhadas no quadro a seguir, sendo CHA = carga horária por atividade e CHT = carga 

horária total máxima permitida por aluno. Cada documento comprobatório, descrito no quadro 

a seguir, refere-se à realização de uma atividade contabilizada pela CHA.  

 

Outras Atividades  Documento comprobatório  CHA  CHT  
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Conclusão de curso da área de TI 

ou Empreendorismo**  

Certificado emitido pelo órgão 

promotor do curso  

Carga 

horária do 

curso  

200  

Projeto na área do curso  
Avaliação do Tutor de  

Acompanhamento  
60  120  

Participação em Empresa 

Incubada ou Júnior  

Relatório da Agência de 

Controle  
60*  240  

* por semestre letivo  

** Não válido caso o curso tenha sido utilizado para reaproveitamento de disciplina  

Matriz Curricular  

 
Técnico em Informática para Internet  

 

Módulo 

Básico  

Curso  CH  

Introdução às Tecnologias da Informação  60  hrs 

Inglês Técnico I  40  hrs 

Matemática Aplicada  20  hrs 

Lógica de Programação  40  hrs 

Programação Estruturada  60  hrs 

Programação Orientada a Objetos  60  hrs 

Conceitos de Eletricidade  40  hrs 

Sistemas Operacionais  60  hrs 

Arquitetura de Computadores  20  hrs 

Carga Horária do Módulo  400  hrs 

Módulo  

Avançado  

(Informática 

para Internet)  

Curso  CH  

Inglês Técnico II  40  hrs 

Banco de Dados  80  hrs 

Desenvolvimento Desktop  60  hrs 

Dispositivos Móveis  60  hrs 

Autoria Web  40  hrs 

Desenvolvimento Web  120  hrs 
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Carga Horária do Módulo  400  hrs 

Módulo  

Integrador  Carga Horária do Módulo  400  hrs 

 

  

Técnico em Redes de Computadores  
 

Módulo Básico  

Curso  CH  

Introdução às Tecnologias da Informação  60  hrs 

Inglês Técnico I  40  hrs 

Matemática Aplicada  20  hrs 

Lógica de Programação  40  hrs 

Programação Estruturada  60  hrs 

Programação Orientada a Objetos  60  hrs 

Conceitos de Eletricidade  40  hrs 

Sistemas Operacionais  60  hrs 

Arquitetura de Computadores  20  hrs 

Carga Horária do Módulo  400  hrs 

Módulo  

Avançado   

(Redes de  

Computadores)  

Curso  CH  

Inglês Técnico II  40  hrs 

Banco de Dados  80  hrs 

Desenvolvimento Desktop  60  hrs 

Sistemas de Conectividade  60  hrs 

Infra-estrutura de Redes  40  hrs 

Redes de Computadores  60  hrs 

Segurança em Redes  60  hrs 

Carga Horária do Módulo  400  hrs 

Módulo  

Integrador  Carga Horária do Módulo  400  hrs 
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Técnico em Eletrônica  

 

Módulo 

Básico  

Curso  CH  

Introdução às Tecnologias da Informação  60  hrs 

Inglês Técnico I  40  hrs 

Matemática Aplicada  20  hrs 

Lógica de Programação  40  hrs 

Programação Estruturada  60  hrs 

Programação Orientada a Objetos  60  hrs 

Conceitos de Eletricidade  40  hrs 

Sistemas Operacionais  60  hrs 

Arquitetura de Computadores  20  hrs 

Carga Horária do Módulo  400  hrs 

Módulo  

Avançado  

(Eletrônica)  

Curso  CH  

Inglês Técnico II  40  hrs 

Equipamentos Eletrônicos, Medidas e Testes  60  hrs 

Circuitos Eletrônicos  60  hrs 

Técnicas de Instalação e Manutenção  40  hrs 

Prototipagem e Montagem de Placa de Circuito Impresso  40  hrs 

Sistemas Digitais  80  hrs 

Projetos de Sistemas Microcontrolados 40  hrs 

Projetos de Sistemas RF  40  hrs 

Carga Horária do Módulo  400  hrs 

Módulo  

Integrador  Carga Horária do Módulo  400  hrs 
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Quadro de Competências  

Introdução às Tecnologias da Informação  
• Suíte de aplicativos de escritório  

• Editores de Texto  

• Planilhas Eletrônicas  

• Apresentações de Slides  

• Serviços de Internet  

• Escritório na Web  

Inglês Técnico I  
• Aprendendo a ler utilizando estratégias de leitura  

• Compreendendo e utilizando skimming 

• Localizando informações específicas  

• Cognatos  

• Conectivos  

• Coesão e coerência  

Matemática Aplicada  
• Razões, proporções e porcentagens.  

• Regra de Três Simples e Composta.  

• Potenciação  

• Matrizes  

• Lógica, Álgebra de Boole e Operadores  

• Números Binários  

Lógica de Programação  
• Introdução aos algoritmos  

• Tipos de dados  

• Expressões  

• Instruções primitivas  

• Controle de fluxo de execução  

• Estruturas de decisão  

• Estruturas de repetição  

• Vetores e matrizes  

• Funções e procedimentos  

• Mecanismos de passagem de parâmetros  

  

Programação Estruturada  
• Introdução à Programação Estruturada  

• Tipos de dados, constantes e variáveis  

• Entrada e saída (E/S) via console  

• Comandos de iteração  
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• Manipulação de matrizes, caracteres e strings 

• Manipulação de ponteiros  

• Funções e procedimentos  

• Estruturas e enumeração  

• Entrada/ saída via arquivo  

• Alocação Dinâmica  

• Funções matemáticas e do sistema  

Programação Orientada a Objetos  
• Introdução à Programação Orientada a Objetos  

• Sistemas OO  

• Encapsulamento  

• Tipos Primitivos  

• Comandos  

• Composição ou Agregação  

• Arrays, coleções e listas  

• Herança  

• Polimorfismo  

• Atributos e métodos estáticos, classes abstratas e interfaces  

Sistemas Operacionais  
• Funcionamento de computador   

• Importância do Sistema Operacional  

• História de Sistemas Operacionais   

• Tipos de Estruturas de Sistemas Operacionais  

• Sistemas Operacionais  

• Gerenciamento de Dispositivos de entrada e saída  

• Gerenciamento de Arquivos  

• Gerência de processos  

• Gerenciamento de memória  

• Sistemas operacionais não convencionais  

  

Arquitetura de Computadores  
• Histórico da computação  

• Componentes de sistemas computacionais  

• Conjunto de instruções  

• Processadores  

• Memórias  

• Periféricos  

• Sistemas Operacionais  

• Placa mãe e componentes de computadores  
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Inglês Técnico II  
• Nounphrases 

• Pronounreference 

• FormingEnglishwords 

• Affixes 

• Modal verbs 

• Phrasalverbs 

• Adjectives 

• Collocations 

• Askingquestions 

• Writingparagraphs 

Banco de Dados  
• Introdução a Banco de Dados  

• Modelo de Entidade e Relacionamento  

• Modelo Relacional  

• Transformações ER para MR  

• Normalização  

• Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados  

• SQL  

• Engenharia Reversa  

Desenvolvimento Desktop  
• Componentes de Interface Gráfica  

• Métodos  

• Gerenciadores de layout  

• Eventos e listeners 

• Arquivos  

• Streams de entrada e saída  

• Expressões regulares  

  

Dispositivos Móveis  
• Introdução ao Desenvolvimento em Dispositivos Móveis  

• Arquitetura de sistemas móveis  

• Redes e Serviços Móveis  

• Desenvolvimento de Dispositivos Móveis  

• Modelo, Anatomia e ciclo de vida de Aplicações Android 

• Interface Gráfica  

• Componentes  

• Conectividade  

• Acesso a objetos remotos  

• Gerenciamento de Serviços e Dispositivos  
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• Provedores de conteúdo  

• APIs 

• Internacionalização  

• Modelo de Segurança  

• Distribuição de Aplicações  

• Plataformas e Tecnologias de Desenvolvimento Móvel  

Autoria Web  
• Linguagens e ferramentas para o desenvolvimento Web  

• HTML  

• XHTML  

• CSS  

• Layout CSS  

• Arquitetura da Informação  

• Conteúdo para Web  

• Layout   

• Acessibilidade e manutenção  

Desenvolvimento Web  
• Ambiente de desenvolvimento para Web  

• Técnicas e Tecnologias de Desenvolvimento de Sistemas Web  

Sistemas de Conectividade  
• Sistemas e as formas de conectividades  

• Componentes de uma Rede  

• Transmissão de informações  

• Modelos de comunicação em redes  

• Padrões de redes   

• Redes Ethernet  

• Arquitetura da Internet  

  

Infraestrutura de Redes  
• Definição de um sistema estruturado  

• Padrões  

• Equipamentos envolvidos: cabos, conectores, racks, patch-panels e ativos de 

rede.  

• Infraestrutura de suporte aos cabos: canaletas, eletrocalhas e pisos falsos.  

• Instalações elétricas  

• Refrigeração do ambiente  

• O Projeto  

• Documentação do projeto de redes  

• Certificação  

• Gerenciamento  
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Redes de Computadores  
• Máquinas virtuais  

• Terminal remoto  

• Captura de pacotes  

• Protocolo ARP  

• Protocolos TCP e UDP  

• Tradução de endereços de rede - NAT  

• Protocolo DHCP  

• Sistema de Nomes de Domínio  

• Autenticação e compartilhamento de arquivos   

• Protocolo HTTP  

• Proxy e servidor Squid 

• Correio eletrônico  

• Gerenciamento de redes  

Segurança em Redes  
• Segurança  

• Mecanismos de Defesa  

• Criptografia  

• Autenticação  

• Assinatura Digital  

• Certificados Digitais  

• Sistemas Biométricos  

• Firewall  

• Sistemas de Detecção de Intrusão e Auditoria  

  

Conceitos de Eletricidade  
• Principais grandezas elétricas  

• Resistência equivalente em circuitos resistivos séries, paralelos e sérieparalelos 

• Tensões e correntes em vários pontos de um circuito elétrico  

• Capacitância equivalente em circuitos passivos série e paralelo  

• Equipamentos de medição das principais grandezas elétricas como tensão, 

corrente e potência elétrica  

• Diferenciação dos diversos dispositivos em esquemas elétricos simples  

• Princípios básicos sobre sistemas de aterramento elétrico  

• Geradores, transformadores, reguladores de tensão e outros equipamentos 

básicos de um sistema elétrico  

• Conceitos de física de semicondutores  

• Princípios de funcionamento de dispositivos semicondutores como o diodo e o 

transistor  
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Equipamentos Eletrônicos, Medidas e Testes  
• Circuitos de medição de tensão  

• Circuitos de medição de corrente  

• Circuitos de medição de potência   

• Circuitos de medição de resistência elétrica   

• Equipamentos eletrônicos a base de componentes ativos.  

Circuitos Eletrônicos  
• Circuitos formados por componentes elétricos e eletrônicos  

• Circuitos passivos e ativos  

• Representação, armazenamento, transmissão ou processamento de informações 

em circuitos  

• Controle de processos simples e servo mecanismos   

• Implementação de circuitos simples de medição de corrente, tensão e potência  

Técnicas de Instalação e Manutenção  
• Organização da manutenção  

• Tipos de manutenção: corretiva, preventiva, preditiva, detectiva e engenharia de 

manutenção  

• Planejamento e organização da manutenção  

• Manutenção de equipamentos elétricos  

• Montagem, configuração e manutenção de Microcomputadores  

• Procedimentos de manutenção para economia de energia e indicadores de 

manutenção  

Prototipagem e Montagem de Placa de Circuito Impresso  
• Fluxo de desenvolvimento de protótipos de placa de circuito impresso  

• Construção de placas de circuito impresso  

• Softwares de desenho de placas   

• Softwares de programação de microcontroladores de circuitos  

Sistemas Digitais  
• Sistemas analógicos e sistemas digitais  

• Circuitos digitais através de expressões booleanas  

• Tabelas verdade para circuitos  

• Circuitos digitais combinacionais e sequenciais  

• Sistemas síncronos e assíncronos  

• Entender e descrever o funcionamento de circuitos combinacionais e sequenciais  

• Projeto e a implementação de sistemas digitais  

• Microprocessadores, microcontroladores e DSPs 

• Sistema digital programável por linguagem de software  

• Sistema digital configurável por linguagem de descrição de hardware  

• Fluxo  de  projetos  de  sistemas  embarcados  de 

 software  em microcontroladores 

• Programação de placas de hardware reconfiguráveis 

(FPGAs) com linguagem de descrição de hardware  

Projetos de Sistemas Microcontrolados 
• Introdução aos microprocessadores e 

microcontroladores 

• Visão geral sobre microcontroladores: blocos 

funcionais   
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• Análise de um microcontrolador específico oCaracterísticas Gerais  

o Arquitetura interna, diagrama de blocos e função dos 

Pinos oOrganização da Memória de Programa 

oOrganização da Memória de Dados oRegistros de 

Funções Especiais oTratamento e tipos de interrupções 

oConjunto de instruções oProgramação assembly e C  

o Ambientes de programação: MPLAB e PROTEUS 

oInterfaces periféricas  

• Projeto de sistemas digitais com microcontroladores 

Projetos de Sistemas RF  
• Introdução, classificação e principais definições em RF  

• Arquitetura básica de um projeto de comunicação sem fio: elementos 

construtivos.  

• Protocolos de comunicação com fio  

• Modelo OSI: camada física, camada de enlace  

• Padrões de comunicação sem fio: ZigBee, Bluetooth, WiFi, RFID, IrDA 

• Transmissores e receptores de RF  

• Projeto de circuitos microcontrolados de comunicação sem fio  

Critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores   

A LDB em seu artigo 41 diz: "O conhecimento adquirido na educação profissional e 

tecnológica, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e 

certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos."  

Em vista disto este projeto prevê tanto o aproveitamento de estudos quanto a 

certificação de conhecimentos e experiências anteriores. Sendo o aproveitamento de estudos a 

possibilidade de aproveitamento de disciplinas cursadas em outro curso, desde que ambas 

tenham uma relação direta de equivalência de conteúdos de no mínimo 75%. Para tanto o 

estudante deve requerer o aproveitamento anexando comprovação oficial de já ter cursado os 

conteúdos equivalentes. Já a certificação de conhecimentos e experiências já vivenciadas, 

inclusive fora do ambiente escolar, poderá ser requerida pelo estudante que será submetido a 

processo de avaliação compatível com a disciplina que está sendo pedida a dispensa.  

Critérios de avaliação de aprendizagem  

Neste projeto assumimos que a avaliação é um processo contínuo e cumulativo. Nela 

são contempladas as funções diagnóstica, formativa e somativa do processo ensino-

aprendizagem, as quais devem ser utilizadas como princípios orientadores para a tomada de 

consciência das dificuldades, conquistas e possibilidades dos estudantes. Igualmente, deve 

funcionar como instrumento colaborador na verificação da 

aprendizagem, levando em consideração o predomínio dos aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos.  

A proposta pedagógica do curso prevê atividades avaliativas 

que funcionem como instrumentos colaboradores na verificação da 

aprendizagem, contemplando os seguintes aspectos:  
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• Adoção de procedimentos de avaliação contínua e cumulativa;  

• Prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos;  

• Inclusão de atividades contextualizadas;  

• Manutenção de diálogo permanente com o aluno;  

• Consenso entre estudantes e professores dos critérios de avaliação a serem 

adotados e cumprimento do estabelecido;  

• Adoção de estratégias cognitivas e meta-cognitivas como aspectos a serem 

considerados nas avaliações;  

• Adoção de procedimentos didático-pedagógicos visando à melhoria contínua da 

aprendizagem;  

• Discussão dos resultados obtidos pelos estudantes nas atividades desenvolvidas; 

e  

• Observação das características dos alunos, seus conhecimentos prévios 

integrando-os aos saberes sistematizados do curso, consolidando o perfil do 

trabalhador-cidadão, com vistas à construção do saber escolar.  

A avaliação do desempenho é feita por disciplinas, considerando aspectos de 

assiduidade e aproveitamento, conforme as diretrizes da LDB Lei nº 9.394/96. A assiduidade 

diz respeito à frequência aos encontros presenciais e a participação nas atividades à distância 

propostas pelos tutores/professores. O aproveitamento escolar é avaliado através de 

acompanhamento contínuo dos estudantes e dos resultados por eles obtidos nas atividades 

avaliativas. Os valores de assiduidade mínima e de aproveitamento mínimos necessários à 

aprovação serão definidos pelos regulamentos internos da EAJ.  

Avaliação  

Em cada disciplina o aluno será avaliado baseado nos seguintes critérios:  

•  PT   Participação na turma (virtual e presencial) - Peso 1: Esta nota será dada 

pelo tutor e avaliará a participação do aluno nas aulas;  

•  AE   Atividades executadas - Peso 1: Esta nota avaliará o desempenho do aluno 

nas atividades extras executadas e entregues ao tutor;  

•  PE   Prova escrita - Peso 2: Esta nota avaliará o desempenho do aluno na ÚNICA 

avaliação escrita a ser realizada no final do módulo.  

A seguir descrevemos em detalhes a composição das notas de participação e atividades 

executadas.  

 PT   Participação na Turma  
O aluno receberá uma nota de Participação na Turma por semana para cada disciplina. 

Esta será composta por duas partes: a nota de participação nos encontros presenciais (PP), 

com peso 6,  e a nota de participação no ambiente virtual (PV), com peso 6.  Assim sendo, a 

nota de Participação na Turma é calculada pela média ponderada entre a participação nos 

encontros presenciais e a participação no ambiente virtual.  

Esta nota será acompanhada mensalmente pela Coordenação de Cursos da Metrópole 

Digital. O aluno que obtiver nota inferior a 5 terá seu rendimento 

considerado como insatisfatório. Em uma primeira ocasião, o aluno 

será advertido pela Coordenação. Em caso de reincidência de 

rendimento insatisfatório, o aluno será desligado de curso.  

 

 PP   Participação nos Encontros Presenciais  

Esta nota será atribuída pelo tutor ao aluno e corresponderá à 
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sua participação nos encontros presenciais. Essa participação levará em conta:  

 

• Assiduidade  

• Prazos de entrega das atividades;  

• Comprometimento com a disciplina (leu o material, tirou dúvidas, fez comentários – 

presencial ou virtual);   

• Participação dos fóruns e chat (perguntas, comentários, novas contribuições);  

• Interesse em pesquisar outras fontes.  

Além disso, metade da nota da participação presencial será dada com base na 

resolução dos exercícios em sala de aula.  

 PV   Participação no Ambiente Virtual  

Esta nota será composta por duas notas: a nota de frequência de acesso e a nota de 

participação.  

Nota de frequência de acesso  
Esta nota baseia-se na assiduidade do aluno no sistema Moodle a qual pode ser 

acompanhada através de um relatório de atividades automaticamente gerado pela ferramenta.  

Quanto mais assíduo o aluno for durante a semana, maior será a nota do aluno. É importante 

ressaltar que não adianta ser muito assíduo um dia só e nos outros não.  

Nota de participação  
A nota de participação engloba a participação do aluno no ambiente virtual Moodle 

via mensagens, fóruns ou chats. Apenas mensagens construtivas serão consideradas nessa 

avaliação, como dúvidas dos alunos, ou quando um aluno soluciona a dúvida do colega. 

Eventualmente links e notícias interessantes ao curso também serão consideradas.  

 

As notas atribuídas pelos tutores baseiam-se sempre nos conceitos:  

• Excelente: 10  

• Muito Bom: 8  

• Bom: 6  

• Regular: 4  

• Ruim: 2  

• Péssimo: 0  

 

A nota de participação no ambiente virtual será a média aritmética das notas de frequência de 

acesso e participação.  

 AE   Atividades Executadas  
Para cada aula da disciplina, existirão 5 atividades a serem executadas pelos alunos e 

entregues via o ambiente virtual ao tutor. Cada atividade valerá 2 pontos, totalizando assim, a 

nota máxima 10 para as atividades extras de cada aula da disciplina. A nota das Atividades 

Executadas da disciplina (AE) será a média aritmética das notas das atividades de cada aula. 

Por exemplo, se uma disciplina tiver 10 aulas, a nota AE desta disciplina será igual à soma 

das notas das atividades de cada aula dividida por 10.  

Prazo de Entrega e Correção das Atividades  

Todas as atividades estarão disponíveis na segunda-feira da 

semana da aula a qual aquela atividade pertence. O prazo para 

entrega dessa atividade será de 14 dias. Assim sendo, o aluno terá até 

o domingo da semana seguinte para efetuar a entrega da atividade ao 

tutor via o ambiente virtual. O tutor, por sua vez, terá 7 dias para 
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entregar o resultado da correção aos alunos. Ou seja, até o domingo seguinte ao fim do prazo 

de entrega da atividade.   

Nota Final da Disciplina  
A nota final da disciplina será dada pela média ponderada das três avaliações citadas 

acima.  

Nota Final do Módulo  
Ao final de cada módulo, o aluno terá uma nota final para cada disciplina. A média 

final do aluno no módulo será dada pela média ponderada da nota de cada disciplina do 

módulo. O peso de cada disciplina corresponderá a sua carga horária. Será aprovado para o 

módulo seguinte o aluno que obtiver média final no módulo atual maior ou igual a 5,0.  

Ao final do módulo básico, todos os alunos deverão escolher a ênfase que desejam 

fazer durante o módulo avançado. As ênfases terão um número limitado de vagas. Portanto, a 

prioridade de escolha será dada aos alunos baseado na classificação geral na avaliação do 

módulo básico.  

Todos os alunos terão vagas no módulo avançado. Caso ele tenha escolhido uma 

ênfase que já tenha sido preenchida por alunos melhores classificados, ele será 

automaticamente alocado na outra ênfase.  

Módulo Integrador  
No módulo integrador não serão atribuídas notas. A conclusão do módulo se dará com 

a conclusão da carga horária do mesmo, 400 horas, nas atividades listadas neste documento.  

 

 

Recursos Humanos   

O corpo docente do curso será formado por professores da UFRN e de outras 

instituições de ensino técnico, devidamente capacitados para atuar na modalidade EaD.  

 

Pessoal de Gestão Acadêmica e Administrativa  
• Coordenador geral para o programa: responsável pela parte administrativa e pela 

gestão acadêmica do programa na EAJ.  

• Coordenador do curso técnico em Informática para Internet: responsável por 

acompanhar e avaliar todo o processo de execução do curso e um subcoordenador 

que auxiliará o coordenador e o substituirá em seu impedimento.  

• Coordenador do curso técnico em Redes de Computadores: responsável por 

acompanhar e avaliar todo o processo de execução do curso e um subcoordenador 

que auxiliará o coordenador e o substituirá em seu impedimento.  

• Coordenador do curso técnico em Eletrônica: responsável por acompanhar e avaliar 

todo o processo de execução do curso e um sub-coordenador que auxiliará o 

coordenador e o substituirá em seu impedimento.  

• Auxiliar de secretaria: Para apoiar os coordenadores na execução dos serviços 

administrativos e acadêmicos gerais da secretaria do curso.  

• Técnico de informática: Responsável pela manutenção e 

assistência aos equipamentos de informática e suporte da 

plataforma de execução do curso.  

• 1 tutor para cada turma de 40 alunos oprepara, orienta e 

acompanha a execução de atividades na plataforma de 
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execução do curso; oPrepara e corrige as atividades de avaliação das disciplinas;   

oAcompanha o aluno nas atividades da plataforma e nos momentos presenciais 

em suas atividades de ensino, mot ISMJ_M  do-o e facilitando o processo 

de aprendizagem.  

Polos de Apoio Presencial  

A Universidade Federal o Rio Grande do Norte disponibilizará aos alunos dos cursos 

de Técnico em Informática para Internet, Redes de Computadores e Eletrônica, na modalidade 

semipresencial, o Polo de Apoio Presencial, local onde se desenvolverá atividades técnicas 

pedagógicas do curso e de apoio ao estudante.   

Essa infraestrutura será oferecida no Campus Central da UFRN nas instalações do 

Instituto Metrópole Digital (IMD), unidade suplementar da UFRN. Essas instalações estarão 

distribuídas em dois prédios do IMD, o Centro Integrado de Vocação Tecnológica, o CIVT 

com cerca de 8000m2, e o Núcleo de Pesquisa e Inovação em Tecnologia da Informação, o 

nPITI com cerca de 1600m2. Esses locais contarão com laboratórios de informática com 

quantidade de computadores suficiente para os alunos acessarem a plataforma na Internet de 

execução e acompanhamento do curso. Alguns desses laboratórios serão equipados com 

equipamentos de prototipagem de placas de circuitos impressos e de infraestrutura de redes de 

computadores. Além dos equipamentos inerentes aos objetos de estudo dos cursos serem 

oferecidos, os laboratórios terão equipamento projetor multimídia para auxiliar os tutores nos 

momentos presenciais. Por fim esses prédios também terão auditórios para cerca de 200 

pessoas, salas de reuniões, área para incubadora de empresas e laboratórios de pesquisa 

associados.  

Já a Escola Agrícola de Jundiaí funcionará como polo gestor e de apoio acadêmico. 

Como dispõe de infraestrutura de laboratórios e espaços específicos para algumas atividades 

práticas do curso, determinados momentos presenciais acontecerão na EAJ.   

Infraestrutura   

A UFRN disponibilizará a seguinte infraestrutura de laboratórios e espaços 

acadêmicos para atividades do curso técnico:  

• 4 Laboratórios de computadores com 40 computadores  

• 6 Laboratórios de computadores com 20 computadores  

• 1 Laboratório de prototipagem  

• 1 Laboratório de redes de computadores  

• 10 Telecentros com 10 máquinas cada   

A EAJ disponibiliza a seguinte infraestrutura de laboratórios e espaços acadêmicos 

para atividades do curso técnico:  

• 1 Laboratório de computadores com 15 computadores.  

• 1 Laboratório de computadores com 20 computadores, uma impressora Laser, um 

Scanner e acesso a Internet em todos os computadores através de rede local.  

• 1 Laboratório de montagem e manutenção de computadores e de redes de 

computadores.  

• 1 Sala de aula teórica (mini-auditório).  

• 1 biblioteca com vasto acervo de livros da área.  

Certificados e Diplomas  

Certificado Intermediário  
Após a conclusão dos módulos básico e avançado será 
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fornecido ao aluno um certificado intermediário de conclusão intermediária do curso. A saber:  

• Internet: Curso de Formação de Programação para Internet  

• Redes de Computadores: Curso de Formação em Redes de Computadores  

• Eletrônica: Curso de Formação em Eletrônica  

Técnico Nível Médio  
Após a integralização dos componentes curriculares dos três módulos que compõem o 

Curso Técnico de Nível Médio Concomitante em Informática para Internet, Redes de 

Computadores e Eletrônica, na modalidade semipresencial, será conferido ao estudante 

egresso o Diploma de Técnico na modalidade correspondente. Para isso, o aluno, além de 

concluído o curso aqui descrito, deverá também ter concluído o ensino médio.  

Prazo de Conclusão  

O aluno terá o prazo de 24 meses, contados a partir da data da matrícula no módulo 

básico, para concluir os módulos básico, avançado, e integrador. A conclusão do módulo 

integrador se dará mediante a apresentação da documentação comprobatória à coordenação do 

curso. O aluno, porém, só receberá o Diploma mediante a apresentação do Certificado de 

Conclusão do Ensino Médio à coordenação.  
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Histórico de Versões  

• 2012 – Versão Inicial do Projeto Pedagógico dos Cursos Técnicos do Instituto 

Metrópole Digital  

• 2013 – Inclusão dos seguintes pontos oCertificação intermediária  de curso de 

formação em programação básica para alunos concluintes do Módulo Básico;  

o Inclusão de exigência de nota mínima de 3,0 em todas as disciplinas do módulo 

para aprovação no mesmo;  

o Apenas alunos reprovados no módulo básico são desvinculados do curso;  

o A carga horária máxima de cursos no módulo integrador aumentou de  

200hrs para 400hrs; oPara poder ser utilizado no módulo integrador, o 

curso deve ter no máximo 25% de equivalência de conteúdos com a grade 

curricular do aluno nos módulos básico e avançado.  
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1 Apresentação  
O presente documento se constitui do projeto político e pedagógico dos cursos 

Técnico de Nível Médio a serem executados pelo Instituto Metrópole Digital, órgão 

suplementar da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Resolução CONSAD Nº 

009/2011 de 14 de Abril de 2011).   

Os cursos apresentados neste documento são:  

• Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação 

oTécnico em Informática para Internet oTécnico em 

Redes de Computadores  

• Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais 

oTécnico em Eletrônica oTécnico em Automação 

Industrial  

Os cursos têm forma concomitante e serão oferecidos na modalidade semipresencial 

aliando aulas presenciais com a modalidade de Educação a Distância (EAD).  

Ele se fundamenta também nas resoluções e na missão educacional da  

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e do Instituto Metrópole Digital 

(IMD), que têm a missão de "disseminar o saber como forma de contribuir para o 

desenvolvimento humano comprometendo-se com a justiça social, a democracia e a 

cidadania". A UFRN e o IMD definiram como linha prioritária em seu plano de ação, o 

Ensino a Distância como forma de ampliação da oferta de vagas visando alcançar à população 

que não tem acesso a educação pública e gratuita de qualidade.  

2 O Rio Grande do Norte   
O Rio Grande do Norte é um estado da República Federativa do Brasil situado na 

região nordeste, fazendo fronteira a oeste com o estado do Ceará, ao sul com a Paraíba e a 

leste e norte com o Oceano Atlântico. Possui 167 municípios distribuídos em 52.796,791 km2 

de área e uma população estimada de 3.137.541 pessoas.  

A Economia do RN é a quinta maior do Nordeste, sendo que o seu PIB Per Capita é o 

terceiro maior da região. O Setor Público ainda é o principal setor da economia, seguido do 

comércio e serviços e da indústria extrativa. Temos a segunda mais importante indústria 

extrativa do Nordeste, sendo que as principais são as indústrias de petróleo e gás e a salineira. 

O estado é o maior produtor de petróleo em terra e de sal marinho. Também são importantes a 

indústria têxtil e a indústria de confecções. Outros setores dinâmicos são: comércio varejista, 

construção civil, turismo, mercado imobiliário, setor pesqueiro.  

No setor educacional de nível superior o estado conta com três universidades públicas, 

sendo duas federais (UFRN e UFERSA) e uma estadual (Universidade Estadual do RN - 

UERN) e uma universidade privada (Universidade Potiguar - UNP), além de diversas 

faculdades privadas. No nível técnico e tecnológico possui um instituto federal de educação 

tecnológica (IFRN) com onze campi distribuídos por diversos municípios. A UFRN mantém 

quatro escolas técnicas vinculadas: Instituto Metrópole Digital, 

Escola Agrícola de Jundiaí, Escola de Enfermagem de Natal e 

Escola de Música.  

3 A Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
  

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte origina-se 

da Universidade do Rio Grande do Norte, criada em 25 de junho de 
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1958, através de lei estadual, e federalizada em 18 de dezembro de 1960. A Universidade do 

Rio Grande do Norte, instalada em sessão solene realizada no Teatro Alberto Maranhão, em 

21 de março de 1959, foi formada a partir de faculdades e escolas de nível superior já 

existentes em Natal, como a Faculdade de Farmácia e Odontologia; a Faculdade de Direito; a 

Faculdade de Medicina; a Escola de Engenharia; entre outras.  

A partir de 1968, com a reforma universitária, a UFRN passou por um processo de 

reorganização que marcou o fim das faculdades e a consolidação da atual estrutura, ou seja, o 

agrupamento de diversos departamentos que, dependendo da natureza dos cursos e 

disciplinas, organizaram-se em centros acadêmicos.  

Nos anos 70, teve início a construção do Campus Central, numa área de 123 hectares. 

O Campus abriga atualmente um arrojado complexo arquitetônico, circundado por um anel 

viário que o integra à malha urbana da cidade de Natal.  

Atualmente, a UFRN oferece 75 cursos de graduação presencial, 7 cursos de 

graduação à distância, 7 cursos de técnicos de nível médio e 73 cursos de pósgraduação. Sua 

comunidade acadêmica é formada por mais de 33.000 estudantes, 3.108 servidores técnico-

administrativos e 1.760 docentes.  

4 O Instituto Metrópole Digital   
O Instituto Metrópole Digital (IMD) é um órgão suplementar da Universidade  

Federal do Rio Grande do Norte (criado pela Resolução CONSAD Nº 009/2011 de 14 de 

Abril de 2011). O IMD visa integrar as atividades da instituição na área de Tecnologia da 

Informação (TI), atuando em três grandes áreas: inclusão social e digital (onde se inserem os 

cursos técnicos oferecidos pelo Instituto), pesquisa e inovação em TI e incubação de 

empresas, também na área de TI. Estas ações integradas têm como objetivo último dinamizar 

as iniciativas nessa área, visando criar um pólo de excelência na formação de mão de obra, na 

pesquisa desenvolvimento e inovação e na criação de empreendimentos na área de TI, 

fornecendo todos os subsídios para a criação de um Parque Tecnológico em TI que permita 

dinamizar a economia do estado do RN e do seu entorno pela integração sinérgica entre a 

academia, empresas de tecnologia de ponta e a sociedade civil.  

5 Justificativa   
O desenvolvimento e o crescimento econômico do estado nos setores industrial, de 

comércio e de serviços implicam diretamente no aumento dos investimentos em Tecnologia 

da Informação e da Comunicação (TIC). O aumento da competitividade, a busca de maior 

eficiência e redução de custos de produção e de comercialização passa necessariamente pela 

maior utilização dos recursos da informática. Equipamentos, programas de computador, redes 

e acesso a Internet são recursos imprescindíveis para as organizações destes setores. Pessoal 

qualificado para projetar, implantar e manter estes recursos será cada vez mais necessário.  

Paradoxalmente é comum vermos depoimentos na imprensa, tanto da iniciativa 

privada quanto de organismos estatais, que relatam vagas de trabalho ociosas pela inexistência 

de profissionais qualificados para ocupá-las, principalmente pessoal com domínio apropriado 

dos saberes relacionados às TIC.  

É neste cenário que este Projeto Político Pedagógico propões os Cursos de Técnico em 

Informática para Internet, Técnico em Redes de Computadores, Técnico em Eletrônica e 

Técnico em Automação Industrial, na modalidade semipresencial. Os cursos foram 

preparados num processo de apropriação e produção dos modernos saberes relacionados as 

TIC e podem contribuir com a preparação de profissionais para atuar nos diversos municípios 

do estado, ajudando a impulsionar o desenvolvimento econômico regional.  

Este curso será apoiado pelo Instituto Metrópole Digital, localizado no Campus 
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Central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte em Natal. O Instituto tem como um 

de seus pilares a qualificação de mão-de-obra em nível médio para área de Tecnologia da 

Informação (TI), através da identificação, através de metodologia específica, e formação de 

jovens que possuam potencial talento informático. Como elemento formador de mão-de-obra 

para atender as carências demonstradas de profissionais que desenvolvam suas atividades na 

área de tecnologia da informação (TI) estão sendo edificados, na área da própria UFRN, o 

Centro Integrado de Vocação Tecnológica - CIVT e o Núcleo de Pesquisa e Inovação em 

Tecnologia da Informação – nPITI. O CIVT é um prédio com quatro pavimentos, com um 

total de 7.200 m2, que abrigará as seguintes áreas: Área administrativa, Auditório para 120 

pessoas, salas/laboratórios de informática, salas/laboratórios de estudo de língua estrangeira, 

salas de treinamento, área para identificação de talentos, distrito digital, área para incubadora 

de empresas, área para instalação de empresas constituídas e Centro de Educação à distância. 

O nPITI é um prédio com quatro pavimentos, com um total de 1.600 m2, que abrigará as 

seguintes áreas: área administrativa, auditório para 80 pessoas, sala de reuniões, três 

laboratórios didáticos para ensino de disciplinas do curso técnico (habilitações em eletrônica e 

em automação industrial), laboratório de informáticva, sala de tutores, dez laboratórios de 

pesquisa e inovação na área de TI, focando aspectos de integração entre hardware e software, 

laboratório de prototipagem de uso geral e área para incubação de empresas.  

6 Histórico do Curso de Formação de Programadores da Metrópole 

Digital  
O Curso de Formação de Programadores do Instituo Metrópole Digital existe desde 

Março de 2009, quando se iniciou a primeira turma com 1195 alunos. Essa turma teve um 

período de duração de 15 meses. A formatura dessa primeira turma aconteceu em Junho de 

2011, com 407 alunos formandos. Desses, 234 alunos concluíram a ênfase de 

Desenvolvimento para Internet e 173 alunos concluíram a ênfase de eletrônica. Atualmente, 

está sendo oferecida a segunda turma do curso, para uma turma de 1200 alunos selecionados 

entre candidatos na faixa etária de 15 a 18 anos, matriculados no ensino médio. O curso, que 

na sua primeira oferta foi concebido como um curso de formação, foi transformado em curso 

técnico, com três habilitações: Técnico em Informática para Internet, Técnico em Redes de 

Computadores e Técnico em Eletrônica. Neste projeto Pedagógico está sendo incluída uma 

quarta habilitação, Técnico em Automação Industrial, que será oferecida a partir da terceira 

turma.     

O curso na sua versão corrente tem um formato de execução similar ao proposto neste 

documento, utilizando metodologia semipresencial com a disponibilização de material 

didático on-line e encontros presenciais semanais.   

A estrutura curricular desse curso também serviu como base para a criação dos 

apresentados aqui neste documento. Os principais diferenciais do proposto aqui são:  

• Criação da Habilitação em Técnico em automação industrial;  

• Criação de novas disciplinas para a grade curricular desta nova habilitação.  

A experiência na execução da primeira turma, assim como da segunda turma ora em 
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andamento, do Curso de Formação de Programadores da Metrópole Digital foi essencial para 

o amadurecimento do curso, o qual permitiu a elaboração do Projeto Político Pedagógico aqui 

apresentado.  
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6.1Dados Gerais dos Cursos  
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Denominação  Curso Técnico em Redes de Computadores  

Modalidade  Semipresencial  

Forma  Concomitante  

Número de polos  Definido no Edital Anual do Processo Seletivo  

Vagas  Definido no Edital Anual do Processo Seletivo  

Período de Integralização dos  

Componentes Curriculares dos Três  

Módulos  

24 Meses   
• 12 Meses para os Módulos Básico e Avançado  
• 12 Meses para o Módulo Integrador 

Condições de Certificação Intermediária  

Curso de Formação em Programação  

Básica  

Aprovação no Módulo Básico  

Condições de Certificação Intermediária  

Curso de Formação em Redes de 

Computadores 

Aprovação nos Módulos Básico e Avançado  

Condições para Diploma de Técnico  Integralização dos componentes curriculares 

dos três módulos e Certificado de Conclusão do 

Ensino Médio  

Habilitação: Técnico em Redes de Computadores de nível médio  

Carga horária: 1200 horas  
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Qualificações:  

• Tecnologias da Informação (60 horas)  

• Sistemas de Computação (120 horas)  

• Língua Estrangeira (80 horas)  

• Programação de Computadores (320 horas)  

• Redes de Computadores (220 horas)  

• Atividades de Integração (400 horas)  

 

  

 

Denominação  Curso Técnico em Eletrônica  

Modalidade  Semipresencial  

Forma  Concomitante  

Número de pólos Definido no Edital Anual do Processo Seletivo  

Vagas  Definido no Edital Anual do Processo Seletivo  

Período de Integralização dos  

Componentes Curriculares dos Três  

Módulos  

24 Meses   
• 12 Meses para os Módulos Básico e Avançado  
• 12 Meses para o Módulo Integrador 

Condições de Certificação Intermediária  

Curso de Formação em Programação  

Básica  

Aprovação no Módulo Básico  

Condições de Certificação Intermediária 

Curso de Formação em Eletrônica 

Aprovação nos Módulos Básico e Avançado  

Condições para Diploma de Técnico  Integralização dos componentes curriculares 

dos três módulos e Certificado de Conclusão do 

Ensino Médio  

Habilitação: Técnico em Eletrônica de nível médio  

Carga horária: 1200 horas  
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Qualificações:  

• Tecnologias da Informação (60 horas)  

• Sistemas de Computação (120 horas)  

• Língua Estrangeira (80 horas)  

• Programação de Computadores (180 horas)  

• Sistemas Eletrônicos (180 horas)  

• Sistemas Digitais Embarcados (180 horas)  

• Atividades de Integração (400 horas)  

 

  

Denominação  Curso Técnico em Automação Industrial  

Modalidade  Semipresencial  

Forma  Concomitante  

Número de pólos Definido no Edital Anual do Processo Seletivo  

Vagas  Definido no Edital Anual do Processo Seletivo  

Período de Integralização dos  

Componentes Curriculares dos Três  

Módulos  

24 Meses   
• 12 Meses para os Módulos Básico e Avançado  
• 12 Meses para o Módulo Integrador 

Condições de Certificação Intermediária  

Curso de Formação em Programação  

Básica  

Aprovação no Módulo Básico  

Condições de Certificação Intermediária  

Curso de Formação em Automação  

Industrial 

Aprovação nos Módulos Básico e Avançado  

Condições para Diploma de Técnico  Integralização dos componentes curriculares 

dos três módulos e Certificado de Conclusão do 

Ensino Médio  

Habilitação: Técnico em Eletrônica de nível médio  

Carga horária: 1200 horas  
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Qualificações:  

• Tecnologias da Informação (60 horas)  

• Sistemas de Computação (120 horas)  

• Língua Estrangeira (80 horas)  

• Programação de Computadores (180 horas)  

• Sistemas Eletrônicos Analógicos e Digitais (140 horas)  

• Automação Industrial (260 horas)  

• Atividades de Integração (400 horas)  

  

7 Objetivos  
Formar Técnicos em Informática para Internet, Técnicos em Redes de Computadores, 

Técnicos em Eletrônica e Técnicos em Automação Industrial, qualificando-os para atuar na 

criação de sistemas para internet, montagem e manutenção de redes de computadores, 

instalação, manutenção e implementação de sistemas eletrônicos, dimensionamento, 

instalação e manutenção de sistemas de automação industrial, contemplando a preparação de 

um profissional-cidadão que além do domínio de competências técnicas, valorize uma atuação 

ética e com responsabilidade social.  

8 Requisitos e formas de acesso  
O acesso aos cursos técnicos aqui apresentados poderá ser feito através de processo 

seletivo aberto ao público (exame de seleção), para o primeiro módulo do curso, para 

estudantes portadores de certificado de conclusão do Ensino Fundamental II, que estejam 

matriculados ou tenham concluído o Ensino Médio, com faixa etária definida no Edital Anual 

do Processo Seletivo.  

8.1Reserva de Vagas  

Em cumprimento a sua função social e a democratização do acesso aos cursos técnicos 

de nível médio, serão reservadas um mínimo de 70% das vagas para alunos procedentes de 

escolas públicas.  

9Perfil de Conclusão   

De uma maneira geral, ao término do curso o estudante deverá ter condições de: 

Montar e manter funcionando computadores e seus periféricos; Instalar e utilizar softwares de 

escritório; Desenvolver programas baseados em requisições de usuários. Dependendo de sua 

habilitação, o aluno também terá condições de:  
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9.1.1Técnicos em Informática para Internet  
• Montar e manter funcionando computadores e seus periféricos;  

• Instalar e utilizar softwares de escritório;  

• Desenvolver programas baseados em requisições de usuários;  

• Desenvolver programas de computador para internet, seguindo as especificações e 

paradigmas da lógica de programação e das linguagens de programação;  

• Utilizar ferramentas de desenvolvimento de sistemas, para construir soluções que 

auxiliam o processo de criação de interfaces e aplicativos empregados no comércio e 

marketing eletrônicos;  

• Desenvolver e realiza a manutenção de sites e portais na internet e na intranet.  

9.1.2Técnicos em Redes de Computadores  
• Montar e manter funcionando computadores e seus periféricos;  

• Instalar e utilizar softwares de escritório;  

• Instalar e configurar dispositivos de comunicação digital e programas de computadores 

em equipamentos de rede;  

• Executar diagnóstico e corrigir falhas em redes de computadores;  

• Preparar, instalar e manter cabeamentos de redes;  

• Configurar acessos de usuários em redes de computadores;  

• Configurar serviços de rede, tais como firewall, servidores web, correio eletrônico, 

servidores de notícias;  

• Implementar recursos de segurança em redes de computadores.  

9.1.3Técnicos em Eletrônica  
• Montar e manter funcionando computadores e seus periféricos;  

• Instalar e utilizar softwares de escritório;  

• Desenvolver programas baseados em requisições de usuários;  

• Participar do desenvolvimento de projetos eletrônicos;  

• Executar a instalação e a manutenção de equipamentos e sistemas eletrônicos;  

• Realizar medições e testes com equipamentos eletrônicos;  

• Desenvolver sistemas eletrônicos embarcados e sistemas RF;  

• Executar procedimentos de controle de qualidade e gestão da produção de equipamentos 

eletrônicos.  

9.1.4Técnicos em Automação Industrial  
• Montar e manter funcionando computadores e seus periféricos;  

• Instalar e utilizar softwares de escritório;  

• Desenvolver programas baseados em requisições de usuários;  

• Programar sistemas de automação industrial e sistemas supervisórios;  

• Especificar, dimensionar, projetar, montar e dar manutenção a sistemas de automação 

industrial;  

• Especificar, dimensionar, montar e dar manutenção a sensores e atuadores usados em 

automação industrial;  

• Especificar, avaliar e sintonizar malhas de controle de 

processos industriais.  

• Saber analisar e especificar sistemas eletrônicos aplicados à 

automação industrial.  

 

Tudo isso, utilizando as tecnologias apropriadas e atuando com ética 

e responsabilidade social.  
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10Organização Curricular do Curso   

A organização curricular dos cursos com habilitações em Técnico em Informática para 

Internet, Técnico em Redes de Computadores, Técnico em Eletrônica e Técnico em 

Automação Industrial observa as determinações legais presentes na resolução nº 3, de 9 de 

julho de 2008, que instituiu e implantou o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, e na 

portaria nº 870, de 16 de julho de 2008 que o aprovou.  

A organização do curso está estruturada na matriz curricular constituída por três 

módulos conforme podemos ver nas Seções 11.1, 11.2, 11.3 e 11.4. Os módulos têm uma 

carga horária total de 1200 horas/aula e a conclusão dos 2 primeiros módulos (básico e 

avançado) dá direito ao estudante a uma certificação parcial em uma qualificação profissional.  

10.1Módulo Básico (400hrs)  

O módulo básico tem como objetivo inserir o aluno no mundo da computação e da 

programação. Além disso, também contempla uma disciplina de inglês técnico. Este módulo 

possui nove disciplinas.  

10.2Módulo Avançado (400hrs)  

O módulo avançado consolidará os conhecimentos dos alunos em uma das quatro habilitações 

do curso. As habilitações serão: Habilitação Técnico em Informática para Internet, 

Habilitação Técnico em Redes de Computadores, Habilitação Técnico em Eletrônica e 

Habilitação Técnico em Automação Industrial. A quantidade de disciplinas depende da 

habilitação escolhida pelo aluno.  

10.3Módulo de Integração (400hrs)  

O módulo de integração dará ao aluno a oportunidade de praticar o conteúdo 

aprendido durante os módulos básico e avançado. Este módulo tem uma carga horária de 400 

horas, as quais serão concluídas na forma de atividades integradoras.   

Para a integralização dos créditos do módulo de integração o aluno deverá dar entrada 

com solicitação junto à coordenação. A solicitação será composta pelo formulário de 

solicitação de créditos do módulo de integração acompanhado pela documentação 

comprobatória.  

Dentre as atividades, serão permitidas:  

10.3.1Atividades Práticas Supervisionadas  
Atividades práticas supervisionadas realizadas em empresa ou em outro ambiente 

profissional, em atividade ligada ao curso, caracterizando experiência em ambiente de 

trabalho. Apenas atividades práticas supervisionadas com um mínimo de 200 horas de 

atividades, realizadas de forma contínua ou distribuídas em mais de um período letivo serão 

válidas para o módulo integrador.  Só poderá ser considerada atividade prática supervisionada 

à realização da atividade realizada de acordo com as regras previstas na legislação específica. 

Isto não impede que o aluno realize outras atividades práticas não integralizadas ao currículo, 

se assim o julgar conveniente, para acumular experiência de trabalho, para obter remuneração 

ou por qualquer outra razão.  

10.3.2Atividades Complementares  
As Atividades complementares são aquelas de natureza acadêmica, científica e cultural 

e obrigatórias para a integralização do módulo integrador. As Atividades complementares são 

classificadas em quatro categorias:  

a) Atividades de ensino;  
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b) Atividades de pesquisa;  

c) Atividades de extensão;  

d) Outras atividades.  

As Atividades Complementares podem ter carga horária contabilizadas por 

participação em eventos e/ou desenvolvidas ao longo de um período letivo, devendo ser 

realizadas ao longo do curso. Somente poderão ser computadas as Atividades Acadêmicas, 

Científicas e Culturais realizadas pelo aluno após o seu ingresso no curso.  

O aluno deverá apresentar à Coordenação do Curso a documentação comprobatória 

referente à atividade.  O registro no sistema de controle acadêmico da UFRN de cada 

atividade complementar, apresentada pelo aluno, só será efetivado após a homologação pela 

Coordenação.  A coordenação deve manter na Secretaria os documentos apresentados 

arquivados até a expedição do diploma de conclusão do curso. Na impossibilidade deste 

arquivamento, serão consideradas válidas as atividades registradas no sistema de controle 

acadêmico e homologadas pelo colegiado.  

 10.3.2.1 Atividades de ensino  

As atividades de ensino consideradas para preenchimento da carga horária são 

descritas no quadro a seguir, sendo CHA = carga horária por atividade e CHT = carga horária 

total máxima permitida por aluno. Cada documento comprobatório, descrito no quadro a 

seguir, refere-se à realização de uma atividade contabilizada pela CHA.  

 

Atividade de ensino  Documento comprobatório  CHA  CHT  

Monitoria (remunerada ou não 

remunerada) reconhecida pela 

Pró-Reitoria de Graduação  

Certificado da PROGRAD ou 

declaração do professor 

orientador  

30*  

60  

* por semestre letivo  

 

 10.3.2.2 Atividades de pesquisa  

As atividades de pesquisa consideradas para preenchimento da carga horária são 

descritas no quadro a seguir, sendo CHA = carga horária por atividade e CHT = carga horária 

total máxima permitida por aluno. Cada documento comprobatório, descrito no quadro a 

seguir, refere-se à realização de uma atividade contabilizada pela CHA.  

  

 

Atividade de pesquisa  
Documento  

Comprobatório  
Âmbito  CHA  CHT  
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Iniciação Científica 

certificada pela PróReitoria 

de Pesquisa (CNPq e PPq 

ou outras instituições de 

apoio à pesquisa), com 

bolsa remunerada ou não 

remunerada  

Relatório semestral da 

Iniciação Científica, com o 

aval do professor 

orientador  

Local  40*  160  

Participação em seminário 

ou minicurso de caráter 

acadêmico  

Certificado emitido pelo 

órgão promotor do evento  

Local, 

regional, 

nacional ou 

internacional  

10  20  

Apresentação de seminário 

de caráter acadêmico  

Certificado emitido pelo 

órgão promotor do evento  

Local, 

regional, 

nacional ou 

internacional  

20  60  

Participação em congresso 

ou congênere científico em 

computação ou áreas afins  

Certificado emitido pelo 

órgão competente 

responsável pelo evento  

Local, 

regional, 

nacional ou 

internacional  

20  60  

Participação em 

competições científicas e/ou 

tecnológicas  

Certificado emitido pelo 

órgão competente 

responsável pelo evento  

Local, 

regional, 

nacional ou 

internacional  

20  60  

Publicação de trabalho em 

congresso ou congênere 

científico ou artigo em 

revista científica  

Certificado emitido pelo 

órgão competente 

responsável pelo evento ou 

carta de aceitação do artigo  

Local ou 

Regional  30  90  

Nacional  60  120  

Internacional  120  120  

* por semestre letivo  

 10.3.2.3 Atividades de extensão  

As atividades de extensão consideradas para preenchimento da carga horária são as 

descritas no quadro a seguir, sendo CHA = carga horária por atividade e CHT = carga horária 

total máxima permitida por aluno. Cada documento comprobatório, descrito no quadro a 

seguir, refere-se à realização de uma atividade contabilizada pela CHA.  

  

 

Atividade de extensão  Documento comprobatório  CHA  CHT  

Bolsa de extensão certificada 

pela Pró-Reitoria de Extensão  

Relatório semestral da extensão, com 

o aval do professor responsável  
30*  60  

Participação em projeto ou 

atividade de extensão  

certificada pela Pró-Reitoria de 

Extensão  

Certificado de participação, assinado 

pelo professor responsável  
20*  60  
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* por semestre letivo  

 10.3.2.4 Outras Atividades  

As outras atividades consideradas para preenchimento da carga horária estão 

detalhadas no quadro a seguir, sendo CHA = carga horária por atividade e CHT = carga 

horária total máxima permitida por aluno. Cada documento comprobatório, descrito no quadro 

a seguir, refere-se à realização de uma atividade contabilizada pela CHA.  

 

Outras Atividades  Documento comprobatório  CHA  CHT  

Conclusão de curso da área de TI 

ou Empreendorismo**  

Certificado emitido pelo órgão 

promotor do curso  

Carga 

horária do 

curso  

400  

Projeto na área do curso  
Avaliação do Tutor de  

Acompanhamento  
60  120  

Participação em Empresa 

Incubada ou Júnior  

Relatório da Agência de 

Controle  
60*  240  

* por semestre letivo  

** Para poder ser utilizado no módulo integrador:   

1. O curso não poderá ter sido utilizado para reaproveitamento de disciplina;  

2. O curso deve ter no máximo 25% de equivalência de conteúdos com a grade curricular 

do aluno nos módulos básico e avançado.  

  

11Matriz Curricular  
11.1Técnico em Informática para Internet  

 

Módulo 

Básico 

Curso CH 

Introdução às Tecnologias da Informação 60 hrs 

Inglês Técnico I 40 hrs 

Matemática Aplicada 20 hrs 

Lógica de Programação 40 hrs 

Programação Estruturada 60 hrs 

Programação Orientada a Objetos 60 hrs 

Conceitos de Eletricidade 40 hrs 

Sistemas Operacionais 60 hrs 

Arquitetura de Computadores 20 hrs 

 



 

 

186 

 

 

Carga Horária do Módulo 400 hrs 

Módulo  

Avançado  

(Informática 

para Internet) 

Curso CH 

Inglês Técnico II 40 hrs 

Banco de Dados 80 hrs 

Desenvolvimento Desktop 60 hrs 

 60 hrs 

Autoria Web 40 hrs 

Desenvolvimento Web 120 hrs 

Carga Horária do Módulo 400 hrs 

Módulo  

Integrador Carga Horária do Módulo 400 hrs 

  

11.2 Técnico em Redes de Computadores  

 

Módulo Básico 

Curso CH 

Introdução às Tecnologias da Informação 60 hrs 

Inglês Técnico I 40 hrs 

Matemática Aplicada 20 hrs 

Lógica de Programação 40 hrs 

Programação Estruturada 60 hrs 

Programação Orientada a Objetos 60 hrs 

Conceitos de Eletricidade 40 hrs 

Sistemas Operacionais 60 hrs 

Arquitetura de Computadores 20 hrs 

Carga Horária do Módulo 400 hrs 

Módulo  

Avançado   

(Redes de  

Computadores) 

Curso CH 

Inglês Técnico II 40 hrs 

Banco de Dados 80 hrs 

Desenvolvimento Desktop 60 hrs 
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Sistemas de Conectividade 60 hrs 

Infra-estrutura de Redes 40 hrs 

Redes de Computadores 60 hrs 

Segurança em Redes 60 hrs 

Carga Horária do Módulo 400 hrs 

Módulo  

Integrador Carga Horária do Módulo 400 hrs 

  

11.3 Técnico em Eletrônica  

 

Módulo 

Básico 

Curso CH 

Introdução às Tecnologias da Informação 60 hrs 

Inglês Técnico I 40 hrs 

Matemática Aplicada 20 hrs 

Lógica de Programação 40 hrs 

Programação Estruturada 60 hrs 

Programação Orientada a Objetos 60 hrs 

Conceitos de Eletricidade 40 hrs 

Sistemas Operacionais 60 hrs 

Arquitetura de Computadores 20 hrs 

Carga Horária do Módulo 400 hrs 

Módulo  

Avançado  

(Eletrônica) 

Curso CH 

Inglês Técnico II 40 hrs 

Equipamentos Eletrônicos, Medidas e Testes 60 hrs 

Circuitos Eletrônicos 60 hrs 

Técnicas de Instalação e Manutenção 40 hrs 

Prototipagem e Montagem de Placa de Circuito Impresso 40 hrs 

Sistemas Digitais 80 hrs 

Projetos de Sistemas Microcontrolados 40 hrs 
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Projetos de Sistemas RF 40 hrs 

Carga Horária do Módulo 400 hrs 

Módulo  

Integrador Carga Horária do Módulo 400 hrs 

  

11.4 Técnico em Automação Industrial  

 

Módulo 

Básico 

Curso CH 

Introdução às Tecnologias da Informação 60 hrs 

Inglês Técnico I 40 hrs 

Matemática Aplicada 20 hrs 

Lógica de Programação 40 hrs 

Programação Estruturada 60 hrs 

Programação Orientada a Objetos 60 hrs 

Conceitos de Eletricidade 40 hrs 

Sistemas Operacionais 60 hrs 

Arquitetura de Computadores 20 hrs 

Carga Horária do Módulo 400 hrs 

Módulo  

Avançado  

(Automação  

Industrial) 

Curso CH 

Inglês Técnico II 40 hrs 

Circuitos Eletrônicos 60 hrs 

Sistemas Digitais 80 hrs 

Sensores e Atuadores  80 hrs 

Controle e Servomecanismos  60 hrs 

Automação Industrial  80 hrs 

Carga Horária do Módulo 400 hrs 

Módulo  

Integrador Carga Horária do Módulo 400 hrs 

  

12 Critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências 

anteriores   
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A LDB em seu artigo 41 diz: "O conhecimento adquirido na educação profissional e 

tecnológica, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e 

certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos."  

Em vista disto este projeto prevê tanto o aproveitamento de estudos quanto a 

certificação de conhecimentos e experiências anteriores. Sendo o aproveitamento de estudos a 

possibilidade de aproveitamento de disciplinas cursadas em outro curso, desde que ambas 

tenham uma relação direta de equivalência de conteúdos de no mínimo 75%. Para tanto o 

estudante deve requerer o aproveitamento anexando comprovação oficial de já ter cursado os 

conteúdos equivalentes. Já a certificação de conhecimentos e experiências já vivenciadas, 

inclusive fora do ambiente escolar, poderá ser requerida pelo estudante que será submetido a 

processo de avaliação compatível com a disciplina que está sendo pedida a dispensa.  

13 Aspectos Metadológicos 

Os Cursos serão executados na modalidades de ensino à distância semipresencial. As 

disciplinas deverão ser acompanhados através do ambiente virtual do curso. Para isto, o aluno 

deverá usar um computador para realizar a leitura do material e as atividades orientadas pelos 

tutores. Semanalmente, cada turma terá um encontro presencial de 4 horas com o seu tutor da 

turma a fim de:  

• Fazerem discussões gerais sobre a área do curso  

• Tirarem dúvidas  

• Fazerem os exercícios presenciais obrigatórios e a correção dos 

mesmos Além do encontro presencial semanal, ocorrerão cada turma terá 3 

encontros virtuais de 2 horas cada em horários pré-estabelecidos pelo tutor.  

 

13.1Material Didático  

O material didático utilizado pelos alunos foi produzido por um corpo de professores 

doutores da área de Tecnologia da Informação da UFRN. Esse material passou por um longo 

processo de revisão (conteúdo, linguagem EaD, ABNT e Diagramação Gráfica) em 

associação com a Secretaria de de Ensino à Distância da UFRN. Além disso, o material está 

em constante melhoria passando por um novo processo de revisão após cada aplicação do 

mesmo a uma turma.  

13.2Critérios de avaliação de aprendizagem  

Neste projeto assumimos que a avaliação é um processo contínuo e cumulativo. Nela 

são contempladas as funções diagnóstica, formativa e somativa do processo ensino-

aprendizagem, as quais devem ser utilizadas como princípios orientadores para a tomada de 

consciência das dificuldades, conquistas e possibilidades dos estudantes. Igualmente, deve 

funcionar como instrumento colaborador na verificação da aprendizagem, levando em 

consideração o predomínio dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos.  

A proposta pedagógica do curso prevê atividades avaliativas que funcionem como 

instrumentos colaboradores na verificação da aprendizagem, contemplando os seguintes 

aspectos:  

• Adoção de procedimentos de avaliação contínua e cumulativa;  

• Prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos;  

• Inclusão de atividades contextualizadas;  

• Manutenção de diálogo permanente com o aluno;  
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• Consenso entre estudantes e professores dos critérios de avaliação a serem 

adotados e cumprimento do estabelecido;  

• Adoção de estratégias cognitivas e meta-cognitivas como aspectos a serem 

considerados nas avaliações;  

• Adoção de procedimentos didático-pedagógicos visando à melhoria contínua da 

aprendizagem;  

• Discussão dos resultados obtidos pelos estudantes nas atividades desenvolvidas; 

e  

• Observação das características dos alunos, seus conhecimentos prévios 

integrando-os aos saberes sistematizados do curso, consolidando o perfil do 

trabalhador-cidadão, com vistas à construção do saber escolar.  

A avaliação do desempenho é feita por disciplinas, considerando aspectos de 

assiduidade e aproveitamento, conforme as diretrizes da LDB Lei nº 9.394/96. A assiduidade 

diz respeito à frequência aos encontros presenciais e a participação nas atividades à distância 

propostas pelos tutores/professores. O aproveitamento escolar é avaliado através de 

acompanhamento contínuo dos estudantes e dos resultados por eles obtidos nas atividades 

avaliativas.  

14Avaliação   
Em cada disciplina o aluno será avaliado baseado nos seguintes critérios:  

•  PT   Participação na turma (virtual e presencial) - Peso 1: Esta nota será dada 

pelo tutor e  e avaliará a participação do aluno nas aulas;  

•  AE   Atividades executadas - Peso 1: Esta nota avaliará o desempenho do aluno 

nas atividades extras executadas e entregues ao tutor;  

•  PE   Prova escrita - Peso 2: Esta nota avaliará o desempenho do aluno na ÚNICA 

avaliação escrita a ser realizada no final do módulo.  

A seguir descrevemos em detalhes a composição das notas de participação e atividades 

executadas.  

14.1 PT   Participação na Turma  

O aluno receberá uma nota de Participação na Turma por semana para cada disciplina. 

Esta será composta por duas partes: a nota de participação nos encontros presenciais (PP), 

com peso 3,  e a nota de participação no ambiente virtual (PV), com peso 7.  Assim sendo, a 

nota de Participação na Turma é a média ponderada dessas duas notas.  

Esta nota será acompanhada mensalmente pela Coordenação de Cursos da Metrópole 

Digital. O aluno que obtiver nota inferior a 5 terá seu rendimento considerado como 

insatisfatório. Em uma primeira ocasião, o aluno será advertido pela Coordenação. Em caso 

de reincidência de rendimento insatisfatório, o aluno será desligado de curso.  

A participação nos encontros presenciais é obrigatória. Alunos com participação 

inferior a 75% serão desvinculados do programa.  

14.1.1 PP   Participação nos Encontros Presenciais  
Esta nota será atribuída pelo tutor ao aluno e corresponderá à 

sua participação nos encontros presenciais. Essa participação levará 

em conta:  

 

• Assiduidade  

• Prazos de entrega das atividades;  
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• Comprometimento com a disciplina (leu o material, tirou dúvidas, fez comentários – 

presencial ou virtual);   

• Participação dos fóruns e chat (perguntas, comentários, novas contribuições);  

• Interesse em pesquisar outras fontes.  

Além disso, metade da nota da participação presencial será dada com base na 

resolução dos exercícios em sala de aula.  

14.1.2 PV   Participação no Ambiente Virtual  
Esta nota será composta por duas notas: a nota de frequência de acesso e a nota de 

participação.  

 14.1.2.1 Nota de frequência de acesso  

Esta nota baseia-se na assiduidade do aluno no sistema Moodle a qual pode ser 

acompanhada através de um relatório de atividades automaticamente gerado pela ferramenta.  

Quanto mais assíduo o aluno for durante a semana, maior será a nota do aluno. É importante 

ressaltar que não adianta ser muito assíduo um dia só e nos outros não.  

 14.1.2.2 Nota de participação  

A nota de participação engloba a participação do aluno no ambiente virtual Moodle 

via mensagens, fóruns ou chats. Apenas mensagens construtivas serão consideradas nessa 

avaliação, como dúvidas dos alunos, ou quando um aluno soluciona a dúvida do colega. 

Eventualmente links e notícias interessantes ao curso também serão consideradas.  

 

As notas atribuídas pelos tutores baseiam-se sempre nos conceitos:  

• Excelente: 10  

• Muito Bom: 8  

• Bom: 6  

• Regular: 4  

• Ruim: 2  

• Péssimo: 0  

 

A nota de participação no ambiente virtual será a média aritmética das notas de frequência de 

acesso e participação.  

14.2 AE   Atividades Executadas  

Para cada aula da disciplina, existirão 5 atividades a serem executadas pelos alunos e 

entregues via o ambiente virtual ao tutor. Cada atividade valerá 2 pontos, totalizando assim, a 

nota máxima 10 para as atividades extras de cada aula da disciplina. A nota das Atividades 

Executadas da disciplina (AE) será a média aritmética das notas das atividades de cada aula. 

Por exemplo, se uma disciplina tiver 10 aulas, a nota AE desta disciplina será igual à soma 

das notas das atividades de cada aula dividida por 10.  

14.2.1Prazo de Entrega e Correção das Atividades  
Todas as atividades estarão disponíveis na segunda-feira da semana da aula a qual 

aquela atividade pertence. O prazo para entrega dessa atividade será de 14 dias. Assim sendo, 

o aluno terá até o domingo da semana seguinte para efetuar a entrega da atividade ao tutor via 

o ambiente virtual. O tutor, por sua vez, terá 7 dias para entregar o resultado da correção aos 

alunos. Ou seja, até o domingo seguinte ao fim do prazo de entrega da atividade.   

14.3Nota Final da Disciplina  

A nota final da disciplina será dada pela média ponderada das três avaliações citadas 
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acima.  

14.4Nota Final do Módulo  

Ao final de cada módulo, o aluno terá uma nota final para cada disciplina. A média 

final do aluno no módulo será dada pela média ponderada da nota de cada disciplina do 

módulo. O peso de cada disciplina corresponderá a sua carga horária.   

Será aprovado para o módulo seguinte apenas os aluno que:  

1. Obtiverem média final no módulo atual igual ou maior a 5,0 e;  

2. Obtiverem nota final igual ou maior a 3,0 em todas as disciplinas do 

módulo.  

Alunos reprovados no módulo básico serão desvinculados do curso. Alunos reprovados no 

módulo avançado terão uma nova oportunidade na oferta seguinte do módulo. O prazo de 

conclusão de todos os módulos (Seção 18), no entanto, permanece inalterado.  

Ao final do módulo básico, todos os alunos deverão escolher a ênfase que desejam 

fazer durante o módulo avançado. As ênfases terão um número limitado de vagas. Portanto, a 

prioridade de escolha será dada aos alunos baseado na classificação geral na avaliação do 

módulo básico.  

Todos os alunos terão vagas no módulo avançado. Caso ele tenha escolhido uma 

ênfase que já tenha sido preenchida por alunos melhores classificados, ele será 

automaticamente alocado na outra ênfase.  

14.5Módulo Integrador  

No módulo integrador não serão atribuídas notas. A conclusão do módulo se dará com 

a conclusão da carga horária do mesmo, 400 horas, nas atividades listadas neste documento.  

15Recursos Humanos  
O corpo docente do curso será formado por professores e técnicos administrativos da 

UFRN e de outras instituições de ensino técnico, devidamente capacitados para atuar na 

modalidade EaD.  

15.1Pessoal de Gestão Acadêmica e Administrativa  

• Coordenador geral para o programa: responsável pela parte administrativa e pela 

gestão acadêmica do programa.  

• Coordenadores de Curso (Professores):   

o Coordenador do curso técnico em Informática para Internet: responsável 

por acompanhar e avaliar todo o processo de execução do curso e um 

subcoordenador que auxiliará o coordenador e o substituirá em seu 

impedimento. oCoordenador do curso técnico em Redes de Computadores: 

responsável por acompanhar e avaliar todo o processo de execução do curso e 

um sub-coordenador que auxiliará o coordenador e o substituirá em seu 

impedimento. oCoordenador do curso técnico em Eletrônica: responsável por 

acompanhar e avaliar todo o processo de execução do 

curso e um sub-coordenador que auxiliará o 

coordenador e o substituirá em seu impedimento.  

• Auxiliares de secretaria: Para apoiar os coordenadores na 

execução dos serviços administrativos e acadêmicos gerais 

da secretaria do curso.  
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• Técnicos de informática: Responsável pela manutenção e assistência aos 

equipamentos de informática e suporte da plataforma de execução do curso.  

• 1 tutor para cada turma de 40 alunos oprepara, orienta e acompanha a execução de 

atividades na plataforma de execução do curso;  

o Prepara e corrige as atividades de avaliação das disciplinas;  

oAcompanha o aluno nas atividades da plataforma e nos momentos presenciais 

em suas atividades de ensino, mot ISMJ_M  do-o e facilitando o processo de 

aprendizagem.  

16 Polos de Apoio Presencial  
A Universidade Federal o Rio Grande do Norte disponibilizará aos alunos dos cursos 

de Técnico em Informática para Internet, Redes de Computadores, Eletrônica e Automação 

Industrial na modalidade semipresencial, os Polos de Apoio Presencial, locais onde se 

desenvolverão atividades técnicas pedagógicas do curso e de apoio aos estudantes.   

No Campus Central da UFRN, essa infraestrutura será oferecida nas instalações do 

Instituto Metrópole Digital (IMD), unidade suplementar da UFRN. Essas instalações estarão 

distribuídas em dois prédios do IMD, o Centro Integrado de Vocação Tecnológica, o CIVT 

com cerca de 8000m2, e o Núcleo de Pesquisa e Inovação em Tecnologia da Informação, o 

nPITI com cerca de 1600m2. Esses locais contarão com laboratórios de informática com 

quantidade de computadores suficiente para os alunos acessarem a plataforma na Internet de 

execução e acompanhamento do curso. Alguns desses laboratórios serão equipados com 

equipamentos de prototipagem de placas de circuitos impressos e de infraestrutura de redes de 

computadores. Além dos equipamentos inerentes aos objetos de estudo dos cursos serem 

oferecidos, os laboratórios terão equipamento projetor multimídia para auxiliar os tutores nos 

momentos presenciais. Por fim esses prédios também terão auditórios para cerca de 200 

pessoas, salas de reuniões, área para incubadora de empresas e laboratórios de pesquisa 

associados.   

Nos demais polos serão oferecidos um mínimo de dois laboratórios que seguirão o 

padrão de Laboratórios de Microcomputadores do Instituto Metrópole Digital, contendo 40 

máquinas.  

A UFRN disponibilizará a seguinte infraestrutura de laboratórios e espaços 

acadêmicos para atividades do curso técnico:  

• 4 Laboratórios de computadores com 40 computadores  

• 6 Laboratórios de computadores com 20 computadores  

• 1 Laboratório de eletrônica e prototipagem  

• 1 Laboratório de automação industrial  

• 1 Laboratório de controle e servomecanismos  

• 1 Laboratório de redes de computadores  

• 10 Telecentros com 10 máquinas cada   

• 1 Biblioteca central Zila Mamede, com vasto acervo de livros da área.  

17 Certificados e Diplomas  
17.1Certificados Intermediários  

Após a conclusão do módulo básico será fornecido ao aluno um certificado de 

conclusão do Curso de Formação em Programação Básica.  

Após a conclusão dos módulos básico e avançado será fornecido ao aluno um 
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certificado intermediário de conclusão do:  

• Internet: Curso de Formação em Programação para Internet  

• Redes de Computadores: Curso de Formação em Redes de Computadores  

• Eletrônica: Curso de Formação em Eletrônica  

• Automação Industrial: Curso de Formação em Automação Industrial  

17.2Técnico Nível Médio  

Após a integralização dos componentes curriculares dos três módulos que compõem o 

Curso Técnico de Nível Médio Concomitante em Informática para Internet, Redes de 

Computadores, Eletrônica e Automação Industrial, na modalidade semipresencial, será 

conferido ao estudante egresso o Diploma de Técnico na habilitação correspondente. Para 

isso, o aluno, além de concluído o curso aqui descrito, deverá também ter concluído o ensino 

médio.  

18 Prazo de Conclusão  
O aluno terá o prazo de 24 meses, contados a partir da data da matrícula no módulo 

básico, para concluir os módulos básico, avançado, e integrador. A conclusão do módulo 

integrador se dará mediante a apresentação da documentação comprobatória à coordenação do 

curso. O aluno, porém, só receberá o Diploma mediante a apresentação do Certificado de 

Conclusão do Ensino Médio à coordenação. De acordo com a Seção 14.4, alunos reprovados 

em um dos módulos serão desvinculados do curso.  

19 Ementas  
19.1Introdução às Tecnologias da Informação  

• Suíte de aplicativos de escritório  

• Editores de Texto  

• Planilhas Eletrônicas  

• Apresentações de Slides  

• Serviços de Internet  

• Escritório na Web  

19.2Inglês Técnico I  

• Aprendendo a ler utilizando estratégias de leitura  

• Compreendendo e utilizando skimming 

• Localizando informações específicas  

• Cognatos  

• Conectivos  

• Coesão e coerência  

19.3Matemática Aplicada  

• Razões, proporções e porcentagens.  

• Regra de Três Simples e Composta.  

• Potenciação  

• Matrizes  

• Lógica, Álgebra de Boole e Operadores  

• Números Binários  

19.4Lógica de Programação  

• Introdução aos algoritmos  
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• Tipos de dados  

• Expressões  

• Instruções primitivas  

• Controle de fluxo de execução  

• Estruturas de decisão  

• Estruturas de repetição  

• Vetores e matrizes  

• Funções e procedimentos  

• Mecanismos de passagem de parâmetros  

19.5Programação Estruturada  

• Introdução à Programação Estruturada  

• Tipos de dados, constantes e variáveis  

• Entrada e saída (E/S) via console  

• Comandos de iteração  

• Manipulação de matrizes, caracteres e strings 

• Manipulação de ponteiros  

• Funções e procedimentos  

• Estruturas e enumeração  

• Entrada/ saída via arquivo  

• Alocação Dinâmica  

• Funções matemáticas e do sistema  
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19.6Programação Orientada a Objetos  

• Introdução à Programação Orientada a Objetos  

• Sistemas OO  

• Encapsulamento  

• Tipos Primitivos  

• Comandos  

• Composição ou Agregação  

• Arrays, coleções e listas  

• Herança  

• Polimorfismo  

• Atributos e métodos estáticos, classes abstratas e interfaces  

19.7Sistemas Operacionais  

• Funcionamento de computador   

• Importância do Sistema Operacional  

• História de Sistemas Operacionais   

• Tipos de Estruturas de Sistemas Operacionais  

• Sistemas Operacionais  

• Gerenciamento de Dispositivos de entrada e saída  

• Gerenciamento de Arquivos  

• Gerência de processos  

• Gerenciamento de memória  

• Sistemas operacionais não convencionais  

19.8Arquitetura de Computadores  

• Histórico da computação  

• Componentes de sistemas computacionais  

• Conjunto de instruções  

• Processadores  

• Memórias  

• Periféricos  

• Sistemas Operacionais  

• Placamãe e componentes de computadores  

19.9Inglês Técnico II  

• Nounphrases 

• Pronounreference 

• FormingEnglishwords 

• Affixes 

• Modal verbs 

• Phrasalverbs 

• Adjectives 

• Collocations 

• Askingquestions 

• Writingparagraphs 
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19.10Banco de Dados  

• Introdução a Banco de Dados  

• Modelo de Entidade e Relacionamento  

• Modelo Relacional  

• Transformações ER para MR  

• Normalização  

• Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados  

• SQL  

• Engenharia Reversa  

19.11Desenvolvimento Desktop  

• Componentes de Interface Gráfica  

• Métodos  

• Gerenciadores de layout  

• Eventos e listeners 

• Arquivos  

• Streams de entrada e saída  

• Expressões regulares  

19.12Dispositivos Móveis  

• Introdução ao Desenvolvimento em Dispositivos Móveis  

• Arquitetura de sistemas móveis  

• Redes e Serviços Móveis  

• Desenvolvimento de Dispositivos Móveis  

• Modelo, Anatomia e ciclo de vida de Aplicações Android 

• Interface Gráfica  

• Componentes  

• Conectividade  

• Acesso a objetos remotos  

• Gerenciamento de Serviços e Dispositivos  

• Provedores de conteúdo  

• APIs 

• Internacionalização  

• Modelo de Segurança  

• Distribuição de Aplicações  

• Plataformas e Tecnologias de Desenvolvimento Móvel  

19.13Autoria Web  

• Linguagens e ferramentas para o desenvolvimento Web  

• HTML  

• XHTML  

• CSS e Layout CSS  

• Arquitetura da Informação  

• Conteúdo para Web  

• Layout  

• Acessibilidade e manutenção  
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19.14Desenvolvimento Web  

• Ambiente de desenvolvimento para Web  

• Técnicas e Tecnologias de Desenvolvimento de Sistemas Web  

19.15Sistemas de Conectividade  

• Sistemas e as formas de conectividades  

• Componentes de uma Rede  

• Transmissão de informações  

• Modelos de comunicação em redes  

• Padrões de redes   

• Redes Ethernet  

• Arquitetura da Internet  

19.16Infraestrutura de Redes  

• Definição de um sistema estruturado  

• Padrões  

• Equipamentos envolvidos: cabos, conectores, racks, patch-panels e ativos de 

rede.  

• Infraestrutura de suporte aos cabos: canaletas, eletrocalhas e pisos falsos.  

• Instalações elétricas  

• Refrigeração do ambiente  

• O Projeto  

• Documentação do projeto de redes  

• Certificação  

• Gerenciamento  

19.17Redes de Computadores  

• Máquinas virtuais  

• Terminal remoto  

• Captura de pacotes  

• Protocolo ARP  

• Protocolos TCP e UDP  

• Tradução de endereços de rede - NAT  

• Protocolo DHCP  

• Sistema de Nomes de Domínio  

• Autenticação e compartilhamento de arquivos   

• Protocolo HTTP  

• Proxy e servidor Squid 

• Correio eletrônico  

• Gerenciamento de redes  
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19.18Segurança em Redes  

• Segurança  

• Mecanismos de Defesa  

• Criptografia  

• Autenticação  

• Assinatura Digital  

• Certificados Digitais  

• Sistemas Biométricos  

• Firewall  

• Sistemas de Detecção de Intrusão e Auditoria  

19.19Conceitos de Eletricidade  

• Principais grandezas elétricas  

• Resistência equivalente em circuitos resistivos séries, paralelos e sérieparalelos 

• Tensões e correntes em vários pontos de um circuito elétrico  

• Capacitância equivalente em circuitos passivos série e paralelo  

• Equipamentos de medição das principais grandezas elétricas como tensão, 

corrente e potência elétrica  

• Diferenciação dos diversos dispositivos em esquemas elétricos simples  

• Princípios básicos sobre sistemas de aterramento elétrico  

• Geradores, transformadores, reguladores de tensão e outros equipamentos 

básicos de um sistema elétrico  

• Conceitos de física de semicondutores  

• Princípios de funcionamento de dispositivos semicondutores como o diodo e o 

transistor  

19.20Equipamentos Eletrônicos, Medidas e Testes  

• Circuitos de medição de tensão  

• Circuitos de medição de corrente  

• Circuitos de medição de potência   

• Circuitos de medição de resistência elétrica   

• Equipamentos eletrônicos a base de componentes ativos.  

19.21Circuitos Eletrônicos  

• Circuitos formados por componentes elétricos e eletrônicos  

• Circuitos passivos e ativos  

• Representação, armazenamento, transmissão ou processamento de informações 

em circuitos  

• Controle de processos simples e servo mecanismos   

• Implementação de circuitos simples de medição de 

corrente, tensão e potência  

  

19.22Técnicas de Instalação e Manutenção  

• Organização da manutenção  
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• Tipos de manutenção: corretiva, preventiva, preditiva, detectiva e engenharia de 

manutenção  

• Planejamento e organização da manutenção  

• Manutenção de equipamentos elétricos  

• Montagem, configuração e manutenção de Microcomputadores  

• Procedimentos de manutenção para economia de energia e indicadores de 

manutenção  

19.23Prototipagem e Montagem de Placa de Circuito Impresso  

• Fluxo de desenvolvimento de protótipos de placa de circuito impresso  

• Construção de placas de circuito impresso  

• Softwares de desenho de placas  

• Softwares de programação demicrocontroladores de circuitos  

19.24Sistemas Digitais  

• Sistemas analógicos e sistemas digitais  

• Circuitos digitais através de expressões booleanas  

• Tabelas verdade para circuitos  

• Circuitos digitais combinacionais e sequenciais  

• Sistemas síncronos e assíncronos  

• Entender e descrever o funcionamento de circuitos combinacionais e sequenciais  

• Projeto e a implementação de sistemas digitais  

• Microprocessadores, microcontroladores e DSPs 

• Sistema digital programável por linguagem de software  

• Sistema digital configurável por linguagem de descrição de hardware  

• Fluxo  de  projetos  de  sistemas  embarcados  de 

 software  em microcontroladores 

• Programação de placas de hardware reconfiguráveis (FPGAs) com linguagem 

de descrição de hardware  

  

19.25Projetos de Sistemas Microcontrolados 

• Introdução aos microprocessadores e microcontroladores 

• Visão geral sobre microcontroladores: blocos funcionais   

• Análise de um microcontrolador específico oCaracterísticas Gerais  

o Arquitetura interna, diagrama de blocos e função dos 

Pinos oOrganização da Memória de Programa 

oOrganização da Memória de Dados oRegistros de 
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Funções Especiais oTratamento e tipos de interrupções 

oConjunto de instruções oProgramação assembly e C  

o Ambientes de programação: MPLAB e PROTEUS 

oInterfaces periféricas  

• Projeto de sistemas digitais com microcontroladores 

19.26Projetos de Sistemas RF  

• Introdução, classificação e principais definições em RF  

• Arquitetura básica de um projeto de comunicação sem fio: elementos 

construtivos.  

• Protocolos de comunicação com fio  

• Modelo OSI: camada física, camada de enlace  

• Padrões de comunicação sem fio: ZigBee, Bluetooth, WiFi, RFID, IrDA 

• Transmissores e receptores de RF  

• Projeto de sistemas microcontrolados de comunicação sem fio  

19.27Sensores e Atuadores  

• Sensores e atuadores hidráulicos.  

• Sensores atuadores pneumáticos.  

• Sensores de temperatura.  

• Motores elétricos.  

• Acionamentos elétricos.  

• Diagramas de instrumentação.  

19.28Controle e Servomecanismos  

• Introdução aos problemas de controle.  

• Introdução ao comportamento dos sistemas dinâmicos.  

• Controle PID.  

• Métodos de Sintonia de Controladores PID  

• Estratégias clássicas de controle.  

• Processos industriais típicos.  

• Avaliação de desempenho em malhas de controle.  

  

19.29Automação Industrial  

• Automação Industrial: objetivos e histórico.  

• Estrutura hierárquica dos diversos níveis da automação industrial.   

• Nível de Controle   

• Nível de Supervisão.  Nível de Redes Industriais.  

 

 



 

 

202 

 

 

APÊNDICE 0 e 02  
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA  
(COLETA DE DADOS EM 2011) 

 
Identificação do aluno 
1) Nome  
2) Idade  
3) Sexo 
4) Escolaridade  
5) Outras informações: endereço, telefone, escola, bairro, região 
6) Tempo de atuação como usuário da internet  
7) O que fazia antes de chegar à Metrópole Digital 
8) Que outras fontes de renda você tem?  
Percepções sobre o contexto local do bairro 
1) Informações sobre a economia na região onde mora ou do local da escola que estuda 
2) Fonte de renda das pessoas daquele lugar  
Concepções da Metrópole Digital  
1) Como define a “Metrópole Digital”?  
2) Como percebe o seu papel na promoção da Metrópole Digital?  
Descrição da sua prática como aprendiz 
1) Falar como se sente sendo um aprendiz da Metrópole Digital  
Relação com os colegas 
1) Falar sobre o dia a dia com os colegas na sala de aula  
2) Falar sobre a relação com os professore(a)s da Metrópole Digital 
3) Que Limitações e Motivações você percebeu no desenvolvimento das atividades propostas pela Metrópole 
Digital.  
3.1.1. O que facilita a aprendizagem  
3.1.2. O que dificulta a aprendizagem  
4) Como avalia que você está aprendendo  
5) Que atividades foram mais motivadoras realizar e o por quê. 
6) Quais não foram motivadores realizar e o porquê. 
Motivações e Limitações para a atuação dos Alunos na Metrópole Digital 
1) Limitações para aprender  
2) Motivações para aprender 
3) Que outras atividades você percebe que pode vir a desenvolver com seus colegas da Metrópole Digital. 
4) Qual o sentido que você dá à Metrópole Digital em sua vida.  
5) Cite um momento que você lembra que foi positivo e outro que não foi bem sucedido na Metrópole Digital.  
Perspectivas futuras 
1) Qual a relação que você poderá estabelecer entre o seu meio ambiente e o que você poderá fazer a partir 

da aprendizagem da Metrópole Digital? 
2) O que você pretende realizar com a aprendizagem adquirida por meio das atividades desenvolvidas na 

Metrópole digital? 
3) Dar continuidade aos estudos ou trabalhar? 
Motivações e Limitações para a atuação dos Monitores na Metrópole Digital 
1) Limitações para ensinar  
2) Motivações para ensinar 
3) Que outras atividades você percebe que pode vir a desenvolver com os alunos da Metrópole Digital. 
4) Qual o sentido que você dá à Metrópole Digital em sua vida.  
5) Cite um momento que você lembra que foi positivo e outro que não foi bem sucedido na Metrópole Digital.  
 
 
Zoraia Assunção. 
Proposta de entrevista individual a ser gravada. 

ROTEIRO DE ENTREVISTA  
COLETA DE DADOS - 2º momento – 2012 – JOVENS DO REINGRESSO 

05/05/2012 e 02/06/2012 
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A coleta da pesquisa em 2011 foi aplicada logo após a colação de grau da 1ª turma do Metrópole. Havia uma 
grande expectativa e entusiasmo dessa concretização. Essa primeira coleta possibilitou compreender a 
importância do Projeto na vida desses jovens. Em função desse processo, porém foi necessária essa segunda 
coleta na perspectiva de conhecer o que aconteceu com eles, enquanto processo de mudança cognitiva, 
desenvolvimento de habilidades e competências a partir da convivência com o ambiente de trabalho, de 
estágios e apropriação identitária, de experiências com o grupo formador, e outras experiências oriundas 
desse processo, bem como conhecer se todo esse processo favoreceu ampliação cultural, social e intelectual, 
e quais os impactos desse processo na sua formação e inserção social.  

 
Identificação do aluno - atualmente 
1) Nome / Idade / moradia (houve mudança)  
2) Escolaridade atual / Escola / Universidade (houve mudança) 
3) Houve reingresso? Se sim qual a opção e o por quê. Explique. 
4) Você considera que ampliou sua formação. Esclareça o sim e o Não. 
 
Percepções sobre a importância da mudança intelectual / Afetiva / Cultural – contexto – ambiente – amizade 
- novas relações – Atividades desenvolvidas 
1) Comente sobre os estágios feitos, experiências de trabalho, após o Metrópole 
2) Comente se desenvolveu outras fontes de renda, e o porquê. 
3) Houve ampliação das relações de amizades, de trabalho, e de estudos. Esclareça. 
4) Comente sobre quais as mudanças que aconteceu em sua vida a partir dessa formação do Metrópole Digital 
comparando o antes/durante/ e depois do Metrópole, considerando o ambiente da escola, do bairro, do 
Metrópole (reingresso), em outros e novos ambientes; 
 
Concepções do Metrópole Digital  
1) Como define a “Metrópole Digital” hoje? 
2) Como percebe o papel do Metrópole Digital na promoção do capital humano- valorização?  
3 Comente o que você aponta que foi excelente no Metrópole para a formação integral que você adquiriu 
hoje? 
6) Comente sobre as habilidades e competências que você teve que desenvolver para a resolução das situações 
problemas – desafios- propostas no curso, nos estágios e em outras situações.  
6) Comente se houve ou não alteração na estrutura do curso do Metrópole entre a 1ª e 2ª turma. Explique-as. 
7) Sugira o quê faltando para o Metrópole Digital atingir os objetivos do PPP a partir de sua experiência na 1ª e 
2ª turma, e expectativas.  Explique. 
8) Que atividades você considera motivadoras e quais aqueles que desmotivam vocês no programa do 
Metrópole? 
 9) Faça um breve comentário sobre o ambiente virtual de aprendizagem do Metrópole, 
 
 
Descrição da sua prática como aprendiz 
1) Fale sobre como se sente sendo um aprendiz da Metrópole Digital  
2) Fale sobre as habilidades que você teve que desenvolver com as disciplinas / atividades e avaliações do 

Metrópole; 
3) Fale sobre as competências que você percebe que desenvolveu, a mais (além) nesse período (após o 

Metrópole) 
4) O que você tem apreendido de novos conhecimentos/habilidades/competência? 
 
Relação com os colegas/tutores 
1) Falar sobre o dia a dia com os colegas em sala de aula presencial, em momento na EAD, bem como em 
outros ambientes fora Metrópole.  
2) Falar sobre a relação com os Tutores(a)s e Monitor(a)s da Metrópole Digital, nesses mesmos ambientes 
citados anteriormente 
3) Cite características da tutoria que você considera que lhe ajudou a aprender, destacando atitudes/proposta 
e atividades que contribuíram. Explique o por quê. 
 
Relação sobre o que mais contribuiu para a Educação Tecnológica: 

 



 

 

204 

 

 

1) Quais os produtos midiáticos que você aprendeu com o metrópole 
2) Quais os filmes vistos nos últimos meses que ajudaram a articular ideias do Metrópole Digital. 
3) Quais os blogs, sites e fóruns mais acessados  
4) Quais os eventos, shows, teatro você tem frequentado  
5) Visão de competência profissional que você espera com a formação integral do curso do Metrópole. 
6) Cite exemplos de pessoa que você conheceu nesse período, destacando quais as características que mais 

serviram de modelo pra você. 
 

Motivações e Limitações para a atuação no Metrópole Digital 
1) Que atividades / experiências você percebeu que não foi boa ter vivenciado e que não pode se repetir na 
formação dos jovens do Metrópole Digital a partir de em 2012. Explique. 
2) Quais conhecimentos você sugere que ainda falta para a contribuição do Programa Metrópole na formação 
do jovem aprendiz da tecnologia?  
3) Quais sugestões você faz para o desempenho e atuação da tutoria do Metrópole para evitar desistência, 
repetência e desmotivação dos jovens. 

 

 

Zoraia Assunção, 
Proposta de roteiro para ser aplicada em 2012,  
Após o reingresso ou não. 
Gravada e filmada. 
 
TRANSCRIÇÕES DAS COLETAS DE DADOS DOS SUJEITOS – JOVEM MASCULINO – PRIMEIRA 

TURMA DO IMD FEITA EM 29 DE AGOSTO DE 2011 – SAÍDA DO 1º ANO DO METRÓPOLE 

DIGITAL 

 

Quadro 01 – Grupo Focal 01 – Jovens do sexo Masculino – Coleta feita em 29 agosto de 2011, e em 
maio de 2012. 
 

 

Nº  Sigla dos Nomes / 

Ênfase do Curso    

Escola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 Bairro /Cidade  

Onde Mora 
Bairro / Cidade 

14.   ECBS / WEB   IFRN  
Zona Norte / Natal 

Zona Norte / Natal 

15.   GMBO / WEB   Escola Est. de Ensino Médio Melvin Jones 
Planalto / Natal 

Planalto / Natal 

16.    DFST / WEB   Escola Estadual João Tibúrcio 
Goianinha - RN 

Cidade de Goianinha / RN 

17.   GLSN / WEB   Centro Educacional Maristella 
Barro Vermelho, Natal 

Barro Vermelho / Natal 

18.    JBRN / 

ELETRÔNICA   

CDF Júnior Colégio e Curso 
Panatis / Nova Parnamirim 

Nova Parnamirim / 

Parnamirim 

19.    MCCB / WEB   Escola Estadual Ligia Navarro 
Pitangui / RN 

Pitangui / RN, depois 
Tirol e Barro Vermelho / 

Natal 

20.   IFV / ELETRÔNICA   IFRN  
Tirol - Natal 

Ponta Negra / Natal 

21.   JVM / WEB   Instituto Reis Magos  
 Alecrim - Natal 

Alecrim / Natal 

22.   SLFL / WEB   Escola Estadual Djalma Aranha Marinho 
Cidade Satélite / Natal 

Cidade Satélite / Natal 

23.    ELF / ELETRÔNICA   IFRN  
Tirol – Natal  

Lagoa Nova - Natal 
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24.    JBC / ELETRÔNICA   Escola Estadual Prof. Francisco Barbosa  
São José de Mipibu / RN 

Cidade de São José de 

Mipibu / RN 

25.    JMS / WEB   APEC – Associação Potiguar de Educação 
e Cultura 

Potengi / Natal 

Bairro dos Coqueiros – 

Zona Norte / Natal  

26.   MJSPS / WEB   IFRN  
Tirol - Natal  

Igapó / Natal  

 
Fonte: Autoria própria. 

 

OBS.: A COLETA CONTOU A PRESENAÇA DA PROFISSONAL DE MARKETING EM REDES 

SOCIAIS, QUE FAZIA O ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS PARA O ENCAMINHAMENTO PARA 

ESTÁGIO E INCUBADORA  

Foi solicitado pela Pesquisadoraa que os presentes, se identificassem, dizendo: nome, a 

ênfase na qual de formaram no curso Técnico do IMD, a escola em que fizeram o ensino 

médio, e onde moravam. 

R / Agente administrativo  : – ASG - Monitora das redes sociais – mora em lagoa nova, perto do 
midwal, perto do hiper – sou monitora as redes sociais e ele me monitora. 
JBRN / ELETRÔNICA  :  – 17 anos – CDF Júnior Colégio e Curso Panatis / Nova Parnamirim – faço 
3º ano – Nova Parnamirim; 
MCCB / WEB  :  – estudei na Escola Estadual Ligia Navarro,Pitangui / RN estou cursando na 
universidade química e petróleo, moro em Tirol e Barro Vermelho; 
IFV / ELETRÔNICA  : - 3º ano do ensino médio no IFRN, moro no final de Ponta Negra; 
JVM / WEB  : – 17 anos, estudo no Instituto Reis Magos, moro em cidade Satélite; 
GMBO / WEB  :  – 19 anos –moro no Planalto – ensino médio 
DFST / WEB  : ensino médio Moro em Goianinha  
JBC / ELETRÔNICA  : - 19 anos, faz estatística, mora São José de Mipibu 
SLFL / WEB  : 17 anos... Escola Estadual Djalma Aranha Marinho, Cidade Satélite / Natal Cidade 
Satélite / Natal; 
ELF / ELETRÔNICA  : - 17 anos, estuda IFRN Tirol – Natal, mora no bairro de Lagoa Nova – Natal; 
JBC / ELETRÔNICA  : 17 anos, Escola Estadual Prof. Francisco Barbosa São José de Mipibu / RN, 
Cidade de São José de Mipibu / RN; 
JMS / WEB  : – 15 anos – estuda no Apec mora em Bairro dos Coqueiros – Zona Norte 
MJSPS / WEB  : – 18 anos, mora em Igapó – 4º ano do IFRN 
GLSN / WEB  : – 17 anos...estudava Centro Educacional Maristella, Barro Vermelho, Natal, moro no 
mesmo bairro. 
 

Qual a importância do Metrópole Digital, o que significou, o que aconteceu na vida de vocês 

depois do Metrópole. 

 

R / Agente administrativo: – para mim, o metrópole foi um marco na minha vida, sou formada em 
marketing e fui dar aula, gostei muito de dar aula. Surgiu a proposta para vim, não queria muito porque 
era burocrático, o marketing é muito dinâmico, e quando cheguei no metrópole me apaixonei pelos 
“meninos”, percebeu que gostava de estar e trabalhar ali, principalmente o momento da formatura, 
estava na linha de frente, vcs viram o estado que eu estava na festa, foi um momento mágico, eu estava 
mais eufórica que eles. 
GLSN / WEB:  - Conheci o projeto através de um amigo, acabei fazendo a entrevista no último 
momento, na hora da entrevista comecei a conhecer mais. Achei interessante porque sou da área 
tecnológica e nunca tinha feito um curso de informática. Ah, pena menos na UFRN, deve ser uma 
coisa boa. E você viu mudança? Abriu mais oportunidades, para o estágio, no começo não pensava 
nem em estágio, mas começou a surgir e a experiência foi muito boa. 
MCCB / WEB:  - Na minha área, como fiz vestibular o ano passado, em petróleo, percebi que no 
metrópole cai muita coisa de linguagem de programação, o que vou usar muito de software, como o 
professor de ótica falou, tem um programa que eu não conhecia, muita linguagem de programação, 
como no Metrópole viu “C” e Java, futuramente se precisar programar eu vou saber fazer.  
SLFL / WEB: - eu acho que o principal foi decidir qual o ramo eu quero seguir, de engenharia elétrica e 
eletrônica e depois do Metrópole acabou ficando em computação, mesmo, ai pra mim foi o maior marco.  
 MJSPS / WEB: - Metrópole foi na verdade algo para fixar a ideia que já tinha na cabeça, em seguir a 

 

 



 

 

206 

 

 

área de informática, já tinha feito alguns trabalhos, com gente de outros estados, conheci amigos pela 
internet, a gente foi desenvolvendo vários trabalhos. E o Metrópole foi uma oportunidade. Agora eu já 
tenho decidido mais ou menos o que quero seguir para minha vida. Agora vou fixar na minha área 
acadêmica, foi até melhor, porque acabei conhecendo gente interessa com isso, conheci bastante 
gente, bons amigos, e gente que vou continuar relacionando, para seguir com novos projetos, coisas 
assim. 
SLFL / WEB: - O Metrópole pra mim, foi decidir a área, quando entrei queria Fisioterapia ou ciência 
biológica, quando no Metrópole, vi que minha área era a do Metrópole. 
 MJSPS / WEB: - Quando eu entrei no Metrópole, já tinha feito polícia federal, como eu já gostava de 
andar de ônibus, me dediquei ao Metrópole. 
ELF / ELETRÔNICA: - também estava cursando a polícia federal, e me falaram muito sobre o Metrópole 
como inclusão digital. 
Os jovens comentaram sobre o processo de interação com o moodle, e principalmente sobre a relação 
com a tutoria. A imposição de reorganizar os horários para a realização das atividades que eram 
postadas no ambiente da educação a distância. Comentou sobre as aulas presenciais uma vez por 
semana, e sobre os problemas de internet que dificultaram os momentos presenciais e essas aulas não 
eram feitas as reposições. 
Quando perguntados sobre o ambiente, eles informaram que não tinha todas as informações para a 
realização das atividades, que muitas vezes tinham que recorrer ao “google” para saber como fazer. 
Também buscavam entre amigos que sabiam mais, mas apontam que o conteúdo poderia ser 
“ensinado” nos momentos presenciais, pela tutoria.  
Eles apontam diferenças nas atitudes da tutoria. Uns faziam planejamento e atividades para enriquecer 
o conteúdo das disciplinas, na atuação nas aulas presenciais, que a tutoria ficava aguardando que os 
alunos apresentassem dúvidas. Isso desestimulava-os em ir para os momentos presenciais, cuja 
ausência, gerava a falta.  

 

TRANSCRIÇÕES DAS COLETAS DE DADOS DOS SUJEITOS – JOVEM 

MASCULINO – PRIMEIRA TURMA DO IMD FEITA EM 05 DE MAIOR DE 2012. 

 
 Pesquisadora   onde é que estão agora, dentro da perspectiva acadêmica, de trabalho e experiência, 
certo? Só para lembrar, meu nome é Pesquisadora, doutoranda da área de comunicação e educação 
e com uma formação, sou engenheira, analista de sistemas, e em função da necessidade de educação, 
eu fui para o laboratório de informática, fazer primeiro a implantação e depois a exigências para treinar 
os professores e para treinar os professores eu precisava conhecer os alunos e fui me aproximando da 
área de educação, da montagem de projetos educativos, e aí de educação, a necessidade de seu 
educador. Estou terminando meu curso de pedagogia, mas atuo nessas três áreas aí. E agora, sabendo 
do investimento do governo para os jovens nessa faixa etária de 15 a 18, a universidade fez uma 
proposta para mim e eu falei "  eu vou ajudar a colaborar" pelo perfil que eu venho, de história de vida, 
e também pelo interesse de poder colaborar nessa área de tecnologia que vocês estão envolvidos. 
Então é isso. Podemos? Bom, idade, moradia, a escolaridade - a escola que vem, o que estão fazendo 
hoje. Primeira parte é essa. Primeira rodada. Vamos lá? Fala alto para a gente poder vir.  
 GLSN   Como eu comecei o Metrópole, como eu entrei? 
 Pesquisadora   É, a escola. Qual escola você veio, não é? 
 GLSN   Sou GLSN. Quando comecei o Metrópole eu estudava no Marisestela. Hoje em dia eu faço 
Ciência e Tecnologia. E é isso. E pretendo continuar na área de Tecnologia da Informação.  
 MCCB   Sou MCCB. Quando eu conheci o projeto Metrópole eu estudava na escola das Dunas na 
praia de Pitangui. Só que foi em 2009. Aí eu passei na primeira etapa da prova, aí eu vim morar aqui 
na casa da minha tia no Alecrim. Eu vim fazendo Metrópole na terça e na quinta pela tarde, e de manhã 
eu ficava no lógico estudando no pré-vestibular. Aí eu gostei, só que minha graduação eu fiz para 
Química do Petróleo. Só que na Química do Petróleo eu vi que tem muita coisa relacionada com 
Tecnologia de informação. Eu trabalho hoje com questão de algorítimo.  
 Pesquisadora   Graduação plena? 
 MCCB   Química do Petróleo questão de algorítimo 
 SLFL   Sou. Eu estudei no Antônio Pinto, na escola estadual, lá no Satélite. Antes de entrar no 
Metrópole eu queria fazer, fiz Fisioterapia. Aí eu resolvi escolher Ciência e Tecnologia por causa do 
Metrópole, que é lá dentro de Ciências e Tecnologia eu posso escolher Engenharia da Computação, 
que é a área que está me chamando mais. 
 Pesquisadora   Mas quando você fala assim, "eu fiz terapia", escola? ou passou pelo processo de 
terapia? 
 SLFL   Não, eu queria fazer Fisioterapia, vestibular de Fisioterapia. 
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 Pesquisadora   Ah, fisioterapia. Ah, então tá. Entendi.  
 Pesquisadora   E qual é a importância do Metrópole na relação intelectual, afetiva, cultural, de amizade, 
novas relações, que o Metrópole desenvolveu? 
 MCCB  Assim... Eu, quando conheci o Metrópole, eu não conhecia ninguém. Só que com o passar do 
tempo eu conheci novas pessoas, ganhei grandes amigos, até hoje mantenho o contato com a maioria. 
Aí sempre teve um momento em que a gente trocava ideias, como nas questões, a gente tirava dúvida 
um com outro. De vez em quando até rolava uma colinha, mas qual aluno nunca fez isso, não é? 
 Pesquisadora   É claro. 
 MCCB   Mas hoje gosto muito de todos, falo com todo mundo, sempre tenho saudades de alguns. Tem 
um que é amigo e faz mais de um ano que eu não vejo.   Mas é assim. 
 GLSN   Parecido com ele também. Quando comecei, eu não conhecia ninguém, nem era o que eu 
queria para mim. No fundo, “vou fazer por fazer, mas eu não vou seguir essa área não”. Aí comecei 
fazer algumas amizades, conversava com o tutor, "e aí, essa área, como é que é? É ruim?" e tal. Aí eu 
comecei a fazer amizade com o pessoal que gostava e tal, ia falando. Aí até hoje eu mantenho o contato 
com muitos que tiveram alguns grupos para o congresso, para fazer um trabalho e tal. Mantenho 
amizade com uns três, quatro. Com uns outros da sala também. Mas o contato, assim, presença, ficou 
mais difícil. Cada um seguiu mais sua área. 
 Pesquisadora   E você? 
 SLFL   Eu consegui fazer um bocado de amizade quando eu entrei. Eu não conhecia ninguém. 
Conhecia só um garoto, mas ele não era da mesma turma minha. Fiz amizade. A maioria do povo que 
eu tinha na sala, meus colegas de sala, hoje em dia estão nas redes sociais, eu converso normalmente 
com eles, só não tenho o contato presencial. E até com os próprios tutores do Metrópole, eu tenho 
algum contato, nem que seja pela rede social. 
 Pesquisadora   Certo. Entendi. Dentro dessa perspectiva, dessa situação aí, eu queria que vocês 
relembrassem um pouco qual foi a experiência mais interessante que vocês tiveram, que vocês 
sentiram, na hora do Metrópole, porque eu estou vendo que todo mundo entrou no Metrópole assim, 
meio tateando, sem saber o que era, não é? Até porque vocês foram a turma mestra, a primeira turma. 
Então, em que momento vocês sentiram assim: "não, é isso mesmo que eu estou querendo descobrir, 
vivenciar". Qual foi a disciplina daquele bloco do currículo do Metrópole que cada um viu, percebeu 
assim: "poxa, que coisa interessante". O que a gente sabe é que de 1.200, somente 407 finalizaram. E 
aí, houve desistência no caminho. Mas a gente pergunta: por que vocês ficaram? E qual foi o ponto 
que deu um estalo, o insight que a gente chama. Para você? 
 GLSN   Eu, decidi continuar o curso, comecei a gostar do curso a partir do momento em que 
começaram as disciplinas de programação. 
 Pesquisadora   Mas no primeiro módulo ou... 
 GLSN   No primeiro módulo. A programação estruturada, programação orientada ao objeto. Eu olhava 
assim: "não isso é legal, mas está muito fácil". Eu não gostei do programa  08:12   “Mas eu vou 
continuar, que é legal”, beleza. Aí no avançado eu comecei a ver banco de dados e tal, comecei a 
aprender desktop, aí eu pensei: "vixe, aqui já dá para sair alguma coisa" e tal. Gostei, gostei muito. Eu 
até peguei no final do curso para apresentar. 
 MCCB   A minha experiência é igual a dele. Só que a minha teve também a questão das amizades, 
dos vários níveis de amizade. Também teve a bolsa.  
 Pesquisadora   Ah, sim. A bolsa do próprio Metrópole. 
 MCCB   Do próprio Metrópole. Muita gente desistiu porque não gostou do curso, ou gostou do curso 
por causa da bolsa. Porque eles não entenderam nada. Comecei a gostar também, é óbvio, da 
programação aplicada ao objeto, a entender um pouco. Também, quem me estimulou muito foi meu 
tutor. Meu tutor ele dava a aula, ele não tirava dúvida. Ele dava aula mesmo. A gente começava a 
conversar lá, ele parava e começava a dar carão na gente. Eu fui estimulado por causa disso também. 
Ele era uma pessoa muito legal, tanto o primeiro como o segundo. Os dois são muito legais. E eles dois 
que me incentivaram a terminar o curso. Eu conversava com os dois. Mesmo gostando de alguma 
coisa, “eu acho que eu vou desistir do curso”. Eles falavam: "Não, não faz isso não. Termine o curso, 
aí você depois vê o que você faz". Foi assim. Meus amigos também me davam muita força. Foi assim. 
 Pesquisadora   E você? 
 SLFL   Quando eu entrei no Metrópole, eu não sabia nem o que era programação. Eu só conhecia 
mesmo aquele que eu estou vendo. Aí quando eu comecei a ver “C” (uma linguagem de programação), 
aí eu me interessei mais por essa área. Pensei assim: "Ah, então por trás de um programa sempre tem 
uma linha de códigos". E quando eu passei para o outromódulo de Java, eu vi aquela instrução na tela, 
aquela interface mais bonita, aí eu disse: "não, é essa área que eu quero mesmo". No meu caso já 
ajudou na minha escolha para o curso... 
 Pesquisadora   Eu vou “puxar” aqui o negócio que vocês falaram da questão da relação dos colegas e 
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do tutor para a permanência, além da própria motivação do tema. Então, a pergunta é: qual o perfil de 
tutor de professor, dessa pessoa que está lá, que vocês esperam ou que vocês acham que podem 
contribuir, e o que é que vocês comentam que não seria bom repetir? 
 GLSN   Meus dois tutores foram legais, o método, a metodologia e tal. Eles davam a explicação sobre 
o assunto e tal. Aí depois ficavam lá para tirar dúvida e tudo o mais. Mas sempre tem alguma aula que 
é assim mais difícil, que está complicada, que fica chata, alguma coisa do tipo. Aí ele vinha do meu 
lado, dava uma ajudada. "Não, tenha calma” e tal. Dava algum jeito, dava alguma aulazinha de reforço 
para... 
 Pesquisadora   Tinha aula de reforço? 
 GLSN   É, tipo, ele via que a galera que a galera tinha nota muito baixa em determinada disciplina, aí 
ele dava uma reforçada naquilo para na prova não repetir. 
 Pesquisadora   Mas a aula de reforço era dentro do horário estabelecido? 
 GLSN   Era dentro do horário. 
 Pesquisadora   Ele só retomava o conteúdo? 
 GLSN   É ele retomava. Ele via que o pessoal se deu muito bem em alguma coisa, então beleza, está 
legal. Aí ele vinha, reforçava o que estava com dificuldade.  
 Pesquisadora   E uma coisa que não foi boa? 
 GLSN   Que não foi boa nos tutores?  
 Pesquisadora   Sim. 
 GLSN   Difícil, achar. Deixa eu pensar 
 Pesquisadora   Passa? 
 GLSN   Depois eu... 
 MCCB   Como eu falei, meus tutores, tanto o primeiro quanto o segundo foram muito legais. Tanto que 
teve um que ele forçava. Forçava não, ele desafiava a pensar. Ele tanto quando passava trabalhos de 
fazer algum algoritmo, fazia a gente pensar mesmo, desafiando a gente. Eu não tenho nada para 
reclamar deles não. Eu não vi nada de ruim deles. Eu sabia que quando ele dava bronca na gente, eu 
via que ele queria o bem da gente. Que a gente se esforçasse para o melhor. Não para... 
 Pesquisadora   Vamos dizer: “Acorda! O tempo é esse”. 
 MCCB   Isso. Não para nos humilhar. Eles eram muito humildes. Gostei muito da humildade deles.  
 Pesquisadora   Ah, sim. Então essa é uma qualidade, não é? 
 MCCB   Isso. 
 Pesquisadora   De não estar lá em cima em um patamar, não é? 
 MCCB   É. Ele não queria ser melhor do que ninguém. Tanto que quando uma pessoa tinha alguma 
dúvida, ele ia lá perguntar "está tudo bem? Não está dando certo? Pense direitinho: isso e isso vai dar 
isso". "Recomece daqui, depois faça isso" Ele não dava a resposta, ele forçava a gente a pensar. Ele 
nos incentivava a pensar. 
 SLFL   O que eu acho... Os tutores que eu tive foram ótimos. Mas eu acho que, assim como um deles, 
seria melhor se... Porque a coordenação dizia que era para o tutor tirar a dúvida na sala e não dar aula. 
Mas eu acho que seria melhor se ele desse a aula e aí toda semana para tirar a dúvida. Porque às 
vezes a pessoa olhava lá a matéria, não tinha dúvida, mas quando fosse programar ou fazer alguma 
coisa de programação acabava dando errado. Ou então achava que estava certo, "eu estudo e tenho 
quase certeza que eu estou certo, mas na verdade não estou". Aí a pessoa explicando na hora, falando 
mesmo às vezes ajuda mais, estimula até mais. 
 Pesquisadora   Quando vocês falam assim, dá aula, a referência era o ambiente do espaço de 
aprendizagem, o Moodle. Tudo era postado ali? Não tinha outro material impresso que vocês 
receberam, o CD... 
 SLFL   Um CD. 
 Pesquisadora   Mas era como um livro? 
 SLFL   Não, era como se fosse um site. O mesmo que tinha no site, mas era gravado em CD as 
matérias.  
 Pesquisadora   Sim, mas tinha as matérias, explicando as matérias. Era... 
 MCCB   Tudo que estava no site estava no CD. Também deram um CD com o sistema operacional 
Linux, para a gente testar, saber como é que é. 
 Pesquisadora   No módulo um ou módulo dois? 
 GLSN   No um. 
 Pesquisadora   No um? Outra coisa que eu queria saber: fale um pouco sobre esse ambiente do 
Moodle. O que vocês acharam desse ambiente? Foi suficiente? Ou vocês precisaram ampliar com 
outros sites, blogs, outros.... 
 SLFL   Precisei. Eu pesquisava no material e ainda achava que era pouco ou estava pela metade, eu 
pegava o link que eles botavam embaixo com o site que eles colocavam para pesquisar, colocava o 
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assunto no Google mesmo e pesquisava. 
 GLSN   Eu entrava muito em fóruns para tirar dúvidas 
 Pesquisadora   Em fóruns? 
 GLSN   Eles ensinam, mas digamos assim que é meio superficial. 
 Pesquisadora   Mas os fóruns que eles postavam ou outros fóruns? 
 GLSN   Não, os fóruns da internet.  
 Pesquisadora   Ah, outros fóruns.  
 MCCB   Fiz um pouquinho dos dois, não é? Só que eu focava mais no espaço de aprendizado. Quando 
eu não achava alguma coisinha, era crtl F, aí ajeitava. 
 Pesquisadora   Vocês conheceram outras experiências desses, das que vocês iniciaram? 
 MCCB   O SBPC. 
 Pesquisadora   Onde é isso? 
 MCCB   Esqueci onde é... O significado de SBPC. 
 GLSN   Sociedade Brasileira... 
 Pesquisadora   Sim, SBPC.  
 MCCB   Que teve aqui na UFRN. 
 Pesquisadora   Certo. Que na verdade é uma comunidade que apresenta todas as experiências das 
universidades, não é? SBPC. Tem todo ano, e em várias faculdades. Com relação aos colegas, que 
vocês falaram. Tiveram colegas com conhecimento a mais, a menos, igual? Como foi? Como é essa 
relação? Vocês chegaram em momentos em que vocês ensinavam os colegas, outros que eram só 
trocas. Tinham colegas que tinham um nível superior? Conte um pouquinho dessa experiência em 
relação à parceria, parceiros na sala. 
 MCCB   Como toda sala... Toda sala tem um nerd, os que se mantém na média e os um pouco abaixo 
da média. 
 Pesquisadora   Você era o nerd? 
 MCCB   Não. Eu sou... Tento ficar na média. Aí, assim, dentro dos que já faziam informática no IFRN 
Eu nunca tive essa... 
 Pesquisadora   Experiência. 
 MCCB   ...experiência de fazer informática. Eu sempre quis, mas nunca tive. Eu cheguei no zero e aí 
comecei a evoluir um pouquinho. Tanto eu como algumas pessoas da minha sala. Então como eu 
morava no interior, lá não tem internet. Dificilmente tem. Chegou internet lá, um ano antes de eu 
conhecer o Metrópole. Eu comecei mais por curiosidade de saber como é que é, como é que funciona 
a internet e tudo. Mas os meus amigos... Eu posso falar dos amigos. Tem alguns que eu não sabia e 
eu ia tirar dúvidas. Outros que se juntavam para mim para perguntar, outros para tirar dúvidas e alguns 
que se eu soubesse alguma coisa, eu falava. Mas toda turma é assim... 
 Pesquisadora   Claro. A gente aprende muito com os parceiros. 
 SLFL   No meu caso... Você poderia repetir a pergunta? 
 Pesquisadora   A relação com os pares, com os colegas, não é? Se vocês percebem que na sua sala 
tinha gente com nível superior a você, e se eles estavam dispostos a passar, colaborar. E se você 
estava acima de alguns. Ou se todo mundo estava na mesma média, procurando estabelecer essa 
relação de conhecimento? 
 SLFL   Na minha sala, no primeiro módulo, o garoto que era mais inteligente era Rubens do Metrópole. 
Aí ele ajudava um pouco. Mas eu também não ficava abaixo da média. Só que eu estudava e também 
ajudava. Aí no outro módulo, na minha sala eu fui o melhor em nota e também ajudava quem pedia 
alguma ajuda. Todo material quando abria a atividade, eu via que abria e já estava estudando o material 
para nos últimos dias responder, mas eu fui estudando durante toda semana. Tinha gente que deixava 
para estudar no último dia, aí acabava não dando conta de responder tudo e aí ficava com uma nota 
muito baixa. 
 Pesquisadora   Aquele sistema de fechar, não é? O horário de... 
 MCCB   Até as 23h59 do vigésimo quinto dia após abrir a atividade.  
 Pesquisadora   E você? Sua relação lá com os colegas? 
 GLSN   Sempre havia aquela troca de informações. A questão é só que “conseguiu fazer?”, “consegui”, 
“como é que faz?”. Mostrar, tentar, explicar. Digamos assim: no começo eu era aquele cara que estava 
lá, mas estava empurrando com a barriga, sabe? Não era o melhor, mas acredito que não era o pior. 
Ficava ali, não é? Aí depois eu comecei a gostar e minhas notas aumentaram. Aí eu tirava mais dúvidas, 
mas mesmo assim eu tinha muitas dúvidas também. Tinha muita gente do IFRN, na minha sala. Então, 
querendo ou não, sabiam mais. Aí eu perguntava "e aqui? Como é que eu faço isso aqui?". Aí ia 
aprendendo, aos poucos. Quando eu não sabia também, eu perguntava mas ele não sabia muito, eu 
jogava na internet e eu ia pesquisando na internet para até conseguir a resposta. Era mais ou menos 
assim. 
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Pesquisadora  Agora vamos falar um pouco do papel do Metrópole nessa valorização de vocês, no 
desenvolvimento de habilidades e competências. Como vocês se percebem "tenho uma habilidade 
assim de me organizar no tempo", sabe? “De fazer aquela coisa mais rápido”, de... Queria que vocês 
contassem um pouco dessa experiência. As concepções sobre o Metrópole. O que o Metrópole fez, e 
o que está fazendo hoje na vida de vocês, como abrir campos... Falar um pouco... Por exemplo, eu 
queria saber se o fato dessa amizade com a tutoria, onde... Ter aprendido coisas, se vocês abriram 
frente... Tipo, você fez um novo curso. Esse curso que você está fazendo, você percebe que o fato de 
você ter vivenciado aquela experiência de programação, de aluno do Metrópole, ele ajudou em quê? 
Quais foram as Habilidades que você trouxe consigo, as Competências que você... Sabe? Não é pintar 
de grã-fino, mas... “Poxa, meu deu uma casca forte para poder seguir aqui”. É, é isso que eu queria 
saber. O que essa Formação do Metrópole significa para vocês nesse desenvolvimento acadêmico que 
vocês estão vivendo ou de outra experiência de trabalho. Essa parte. A concepção do que o Metrópole 
significou ou está significando na tomada de decisões hoje. 
 GLSN   O Metrópole, para mim, digamos que desenvolveu muito a disciplina. Porque eu tinha datas, 
tinha atividades, tinha que entregar nessa data, nesse fim. E autodidata. Estudar só. Então tem o 
professor, tem o tutor para tirar uma dúvida, às vezes ele dava uma aula, mas não tinha um professor 
ali todo dia dando aula, escrevendo no quadro... 
 Pesquisadora   Que é a educação à distância, inclusive.  
 GLSN   É, exatamente. Era. autodidata mesmo. Porque tem que estudar, aprender, tirava dúvida, tinha 
datas para entregar as atividades. E em que me ajuda na universidade? O curso que eu faço é 
basicamente português, sociologia e matemática. Aí ajuda muito em matemática, e as disciplinas de 
programação ajudam demais. Se você já entra sabendo o que vai ver, ajuda muito. É basicamente isso. 
 MCCB   Assim como ele... Assim, a gente adquiriu uma certa lógica de programação que era lógica 
com relação ao computador. Eu não sabia como funcionava um programa, como fazia. Hoje em dia eu 
tenho já uma noção. Não posso dizer que eu sei como ele funciona, mas eu tenho uma noção. Tanto 
no trabalho... Eu trabalho com “MathLab”47e usar algoritmos que “MathLab” é um programa de cálculo. 
Ele faz cálculos imensos.  
 Pesquisadora   Para encontrar o quê? 
 MCCB   Assim, eu trabalho com Quimiometria aplicada. São dados estatísticos e matemáticos usados 
na Química. O “MathLab”é para achar concentração de certos produtos, reagentes e, assim... Tanto 
quanto o “MathLab”, eu vou ter que usar dois algoritmos. Eu só entro com os dados, mas dentro do 
“MathLab” eu tenho que usar linguagem de programação. Assim, eu vou ter que usar o “ponto e vírgula” 
tudo, senão vai dar erro. 
 Pesquisadora   Esse desenvolvimento veio do Metrópole, da experiência de programação do 
Metrópole? 
 MCCB   Veio. Já cheguei já sabendo como programar, como fazer tudo. Senão eu ia ter que passar 
pelo processo... 
 Pesquisadora   De formação... 
 MCCB   É, de um colega meu de sala me ensinar a mexer no “MathLab”. As ferramentas da linguagem 
de programação, os comandos, “do”, “Waif”, do “for” que entro no “MathLab”. Lá, de tudo um pouco. 
Basicamente isso. 
 Pesquisadora   Entendi. E você? 
 SLFL   No meu caso O Metrópole já ajudou na minha escolher o curso, a área... 
 Pesquisadora   Sim, a definir uma área, não é? 
 Sandra   E vai ainda ajudar quando eu começar a pagar a informática fundamental, a linguagem de 
programação “C”, e já tenho uma base. E futuramente, quando eu terminar o curso de Ciência e 
Tecnologia e entrar em Engenharia da Computação. Então vou ver um bocado de matéria de 
programação que eu vou ter alguma base.  
 Pesquisadora   Seu curso agora é Engenharia da Computação? 
 SLFL   Não, é Ciência e Tecnologia. Eu entrei esse semestre agora. Aí quando eu terminar meu curso 
eu vou entrar em Engenharia da Computação eu vou ter mais uma base.  
 Pesquisadora   Muito bem. Então, deixa eu perguntar aqui: qual foi a área que vocês entraram no 

                                                 
47MATLAB (MATrixLABoratory) é um software interativo de alta performance voltado para o cálculo numérico. O MATLAB 

integra análise numérica, cálculo com matrizes, processamento de sinais e construção de gráficos em ambiente fácil de usar onde 

problemas e soluções são expressos somente como eles são escritos matematicamente, ao contrário da programação tradicional. 

O MATLAB é um sistema interativo cujo elemento básico de informação é uma matriz que não requer dimensionamento. Esse sistema 

permite a resolução de muitos problemas numéricos em apenas uma fração do tempo que se gastaria para escrever um programa 

semelhante em linguagem Fortran, Basic ou C. Além disso, as soluções dos problemas são expressas quase exatamente como elas são 

escritas matematicamente. 
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Metrópole? Por que eram duas áreas não é? 
 MCCB   Eletrônica e web. 
 Pesquisadora   E vocês? 
 MCCB   Nós dois éramos o web. 
 Pesquisadora   Agora, no reingresso, vocês estão fazendo o que? 
 GLSN   Continuei na mesma área. 
 Pesquisadora   A mesma área? 
 SLFL   Não, eu fiquei em redes. 
 Pesquisadora   Ah, tá. E você? 
 MCCB   Eu na mesma área. 
 Pesquisadora   Essa parte aqui é um pouco da ampliação de tecnologia, formação integral. Quando 
eu fiz a pesquisa, as meninas colocaram que elas pagaram a disciplina de cidadania. Desenvolvia 
valores, a ética. E eu queria saber de vocês... Porque, na pesquisa que eu fiz com vocês em 2011, 
vocês não citaram essa parte. Não sei se não foi importante, não sei. Mas agora a gente está curioso 
em saber. Vocês se lembram dessa disciplina que vocês pagaram, como foi, qual foi a importância 
dela, se teve alguma experiência significativa, se trouxe algum retorno para esse momento que vocês 
estão vivendo agora? 
 MCCB   Sabe por quê? No começo entre as disciplinas, foram apenas três aulas. A gente não focou 
muito. Não ficou marcado. Para mim, eu não imaginava para que eu ia usar isso... 
 Pesquisadora   No dia a dia. 
 MCCB   É. Sendo que ética a pessoa tem que estar todo dia mais... Uma coisa que eu achava que eu 
já sabia. Eu não pensava em me aprofundar muito no assunto. 
 SLFL   Para mim, a mesma coisa que ele. Quando eu peguei essa disciplina, acho que foi a primeira 
ou uma das primeiras que acabou. Eu nem li o material e fiquei com uma nota boa, mesmo sem ler o 
material. 
 Pesquisadora   Foi por intuição, assim, pela formação básica que tinha. 
 SLFL   Pela formação básica. 
 Pesquisadora   E vocês acham importante ter essa noção da ética, do compromisso social, dessa força 
da transformação. 
 Pesquisadora   conta da universidade, não é? A intenção é que realmente vocês usem essa força da 
formação para transformar um pouco o estado... A parte da cidadania. Tem uma questão aqui que a 
gente ficou um pouco sem saber, mas a gente vai perguntar, não é? Que produtos midiáticos vocês 
aprenderam a mais com o Metrópole? Se tudo isso que vocês aprenderam mexeu um pouco com essa 
visão de mundo. Os filmes que vocês assistem, os jogos que vocês entram, se vocês se colocam em 
fóruns de discussões, se vocês passaram a buscar sites para ampliar essa formação de vocês, se 
aprenderam a lidar com isso, se vocês vão a algum evento sobre a área, se vocês estão indo a teatro, 
se saem de casa para... Se vão assistir aquela peça, vou assistir aquele evento. Se existe isso. Se 
aconteceu esse tipo de abertura, a partir do Metrópole, ou dentro da universidade. Então é a parte 
cultural que a gente quer saber. Que vem através dessa busca por ampliar algo, que não deu conta ou 
que só deu um estalo, assim. Como é que vocês estão se percebendo nessa ampliação. Tem tempo? 
Tem tempo para pensar nisso, para fazer isso? 
 GLSN   A busca, assim, por fora, pelo menos no meu caso, existia sim. Eu buscava muito. Meu tutor 
deu a ideia de fazer um projeto, no módulo avançado, fazer um projeto em cima daquilo que a gente 
estava estudando. Aí eu pensei "ah, vou fazer..." Aí eu elaborei tudo, aí eu comecei a fazer. E sempre 
tem alguma coisa que eu já não sabia fazer. Perguntava a ele: "não, é mais ou menos assim, assim e 
assim". Tentava fazer e às vezes conseguia. Quando... Ele falava, se você tentava e não conseguia: 
"Vai para a internet. Joga no Google, que ele vai responder". É que geralmente conseguia. Às vezes 
passava um ou dois dias. Também tinha que conciliar com os estudos do Ensino Médio, não podia dar 
atenção total lá, a isso. Essa pesquisa na internet, para mim, existiu. Foi de fundamental importância 
para mim crescer mais, aprender mais, procurar avançar mais no assunto. Deixa eu ver... 
 Pesquisadora   A parte mais cultural. 
 GLSN  É... E o restante da pergunta? 
 Pesquisadora   É a parte cultural: filmes que vocês passaram a assistir... 
 GLSN   Eu passei a assistir filmes relacionados a informática para aprender mais tem o Piratas no vale 
do silicio, aquele do Facebook... Sempre tem uns filmes assim que eu penso "deve ser legal". Quando 
eu ia buscando, eu via alguma coisa assim: “assim, assim, assado. Mais ou menos assim que ele faz”. 
Eu tenho uma noção das coisas ao meu redor. Principalmente relacionadas à informática. Basicamente 
isso. 
 MCCB   Eu também procurei filmes relacionados à TI. Também consegui começar a entender como a 
televisão funciona, de programação, computador como ele roda. Só que... a gente tem as duvidas, e 
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procurava o tutor, e quando ele não sabia a gente ia procurar na internet, ver se ajuda.  
Pesquisadora   E essa relação com a música, com os filmes, com os jogos, os fóruns... Vocês participam 
de congressos? 
MCCB   Ainda não. 
Pesquisadora   Foi só aquele.  
MCCB   Só. 
SLFL   No meu caso, o que mudou bastante vamos dizer, é que antigamente quando eu entrava na 
internet estava sem nada para fazer, ia pesquisar futebol, qualquer coisa que viesse na cabeça. Hoje 
em dia eu pesquiso também futebol, mas quando estou sem nada para fazer, vou pesquisar, tipo, 
alguma linguagem de programação, algum código para ver como que o programador fez aquele código, 
e tentar copiar alguma coisa ou melhorar o meu código. Também, em filme, procuro mais filmes de 
tecnologia hoje para ter uma ideia melhor do assunto. E música continua a mesma coisa.  
Pesquisadora   O que é que continua a mesma coisa? Música foi importante para vocês? 
GLSN   Os gêneros musicais, essas coisas, não alterou muito não.  
MCCB   Música não tem muita relação com tecnologia. Se existir alguma, não sei. 
GLSN  É... 
Pesquisadora   Mas eu estou dizendo assim: vocês escutam muito música, vocês gostam de música? 
GLSN   Todo o tempo eu escuto. Mais no computador mesmo. 
Pesquisadora   Porque tem uma área da ciência, a neurociência, que fala que a matemática e música 
é esse ambiente da ação, a música vai ajudar bastante vocês nesse sentido. Recentemente as 
pesquisas falaram até na melhoria do pessoal com Alzheimer, com a utilização da música. Então é 
porque começa nessa região do cérebro...  
 MCCB   Para cada situação tem uma música diferente.  
 Pesquisadora   É claro. 
 MCCB   Para estudar com uma música pesada... 
 Pesquisadora   Pesada não dá, não é? 
 SLFL   É, eu estudo com uma música pesada. 
 MCCB   Cada um tem... 
 Pesquisadora   Cada um tem, claro! 
 GLSN   Mas eu estudo assim, matemática  
 GLSN   E outra coisa que também... Sempre tentar ver os lançamentos. Saiu um IPhone, tal.  Entender 
mais, acompanhar mais de perto.  
 Pesquisadoraa   Sim, como é que... É uma pergunta não é isso não, mas agora eu fiquei interessada. 
Como é que vocês se relacionam com essas tecnologias novas, não é? Tem que manusear, e é um 
investimento enorme. 
 MCCB   Antigamente o melhor telefone para mim que existia era o IPhone, que pegava jogo, pegava 
tudo e mais um pouco. Hoje em dia, como concorrência ao IPhone tem o Android. 
 GLSN   É, tem o Android.  
 MCCB   Tanto que meu telefone aqui é Android. Eu comprei por causa disso. Porque eu não sabia o 
que era. Depois que eu fui perceber que era um sistema operacional. Utilizar, a linguagem...  
 GLSN   uma linguagem de programação 
 SLFL    E. Tanto que tem antivírus, tem um site para baixar, que é o GooglePlay... 
 GLSN  É... No da Apple tem a Apple Store 
 Pesquisadoraa   O quê? 
 MCCB   Apple Store. 
 GLSN   Apple Store. 
 Pesquisadoraa   E o que é esse? 
 MCCB   É para baixar aplicativos. Tanto que no IPhone é o Apple Store e no Android é o Google Play.  
 Pesquisadora   E o que é que essa tecnologia traz de diferencial para vocês.  
 MCCB   A evolução da tecnologia... 
 Pesquisadora   Em termos... Passa a ser... Não é mais só um telefone, não é? 
 MCCB   Passa a ser um mini computador 
 Pesquisadora   Um computador de bolso. 
 MCCB   Isso. Uma coisa essencial para o dia a dia. Eu já sei que se o telefone estiver perto, eu já fico 
anuviado. 
 Pesquisadora   Pode estudar e usar assim tranquilo, não é? É só não... Vocês aprenderam a ter esse 
limite, não é? Usa como ferramenta... 
 MCCB   Do dia a dia. 
 Pesquisadora   Do dia a dia para ficar trabalhando... Motivações e limitações do Metrópole. Quais as 
limitações do Metrópole? No que o Metrópole está limitado? 
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 MCCB   Olha, é limitado em...  
 GLSN   Fica muito preso àquele ambiente virtual. Não tem oportunidade de participar e uma pesquisa. 
Por mais que a gente fosse ver que estava aprendendo, não sabia muita coisa, ficava muito preso 
àquele ambiente... 
 Pesquisadora   O ambiente virtual de aprendizagem e àquele, àquele turno e tal. E o que é que vocês 
consideram que poderia ampliar. É agora. E aí? Aquela experiência do pessoal de Recife falando no 
congresso significou o que para vocês? Ou só ficou na escuta? Vocês estavam no congresso? 
Escutaram eles falando? Os quatro?  
 GLSN   Que criaram um joguinho lá? 
 Pesquisadora   Vocês lembram o que eles comentaram que cada um se tornou dentro da empresa? 
Eles criaram a empresa. Lembram disso? 
 GLSN   Lembro. 
 MCCB   Lembro mais ou menos. 
 Pesquisadora   Eu vou relembrar.  
 GLSN   Tem o programador  e outras visões. 
 Pesquisadora   É. Todos eles passaram pelo mesmo aprendizado, só que um desenvolveu a questão 
financeira, o outro foi para o empreendedorismo e marketing, o outro foi para desenvolvimento puxado 
mesmo, e o outro foi como vendedor.  
 GLSN   Assim, isso, eu fiquei motivado naquele dia. Mas eu, tipo... Fiquei motivado, somente. 
 MCCB   São habilidades que eles têm. Então, se eu não for bom em vender, eu não vou poder ser 
vendedor. Também tem isso. Mas ali, o que me chamou muito a atenção foi o... 
 Pesquisadora   O professor Luciano. 
 MCCB   Oi? 
 Pesquisadora   O professor que estava lá. 
 MCCB   Porque ele falou que eles tinham uma, como eu posso falar? Uma união.  
 GLSN   Não eram tão bons.  
 MCCB   É, não eram tão bons, mas eram organizados e tinham uma união entre eles. Isso que faz 
uma pessoa estimular. Amigos de uma pessoa que chega e "faça isso", que te dá apoio. Porque uma 
pessoa sem motivação nenhuma não chega a lugar nenhum. 
 SLFL   Na minha opinião, o que fez eles desenvolverem é que, além de ter união, eles eram bem 
inteligentes na área que eles escolheram. Eles eram bem aperfeiçoados. Aí no caso, naquele dia lá, na 
palestra, é que o Metrópole poderia fazer o seguinte para melhorar: escolher os melhores alunos de 
uma área para montar uma empresa para o mercado digital incubada e administrando, o dono da 
empresa, fosse o próprio Metrópole Digital, os alunos programavam e desenvolviam a empresa. 
 Pesquisadora  Que a proposta parece que vai por esse caminho. Por que eles estão construindo um 
prédio se não for para empregar a vocês mesmos, não é?  O pessoal que já tem a herança, não é? 
Formados, não é? Mas, além disso, o que vocês acham que poderia... Porque a gente pegou bem 
aquele exemplo ali, mas vocês iam falando assim, você chegou a falar, está muito preso e tal. O que 
mais poderia ampliar? E se você fosse falar agora para o coordenador: "Olha, coordenador, você podia 
fazer assim, assim, assim".  
 MCCB   Por mim poderia fazer todo mês, pelo menos uma vez por mês, um debate entre duas turmas. 
Ou então uma gincana, para estimular o conhecimento... 
 Pesquisadora   Olimpíada? Porque agora tudo é olimpíada. 
 MCCB   Olimpíada.  
 Pesquisadora   Com pontuação? 
 MCCB   Olimpíada.  
 GLSN  Um desafio que a turma em si, toda, teria que responder aquilo junto... Como se fosse uma 
olimpíada de programação. Não poderia ser uma coisa muito fácil não.  
 Pesquisadora   É, tem que ter desafio.  
 MCCB   Forçar a pensar.  
 GLSN   Ele vê que ele é capaz de alguma coisa. 
 Pesquisadora   O que mais? Por exemplo, a intenção é vocês também conhecerem um pouco do 
mercado, saberem o que está acontecendo, para poder dar opções de programação. Tinha que fazer 
esse levantamento. O que o mercado está precisando que vocês poderiam dar como soluções nessas 
atividades. 
 MCCB   Colocar no Moodle alguma coisa assim, ou então dar uma palestra uma vez por mês, duas 
vezes por mês. Aí fazia isso: fazia uma palestra. Uma pessoa de uma empresa vinha e falava: "está 
precisando disso. As oportunidades são essas". "Mas se, por acaso, acontecer alguma coisa, vocês 
teriam que fazer isso". Eu preferia assim. Começar a pensar: se eu conseguir fazer isso, eu posso 
entrar nessa empresa. Mas se eu não for muito bom nisso, tem essa outra ocasião, eu também posso 
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entrar nessa empresa. Para que eu possa trabalhar já.  
 GLSN   Tem empresa também que exige demais e paga pouco. Quer um salvador. Tem coisa que... 
 Pesquisadora   Está faltando estabelecer um teto, não é? Teto da profissão. Vocês querem comentar 
um pouquinho mais? Não?  
 SLFL   Só que o site, o Moodle, eu achava melhor do que o que fizeram hoje. 
 Pesquisadora   Por quê? Qual a diferença? 
 SLFL   A diferença, é que está bem diferente. O uso para você vai achar material, um bocado de coisa 
tal bem diferente. Esse de agora, eu acho ele mais pesado um pouco. 
 GLSN   É que tem mais coisa, não é? 
 SLFL   É, tem mais coisa. O outro eu achava melhor em termos de qualidade de manuseio. Era bem 
mais fácil do que esse.  
 MCCB   A visão dele... 
 GLSN   A visibilidade. 
 MCCB   É, a visibilidade dele era bem mais fácil de encontrar as coisas.  
 SLFL   E também, lá na minha casa tudo bem, porque a tela sendo maior, fica tudo bem. Mas uma vez 
eu fui em outro computador que a tela era mais antiga e aí o site já... 
 Pesquisadora   Não enquadra, não é? 
 SLFL  Não enquadra. 
 Pesquisadora   Ele tem limitação. Você só pode usar na tela própria. Eu ia perguntar uma coisa, era 
uma coisa assim, importante. Eu vou insistir de novo nas habilidades que vocês adquirirame...O que é 
que vocês percebem que ganharam ao entrar na segunda turma? O que a segunda turma teve de 
diferente da primeira? Por que vocês quiseram fazer o reingresso? O que faltou pra vocês... Porque foi 
só vocês fizeram, não é? Assim, não foram todos que conseguiram. Pela limitação da idade e teve uma 
outra coisa aí, que eu não sei porquê. Deixa eu reformular: eu li lá, é um critério, que para você escolher 
a opção, a segunda opção o módulo dois (Módulo avançado), depende da sua pontuação. 
 MCCB   no caso da Eletrônica. 
 Pesquisadora   Das notas. Certo? Foi o caso de vocês a opção ou vocês tiveram a pontuação 
adequada? A escolha que vocês fizeram foi aquela que vocês disputaram? E, se vocês fizeram o 
reingresso por que não conseguiram a opção desejada? Mais ou menos isso que eu queria saber. 
 MCCB   Na primeira prova que eu fiz eu não consegui uma nota muito boa não. Só que eu também 
não conhecia muito eletrônica. Tem a questão da nota e de interesse. Eu já estava focado mais para 
web. Aí como ia ter esse ano, eu vi que tinha entrado novas disciplinas, uma delas foi o conceito de 
eletricidade. 
 Pesquisadora   Aí aproveitaram o reingresso para isso, não é? Para aproveitar as disciplinas... 
 GLSN   Para dar uma fortalecida, não é? Porque agora é melhor do que antes. 
 MCCB   Atualizar... Como eu posso falar? O conhecimento. 
 Pesquisadora   É, aprimorar, não é? Aprofundar, não é? Porque eu acho que, vendo de novo, 
assimilar... É de novo que vocês estão vendo? Vocês aproveitaram as disciplinas? 
 SLFL   Aí, no caso, só estamos pagando as que a gente não pagou. No meu caso, eu cursei 
eletricidade, quando chegar em uma outra parte pagar as matérias voltado para o curso técnico. 
 Pesquisadora   Certo. Antes, qual era a titulação do curso? 
 GLSN   Auxiliar de tecnologia 
 Pesquisadora   E agora?  
SLFL   Técnico. 
 Pesquisadora   Técnico de nível médio, assim? Não foi considerado ainda nível superior. Bem, minha 
gente, era isso. Acredito que na próxima eu já vou juntar vocês com as meninas.  
 GLSN   É só nós três ou... 
 Pesquisadora   Não, vamos aguardar chegar mais, daqueles jovens do encontro do ano passado, em 
2011. Liguei para todos eles, e eles me confirmaram que viriam. Caso eles não cheguem, faremos com 
vocês mesmo, pela importância dessa nova coleta, e também para não deixarem vocês sem colaborar 
com a pesquisa.  A escolha de um aluno de cada turma teve que ser do Escritório, por que vocês vieram 
de várias turmas diferenciadas. E nessa contribuição, cada vez mais é isso, a partir das pesquisas nós 
vamos tentando melhorar os ambientes de formação, dando um feedback através do retorno das 
pesquisas realizadas, e isso é bom para vocês mesmos, os primeiros a vivenciarem esse processo do 
IMD. E dentro da escolha que vocês queiram continuar como membros do Metrópole, do grupo, seguir 
em frente na área das profissões escolhidas. Empregar. Toda essa ampliação que a pessoa precisa 
para dar um diferencial na sociedade. Só tenho que agradecer. Sou Pesquisadora, terminando o meu 
doutorado no próximo ano, vou fazer um seminário de apresentação. Concordo com vocês, a 
importância de estabelecer um encontro com os pares da área para poderem discutir em congressos, 
seminários, grupos fechados. Também concordo com as olimpíadas, porque é através dos desafios 
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que a mente vai tendo as sinapses, vai estabelecer a mudança de cognição. Porque em outros 
momentos eu tive a oportunidade de vivenciar, eu mesma, a importância da avaliação para você 
convergir as habilidades e as competências, e isso também em cada avaliação estabelece um novo 
patamar cognitivo. Então não tenha medo de se permitir ser avaliado, porque é nessa pressão que a 
gente cria novas estruturas mentais. Infelizmente a gente não recebe isso na escola. A gente recebe 
como uma punição e não... Exatamente esse estudo vem mostrar que não é através do medo, no 
programa de Jô Soares, se flava ontem. Que o aprender, pela motivação, pela correção, e não pelo 
medo, não é pelo medo, não é pela coerção, mas simplesmente pela motivação de saber o prazer que 
isso dá, de poder no aprender mais. E, como você falou, que o Metrópole está fazendo, é criar a 
autonomia da aprendizagem. Porque você precisa dos outros, mas como um diálogo. Mas a 
aprendizagem é individual. Você aprendendo você não consegue fazer com que o outro aprenda da 
forma como você aprendeu. Mas você pode contar sua experiência, motivar, e o outro também ver se 
ele próprio conseguiu estabelecer o aprendizado dele. Hoje a gente vê a força da experiência como um 
gancho muito grande para as pessoas, porque a gente tem muita expansão, mas poucos são aqueles 
que se permitem a experiência. Experiência única que vai lhe dar um ganho na vida de saber estar 
sempre no lugar. Cada vez que você vivencia uma experiência, você também se modifica, você não é 
mais a mesma pessoa que entrou aqui. Como eu, como ele, todos nós nos modificamos um pouco 
como experiência que a gente se permite. E a gente tem que, cada vez mais, dar esse depoimento e 
mostrar que a gente não pode ficar só na informação. Tem que dar um passo a mais. Se você permitir. 
Eu parabenizo vocês, que vocês permitiram. Eu não iria. Vendo os treze, três conseguiram se permitir. 
Só isso. Sucesso. A gente se encontra. Vocês têm meu telefone, o e-mail. Receberam o e-mail, não é? 
Do grupo? Primeiro a gente vai focar agora no segundo semestre. Eu vou pegar vocês quando tiverem 
uma nova mudança, mas eu vou dar um retorno. Em um diálogo que eu tive com o coordenador, o 
Marcelo, e com os instrutores, a questão do planejamento, da possibilidade de dar aula, de falar sobre 
o conteúdo mesmo, se preparar para isso. Porque se eles são mestres, são mestrandos, eles têm a 
preparação para ser professores. Podem estar exercitando como uma exigência da universidade, é 
bom que vocês saibam disso, que nós temos a obrigação de passar por sala em docência assistida 
para você ser um segundo professor dentro da sala, só que você não é o titular, mas você está ali, 
vendo aquela aula, participando daquela aula, se comprometendo em dar ideias de planejamento, 
estratégias de ensino, como você está sendo ouvinte do professor e está interagindo com a turma como 
igual, você tem condições de estabelecer este elo. A universidade está fazendo isso para não ter muita 
desistência de aluno no primeiro semestre. Os alunos estava com muitas dúvidas. Então a universidade 
que saber, que professores são esses que estão recebendo os alunos no primeiro semestre? Os alunos 
do primeiro semestre, estão sendo amedrontados, ou estão sendo mediados para permanecer? E aí, 
de olho nas bolsas, fiquem de olho nos links, tem aquele boletim que sai sempre. E procure essa 
inserção em outras universidades, não apenas na SBPC. É importante estabelecer esse contato. 
Engancha com o professor orientador que vai lhe ajudar a encontrar um foco de pesquisa. A 
universidade quer pesquisa. É essa sugestão que eu dou para vocês, por experiência, não é? Como 
ex-aluna de mestrado e agora passando pelo doutorado. Estabelecemos um grupo fechado de 
doutorandos, a gente se encontra toda quarta-feira de manhã, também é corrido, de 9h até às 11h30, 
mas ali a gente apresenta o que está saindo na pesquisa, o que está aparecendo de outras pesquisas. 
E estamos indo assim. Estabelecendo um grupo que seria uma ancoragem, uma experiência que eu 
acho que vocês podem vivenciar Um grupo onde se pode conversar, não é só para mostrar mas para 
se encontrar, e refletir e discutir. E tem funcionado. Caminhar. Pronto? Obrigada! É isso. Prazer de 
novo. Tchau. 
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APENDICE 02  
TRANSCRIÇÕES DA COLETA DE DADOS DOS SUJEITOS – JOVEM FEMININO – PRIMEIRA 

TURMA DO IMD FEITA EM 26 DE AGOSTO DE 2011 – SAÍDA DO 1º ANO DO METRÓPOLE 

DIGITAL 

 

Quadro 02 – Grupo Focal 02 – Jovens do sexo Feminino – Coleta feita em agosto de 2011, e em 

junho de 2012. 

 

Nº  Sigla dos Nomes / 

Ênfase do Curso    

Escola                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Bairro /Cidade  

Onde Mora 

Bairro / Cidade 

13.    BKA / ELETRÔNICA   Escola Estadual Santos Dumont 

Parnamirim / RN 

Parnamirim / RN 

14.   LTSS / WEB   Escola Overdose Lagoa Nova – Natal  Lagoa Nova / 

Natal 

15.   RSG / WEB   Escola Estadual Berilo 

WanderleyNeópolis / Natal  

Cidade Verde / 

Natal  

16.   DAGS / WEB   IFRN / Curso de InformáticaTirol - Natal Tirol / Natal 

17.   CDGG / WEB   Fez um ano IFRN / Estudante Direito 

na Faculdade de Ciências, Cultura 

Extensão do RN  

Pirangi / Natal 

18.   JAPS / WEB   Escola Estadual Poeta Castro 

AlvesLagoa Nova / Natal 

Potilândia / 

Natal 

19.    MSFS / WEB   IFRN – Curso de Informática Tirol - 

Natal 

Pajussara – 

Zona Norte / 

Natal 

20.   DNS / WEB   Escola Estadual Santos Dumont 

Parnamirim / RN 

Parnamirim / RN 

21.   ELB / WEB   Escola Estadual Santos Dumont 

Parnamirim / RN 

Parnamirim / RN 

22.   ALF / WEB   Escola Estadual Santos Dumont 

Parnamirim / RN 

Parnamirim / RN 

23.    RMA / ELETRÔNICA   Escola Estadual Anísio 

TeixeiraPetrópolis / Natal 

Alecrim / Natal  

24.   JLF / ELETRÔNICA   Escola Estadual Winston 

ChurchillCidade Alta / Natal  

Alecrim / Natal 
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NOME / ÊNFASE DO 

CAMPO DE ATUAÇÃO 

PROFISSIONAL 

IDENTIFICAÇÃO  

 BKA / ELETRÔNICA   18 anos – Concluiu ensino médio em 2010, está 

fazendo pré-vestibular 

Estudou na escola estadual Santos Dumont em 

Parnamirim, tentar ingressar na Federal.  

 LTSS / WEB   

 

16 anos faz 2º ano no Overdose, estudo em Lagoa 

Nova. 

 RSG / WEB   

 

19 anos. Já terminei, estudou no Berilo Vanderlei, está 

tentando entrar na UFRN, moro na Cidade Verde. 

 DAGS / WEB   16 anos, 1º ano no IFRN no curso de informática em... 

 CDGG / WEB   

 

20 anos, fez um ano no IFRN, desenvolvimento de 

sistemas, atualmente está fazendo direito na Facex, 

mora em Pirangi 

 JAPS / WEB   

 

17 anos, 2º do ensino médio na escola Castro Alves, 

moro em Potilândia, pertinho da universidade. 

 MSFS / WEB   

 

18 anos, 3º ano de informática no IFRN mora em 

Pajussara – zona Norte 

 DNS / ELETRÔNICA   

 

Faz 3º ano, mora em Parnamirim, e estuda na escola 

estadual Santos Dumont, está estudando para 

ingressar na UFRN. 

 ELB / WEB    

 

16 anos, mora em Parnamirim e estuda na escola 

estadual Santos Dumont. 

 ALF / WEB    17 anos, 3º ano na escola estadual Santos Dumont, 

Parnamirim, bairro Jardim Planalto. 

 RMA / ELETRÔNICA   

 

17 anos, faz 3º ano, Escola Estadual Anísio Teixeira, 

mora no Alecrim. 

 JLF / ELETRÔNICA    17 anos, estuda na Escola Estadual Ee Winston 

Churchill, está terminando o 3º ano, fazendo pré-

vestibular para ingressar na faculdade, mora no Alecrim  

 
OBS.: QUADRO DE IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS DA COLETA COM O GRUPO FOCAL – JOVEM 
FEMININO – A PARTIR DAS FALAS DAS JOVENS. 
 
Observação: a idade entre 15 e 20 anos. Identificamos que a idade limite de 18 anos exigência da 
idade limite do Curso Técnico do IMD, se confirmou, quando a jovem CDGG / WEB, comenta que 
quando ela entrou nesse Curso, a idade dela era 18 anos. Percebemos também um grande número 
de jovens da cidade de Parnamirim. 
 Pesquisadora: Qual é a importância do Metrópole Digital para sua vida? Você se sente mais integrado 
no cotidiano da sua vida pessoal, acadêmica (estudo e social) a partir do Metrópole? Você percebe as 
mudanças ocorridas no seu cotidiano e como e quando elas aconteceram?  
 BKA / ELETRÔNICA: Pelo menos minha mente evoluiu, porque entrei há dois anos atrás, praticamente 
fazia o 1º ano, agora no 3º ano, então foi o período em que minha mente se abriu para o mercado de 
trabalho, deu aquele baque. Do ensino fundamental, antes do 1º ano já pensando em entrar na 
universidade. Minha mente evoluiu bastante. 
MSFS: Foi mais um campo aberto pra gente, saindo do fundamental, era mãezinha, paizinho. De 
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repente, Metrópole digital, encarar uma prova, fiz a prova passei. Estou fazendo, estudando. Fazendo 
a escola, cursinho à tarde, inglês, informática, passeio, Metrópole à noite, chegava em casa tarde, estou 
criando responsabilidade. Já estou crescidinha, oh mãe, tenho um amanhã! 
 LTSS / WEB: E ele veio abrir a mente, e os nossos olhos para universidade, uma área da tecnologia, 
na universidade, que é uma área em expansão, isso só tende a aumentar. 
- No meu caso, o metrópole foi uma base para eu ingressar no IFRN. Por mais que, quando cheguei 
na IFRN eu não gostei da área, mas o Metrópole eu gostei e me ajudou. 
- O mesmo caso que eu, o Metrópole Digital, ele proporcionou um aumento do gosto por essa área da 
tecnologia de informação.  
- Outra coisa que eu acho muito interessante, porque acho que a maioria do pessoal que fez, pensava 
que era a parte básica de informática, Word, Excel. Não, hoje em dia a gente viu que, era programar, 
ninguém sabia o que era programar, fazia o site, desenvolvia, nada! O pessoal que teve ênfase em 
eletrônica, aprendeu a montar placa, foi outra visão totalmente diferente, a gente entrou pensando que 
era uma coisa, mas a gente viu que uma coisa bem maior, bem ampla. Também os congressos que 
houveram que nos proporcionaram mais desenvolvimento ainda, mais experiências, trazendo mais 
gosto para todo o mundo assim. Vimos que não era só uma besteirinha, era algo bem mais interessante.  
- Também teve o caso, que além de trazer mais conhecimento, pra mim que já fazia IFRN, já fazia 
informática no IFRN, já estava mais ou menos no início da programação, então não só me ajudou a 
aprender o que era aquilo, mas também me ajudou no IFRN, porque eu fiquei com os dois ali, ensinando 
basicamente a mesma coisa, foi uma coisa a mais, e também a gente criou a responsabilidade de não 
estar só, porque tem muita gente que chega na escola e diz, não vou estudo aqui,  e chega em casa 
eu estudo, e não estuda. Mas, como o ensino é à distância, a gente tinha que se esforçar e estudar 
para a gente aprender o que aprendeu. 
- Eu acho que acima de tudo foi a responsabilidade que a gente aprendeu a ter, e essa coisa da 
maturidade, porque pelo menos no meu caso, a maioria aqui entrou novinho, que não tinha a cabeça 
pronta nem para o mercado do trabalho, nem para a educação a distância. Então a gente teve que se 
programar os horários, arranjar um método de encaixar todas aquelas cargas horárias dentro do seu 
dia que já é corrido normalmente, quem estuda, faz cursinho, faz esporte, então eu acho que deu acima 
de tudo, deu essa visão de futuro a gente vai ter que se organizar, e organizar o tempo. 
- No início que fiz, logo no início do Metrópole, eu trabalhava de madrugada, estudava a tarde e, fazia 
Metrópole pela manhã, mas eu tinha que estudar, tinha que ter disciplina pra estudar. 
- Pra mim, Metrópole digital foi de grande importância, porque eu me inscrevi, e não tinha muita noção 
do que era tecnologia da informação, e fui pesquisar, e tinha falando sobre o mercado de trabalho que 
era muito precário, estava faltando mão de obra qualificada, e eu achei interessante, já tinha me inscrito 
mesmo, foi uma surpresa quando eu passei, meu Deus! eu moro em Parnamirim, nunca tinha pego um 
ônibus sozinha, acho que foi de grande responsabilidade, como estão falando aqui, foi crescimento, 
porque  a gente saiu mais da infância e entrou mais no mundo adulto. E eu gostei, porque foi um curso 
que teve muitas matérias complicadas, mas que a gente aprendeu mais sobre o mundo, sobre essa 
coisa da tecnologia, que a gente viu, assim muita coisa mesmo, que a gente pensava: ah, que a internet, 
o mundo da tecnologia é a internet, mas a gente viu muita coisa e foi muito importante mesmo. 
- A gente está pensando mais sobre um pouquinho de tudo o que elas falaram aqui, que o Metrópole 
realmente deu, fez com que a gente tivesse uma visão mais ampla do mundo tecnológico. A nossa 
vidinha mais ali: escola, pra casa, um esporte, um inglês, uma informática, fez com que a gente se 
desprendesse mais, criar mais responsabilidade, organizar os horários, ter o compromisso. 
- O metrópole foi importante para poder ter mais conhecimento nessa área da tecnologia.  
 Pesquisadora: E vc tem 16 anos, entrou com 14, como foi a sensação de mudança, houve mudanças, 
como você se percebe de lá pra cá?  
- Isso foi bom entrar em contato com os colegas, do IFRN da Informática, ai passava conhecimento, 
troca de conhecimentos.  
 Pesquisadora: Quando perguntado como foi essa mexida no cotidiano de vocês, elas responderam: 
Foi uma loucura! 
- Uma delas comentou, que estagiava pela manhã, acordava 5horas da manhã para o estágio, pelo 
CEFET (atual IFRN), e quando saia do estágio, ia direto para o colégio, e nas terças e quintas, eu fiz o 
2º módulo aqui no IFRN, e chegava em casa meia-noite, para dormir, e acordar às 5horas da manhã. 
Então era uma correria, eu estava doída. Sábado eu tinha inglês e espanhol e, mexeu muito, mas pelo 
menos eu, consegui administrar isso. E não, espera ai! Estou fazendo tudo isso, e é bom para o meu 
futuro, então não vou me desesperar, né. Então chegou e disse não, vou organizar aqui porque estou 
tendo que estudar pra tudo isso, e me esforçar e aprender, porque não adianta está fazendo e não 
aprender nada, ter o certificado, mas eu aprendi. Então, a gente conseguiu administrar. e terminamos 
o curso, graças a Deus, não temos mais, mas para o nosso futuro vai contar bastante, não me 
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arrependo de nada. 
- Da minha parte, que eu vinha para aqui, para UFRN, e não ia pra casa, almoçava na rua, e ia direto 
pra a escola, via a hora de ficar doente.  
Pesquisadora: Nessa hora a maioria concordou euforicamente com essa experiência de quebrar a 
rotina da infância de almoçar em casa com a família e, passaram a almoçar em algum local da rua, 
quando era um dia de aula presencial no Metrópole. Andavam com a farda do colégio, pegava o circular 
(é um ônibus que circula dentro do campus da UFRN e leva os alunos para a via fora do campus), 
pegava o ônibus, andava até a escola. Almoçava maça, puxado.  
 Pesquisadora: E elas concordavam com essa fala, afirmando e repetindo o mesmo trajeto e, o almoço 
e riam.  
BKA / ELETRONICA   comenta que, principalmente o ano passado foi muito puxado. O ano retrasado 
nem tanto, mas o ano passado, fazendo o 3º ano, ainda fazendo preparatório para a aeronáutica, curso 
de inglês, terminando meu técnico administrativo, tenho meu irmão que toma conta como meu trabalho, 
eu faço almoço, eu arrumo casa. É uma correria só, muito grande. O professor de inglês, ai tive que 
parar um pouco porque não tava dando, aulas no domingo, estudando para o vestibular, para a 
aeronáutica, pra tudo, foi uma correria só, mas graças a Deus consegui conciliar, teve noite que virei o 
dia, não dormia, conseguir conciliar e estou aqui. 
Pesquisadora: Quais os recursos que você aprendeu e faz uso a partir da Metrópole Digital? Quais 
àqueles que você considera que poderá lhe ajudar mais no trabalho e nos estudos?  
- No meu caso, não é profissionalmente, mas eu sempre ajudo lá em casa, mexo na parte de rede, 
ajudou muito a mexer na parte de rede, quando dá um problema no computador, vou lá ver, acho que 
ajudou muito nisso.  
- Pra mim, porque é assim, no IFRN como faço informática, basicamente vou pagar as mesmas coisas 
que paguei no Metrópole, então já tenho uma base do que não vi, e aprimorei o que já vi. E lá em casa 
também, é a mesma coisa, Michele! aconteceu alguma coisa, sou eu que ajeito, vou lá, meus amigos 
às vezes ligam pra mim.  
- Abra a CPU do computador, risos. 
- Michele, meu pai sempre disse: minha filha, se for pra você aprender, você pode quebrar esse 
computador, mas deixo você abrir e fazer o que você quiser, então eu sempre tive apoio em casa. E 
isso me ajudou muito. Me identifiquei com banco de dados, que é o que estou vendo no IFRN, da de 
greve mas a gente vai começar, a parte de Java que é o que eu estou vendo agora, e já tem uma base 
para o que eu ainda vou aprender lá. Basicamente é isso. 
Pesquisadora: Quando perguntado: todo mundo abre o computador em casa?  
- Olha só, meus dois computadores estão ruins, eu não tive tempo ainda de parar para dar uma olhada. 
É complicado, porque o 3º ano é horrível, o pré-vestibular é uma correria danada, mas eu tive um 
enriquecimento no aprendizado muito grande de resistores, capacitores. Amei essa parte, tanto que 
me influenciou a fazer o curso de engenharia mecânica que eu quero fazer, foi graças a isso. Quando 
o professor de química e física colocavam nas expressões capacitores e resistores, eu gritava feito 
doída: ah, que legal eu sei isso, é isso que eu quero fazer! Eu amo. Eu tive um aprendizado muito 
grande, nas redes que ia para um canto e para o outro, João e Maria trocavam, não sei o quê, eu não 
sabia que tudo isso acontecia, dentro de uma coisa tão pequena. Tive um aprendizado muito grande, 
gostei muito. 
 
- Principalmente na escola, nas aulas de física, vinculada a minha, quando eu vejo um assunto que 
caiu no Metrópole, e todo mundo não sabendo de nada, vinha, ei! você sabe, me ensina aqui! Não era 
só física, matemática, é muita coisa, que cai tudo na vida da pessoa, é eu não sabia que existia, como 
eu consegui sobreviver?  
- É verdade! Eu gostei bastante de programação, porque vejo uma coisa, e vou pra o computador pra 
isso, e vou lá no computador faço um programa, e no computador de meu irmão tem um programa de 
balanço, é muito massa e, estou adorando, passo o dia todinho pensando em código.  
- Você fica doída!  
- Pois é, os números de código, são... Eu estava atrapalhada com relação às notas, muitas notas. Eu 
fiz um sisteminha para organizar minhas notas, e olho pra cima e pra baixo. 
Pesquisadora: Essa pergunta é sobre a sistema dos acessos e manutenção dos estudos, se faziam em 
casa, ou em lanhouse para o uso da plataforma do Metrópole Digital. Não tem a parte á distância, se 
vocês faziam isso em casa, ou lanhouse (no moodle!), se fossem viam para a Universidade fazer isso 
no laboratório determinado pra vcs? 
- No meu caso, era em casa mesmo, sempre como estava naquela correria, então o que fazia: chegava 
do curso, entrava, ou senão no final de semana, quando tinha, procurava todo dia tá olhando, dá vendo 
alguma coisa, no final de semana fazia as atividades, procurava tirar dúvidas, no meu caso foi sempre 
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em casa mesmo. Quando estava em casa não utilizei, exceto quando estava na UFRN na aula, utilizava 
pra fazer, na aula mesmo, porque em casa, demora um tempo para baixar os programas, usava o da 
UFRN para baixar esses programas. Às vezes, a máquina de casa não tinha espaço, e demorava um 
tempo pra baixar os programas. 
- No meu caso, no modulo básico usava só em casa mesmo. E no segundo módulo, e era mais 
programação, tinha que baixar esses programas, meu computador era lento, às vezes eu ia pra casa 
de uma amiga minha, que também fazia o Metrópole. E a gente juntas, nos ajudavam faziam as tarefas, 
os programas. Teve um dia que fiquei desesperada, corri na casa dela e, consegui enviar a tempo. 
Pesquisadora: E tinha esse negócio, do tempo determinado para enviar e, ai, como você faziam? 
- Você já tinha enviado tudo na pressa, às vezes tudo errado, feito em cima da hora mas tinha que 
enviar. Era horrível!!!  
Pesquisadora: Uma curiosidade, vocês que enviavam errado, tinha como negociar?  
- tinha outra tentativa, mas era na hora, uma pressão, depois não tinha mais o relógio.  
Pesquisadora: Mais uma curiosidade, esse ambiente eu vocês enviavam as atividades era o moodle? 
Todas respondem: - sim, era o moodle! 
Pesquisadora: Vocês tiveram uma capacitação para esse uso, dizendo olha é assim que funcionando?  
- sim, foi na aula zero, na primeira aula, eles explicaram tudo direitinho, como era que funcionava, clica, 
que você postava nos fóruns, o calendário e outras coisas. 
- bom eu, era em casa mesmo, porque já estudo isso há 3 anos, e eu já tinha todos programas em 
casa, então já fazia tudo em casa, também não tinha tempo de estar vindo para o laboratório porque 
como moro na zona norte, e às vezes expulsava minha irmã, sai daqui pq tenho que fazer minhas 
atividades, ela também fazia no início mas ficou muito corrido pra ela. Ai, então eu chegava expulsando 
todo mundo do computador, espera ai que tenho que fazer minhas atividades, para não chegar na 
segunda-feira na correria e ficar mandando de onze e meia e o reloginho aparecendo, deixando 
nervosa, eu fico nervosa, mas era em casa mesmo, postava mais em casa, E às vezes, quando estava 
no colégio, no horário vago, eu sempre ia verificar se tinha alguma coisa postada, mas basicamente 
era em casa mesmo. 
- Eu era em todo o canto, em casa, era na lanhouse, era na casa de um amigo, deixa eu olhar aqui o 
moodle, rapinho, pra ver se tem alguma coisa, um amigo, fora assim, comentava, assim meio corrido. 
Chegava em casa onze meia da noite, depois da aula presencial, depois que eu me mudei para o 
Alecrim. Agora estou sem internet, mas na casa de amigos, e na lanhouse, mesmo, mas de vezes em 
quando eu vinha aqui mesmo, quando dava tempo. 
- Eu utilizava minha hora em casa, sendo que como lá em casa era muita gente, e no básico, e na 
programação pesada que me apaixonei mesmo, não aguentava ficar naquele monte de barulho, eu 
vinha pra cá, no laboratório e passava a tarde todinha. 
- eu tinha um computador no meu quarto, eu me trancava lá dentro. 
- eu tb dizia sai daqui que o quarto é meu, mas o computador é nosso, nada a ver mas tá no meu 
quarto, 
- no meu caso eu sou filha única, só moro com minha mãe, meu pai. Então eles não mexem, então a 
hora que eu pudesse eu fazia lá, mas algumas vezes eu vinha para o laboratório, geralmente nos 
sábados, porque antes do congresso, tinham grupos na sala, e esses grupos desenvolviam alguns 
programas, alguns projetos, a gente vinha pra se reunir e trabalhar no laboratório, mas individualmente 
era em casa. 
- No meu caso também, estudei em casa, mas no módulo avançado, no modulo básico eu juntava com 
algumas pessoas da minha turma, que sempre gostava de vim nos sábados, ficava discutindo as 
coisas, geralmente fazendo as atividades juntas, tirando dúvidas, fazendo alguma coisa. 
- Também fiz mais em casa, vim para o laboratório foi mais quando o tutor pedia pra fazer alguma 
coisa, à noite.  
- O meu também foi em casa, mas na parte do avançado, eu vinha para o laboratório porque era aula, 
como fazia placa, a aula era aqui no laboratório. 
Pesquisadora: Como sou da área pedagógica, quero saber o que vocês acham que a aprendizagem 
do Metrópole ajudou vocês na escola? 
- Pra mim, foi na disciplina de matemática com matrizes.  
- Pra mim, estudei tudo no 1º ano, foi uma correria, eu só vim ver esse assunto na escola esse ano, no 
2º ano. Vc já sabia tudo? quando estava terminando de ver matrizes, o professor, não o próximo ponto, 
disse: pronto, eu já sei do Metrópole. Então, o professor disse, então vamos auxiliar aqui, sabe, e todo 
mundo corria pra mim. 
- lá escola também, BKA / ELETRONICA é com você, matemática aplicada. 
- e o bom que, acho que, basicamente umas cinco pessoas da minha turma do IFRN faziam Metrópole 
comigo, então todo mundo ali formava um grupo, vamos estudar aqui, porque era a mesma coisa que 
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caiu lá, era só revisar, e ai a gente só se dava bem. E o pessoal vinha vocês que já sabem, o pessoal 
já vem pra cima. Eu dizia: calma! 
Pesquisadora: E era só matemática? 
- Não, tinha física! Eletrônica! 
- A parte que me ajudou bastante, a parte disciplina matemática aplicada, a parte de eletrônica, que 
teve os capacitores, resistores, que ajudou também em física, a questão do raciocínio lógico, não só 
pra matemática, física, química. Até mesmo o modo de pensar e de raciocinar as questões, a parte de 
inglês, mas também teve uma parte que envolvia português, os textos, expressões, cidadania. 
- Música, as expressões, cidadania... 
- Pra mim até em filosofia ajudou, porque tinha uma parte de lógica que estudei em filosofia que eu 
tinha estudado no Metrópole, me ajudou. 
- Não sei se aconteceu só comigo, mas o que passava em matemática no Metrópole, passava na 
escola, na mesma semana, ai eu dizia: caramba! Isso é lindo. Que lindo, a gente sem esforço aqui. 
- Na prova, teve um negócio em inglês, que eu tinha aprendido na semana, eu dizia, caramba, eu sei 
isso...e foi uma coisa que minha cabeça aceitou maravilhosamente bem. 
- Prática de leitura...pratict 
- No 2º ano, eu tinha um professor muito ruim de matemática mesmo, ele só chegava na sala e fazia 
chamada, e nada mais, Professor! eu amo matemática, gente. Professor!!! passa a matéria no quadro. 
- Ah a matéria é essa. Eu pegava o livro, é matrizes!!! E ele passava no quadro para todo mundo, eu 
sou mundo de ensinar, vamos ensinar, e todo mundo vinha em cima mim, a gente que fazia nossa aula, 
porque o professor só ficava sentado. Então o Metrópole ajudou muito nessa parte. 
Pesquisadora: Alguém falou em cidadania? Fala um pouquinho. Qual era a reflexão em si? 
- eu não lembro muito bem em si a matéria, mas ajudou bastante. 
- falava sobre ética, respeito. 
- referente ao mundo, um negócio geral. 
- era aquela situação sobre a sociedade, não adianta saber da área tecnológica sem saber sobre o 
mundo. 
- penso que eles colocaram mais para interagir, porque era a distância, tudo bem, que a gente passava 
mais tempo sem se ver, que se vendo, precisa fazer exercícios em grupos. 
Pesquisadora: E era presencial?  
- tinha aula presencial e não presencial. 
- no primeiro módulo, eram pelo menos duas vezes na semana, no segundo apenas uma. 
Pesquisadora: Era outro tipo de tutores? 
- Eram tutores e monitores. 
- na minha turma era só uma. 
- na minha também, era só uma. 
- quem aumentou foi eletrônica para laboratório. Tinha que fazer placa de redes para chumbar, a gente 
tinha SENAC, desenvolvimento de web, porque eletrônica estudou os dois, tinham tutores de um lado 
e monitores do outro. 
Pesquisadora: Como vocês avaliam esse aprendizado adquirido no Metrópole mas no ambiente da 
escola? O que faltam no colégio para acontecer isso? Será que os professores do colégio poderiam 
entrar nesse ritmo? Isso seria possível? Se na escola seria possível vivenciar isso nessas disciplinas 
que vocês mencionaram aqui? 
- Mas, primeiro de tudo, deveria qualificar os professores, um incentivo, uma motivação, hoje os 
professores estão muito desmotivados.  
- deveria também de melhorar a estrutura, porque eles querem mostrar alguma coisa e, não tem 
recursos. Melhorar a estrutura e motivação. 
- os professores estão em greve exatamente por isso. Eu estudo numa escola técnica e, no IFRN, eles 
não conseguem ensinar o que eles querem porque eles não conseguem fazer uma aula em campo 
para mostrar aquilo, eles dão a teoria, mas os alunos ficam porque isso e aquilo, por falta de condições 
de trabalho eles não conseguem. Imaginam o pessoal que está bem precário a educação do estado e 
município, nas escolas do rio grande do norte, e no Brasil inteiro, na verdade. Imagina se no IFRN, que 
é uma escola de nível federal já está assim, uma das melhores do país, que tem dinheiro, imagina as 
outras estaduais e municipais, então realmente está faltando esse incentivo não só dos professores, 
mas para os alunos também. Está faltando um empurrãozinho do poder público. 
Pesquisadora:  Todo mundo concorda com isso? 
- é sempre bom aliar o aprendizado ao nosso cotidiano, é a melhor forma de aprender, porque aliar o 
nosso aprendizado à nossa realidade, isso é que é preciso fazer, mas como já disseram antes, faltam 
estruturas, atualizar e planejamento.  
- Também não adianta jogar uma coisa assim, colocar o professor capacitado que faz o prédio da NASA 
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e, falta porque isso aqui?  
- é falta de objetivo, foco. Às vezes, tem o professor que pensa em escola 1.0, aquela é aquela escola 
do século passado, que é todo mundo sentado, os alunos calados e o professor falando, falando. Os 
alunos não aprendem assim. E tem a escola 2.0, aquela coisa mais dinâmica, aquele círculo, como 
está aqui, aulas práticas, que interage o aluno com o mundo, que é isso que a escola tem que fazer. 
Pesquisadora: A proposta do IMD é preparar para o trabalho, para essa ação em que a sociedade vive. 
Será que a escola tem condições, está fazendo isso, tem esse foco, esse objetivo? 
- porque é o que minha professora de geografia, estamos estudando a geografia do RN agora. Ela fala: 
ah, eu queria muito levar vocês pra conhecer, como é as coisa aqui no RN, a parte geográfica, mas 
não tem dinheiro. Como vocês vão ver isso, Omo vocês vão usar isso, mas não tem condições. É isso, 
basicamente. 
- O que eu vejo é a questão da preparação, como assim? a questão de estágio, do trabalho da parte 
prática em si. Não adianta, você ter só a teórica, para eu aprender 100% eu preciso da prática. Se eu 
vou estagiar, se eu vou trabalhar, como é que eu posso ter experiência, como posso fazer o correto, se 
eu não tiver a prática, se nunca sequer toquei, se nunca sequer mexi, vou chegar às cegas? E fazer 
uma coisa.  
Pesquisadora:  Só com a parte teórica?! 
- uma coisa que eu nunca fiz! 
- uma alienígena dentro do negócio!  
- você que aprendeu a teoria, mas quando vai pra prática é diferente, entendeu? 
Pesquisadora: Olha para ilustrar o que vocês estão falando, que vocês estão colocando, saiu no 
domingo, a Rede Globo está fazendo um levantamento esse envolvimento quando o estudante está 
fazendo estágio. A pessoa estar na hora certa fazendo a coisa certa no mesmo momento, aberta a 
capacitação pratica, para avançar nas responsabilidades do hospital. A notícia conta a história de uma 
estagiaria num hospital de hemodiálise, que recebe a proposta de capacitação porque o hospital estava 
precisando de uma coordenadora, e olharam pra ela, e perguntaram: você está fazendo o que aqui? 
Ela disse sou estagiaria do curso de enfermagem, estou aqui praticando, exercitando – Você topa fazer 
esse curso? E ela aceitou na hora e, quando terminou, eles disseram agora você é coordenadora geral 
desse serviço no atendimento do hospital. Realmente cada vez mais as pessoas em aprendizagens 
tem que partir para o campo de trabalho mais cedo.  
E eu pergunto: a escola não teria condições de fazer aula em campo, de pesquisa? Quais os recursos 
que precisam para essa aula em campo: transporte, e lá agendar, planejamento?  
- depende de qual seja a aula, e os recursos necessários? Depende do planejamento. E tem 
infraestrutura na escola pra isso? 
Pesquisadora: Para mobilizar todos os recursos para a aula, porque não adianta levar o pessoal e 
chegar lá e não tem nada. 
Pesquisadora: Hoje vocês avaliando quais foram as habilidades e competências desenvolveram e 
adquiridas na Metrópole digital que vocês teriam para a atuação?  E topariam ampliar porque eu topo 
trabalhar nisso? 
- no meu caso, eu já tinha uma paixão, antes mesmo de vim para o Metrópole, por HTML, SMS48, 
questão de Web mesmo, eu faria alguma coisa com web. Programação estruturada, não, Porque meu 
sonho foi de ser Jornalista, e penso em fazer Jornalismo na UFRN, com ênfase em mídias digitais, 
fazer blog, site. 
Pesquisadora: E as demais? 
- Eu, Placas de rede, fazer mais, pegar uns circuitos, colocar lá, chumbar? 
- Minha tutora dizia, que odiava chumbar, mas ela dizia você está chumbando tão direitinho! Vou pagar 
você pra ficar chumbando. Opa! vou ficar chumbando a vida toda, acabou que a gente perdeu uma 
aula 11 horas da noite só porque eu quis ficar chumbando lá a vida toda, os circuitos e colocar lá, os 
detalhezinhos, das placas de rede, realmente mexer com placas. 
- eu também, mexer com placa. Essa parte de eletrônica mesmo, junto aos circuitos de criar placa, eu 
me arriscaria. Eu gosto, foi a ênfase que fiz, que é a ênfase em WEB. Mexer assim, muita gente a 
maioria das pessoas não sabem, mas você pode fazer qualquer coisa programando. O que você 
pensar, agora pronto agora como pode fazer na programação, como colocar aquilo pra funcionar.  Eu 
entrava na internet, eu vi o que está por trás daquela página, como aquilo foi feito.  
- É a questão de olhar os códigos, como aquilo foi feito.  
Pesquisadora: Há gargalhadas, todas elas concordam. 

                                                 
48SMS é a sigla em inglês para serviço de mensagens curtas. Através deste serviço você pode receber em seu 

telefone celular diversos tipos de informação. Disponível em http://noticias.terra.com.br/interna/0,,OI102318-
EI1361,00.html. Acesso em 02 de maio de2012.  

 

http://noticias.terra.com.br/interna/0,,OI102318-EI1361,00.html
http://noticias.terra.com.br/interna/0,,OI102318-EI1361,00.html
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Pesquisadora: Interfiro, falando da notícia sobre os hackers49, superinteressante, não como uma coisa 
ruim, Pesquisadora: mas a habilidade de identificar o que está por trás do código, que em vez de vocês 
danificarem, alguns detalhes, poderiam ser o anjo da guarda de estar protegendo. 
- Depois que vi alguns sites todo prontinho, penso, faço melhor que isso. 
- Na minha cabeça, o raciocínio lógico vem num instante, é uma coisa que flui.  
- A Web é uma coisa maravilhosa, porque abre a mente pra ver, a coisa que não se passa na cabeça 
de outra pessoa que tenha só o ensino médio.  
- você vê com outros olhos aquilo ali, você não vai ver do mesmo jeito que outras pessoas veem. Você 
não vai ver as páginas do mesmo jeito. 
- quando é pra programar aquele raciocínio, claro que tem que ir por esse canto, é uma coisa muito 
boa. 
- aquela pessoa usou tal recurso para conseguir aquilo ali. 
- toda a programática daquele raciocínio, aquela pessoa usou tal recurso. 
- é a parte gráfica, que a parte da interface, como se diz. 
- ninguém se liga, quais os códigos, a linguagem que usou, o modo, o trabalho que deu aquilo ali. Às 
vezes é uma coisa tão simples, mas quando você vai olhar. Assim, todo o mundo do Metrópole já 
consegue entender, os códigos, mas pessoas que nunca viram aquilo ali, se você der um código, 
perguntam: como isso aqui pode virá isso? A gente aprendeu isso, como olhar com outros olhos, o 
pessoal acha que é só uma partezinha, de desenho, as pessoas não vão saber, tem gente que não 
acredita. 
- Quando fiz Java, quando você termina o curso, no decorrer do curso, você não olha mais os 
programas de computador como usuário qualquer, você olha e corre atrás dos códigos para saber como 
é. Correr atrás do código fonte dele pra ver direitinho como foi feito, até pra você aprender como faz. 
Num site, você não entra mais num site, você vai ler o código fonte. 
Pesquisadora: Eram duas áreas: Web e Redes. 
- eu amo rede, se pegar dois computadores e interligar. Até porque num estágio que estava fazendo 
passei nove meses, eu tive a oportunidade ver a obra que eles estavam fazendo, era no hospital naval. 
A pessoal chegou e disse pra mim, olha Michele, a planta é sua, e você vai escolher os pontos que vai 
precisar. Eu tive a oportunidade de conhecer o pessoal o que eles precisam para fazer toda a 
estruturação, tipo de fibra ótica, tudo, eu tive essa oportunidade, eu gosto muito dessa área. Banco de 
dados também, é perfeito. É como as meninas estavam falando, quando você pega uma página, ah!!! 
Por exemplo, no início do no meu professor chegou pra gente e disse hoje vocês vão aprender como 
planejar um twitter. Você tem todo um planejamento, você tem que montar a parte lógico, você tem que 
fazer várias coisas, então não basta e desvalorizar o trabalho de um desenvolvedor de web, porque 
não é fácil, é muito amplo o trabalho para fazer um site, pode ser o mais básico que seja, mas é muito 
trabalho, e é tempo.   E geralmente, eu e meu amigo, ele é muito meu amigo, que estuda comigo no 
IFRN, e fez metrópole, a gente se junta, e a gente diz, vamos fazer um jogo, vamos fazer um site, não 
se prender a uma única linguagem, Java é uma das linguagens que está crescendo muito, e todo 
mundo está usando agora. Ele gosta muito de muito de Delfim, mas eu gosto de Java e eu digo pra 
ele, dá pra fazer nos dois, vamos fazer! Mas minha parte preferida é rede.  
 RSG / WEB: - Pra mim, eu sempre fui mais ligada a área de humanas, fiz mais metrópole digital para 

me enriquecer, porque eu acho que é muito bom olhar para outros ângulos, não é porque.  

  

                                                 
49Em informática, hacker é um indivíduo que se dedica, com intensidade incomum, a conhecer e modificar os 

aspectos mais internos de dispositivos, programas e redes de computadores. Graças a esses conhecimentos, um 

hacker frequentemente consegue obter soluções e efeitos extraordinários, que extrapolam os limites do 

funcionamento "normal" dos sistemas como previstos pelos seus criadores; incluindo, por exemplo, contornar as 

barreiras que supostamente deveriam impedir o controle de certos sistemas e acesso a certos dados. 1   

O termo (pronunciado "háquer" com "h" aspirado) é importado da língua inglesa, e tem sido traduzido 

por decifrador (embora esta palavra tenha outro sentido bem distinto) ou aportuguesado para ráquer. 2   O 

verbo hackear ou raquear é usado para descrever modificações e manipulações não-triviais ou não autorizadas 

em sistemas de computação. Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Hacker. acesso em 02 de maio de 2012. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Informática
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://pt.wikipedia.org/wiki/Software
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_de_computadores
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hacker#cite_note-eric-0
http://pt.wikipedia.org/wiki/Língua_inglesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hacker#cite_note-1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hacker
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Quadro 03 – Relação de Tutores do sexo Feminino em 2010. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Quadro 04 – Relação de Tutores do sexo Masculino em 2010. 
 

 

Relação de Tutores Masculino do Metrópole Digital em 2010.1 e 

2010.2 

 

 MAS_M    AL_M    CAAS_M    CHF_M    FCS_M   

 JPLN_M    AnL_M    JAGS_M    JQP_M    LGS_M   

 MGM_M    RJCS_M    RPC_M    MC_M    RCSS_M   

 MECS_M    JCLS_M    MA_M      EA_M    GSA_M   

 LA_M    KGS_M    AAO_M    ID_M    RS_M   

 ISMJ_M    MLSG_M    TM_M    IAON_M    

 HMP_M    MSCF_M    TSRL_M    IP_M    

 
Fonte: Autoria própria. Relação de Tutores de 2010 – Quadro de Siglas dos nomes, 

referência dos nomes completos dos Tutores postado no site de IMD. Disponível em: 
http://www.metropoledigital.ufrn.br/moodle/course/category.php?id=2.  Acesso em: 16 ago. 2012. 

 
 

 

TRANSCRIÇÕES DA COLETA DE DADOS DOS SUJEITOS – JOVEM FEMININO – PRIMEIRA 

TURMA DO IMD FEITA EM 02 DE JUNHO DE 2012 – REINGRESSO OU NÃO DO METRÓPOLE 

DIGITAL 

Pesquisadora: Qualificando-os para atuar na criação de sistema para internet de montagem e 
manutenção de rede para computadores; instalação, manutenção e implementação dos circuitos 
eletrônicos, contemplando a preparação de um profissional cidadão. Aí, profissional cidadão. E além 
do domínio dessas competências técnicas, valorize uma avaliação ética, com responsabilidade social. 
Então a gente quer saber que capital humano o Metrópole está jogando no mercado. Que valores... 
Pesquisadora: Então, podemos? Se apresente. 
 RSG / WEB   Meu nome é RSG / web, eu tenho 15 anos, atualmente eu estou fazendo os cursos de 
inglês, espanhol e francês, porque quando eu comecei a fazer o Metrópole, eu fiz a ênfase em web. Aí 
web é tudo em inglês, aí você precisa ter inglês fluentemente. Aí eu gostei tanto que eu fiquei com 
essas coisas de http, páginas, sabe, essas coisas? Aí agora eu fiquei tão neurótica com isso que eu 
estou conversando com pessoas de todo o mundo pela internet, fazendo páginas para eles, sabe? 
Atualmente eu estou trabalhando em uma empresa de publicidade, na parte de mídia social, sabe? 
Colocando as páginas deles na internet, dentro do site. Aí, depois que eu entrei no Facebook, http 
página. Você faz. Agora minha... Como é que se diz? Meu hobby é criar um ecônomos de página e 
aplicativos. Eu estou com cinco páginas fazendo isso e já tem até uma russa. Comecei a falar russo. É 
muito engraçado. Você tem que apelar para o Google Tradutor para atender. Mas eu estou tentando 

Relação de Tutores Feminino do Metrópole Digital em 2010.1 e 

2010.2 

 NSLN_F    KP_F    KC_F    RRP_F    GR_F   

 LCSF_F    BRCRM_F    RPB_F     
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até entrar na faculdade. Quero ver se eu faço Engenharia de Software, TI ou Engenharia da 
Computação, porque é muita coisa. 
Pesquisadora:  Tá bom, vou passar para ela. Se apresente. 
LTSS / WEB:  Meu nome é LTSS / web eu tenho 16 anos. Eu entrei no Metrópole novíssima, com 13, 
14 anos. Atualmente eu faço o terceiro ano do Ensino Médio, pré-vestibular. Pretendo entrar na UFRN 
em TI, bacharelado em Tecnologia e Informação. Acho que o Metrópole serviu assim para abrir mais a 
mente sobre o que eu queria. Porque eu já gostava de informática antes. Tinha gosto, assim. Mas 
quando eu comecei ver mais a fundo a parte de programação, isso tudo, comecei me apaixonar mais. 
Então eu nem trabalho, nem faço nada relacionado, mas, foi como eu disse, serviu para me abrir a 
mente sobre o curso que eu pretendo fazer no vestibular. Serviu mesmo. 
Pesquisadora:  Deixa eu te falar: quando você fala assim: "abrir a mente", você percebe que o curso 
mudou sua cognição, mudou sua forma de pensar, ou mudou o seu raciocínio, mudou a forma de... 
Sabe? De pegar a parte de exatas mais rápido? Conte um pouquinho sobre isso. 
LTSS / WEB:  Assim, tipo, eu comecei... Eu abri a mente para poder enxergar mais além do que só 
entrar em rede social, essas coisas. Eu consigo enxergar mais além, o que tem atrás, da parte da 
programação. Que é o que eu gosto. É isso. 
 Pesquisadora   E no rendimento escolar, você acha que você melhorou? 
 LTSS / WEB   Acho que sim. Um pouco. Mais para parte mesmo que foi do reingresso, que foi uma 
disciplina que era eletricidade, que me ajudou muito... Está ajudando muito na escola, que é o mesmo 
assunto que vê na disciplina que vê no terceiro ano.  
BKA / ELETRONICA:  Meu nome é BKA / eletrônica, tenho 19 anos. O Metrópole, como ela falou, tem 
ampliado minha mente. Graças ao Metrópole foi que eu comecei, antes eu também gostava, porém me 
identifiquei mais, me envolvi com o que realmente é, que são... Por exemplo, por trás de uma rede 
social tem com a escrita de página, o computador em si, são aqueles objetozinhos, a placa, e tal – 
minha ênfase é em eletrônica – e graças a isso eu escolhi a minha graduação, no caso eu passei na 
UFRN para Ciência e Tecnologia. O Metrópole serviu basicamente para isso. E também na questão do 
trabalho. Eu estou trabalhando em uma empresa de segurança eletrônica. Mexo com acesso remoto, 
filmagens por celular, internet, outros dispositivos. Metrópole serviu para abranger meus 
conhecimentos, para clarear o caminho. Basicamente foi isso. 
Pesquisadora:  E quando você fala assim, "estou trabalhando", mas o tempo, qual é a parcela, é um 
turno, dois turnos? Como é que você está dividindo esse tempo de trabalho e da universidade? 
BKA / ELETRONICA:  Meu horário ele é bem flexível. A empresa é do meu pai.  
 Pesquisadora   Ah, certo, certo. 
BKA / ELETRONICA: Então, assim, por exemplo: ele vai instala as câmeras, tudo, aí liga "BKA / 
eletrônica, quando é que você tem horário? Quando é que você pode?". Aí organiza, que aí eu vou lá, 
ele vai e me pega, eu vou, instalo e volto, e volto a estudar. E também estou estudando no curso. Então 
minha vida também está assim, bastante corrida. Mas eu gosto, não gosto de parar não. 
ELB / WEB:  Meu nome é ELB / web. Estou no terceiro ano do Ensino Médio e também no cursinho 
pré-vestibular. Então fiz o reingresso. Porque, assim, eu fiz a ênfase em web, só que eu não me 
identifiquei. O curso foi bom, ajudou bastante também nessa questão da internet, de conhecer outros 
ângulos, esse mundo que é a informática. Mas eu percebi que minha área mesmo era Humanas... 
Então, serviu bastante para eu descobrir o que eu realmente quero. Mas foi uma experiência muito boa. 
 Pesquisadora   Entendi. Eu acho que você está no caminho certo a partir do momento em que você 
sente mais atendida na sua expectativa. E é isso. Um momento da vida da gente é cheio de escolhas, 
não é? Então se você aproveitou daquela oportunidade e agora você tem oportunidade de escolhas... 
é por ai mesmo. Mas a gente vai pedir que você colabore, contando aqui um pouco mais, certo? Por 
isso é importante a sua presença.  Pesquisadora   Então, agora que vocês se apresentaram, a primeira 
parte que eu quero saber de vocês é o seguinte: esse segundo trecho é mais voltado para a percepção 
sobre a importância da mudança intelectual. A mudança afetiva – quando a gente fala afetiva é: quais 
são os meus amigos agora? Alguns amigos da turma que eu me ingressei continuam ou não? O que é 
que tudo isso, esse olhar de campus do Metrópole tornou importante na minha vida, nas minhas 
relações de pares, nas minhas relações sociais? Certo? Então, como você é vista, e vivencia isto? 
Neste sentido E aí a gente vai falar um pouco da cultura. Tipo de música, tipo de gosto, e a parte 
cultural. Primeiro falamos sobre isso: a mudança intelectual. Que é basicamente o campus do 
Metrópole fez de mudança nos relacionamentos. 
RSG / WEB:   Como eu sou vista? 
 Pesquisadora   Sim, como você é vista. Se você trouxe algum amigo ou amiga do tempo da vivência 
para sua rede de movimento, de hábitos.  
RSG / WEB:   Acho que do Metrópole, da primeira turma teve bastante. Um grupinho, a gente 
conversava bastante sobre computadores, e placas e redes. A segunda turma também.  
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 Pesquisadora   O módulo avançado, assim? 
 RSG / WEB   É. Do módulo básico ao avançado. Quando eu entrei no Metrópole, digamos assim, eu 
não sabia nada de computador. Eu só jogava. 
 Pesquisadora   Sim, sim. Usuária. 
 RSG / WEB   É, usuária. Aí depois da primeira aula quando a gente viu como foi as coisas que entra. 
Aí eu ficava muito bom. Aí eu peguei o site, comecei a abrir os sites, pegava o código fonte, ficava 
abrindo e olhando. Antes de entrar no módulo avançado, eu não sabia de nada daquilo. Para mim era 
tudo grego. Todos aqueles códigos... Aí eu comecei a conversar com um amigo, ele estava no módulo 
avançado também, aí ele disse antes, no básico: "Vamos fazer eletrônica, vamos, é muito bom". Aí eu 
comecei a falar para ele "não, web é melhor". Aí fui para... Entrei em web. Aí... 
 Pesquisadora   Como é que você é vista? 
 RSG / WEB   Como eu sou vista?  
 Pesquisadora   Como é que você acha que é vista? 
 RSG / WEB   Eu não sei, todo mundo acha que eu sou louca. Porque eu fico olhando para os códigos. 
"Mas olha como é perfeito". Catando, olhando código fonte por código fonte. Porque são imensos, 
sabe? Aí eu fico lá catando coisa por coisa, função por função. Acham que eu não tenho o juízo certo 
não.  
 Pesquisadora   Deixa eu perguntar uma coisa: você passou a assistir filmes voltados para a área? 
 RSG / WEB   Sim, passei. Porque... 
 Pesquisadora   Até procurar filmes que falem sobre a área? 
 RSG / WEB   É, é sobre isso. Procurar fui procurar alguma coisa para se espelhar. Que nem aquele 
filme daquele cara que criou o Facebook. Foi. Ele não sabia colocar uma foto na internet. Aí virou o 
dono do Facebook. Então é assim. Aí fui saber um pouco da magia que ele viu naquilo. E também esse 
negócio de criação: aí você viu, depois que ele criou, agora tem um monte de redes sociais, ficando 
tudo quase igual. Aí minha mente fica voando, voando quando eu vejo. Tenho que criar uma coisa... 
Sabe? Uma coisa que as pessoas vejam que aquilo não é mais... Deixa eu ver uma palavra... Não é 
mais as pessoas ficam viciadas só no Facebook. Aí deixar aquilo para procurar uma coisa que tenha 
mais cultura. As pessoas estão usando o Facebook mais para brincadeirinhas, coisas e besteiras. E 
até mesmo esses casos de bullying, é muito frequente no Facebook. 
 LTSS / WEB   Para mim, essa questão do conhecimento até para ter assunto para falar com as pessoas 
sobre o projeto. Meu irmão fazia C&T, ele me ajudava muito no Metrópole. E agora, às vezes, ele fala 
das disciplinas e eu já consigo entender mais. Também na escola, antes eu falava sobre programação, 
coisa assim, o pessoal ficava "ahn?". Mas agora já tem gente que faz a Metrópole lá, já entende. Eu 
tenho um amigo que é programador, então a gente já conversa. Ele não fez a Metrópole, mas... Ele 
tem um...  
 Pesquisadora   Sobre os filmes: teve a mesma ênfase que ela?  
 LTSS / WEB   Web? 
 Pesquisadora   Assim, filmes, que está acontecendo na sociedade. Assim: "ah, vou assistir esse filme 
porque..." 
 LTSS / WEB   Eu acho que sim. Peguei um pouco mais de gosto por isso, por esses filmes.  
 BKA / ELETRONICA  Questão das amizades. Desde a primeira turma eu criei amigos que eu creio que 
eu vou levar para o resto da vida. Também uma tutora me marcou muito, eu tenho um carinho enorme 
por ela.  
 Pesquisadora   Ela ainda está no... 
 BKA / ELETRONICA  Não, ela saiu.  
 Pesquisadora   Você pode dizer o nome dela? 
 BKA / ELETRONICA  Kísia.  
 Pesquisadora   Kísia? Mas ela saiu por quê? 
 BKA / ELETRONICA  Porque ela precisou... 
 Pesquisadora   Passou em algum concurso? 
 BKA / ELETRONICA  Não, se eu não me engano ela foi chamada em outra universidade. Para o futuro 
dela. Mas, assim, tenho um carinho enorme por ela, aprendi muito com ela... 
 Pesquisadora   Ainda tem contato com ela?  
 BKA / ELETRONICA  De vez em quando ainda converso com ela nas redes sociais da vida. Tenho 
diversos amigos que eu fiz aqui que hoje em dia estudam comigo, que eu saio com eles... Resumindo: 
criei uma nova família.  
 Pesquisadora   Sim, sim. 
 BKA / ELETRONICA  A questão dos filmes: filmes, em si, não. Mas procurar informações, notícias, 
estar sempre buscando, as novidades que saem na mídia, as necessidades... Acredito que eu faço 
bastante isso. 
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 Pesquisadora   Você? Como é que você vê sua relação com colegas da outra turma, do básico. E você 
é vista hoje no seu meio, como uma Metrópole. 
 ELB / WEB   Em relação aos colegas, eu fiz algumas amizades. Eu não tenho muito contato com eles, 
porque todos moravam longe, Parnamirim. Aí de vez em quando eu ainda saio com uma amiga, para 
ir ao cinema e tal. Mas eu tenho poucos. Mas eu ainda vejo uns ou outros. Em relação a como eu sou 
vista: em casa, tem um problema no computador, "ELB / web, como se faz isso? como faz aquilo?". 
Meu irmão mais novo fica querendo saber, ele olha no site da Metropole e fica perguntando as coisas 
"eu queria saber como se programa aqui? Como é que funciona e tal?" Aí eu "leia, leia". Aí também, na 
escola, por exemplo, tem gente na minha turma que está fazendo esse ano e diz "Você é louca. Como 
você conseguiu passar? Eu estou quase enlouquecendo”. Aí, "você tem certeza que você se formou? 
Eu acho que eu vou reprovar e não sei o quê". Aí, não é um bicho de sete cabeças, assim, também. 
Eu percebi que você tem que realmente gostar daquilo, tem que ter uma aptidão para essa área para 
você realmente se interessar. Agora, se você não se esforçar e tal. É isso, sempre ficam perguntando 
como são as coisas, como são as provas e tal.  
Pesquisadora   Sempre é cobrada, não é?  
Pesquisadora   Eu vi que BKA / eletrônica tocou em um assunto importante, que é o relacionamento 
com a tutoria. Conta um pouquinho a experiência de vocês com essa relação com a tutoria ou monitoria. 
Porque parece que tem diferença entre tutoria e monitoria. Contem um pouquinho como vocês 
vivenciaram esse relacionamento. 
RSG / WEB   Meu tutor da primeira parte era ótimo, que era o  MSCF   ele era muito bom mesmo. 
Pesquisadora   Como é o nome? 
RSG / WEB    MSCF  . 
Pesquisadora   Ele continua? 
RSG / WEB   Não, ele não está mais em Natal. Eu acho que não. Ele está em Rio Grande do Sul. Ele 
era mais do que um tutor, ele era um professor, porque ele sempre explicava. “Você não sai enquanto 
você não entender”. Ele explicava mesmo. Sabe? "É assim, assim, assado. Vocês vão ter que entender 
isso". Por isso que a maioria passou na primeira fase muito em conta... 
Pesquisadora   Era um professor só? 
RSG / WEB   Era um tutor só. 
Pesquisadora   Um tutor só.  
RSG / WEB   É mais ele, de vez em quando, pegava os melhores alunos da turma e formava deles 
monitores.  
Pesquisadora   Ah, tá. Entendi.  
RSG / WEB   Aí esse monitor, as pessoas tiravam dúvidas com eles. Aí na segunda fase teve uma 
tutora,  RPB_F  . Ela era ótima. O problema dela é que ela adorava dar puxão de orelha na gente. Ela 
disse: "Se você estar fazendo web, web tem que fazer isso, é só sentar a bunda na cadeira e programar, 
que você ganha dinheiro com isso. Lá na banca do seu João eu fiz um programa para fazer estoque. 
É só vocês ganharem dinheiro com isso".  
Pesquisadora   E ela era o quê? Qual era a formação dela? 
RSG / WEB   Ela era Eletrônica, Robótica. 
Pesquisadora   Ah, sim. 
RSG / WEB   Ela era formada em Robótica. De vez em quando ela levava os robôs para a gente ver, 
que usava a programação, Flash não, é, porque é tudo programação CC, C+. Você programava, dava 
os comandos, e ele saia. Era muito bom. Até que entrar em robótica. E era muito bom. 
Pesquisadora   Então você acha que os tutores ajudaram muito? 
RSG / WEB   Ajudaram bastante. O  MSCF   porque ele queria que as pessoas passassem mesmo 
porque eles queria ver muitos formandos e  RPB_F   porque queria que a gente visse como aquilo dava 
dinheiro de verdade. Para você levar para o seu futuro. 
LTSS / WEB   Eu tive dois tutores. Foi uma primeira, no primeiro módulo. E esse mesmo continuou no 
segundo, só que ela teve que sair. Aí entrou outra, colega dele. Assim, a relação que eu tive foi só de 
tirar dúvidas... Até tenho nas redes sociais, mas não tenho muita proximidade.  
Pesquisadora   E não teve a ênfase do módulo avançado, não? 
LTSS / WEB   Teve, assim, em relação aos dois.  
Pesquisadora   E na troca de tutor, que você teve no módulo avançado, como é que foi? 
LTSS / WEB   Assim, meu segundo tutor era meio tímido, assim, no início. Aí ele não conseguia ter um 
pouco de relação com a turma. Mas depois ele foi soltando mais e tendo. Mas era só mais questão de 
tirar dúvida, não tinha, como dá a matéria... Não era como um professor, entendeu? Era só mais... 
Pesquisadora:   Se limitava a acompanhar. 
BKA / ELETRONICA:     Bom, como eu já falei, teve a minha primeira tutora que foi a  KC_F, que tenho 
um carinho especial por ela... 
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Pesquisadora:   No módulo básico? 
BKA / ELETRONICA:  Isso, no módulo básico. Ajudou bastante minha turma. Dentro do meu módulo 
básico, eu acredito que todos se formaram, todo mundo se formou. Até por questão da ênfase, a maioria 
ficou.  
Pesquisadora:   Você acha que a tutora favoreceu esse apaixonamento? 
BKA / ELETRONICA:   É. Eu acredito que sim. Por exemplo, muitas pessoas desistiram por questão 
até de tutores, que reclamavam "ah, você chega lá, só se a gente tiver alguma dúvida ele tira, ou passa 
alguma coisa e tchau". Não tinha essa questão de contato. Eu acredito que esse contato faz com que 
chame a atenção do aluno, faz com que o aluno queira ir para aula, queira assistir, queira tirar suas 
dúvidas, queira aprender cada vez mais. Já se você não tem tanto contato, você meio que fica solto. 
Já no módulo avançado, que eram dois tutores, um para a parte de eletrônica em si, das placas, e o 
outro. Também, gostei bastante da Rebeca e  ISMJ_M   e nos ensinavam muito. Também tenho o 
contato com... A Rebeca nem tanto, mas  ISMJ_M   também tenho contato. Eu acredito que ajudaram 
bastante para o desenvolvimento, pelo menos os tutores que eu tive não tive problema algum. 
Pesquisadora:   Na prática, na motivação de procurar trabalho ou atividades para desenvolver. Conta 
um pouquinho. 
BKA / ELETRONICA:  Acho que na questão da prática. Porque é assim, tem a teórica e tem a prática. 
Pesquisadora:   No módulo avançado? 
BKA / ELETRONICA:  No módulo avançado. 
Pesquisadora:   E é no mesmo dia? 
BKA / ELETRONICA:  Oi? 
Pesquisadora:   É sempre naquele mesmo dia determinado? 
BKA / ELETRONICA:  Assim, eram dois dias: um dia era mais a parte teórica, que envolvia também, 
por exemplo, de eletrônica a gente via um pouco de web e de redes também, e no outro dia, eletrônica 
em si. Aí estudei eletrônica, a gente foi para laboratórios, viu placas, desenvolveu programas, e web 
também, no outro dia, no caso, o outro tutor, ele procurava trazer sempre algumas notícias, alguns 
vídeos, coisas para chamar a atenção.  
ELB / WEB:   Bom, eu tive três tutores. Começou com o  MSCF_M, como ela já falou, ele era ótimo. 
Depois ele teve que sair e veio a Nádia. Também, ela era uma boa tutora...procurava tirar 
Pesquisadora:   Ela disse qual era a formação dela? 
ELB / WEB:    Não... Acho que ela disse, mas eu não me lembro. Sei que ela estava fazendo mestrado, 
eu acho. Ela era nova, mas estava com uma carga horária pesada. Acho que não pôde continuar. Aí 
ela continuou com a gente até o final do módulo básico, no início do ano passado, aí veio outro. O Alan. 
Entre eles, o Alan era assim, mais ou menos incentivador. Porque, assim, nas aulas dele eu tinha muito 
de incentivador. Ele explicava o assunto e tal, não era aquela coisa só teórica, só teoria. Normalmente 
a gente praticava, fazia programar alguma coisa. Na minha turma só, se formaram cinco alunos. 
 Pesquisadora   Eu estou percebendo que o que a gente chama de os modelos humanos são 
motivadores para a continuidade do acesso. O que vocês revelaram é muito importante. A gente tem 
um campo de pesquisa chamado hábitus e campus, do Bourdieu. Que são modelos humanos, às vezes 
a gente não encontra em qualquer lugar, mas nos lugares que está se formando. Então é a importância 
da tutoria. Por isso eu pergunto qual é a formação deles, como é que eles estavam comprometidos. 
Porque influencia mesmo. Bem, então vocês já me responderam isso. Deixa eu ver o que mais. Eu 
queria que vocês contassem se – vocês já contaram isso na outra experiência (coleta de dados), mas 
agora, uma experiência que teve que resgatar de vocês uma habilidade que foi desenvolvida no 
Metrópole e, tipo assim, para resolver um problema mesmo. Se aconteceu alguma experiência depois 
dessa formação de vocês em que vocês tiveram que trazer rapidamente aquela vivência do Metrópole, 
habilidade. Eu sei que vocês já falaram, mas eu queria que vocês apontassem assim. Lembra? 
ELB / WEB:   Assim, mais ou menos, eu lembro que me ajudou na matéria de filosofia na escola. Eu 
estava aprendendo lógica, estava vendo, e ao mesmo tempo, na escola, filosofia, lógica, tal. Assim, e 
eu não entendia muito bem com a professora da escola. E ajudou no Metrópole, que era mais avançado, 
tal. Me saí melhor. Foi basicamente isso, foi a única coisa de diferente. 
BKA / ELETRONICA:   Nas disciplinas, por exemplo, nos conceitos de eletricidade, os conceitos 
básicos. A questão da física, que ela até comentou também, ajudou, que eu estava fazendo o terceiro 
ano, e via essas disciplinas assim. Me ajudou bastante, como ajudou no Metrópole que eu também via 
na escola e via no Metrópole. A questão de matemática aplicada, matriz, a questão da lógica também 
ajudou. Sem querer ser concursada, nem convencida, mas já sendo. 
Pesquisadora:   É, claro. A vaga não é para todos. 
BKA / ELETRONICA:   Por exemplo, a questão da lógica. Muitos concursos hoje em dia utilizam a 
lógica. Não é só matemática bruta, estuda a lógica. Então o Metrópole ajudou também a desenvolver 
mais a lógica, a habilidade da lógica, de raciocínio. Para mim foi isso.  
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LTSS / WEB:   No meu caso foi como elas, também, mas na questão da escola. Tipo, matemática 
aplicada a gente viu uma matéria que era matrizes, e eu estava no primeiro ano, eu não vi essa matéria. 
Eu tive que aprender toda a matéria para poder resolver. Então, quando eu cheguei no segundo ano, 
da escola, eu já sabia a matéria toda que ia ser aplicada. Então me ajudou mais nisso também. Também 
na parte de eletricidade, depois do reingresso.  
RSG / WEB:   Para mim foi igual a elas. Porque quando eu entrei no Metrópole foi no segundo ano, aí 
tinha matrizes e eu não gostava de matemática. Fui ver matrizes no Metrópole e quase que chorei. Eu 
não sei matrizes Fui aprender no Metrópole e ficou mais fácil que na escola. Foi muito bom. Acho que 
porque a minha professora eu não gostava dela porque ela ficava com essa questão de lógica na 
escola. Aí eu “não acredito! Estou vendo lógica no Metrópole, lógica na escola. Isso me persegue”. 
Para mim foram essas duas matérias. 
Pesquisadora:   Bem, falando nessas matérias que mexe, vou colocar aqui um assunto que é um 
assunto que vem sendo apontado pela neurociência, não é? Mas eu vou fazer aqui com vocês. Como 
é a relação de vocês com a música? Então, eu queria saber o seguinte: vocês estudam com música? 
Na hora em que vocês estão produzindo... 
Pesquisadora:   ...relação que eu venho gostando é a parte do objetivo do Metrópole de falar dessa 
competência profissional cidadã. Da ética. E eu li e analisei o conteúdo que o próprio Metrópole propõe. 
A gente sabe que o curso não se faz somente com as intenções, se faz com a prática. Aí vem perguntar 
aqui um pouco do que foi a experiência da disciplina cidadania, se vocês se lembram do conteúdo. Se 
vocês avaliam a importância dessa disciplina, em que momento do curso, certo? Por exemplo, quando 
entraram, ou no meio, ou no final. Ou se essa disciplina poderia ter um foco de exemplos, não é? E eu 
queria que vocês contassem aí livremente falando da importância dessa disciplina na formação de 
vocês, pelo objetivo do programa que o Metrópole propõe. Lembram da disciplina de cidadania? Quem 
vai começar?  
ELB / WEB:   Eu vou ser sincera. Assim, no início eu lia o texto que tinha no CD para responder as 
atividades, mas aí eu vi que a disciplina era tão assim... Você vivenciava cotidianamente aquilo, você 
já sabia. Então aí depois eu fazia as atividades e nem precisava ler. Porque, sabe aquela coisa, assim, 
"se você vir o idoso, você tem que ajudar ele a atravessar" e tal? Isso você aprende em casa, no dia a 
dia. Pelo menos para mim... Eu já tinha, eu acho, essa consciência de cidadania, de ajudar o próximo, 
de respeitar o meio ambiente, então... É importante para algumas pessoas, deve ser. Mas para mim... 
Pesquisadora:   Não acrescentou. 
ELB / WEB:   Não acrescentou.  
Pesquisadora:   Você acha que faltou conteúdo, que faltou um momento mais voltado para a realidade 
de hoje? Você acha que precisava... 
ELB / WEB:   Eu acho que se tivesse focado na parte de cidadania a ética no trabalho, de tipos de 
empresa, relações como têm que ser, honestidade, essas coisas, ficaria bem melhor. Mas eles não 
focaram nisso. 
Pesquisadora:   E você acha que seria em que momento do curso? No início, no meio, na mudança de 
módulo, no final? O que você, pelo que você vivenciou. Em qual período?  
ELB / WEB:  Acho que no meio. No início você  03:20   Aí no meio você já tem mais ou menos a noção 
do que você está fazendo, aí você cria a realidade das coisas...  
BKA / ELETRONICA:   Na questão da cidadania... 
Pesquisadora:   Você lembra da disciplina? 
BKA / ELETRONICA:   Mais ou menos. Assim, eu lembro da disciplina, o que dizia exatamente, não. 
Mas o contexto em si eu lembro. A cidadania é uma disciplina que eu vi até mesmo na escola. Então, 
como ela falou, foi algo meio que básico, do nosso cotidiano. Porém, a questão de precisar, de ser no 
início, no meio ou no fim. Eu acredito que cidadania... Tanto é que cidadania você precisa não só no 
início, no meio ou no fim, mas sim em toda a sua vida. Porque é o seguinte: nós somos cidadãos e 
qualquer coisa que a gente faz atinge outra pessoa, a cidadania de outra pessoa, eu acredito que você 
precisa saber que cidadania e ética meio que abrangem isso. Os limites, o que você deve, o que não 
deve, para ser um melhor cidadão. Eu acredito que era meio básico, mas acredito que seja importante 
para todo mundo.  
Pesquisadora:   Você acha que cabe em um curso desses ter uma disciplina dessas? É importante? 
BKA / ELETRONICA:  Eu acredito que é importante. Porque, como ela falou, por exemplo, eu tenho 
consciência, ela tem consciência também, mas tem pessoas que, apesar de a gente saber de tudo isso, 
não têm consciência não. Se você chegar e perguntar para algumas pessoas "o que é cidadania?", 
elas não vão saber, não vão responder, não vão saber. Eu acredito que cabe sim. 
LTSS / WEB:  Sei lá, como as meninas falaram. Cidadania acho que foi assim, meio básico mesmo. 
Acho que você aprende no dia a dia. Mas, voltando para essa parte do trabalho, eu acho que vale a 
pena ter a disciplina.  
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RSG / WEB:   Eu também me lembro de uma coisa que me marcou muito dessa coisa de ética, foi que 
meu tutor ficava marcando muito nessa questão de ética na internet. Era muito importante. Tipo, coisas 
que você fazia, mas não tinha noção que fazia. Conversar com alguém com o capslock ligado não é 
bom, porque dá impressão que você está gritando com a pessoa.  05:51    
Pesquisadora:   Gente, agora, a parte que nós vamos falar é o que vocês acham que faltou e qual é a 
sugestão que vocês dão para mudança. Então, por exemplo: cada um falou do envolvimento, tal. Mas, 
assim: o que vocês consideram, coisas que vocês tenham trazido, experiências do ensino básico, que 
faltou o Metrópole estar ligado com a prática? O que vocês acham, ou o que vocês sugerem que o 
curso poderia ter mais que vocês sentiram que ficou aquém. Precisava ter algo mais em contato com 
a prática. O que vocês sugerem?  
RSG / WEB:   Na minha opinião, quando eu estava fazendo web, tinha matéria que não ficava muito 
explicada, sabe? Que você tinha que recorrer ao tutor, aí o tutor tinha que fazer na prática para você 
ver como era aquilo. Tinha a questão do Java. Java não estava muito bem explicado. Aí nessas 
matérias, como programação de Java,  07:12  , você tinha que ter aula prática para ver como o código 
estava rodando de verdade.  
Pesquisadora:   Isso você está falando do ambiente? No ambiente que foi postado o conteúdo ficou a 
desejar? Você acha que o lugar que foi postado também está ruim, a plataforma Moodle? 
RSG / WEB:   A plataforma estava boa. O ruim é só a matéria mesmo que estava... Tinha que ter uma 
explicação maior.  
Pesquisadora:  Você tocou em um assunto que não foi bem o que eu perguntei, mas foi ótimo que você 
falou. O que eu perguntei está voltado mais ao campo de trabalho. Você acha que o que você viu, você 
poderia estar atuando em um campo de trabalho já? 
RSG / WEB:   Sim. 
LTSS / WEB:   Não sei, no meu caso eu acho que faltou mais incentivo. Da parte, assim, dos tutores 
mais. Como eu tinha falado, eles tiravam as dúvidas só. 
Pesquisadora:   Você acha que os seus tutores já estavam no campo do trabalho, tinham a vivência do 
campo de trabalho? Ou estavam mais na parte teórica? 
LTSS / WEB:   Eu acho que estavam mais para a parte teórica. Eles demonstravam, mas eu acho que 
era mais a questão do incentivo mesmo.  
BKA / ELETRONICA:   Bem, no meu caso é assim, tiveram aulas práticas, mas eu acredito que 
deveriam ter mais. No meu caso – assim, ela trabalha na parte de web, no meu caso, trabalharia na 
parte de eletrônica. Tivemos diversas aulas práticas? Tivemos. Mas eu acredito que deveria ter mais. 
Se você for trabalhar com uma empresa, alguma coisa, tudo bem, você é iniciante, mas para isso você 
deve saber a fundo o que você vai fazer. Acredito que essa questão: deveria ter mais aulas práticas 
além do que teve. 
ELB / WEB:    Eu acho que deveria ter mais aulas práticas e web... No caso de eletrônica eles tiveram 
estágio. Web já não teve. Então você saia de lá, você levava seu currículo, alguma entrava em contato 
com você, mas você não tinha muita noção de como ia atuar.  
Pesquisadora:   Você considera que as empresas poderiam estar mais presentes nesse momento da 
prática como aulas supervisionadas? Converse um pouco sobre isso. Como você falou agora, do 
currículo. Se o curso  10:15   se pretende que você já está entregando e tudo mais. E aí, se isso fosse 
dentro desse momento do módulo avançado, você acha que teria tido uma diferença grande em relação 
à formação? 
ELB / WEB:    Creio que sim. Porque as empresas já teriam uma noção do que você está fazendo no 
seu  10:45   e tal. É uma área que necessita muito de profissionais qualificados, que está em falta aqui.  
 Pesquisadora:   O campo.  
 ELB / WEB:    Exatamente. Então eu creio que eles deveriam estar de olho nos possíveis estagiários, 
contratados. 
 BKA / ELETRONICA:   Eu concordo, eu acho que seria bom se as empresas... Logicamente não tem 
como para todos. Mas fazer uma seleção de algumas empresas e interagir mais no campus, fazer uns 
estágios mais... Botar em prática realmente. Porque assim, a gente fazia as coisas de laboratório, teve 
alguns estágios, a gente visitou algumas empresas, mas eu acredito que sim, que deveria juntamente 
com as empresas botar em prática, nem que seja, por exemplo, um mês, dois mes es. Mesmo que 
fosse pouco tempo, mas as empresas tivessem mais dentro, criassem esses estágios... Acredito que 
seria uma forma de, como eu posso dizer? Aperfeiçoar mais o que o Metrópole já possui para a gente.  
LTSS / WEB:  Também, eu concordo com elas. Eu fiz a parte de web. No caso era só mais teórico, 
teórico. A prática teria que ser nós mesmos, sem auxílio. No caso, com ajuda dessas empresas, elas 
ajudariam o Metrópole para que construísse algo assim. 
RSG / WEB:   Na minha opinião também. Mais para a empresa dar uma força para você ter que se 
comprometer  
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Pesquisadora:   Uma parte na universidade que, na graduação, a gente tem que ter um estágio 
supervisionado. Nesse estágio supervisionado, você não é funcionário, mas conta com toda a resolução 
de problemas que a empresa tem e que você tem que convergir suas habilidades para resolver. O 
desempenho disso remete para uma avaliação, certo? E aí compromete a parceria do seu orientar com 
o aluno. O aluno pode ser em dupla, em trio, quarteto e tal. Dentro da fala tanto dos jovens quanto 
vocês, essa é a parte do Metrópole que precisa acertar. Enquanto vocês são alunos, estar dentro de 
empresas ou as empresas dentro do Metrópole para a resolução de problemas que vocês possam estar 
experimentando e formando-se como profissionais da área. Mas, o que vocês acham das atividades 
competitivas ou não dentro da própria sala, ou de uma sala com a outra? Vocês vivenciaram isso no 
Metrópole? Poderia ser? Como funciona isso? Eu sei que vocês fizeram um trabalho que foi parar em 
um seminário. Veio até pessoal lá de fora, eu estava lá, eu filmei, fotografei algumas coisas. Mas, essa 
experiência, contem um pouquinho. 
BKA / ELETRONICA:   A questão da... 
Pesquisadora   E isso como um processo no módulo avançado. 
BKA / ELETRONICA:   A competição entre os alunos, eu acredito que ela pode estimular. Por exemplo, 
Se você quer ganhar, então você corre atrás, você cria forças até onde você não tem. Então eu acredito 
que essa competição - logicamente sendo saudável... 
 Pesquisadora   Saudável, claro. 
BKA / ELETRONICA:   Acredito que é uma forma de chamar mais os alunos, de... Eu, em si, eu gosto 
de ser cobrada. Eu acredito que quanto mais cobrada eu sou, mais a minha capacidade eu mostro, 
mais eu me desenvolvo. Então eu acredito que é isso. Por exemplo, teve a questão de que os melhores 
alunos iam ser os monitores. Foi algo... Foi uma competição boa. Por quê? Tudo bem, não quer dizer 
que porque você não foi escolhido você não é bom também. Mas foi uma forma de ajudar os alunos, 
fazer com que os alunos se esforçassem mais. Eu acredito que quanto mais esforço, mais 
aprendizagem.  
Pesquisadora:   Alguma de vocês foi monitora? 
BKA / ELETRONICA   Eu. 
LTSS / WEB/:  Acho que, como ela, é uma forma de incentivo. E também, um assunto que ela tocou 
era a cobrança. Acho que para as primeiras turmas acabou não tendo tanto isso, tanta cobrança. 
Principalmente se o aluno está aprendendo. Como houve no reingresso: tem fóruns, tem atividades por 
fora que tem que fazer. Foi mais cobrado, assim. O que foi que faltou na primeira turma para mim foi 
isso. 
RSG / WEB: Para mim também essa história de competição foi um incentivo, porque quando eu entrei 
no web, na primeira semana... Ela começou a dar. Aí ela ... Quem fizer a melhor página essa semana 
ganha um estrelinha de ouro. Aí começou a história. Cada um começou a fazer... Aí ela viu que 
realmente quem estava interessado pelo curso e quem não gostava muito.  
Pesquisadora:   Sei. É.. 
Pesquisadora:   Mês passado em São Paulo a colocação de tudo o que está acontecendo no meio 
político nos sites. E foram convidados alunos como vocês, da área tecnológica, para poder entender 
esse código do site e favorecer que essas informações sejam mais rápidas, sem se perder. E esses 
meninos ficaram acampados na prefeitura para poder dar conta disso. Aí vem a pergunta dessa 
compreensão, desse entendimento vai um pouco da questão ética: o que é que vocês compreendem 
da formação de um hacker? 
RSG / WEB:   Ele é alguém que estuda, ele fica expert naquilo para mostrar para as pessoas que 
realmente ele sabe daquilo, para... Ele entra em erros. Eu escutei uma história de que um menino de 
15 anos fazia web, um curso de web e entrou no sistema do Banco do Brasil para mostrar como tinha 
erros no sistema.  Que história é essa? Aí ele era um hacker.. 
LTSS / WEB:  Como ela falou, mesmo. Tem que achar erros, procurar erros em determinadas fontes 
de programação. É alguém que ajuda muitas empresas, nesse lado. Porque meio que se passa por um 
ladrão, só que para ajudar.  
BKA / ELETRONICA:   Concordo com elas. Porém, graças aos hackers que a gente consegue indicar 
os erros. Eu acredito que poderia utilizar eles como forma de aprimorar cada vez mais os sistemas em 
vez de julgá-los. Tudo bem que tem alguns que utilizam de má fé. Mas eu acredito que se fosse, se 
não fosse tão mais visto assim, seria uma forma de ajudar cada vez mais, como elas falaram, eles 
costumam achar os erros. Eu acredito nisso. 
ELB / WEB:   Exatamente isso. Eles são importantes, mas muitas vezes acham que eles fazem o mal 
utilizando... Pode acontecer de ele saber, desenvolver essa habilidade e utilizar para o mal. Mas o que 
se espera é que ele ajude mesmo.  
Pesquisadora:   Ok. Era isso que eu queria saber, se vocês tinham uma compreensão de valor social, 
do valor de capital humano que às vezes a sociedade condena, mas são pessoas que aprenderam – 
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ou através de cursos, ou autodidatas – a produzir e identificar códigos que muitas vezes em cursos 
normal a gente nem... Básico, básico, não consegue. Conversando um pouco com a coordenação do 
Metrópole e também conversando com vocês, uma das coisas que nós sugerimos era essa competição. 
Através de situações problemas em empresas para resoluções. A gente vai buscar isso lá no 
investimento que o Brasil está fazendo das olimpíadas. Olimpíada de matemática, olimpíada de 
robótica, olimpíada de astronomia. Então tem várias olimpíadas, mas em nível do ensino básico. Aí eu 
fui perguntar se não era possível fazer isso, e aí eu pergunto para vocês: vocês acham que seria viável, 
interessante, motivador, fazer olimpíadas, não para o primeiro módulo, mas para o segundo.  
RSG / WEB:  Eu acho que funcionaria.  
Pesquisadora:   Como é que foi selecionado? 
RSG / WEB:  Na minha turma foi assim: como era uma turma pequena, aí era uma empresa. A gente 
formou uma empresa. E o nosso programa era programa para celular. Começou com computador e 
depois se transformou para celular, que era de horários de ônibus. Você sair e ver no seu celular que 
ônibus vai passar naquela parada, que horas, e se você tiver perdido, saber que ônibus vai passar em 
tal rua perto de onde você está. Então isso foi muito bom, porque muitas pessoas vieram procurar 
informações sobre isso. E tinha gente que fazia ... 
LTSS / WEB:  No caso essa olimpíada seria dentro da Metrópole só? 
Pesquisadora   É, a partir... Porque teria que ser resoluções de situações reais. Para ser situações 
reais, você teria que conhecer um pouco do mercado, saber o que está acontecendo de problemas que 
carecem, merecem, precisam de soluções. Para isso algumas empresas vão ter que chegar ou vocês 
vão ter que ir a algumas empresas. Então eu pergunto se seria viável fazer isso. E aí, como ela fala, o 
primeiro exemplo, houve uma montagem de empresa. E como foi a sua experiência e o que você avaliar 
que poderia ser para essas situações? 
LTSS / WEB:  Eu acho que foi importante essa questão da competição. Eu não cheguei a participar da 
que teve, mas... Porque, assim, mas eu achei interessante como forma de competição, depois expor 
os trabalhos. Foi bem interessante. 
Pesquisadora   E você acha que seria viável fazer isso? 
LTSS / WEB:  Sim. 
Pesquisadora:   De competição... 
LTSS / WEB:  Até como forma de estimular os alunos, para o mercado de trabalho também.  
BKA / ELETRONICA:   Como ela falou, eu acho que seria bem viável. Porque é uma forma, como elas 
já falaram, de motivar os alunos, chamar os alunos pelo menos você conseguir alinhar essa parte do 
estudo com o cotidiano, as necessidades. Eu acredito que faria bem, tanto faz, como para o mundo em 
si, o que o mercado está precisando. Então eu acho que seria bem viável e seria até uma forma de 
descobrir novas pessoas com talentos para isso, assim. Eu acredito que seria bem viável. 
ELB / WEB: Seria maravilhoso. Todos sairiam ganhando. No caso, a experiência que eu tive no 
seminário, se eu não tivesse contato com algumas pessoas de outras turmas, eu nem saberia que isso 
estaria acontecendo. Porque o professor não me incentivou, ele não passou isso para a gente. Se ele 
falou algo sobre já foi em cima da hora. Não aconteceu isso. Minha turma ficou de fora. Assim, teve 
dois alunos que fizeram, mas o professor, o tutor, aliás, não... 
Pesquisadora: Incentivou. Vocês lembram daquela empresa, não é? Que veio com um grupo de alunos. 
Você estava no seminário, na Zona de Ação? 
BKA / ELETRONICA: Não. Foi o congresso? 
Pesquisadora:   É, o congresso lá no centro de convenções, durante o dia, não sei se foi de manhã ou 
a tarde, houve uma apresentação de um grupo de Recife.  
RSG / WEB:    Eu sei. Eles meio que levaram as ideias dos meninos para o Recife. Depois que ele 
criou "que isso?" 
Pesquisadora:   Então, aí é a gente vê que os olhares estão sobre vocês, certo? E que muitas coisas 
que vocês falam são potencializadas daqui para lá. Nessa semana passada, a gente escutou na mídia 
que só no polo de Recife está precisando 140 para mão-de-obra igual a vocês. Ué, por que não ocupa? 
O que está acontecendo? Existe um grupo, existe os alunos que são os formandos, e essas vagas não 
são preenchidas. O que acontece? Será que as pessoas não estão procurando? Será que a formação 
não está sendo adequada para a necessidade? E aí a gente fica questionando isso. Para acontecer 
isso, a gente vê que tem que acontecer um movimento que favoreça esse olhar de preenchimento das 
vagas, mas com algo que dê a sustentação para uma rentabilidade. Porque se for, ninguém vai querer 
ficar três anos em um emprego se o rendimento do aluno não for adequado. Mas, analisando a 
proposta, é um valor adequado. O que a gente pode entender nesse processo é que a formação está 
não está sendo efetiva para o mercado formal. Vocês têm noção do que eu estou falando? 
BKA / ELETRONICA   Algumas pessoas, como eu falei no início, algumas pessoas empurraram com a 
barriga, algumas realmente aprenderam, e outras pessoas ficaram no meio termo. Propriamente por 

 



 

 

233 

 

 

falta de prática do conteúdo, algumas pessoas não se sentem preparadas para atuar, apesar das 
vagas, as pessoas não se sentem à vontade, como se diz, para dar a cara a tapa para poder atuar no 
campo de trabalho. Outras sim, outras não.  
Pesquisadora   Vocês não consideram que aquelas vagas sejam para nível médio e que a intenção do 
pessoal do Metrópole é seguir carreira universitária? Fale um pouquinho sobre isso. 
BKA / ELETRONICA   Como eu falei, a questão da carreira universitária. Eu decidi o curso que eu 
queria fazer devido ao Metrópole. Pensei em fazer Psicologia, pensei em fazer... Até Biomedicina eu 
pensei em fazer.  
RSG / WEB   A minha opinião? 
Pesquisadora   Porque, presta atenção. Existem 140 vagas, só essa semana. E essas vagas não são 
ocupadas. O que está acontecendo? Não foi feita a formação para ocupar essas vagas? O que está 
acontecendo? A gente está querendo descobrir o que está acontecendo. 
RSG / WEB    Porque a pessoa tem um curso técnico, mas eu acho que é de Ensino Médio. Aí não se 
acha qualificado o bastante para ocupar aquelas vagas. Também acho que pela mentalidade de ter o 
curso superior. 
Pesquisadora   E você acha que um nível superior vai ocupar uma vaga técnica? 
RSG / WEB    Tem gente fazendo isso. 
Pesquisadora   Tem gente fazendo isso? 
RSG / WEB   Tem. Gente de nível superior ocupando vaga técnica. Técnico não se sente muito... como 
se diz? 
Pesquisadora   Seguro. 
RSG / WEB   Seguro para poder estar avançando. 
Pesquisadora   Todo mundo concorda com isso? Entenderam o que eu estou falando? Existem 140 
vagas para o nível técnico nessa formação de vocês, no entanto essas vagas não são ocupadas. Aí, o 
que aconteceu com esse pessoal que se formou para esse nível, mas não estão ocupando essas 
vagas? 
ELB / WEB   Acho que eu sou um exemplo disso, no caso. Eu me formei, mas eu não pretendo seguir 
na área, trabalhar com isso, porque eu não me vejo fazendo aquilo. Então é uma área que exige muito, 
você tem que usar muito a mente, tem que ser bem criativo, ter ideias novas, então eu acho que muitas 
pessoas não se identificam com isso. Eu tenho dificuldade. Eu conheço algumas pessoas que estão 
fazendo e estão vendo que não é nada fácil trabalhar com isso. Então eu acho que é mais isso, eu acho 
que é mais falta daquela aptidão que você tem... 
 Pesquisadora   Habilidade para aquilo, a competência para aquele foco. Eu acho que você pegou... E 
mais ainda, eu acho – que vocês não falaram, mas eu vou dizer – o curso foi feito para técnicos, só 
que a ênfase do curso está preparando vocês – é a minha avaliação – para ir mais além. Quando vocês 
estão sendo preparados para ir mais além, vocês não vão ocupar as vagas técnicas, a tendências é 
vocês ocuparem as vagas para mais além do que técnico, para a formação de pessoas que sejam 
universitárias, com graduações, entende, outras ordens, e não apenas voltado para o nível técnico. 
Vocês estão buscando toda hora vocês estão dizendo isso. Metrópole foi um patamar para eu... Todos 
os que passaram, que concluíram o Metrópole, seguiram como um degrau para ir para frente. É o que 
vocês estão concluindo disso tudo. E aí a gente pergunta: e que contribuição com meu olhar, possa ser 
que realmente o Metrópole forme os técnicos para atuar ali dentro, o que é que falta que precisa voltar 
para essa área? "Vou por aí". O que está faltando? 
LTSS / WEB  Acho que mais esse incentivo. Pelo menos na minha parte, assim. Eu acabei não me 
dedicando muito, apesar de gostar. Mas, como eu falei, o Metrópole serviu para eu querer mesmo, 
decidir que era essa área para eu seguir uma graduação nessa área. Mas sentir assim para o mercado 
de trabalho, para mim não.  
Pesquisadora   Você falou mais uma coisa, que eu fiquei escutando, você falou que pretende fazer 
bacharelado, não é? 
LTSS / WEB  É, em TI. 
Pesquisadora   Em TI. E você sabe qual é a atuação do bacharelado em TI? Quando você for fazer o 
bacharelado? Qual é a atuação? 
LTSS / WEB:  É mais nas empresas, assim, análise de sistemas, essas coisas. Bacharelado em TI 
também vai encaminhar para as outras... Vai para a Ciência da Computação e para Engenharia de 
Software também. É porque algumas disciplinas em comum que eles juntaram nessa parte.  
Pesquisadora   E esse conhecimento seu veio do seu irmão? 
LTSS / WEB:  Também. A parte que ele fez C&T. Então ele não fica nessa parte de informática, mas... 
Pesquisadora:   Mas tem essa visão da área. 
LTSS / WEB:  Mas também foi um incentivo para mim. 
Pesquisadora   Foi, não é? Qual foi o seu incentivo? 
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RSG / WEB:   Eu acho que a parte de informática. Minha tutora ela. Terminar o Metrópole, entrar na 
faculdade e usar os estudos... 
Pesquisadora   Seu incentivo. 
BKA / ELETRONICA:     Meu incentivo, em relação... 
Pesquisadora   Como monitora? Você se tornou monitora. 
BKA / ELETRONICA:   Sim, eu acredito que o meu incentivo é o[. ..] Eu sempre fui muito ligada nos 
campos de trabalho, nas necessidades, no que está precisando. Além de gostar da área, de me 
descobrir dentro da aula, essa questão de falta de mão-de-obra, que eu acredito que não só aqui, não 
só no Brasil, precisa cada vez mais de mão-de-obra. Então, foi basicamente isso. Da necessidade e do 
meu gosto. Eu optei por essa área com esse tipo isso, além de gostar, a necessidade.  
Pesquisadora   Eu vi que você falou que tem o seu pai aí também na história.  
BKA / ELETRONICA:   O meu pai, é o seguinte...  
Pesquisadora   No campo, que você falou. 
BKA / ELETRONICA:   Porque assim, eu trabalho para o meu pai só nas horas vagas.  
Pesquisadora   Mas ele é da área? 
BKA / ELETRONICA:   Não, meu pai não é da área. Ele mexe com segurança eletrônica. Porém, é 
mais a parte física, instalação... A parte bruta. A parte “intelectual”, quem mexe sou eu. Então, assim, 
entre aspas, ele montou essa empresa há pouco mais de um ano. Quer dizer, com minha formação do 
Metrópole terminando, fui conhecer mais, fui conhecendo outras pessoas que me ensinaram cada vez 
mais. Foi uma forma de procurar me aprimorar mais. Aí eu decidi trabalhar com o meu pai. Porém, 
como eu já falei, eu não quero só isso. Então, isso é só, como se diz, um pontapé inicial para o que eu 
quero.  
 Pesquisadora   É um aprimoramento. 
 ELB / WEB   É. 
 Pesquisadora   Muito bem.  
 ELB / WEB   Bom. Mas eu não descobri o que eu realmente gosto e o que eu já não tenho tanta 
habilidade.  
 Pesquisadora   Mas notei que você falava que a sua curiosidade fez você entrar para fazer, porque 
sempre na aprendizagem você ia aproveitar disso para impulsionar adiante. Então esse lado da 
curiosidade, mesmo você não sendo da área, é uma coisa nata que é importante. Espero que você 
entenda isso. Acredito que são coisas que vão funcionando. Então, fale um pouquinho. Quando você 
entrou, ouvia o pessoal falando, perguntando... 
 ELB / WEB    Assim, eu gosto de descobrir o que envolve, porque tem pessoas que ... Já eu não. Eu 
não tinha a mínima noção do que eu queria ser. Então tinha que ir atrás do que cada área fazia. No 
caso, eu me interessava por essa área, queria descobrir informática. Aí eu descobri. Eu entrei, conheci, 
vi como era e vi também que dá muita dor de cabeça. Aí eu falei "não, essa área não é para mim". 
Pesquisadora   Matemática? 
ELB / WEB   É, eu gosto mais de coisas mais interpretativas. Aí eu descobri. Me ajudou bastante a ver 
qual era a minha área. Mas eu não me arrependo de ter feito, de maneira alguma. Me enriqueceu, me 
trouxe conhecimento. 
Pesquisadora   Está ótimo. Perfeito. Só para terminar, vamos falar de empreendedorismo. Vocês viram 
essa disciplina na turma um.  
LTSS / WEB  Não. 
BKA / ELETRONICA   Eu sim. Teve uma espécie de um minicurso que a gente viu, expôs um trabalho 
de empreendedorismo no Senai que era oferecido aos alunos do Metrópole. 
Pesquisadora   Você poderia contar um pouquinho do que tratou o empreendedorismo. 
BKA / ELETRONICA   A questão dos negócios, das empresas, das necessidades, das formas de 
tratamento, falou dos investimentos. Basicamente isso.  
Pesquisadora   Todo mundo tem noção? Aí empreendedorismo tornou-se uma disciplina a mais, ou 
uma visão a mais que feita em uma palestra nessa primeira turma. Houve turmas formadas junto com 
o Sebrae, mas eu acho que os alunos não deram muita ênfase nisso e tal. Estão vendo a possibilidade 
até de na terceira turma fazer convênios com o Sebrae para a disciplina de empreendedorismo, o aluno 
bancando a sua matrícula. Quer dizer: aquele aluno que pretende conhecer, vai tirar do bolso para 
fazer isso. Isso é uma coisa que vem para a terceira turma. Eu ainda estou avaliando, depois eu queria 
fazer uma questão sobre isso. Mas, eu queria saber como é o empreendedorismo pessoal. Aquela 
bolsa que vocês receberam, vocês investiram em quê? E se houve necessidade de investir em 
equipamentos como computadores, celulares, outras relações como internet, ou outros tipos de 
equipamentos por conta dessa nova formação. Como aconteceu isso? Empreendedorismo em 
equipamentos, mudança de equipamentos investidos... 
RSG / WEB     No meu caso foi equipamentos, porque eu comprei o computador quando eu comecei a 
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usar realmente processador é colado na placa aí gruda tudo. Aí eu usei e peças que realmente vale a 
pena você usar no computador.  
Pesquisadora   E celular? Você faz uso de celular? 
RSG / WEB    Não, meu celular é mais para discar, só recebe chamada. Porque eu, sinceramente. Pelo 
Metrópole eu vi algumas novas... Tablets. Me ajudou a comprar um...  Pesquisadora   Então você tem 
o computador e o tablet. O celular é só para receber.  
Aline   No meu caso foi mais para investir mais no futuro. Pensei em comprar um computador, mas fui 
juntando a bolsa. 
BKA / ELETRONICA   No meu caso, assim, tem computador em casa, notebook... 
 Pesquisadora   Celular.  
BKA / ELETRONICA   Então sempre mais para manutenção do computador também e o celular. Meu 
celular era mais básico, não tinha internet. E às vezes eu precisava uma dúvida, alguma coisa. Eu 
comprei, mais ou menos, para poder usar a internet. Então eu acredito que os únicos investimentos 
que eu fiz foi na manutenção do computador e na compra do celular, que eu comprei um que dava para 
não, como eu posso dizer, não de última geração, mas que dá para fazer o que eu quero. 
 Pesquisadora   E você? E sua bolsa? Seu empreendedorismo? 
ELB / WEB   Eu pagava a internet em casa e também usei com transporte, alimentação, que não dava 
tempo de ir para casa, ia direto para a escola. Eu não tive uma coisa específica para juntar, mas eu 
ajudava. 
BKA / ELETRONICA   Acredito que a bolsa para praticamente todos serviu para a questão de transporte 
e alimentação. Porque a gente saia direto do Metrópole para a escola, ou saia direto da escola para o 
Metrópole. Então a bolsa serviu bastante para transporte e alimentação. Acredito que a base para todo 
mundo da bolsa foi para isso. 
LTSS / WEB  Esqueci de dizer uma coisa: eu pagava a internet também. Em casa era dividido. Eu 
pagava metade e meu pai pagava metade. 
Pesquisadora   E a outra pergunta vem sobre... 
Pesquisadora   se você está estudando. Mas todo mundo está se preparando para receber uma bolsa 
dessas? 
LTSS / WEB   Eu sinceramente não estou. 
Pesquisadora   É, ainda vai entrar. Vocês duas, não é? Mas de olho, a partir do momento, do primeiro 
semestre que você já pagou, você já pode pensar. 
LTSS / WEB  Mas eu penso também. 
Pesquisadora   Agora eu queria falar só sobre a vida da mulher dentro de casa, só isso, rapidamente. 
Como é que é a vida... Muito rápido, assim. Como é que a vida de vocês, feminina, dentro de casa: 
minhas tarefas, meus compromissos, deixa isso para lá ou eu assumo, eu faço. Rapidamente. 
RSG / WEB   Na minha vida tem preconceito, realmente. "Menina vai comer, menina vai sair, menina 
sai de casa". Essas coisas. Sinceramente, não tem muita... Como se diz... Não me sinto muito 
estimulada para sua vida... 
 Pesquisadora   Para sua vida profissional, para essa profissional, dentro de casa. 
LTSS / WEB  Eu também isso. Quando eu ficava estudando, meu pai reclamava muito. "Não, vai fazer 
não sei o que, sai do computador" Mas, tipo, mesmo ele não incent ISMJ_M do, sempre  assim. Mas 
atualmente não estou tendo muito tempo para o computador. Vem chegando o vestibular, essas 
coisas... 
BKA / ELETRONICA   No meu caso meus pais sempre me incentivaram muito a estudar, então, graças 
a Deus eu nunca tive esse problema. Sempre estudando, meus pais ajudaram bastante. Lá em casa 
mesmo complicado, porque minha mãe trabalha o dia todo desde os cinco anos. Então quem tem que 
fazer arroz, feijão, também sou eu. Então lá em casa meio que é uma correria. Eu tenho que organizar 
os horários porque eu tenho que chegar, tem o horário dele de chegar, tem horário meu de chegar, tem 
horário para fazer almoço, tem horário para fazer janta, tem horário de arrumar a casa. Então, assim, 
por exemplo hoje: geralmente sábado é o dia que eu e minha mãe tiramos para fazer uma geral na 
casa. Por exemplo, de manhã faxina, à tarde estudo. Apesar disso, ainda tenho... É meio puxado, mas 
eu gosto. 
 ELB / WEB:  Também. Basicamente eu acordo 8h30, 9h. Eu tenho que arrumar a casa, tenho que dar 
uma olhada no material da escola, aí muitas vezes não dá tempo de olhar o do cursinho, aí eu vou para 
a escola, à noite eu vou para o cursinho, aí eu chego cansada, aí eu vou jantar, durmo 23h, 23h30. É 
mais ou menos isso. E ainda tem aula no sábado. É uma correria. 
 Pesquisadora   Gente, era isso que eu queria de vocês. Eu acho que vocês contribuíram bastante e 
vamos ver essa avaliação que está aqui. Eu devo passar um e-mail para vocês falando como foi e tal. 
O próximo passo vai ser com tutoria, fazer a entrevista com eles. Aí vou saber alguma coisa a mais. E 
eu pretendo o próximo encontro ser misto, vocês e os meninos. Certo? Para a gente poder conversar 
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sobre a resposta que a tutoria deu e até poder utilizar vocês, se possível, para essas ideias do que vem 
aí na segunda fase. Que seria ou as olimpíadas, ou seminários com as empresas. Mesmo você não 
estando você não pode tirar o pé do Metrópole. Você faz parte. Porque você traz o outro lado que... 
São pessoas que não são da área, mas como é que essas pessoas estão vendo? Você contribui dessa 
forma também. Certo? Então, é isso minha gente. Ou só não dou um certificado de colaboradoras do 
Metrópole porque eu não tenho essa autonomia. Mas, com certeza, vocês cada vez mais vão a ser 
bem sucedidas, se seguirem buscando e estudando. A gente encerra por aqui. 

 

 


