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RESUMO 

 

Neste trabalho, realizamos um estudo sobre a inclusão digital no ProJovem. A análise que 

realizamos se inseriu no debate sobre políticas de inclusão de jovens e a importância da ação 

pública voltada a esses segmentos. Partimos da problematização sobre como o ProJovem do 

Recife está promovendo (ou não) a inclusão digital; quais as percepções dos gestores, 

professores e jovens que participam do Programa sobre a inclusão digital e se os mesmos 

consideram que o ProJovem está conseguindo promover essa inclusão. Trabalhamos o 

conceito de inclusão digital, buscando superar a noção tradicional, sob a ótica do puro e 

simples acesso às tecnologias da informação e comunicação (TIC), pois, além dessa dimensão 

físico-material, pressupomos também as dimensões culturais e sociais da inclusão digital. 

Trata-se de um estudo de caso e pesquisa de campo, em que fizemos a análise da proposta 

pedagógica de inclusão digital do Programa, cotejando suas relações com as políticas de 

inclusão digital já implementadas pela administração municipal do Recife e com as condições 

de exclusão social, a que os estudantes estão submetidos.  A pesquisa, de corte qualitativo, 

envolveu uma revisão bibliográfica, uma análise documental, a realização de três entrevistas 

semiestruturadas com dois gestores e um ex-gestor da Secretária da Educação, Esporte e 

Lazer do Recife; dezoito entrevistas semiestruturadas com professores e coordenadores 

Pedagógicos dos Polos; e a aplicação de cinquenta questionários com estudantes do 

Programa. Apoiamo-nos na técnica de análise de conteúdo, procurando captar o máximo de 

elementos relevantes, expressos nas falas dos entrevistados e nas entrelinhas dos documentos 

analisados. Como resultados, verificamos que, na prática, ainda existe uma valorização da 

dimensão físico-material, fazendo-se necessário uma maior articulação entre as dimensões 

culturais e sociais da inclusão digital proposta pelo ProJovem. Constatamos também que se 

torna necessário a realização de formação continuada para os docentes, para a apropriação 

crítica das TIC como forma de autoafirmação cultural e de conscientização e mobilização 

político-ideológica para a transformação da sociedade. Evidenciamos ainda que apesar dos 

indícios das ambiguidades e contradições da prática, uma ampla maioria dos professores e 

estudantes consideram a proposta de inclusão digital imprescindível para o exercício da 

cidadania. 

 

PALAVRAS CHAVE: Inclusão Digital; Política de Juventude; Cidadania. 



 

 

ABSTRACT 

 

In this work, we conducted a study on digital inclusion in ProJovem. The analysis we perform 

is inserted into the debate on policies for inclusion of youth and the importance public action 

aimed at these segments. We start with the questioning about how Recife‟s ProJovem is 

promoting (or not) the digital divide, what are the perceptions of managers, teachers and 

youth who participate in the program on digital inclusion and whether they consider that the 

ProJovem is able to promote inclusion. Work the concept of digital inclusion, seeking to 

overcome the traditional notion, from the standpoint of pure and simple access to information 

and communication technologies (ICT), because beyond this physical-material dimension, we 

assume also the cultural and social dimensions of digital inclusion. It is a case study and field 

research, we did the analysis of the educational proposal for digital inclusion program, 

comparing its relations with the digital inclusion policies already implemented by the Recife 

municipal government and the conditions of social exclusion the students are subjected. The 

research, a qualitative, involved a literature review, an analysis of documents, conducting 

three semi-structured interviews with two managers and a former manager of the Secretary of 

Education, Sport and Leisure Recife, eighteen semi-structured interviews with teachers and 

coordinators of the Poles, and the application of questionnaires to fifty students of the 

program. We work with content analysis technique, trying to capture the most relevant 

elements, expressed in the statements of interviewees and documents between the lines 

analyzed. As a result, we find that, in practice, there is still a valuing of physical and material, 

making it necessary for greater coordination between the cultural and social dimensions of 

digital inclusion proposed by ProJovem. We also note that it is necessary to conduct ongoing 

training for teachers, for the appropriation of ICT as a critical form of self-affirmation and 

cultural awareness and mobilization for political and ideological transformation of 

society. We show that, despite the evidence of the ambiguities and contradictions of practice, 

a vast majority of teachers and students consider the proposal to include digital indispensable 

for the exercise of citizenship. 
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RÉSUMÉ 

 

Dans ce travail, nous réalisons une étude sur l'inclusion digitale dans le ProJovem. L'analyse 

que nous réalisons insérée dans le débat sur des politiques d'inclusion de jeunes et 

l'importance de l'action publique tournée vers ces segments. Nous partons de la 

problematique de comment le ProJovem du Recife promeut (ou non) l'inclusion digitale;  les 

perceptions des directeurs, d'enseignants et de jeunes qui participent du Programme sur 

l'inclusion digitale et les mêmes considèrent que le ProJovem réussit à promouvoir cette 

inclusion.  Nous travaillons le concept d'inclusion digitale, en cherchant dépasser la notion 

traditionnelle, sous l'optique du simple accès aux technologies des informations et 

communication (TIC), donc, outre cette dimension físico-material, nous estimons aussi les 

dimensions culturelles et sociales de l'inclusion digitale.  Il s'agit d'une étude de cas et de 

recherche de terrain, où nous avons fait l'analyse de la proposition pédagogique d'inclusion 

digitale du Programme,tenant compte des relations des politiques d'inclusion digitale déjà 

mises en oeuvre par l'administration municipale du Recife et avec les conditions d'exclusion 

sociale, à laquelle les étudiants sont soumis.  La recherche, de teneur qualitative, a impliqué 

une révision bibliographique, une analyse documentaire, la réalisation de trois enterviews 

semi-estruturées avec deux directeurs et une ex-gestor du Secrétaire de l'Éducation, de Sport 

et de Loisirs du Recife; dix-huit entrevues semi-estruturées avec des enseignants et des 

coordinateurs Pédagogiques des Polos et l'application de cinquante questionnaires avec des 

élèves du Programme. Nous  soutenons dans la technique d'analyse de contenu, en cherchant 

capter le maximum d'éléments importants, exprimés par les interviewés et dans les entrelignes 

des documents analysés. Comme  résultats, nous vérifions que, dans la pratique,  existe encore 

une évaluation de la dimension físico-material, en se faisant nécessaire une plus rande 

articulation entre les dimensions culturelles et sociales de l'inclusion digitale proposée par le 

ProJovem.  Nous constatons aussi qu'il est nécessaire la réalisation de formation continuée 

pour les enseignants, pour l'appropriation critique de TIC comme forme d'auto-afirmation 

culturelle , de sensibilisation et mobilisation polítique etc idéologique pour la transformation 

de la société. Nous prouvons malgré des indications des ambiguïtés et des contradictions de la 

pratique, q'une  majorité des enseignants et des élèves considèrent la proposition d'inclusion 

digitale indispensable pour l'exercice de la citoyenneté.  

 

MOTS CLÉ : Inclusion Digitale ; Politique de Jeunesse ; Citoyenneté.  
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho, vinculado à linha de pesquisa Política Educacional, Planejamento 

e Gestão da Educação, traz como objeto de estudo a inclusão digital no Programa Nacional de 

Inclusão de Jovens – ProJovem. Trata-se de um programa do Governo Federal destinado a 

propiciar escolaridade aos jovens excluídos do sistema educacional, na faixa etária de 8 a 29 

anos. Dentro desta temática, optamos por analisar as repercussões do Programa no processo 

de escolarização dos jovens, atendidos no município do Recife, no tocante à inclusão digital. 

 

 Tendo subjacente essa preocupação, efetivou-se, apoiado no debate da área, a análise 

do processo de formulação e implementação do ProJovem, no município de Recife, em 

Pernambuco,  considerando-se as percepções dos gestores, professores e estudantes sobre a 

inclusão digital no Programa. 

 

 Por sabermos da proposta de inclusão digital do ProJovem, procuramos identificar os 

paradigmas, princípios, critérios e procedimentos curriculares e pedagógicos que visam 

favorecer o processo de escolarização, no tocante à inclusão digital, dos estudantes do 

ProJovem; analisar as percepções dos gestores locais, coordenadores pedagógicos e 

professores que atuam no Programa, sobre a inclusão digital, a sua importância no processo 

de formação dos jovens e sobre as ações do ProJovem para promover essa inclusão digital. 

Por último procuramos analisar também as visões dos estudantes do ProJovem sobre a 

inclusão digital e se os mesmos se reconhecem ou não incluídos digitalmente, ao participarem 

do programa. 

Nessa perspectiva, procuramos focalizar o Programa enquanto política pública 

governamental de educação e inclusão na formação desses jovens. Nossa área de interesse é 
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analisar a inclusão digital enquanto instrumento de alcance à cidadania, pois nos últimos anos, 

a inclusão digital tem se tornado um importante fator de inclusão social.  

 

A pesquisa caracterizou-se como um estudo de caso por estar circunscrita ao 

ProJovem  do Recife, onde fizemos a análise da proposta pedagógica de inclusão digital do 

Programa, cotejando suas relações com as políticas de inclusão digital já implementadas pela 

administração municipal e com as condições de exclusão social, a que os jovens que 

participam do Programa estão submetidos, na realidade brasileira.  

 

O nosso desempenho em analisar as repercussões do ProJovem no processo de 

inclusão digital dos jovens e quais as percepções que estes jovens, os gestores locais e 

professores do programa têm sobre essa inclusão, decorre da nossa experiência profissional 

como professora formadora em processos de formação continuada, no uso das tecnologias na 

educação e nas atividades de acompanhamento pedagógico às escolas com laboratórios de 

informática da rede municipal do Recife.  Como os núcleos do ProJovem integram-se à rede 

de escolas com laboratórios de informática que acompanhamos, a preocupação em 

compreender melhor esse processo de inclusão digital nos levou à busca das respostas aos 

diversos questionamentos acerca da temática em questão, visando colaborar com a construção 

da cidadania desses jovens. 

 

Partimos do pressuposto que, ao participarem do ProJovem, os jovens adquiram 

saberes e práticas que os conduzem para uma mudança de valores e atitudes que repercutem 

na ampliação das possibilidades de melhoria da qualidade de vida e de inserção social e na 

cultura digital. Desse modo, tentamos inserir nossa análise sobre o tema da inclusão digital, 

no debate sobre políticas de inclusão de jovens e a importância da ação pública voltada a 
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esses segmentos, principalmente se levarmos em conta as adversidades que esses jovens 

enfrentam na sociedade. 

 

Ao mesmo tempo, a realidade mostra que nem todos os jovens que concluem o 

ProJovem terão as mesmas oportunidades e possibilidades de permanecerem no mesmo 

estágio de inserção digital e social que atingiram ao participarem do Programa. Os próprios 

gestores do Programa no município, admitem que muitos desses jovens não conseguem dar 

continuidade aos estudos porque não conseguem ingressar no Ensino Médio, da mesma forma 

que não são absorvidos no mercado do trabalho. 

 

Dados do Relatório de Atividades 2006/2007 do ProJovem,  apontam para  uma 

avaliação positiva da implantação da primeira fase do programa,  o que poderia talvez indicar 

bons resultados do ProJovem. Tal parecer suscitou algumas questões: o ProJovem conseguiu 

atingir seus objetivos principais, no tocante ao desempenho dos estudantes? O Programa 

favoreceu alguma diferença substancial na vida dos jovens atendidos pelo mesmo? Os 

diversos segmentos que atuavam no Programa - coordenadores pedagógicos, professores e 

estudantes que participam do ProJovem no Recife, o reconheciam como um  elemento 

diferencial para a melhoria da qualidade de vida dos estudantes? 

 

Responder a tais questionamentos, de forma substantiva, nos levou a dialogar com 

vários autores importantes da área: Buzato (2007), Castells (1996, 2001, 2004), Dayrel 

(2007), Gouvêa (2002), Hack (2002), Kenski (2003, 2007, 2008), Nakano (2007), Sposito 

(2007), entre outros, que trouxeram vários aportes teóricos para o desenvolvimento da 

pesquisa.  
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Tínhamos, desde o início da pesquisa, a consciência de que se tratava de um trabalho 

desafiador. Primeiro porque o Programa era anunciado como um projeto pedagógico 

inovador. Segundo porque anunciava compromisso com a inclusão e resgate social dos 

jovens. Terceiro porque apresentava um modelo de gestão que, em tese, iria favorecer a 

cooperação e a integração de ações de diversas áreas da administração federal, parceria com 

governos municipais e distritais, universidades e organizações do terceiro setor.  

 

Além disso, seria necessário proceder à contextualização da realidade onde se inseria o 

Programa.  Não podemos desconsiderar também, que somos herdeiros de uma “dialética da 

escravidão” 
1
 e nossa matriz cultural dominante, escravocrata, oligárquica e excludente, é 

refratária à democratização efetiva do conhecimento e da tecnologia, produzindo ao mesmo 

tempo, uma maximização dos processos de exclusão social, cultural, intelectual, educacional e 

sobretudo econômica (FRIGOTTO, 1995). Esta circunstância tornou mais exigente a busca do 

rigor científico no trato das questões teórico-metodológicas da pesquisa e da análise dos 

dados.  

 

Sabíamos também que o sistema de avaliação e monitoramento do ProJovem não 

abrangia todo o arco de significados  do Programa para os jovens, especialmente, no que se 

refere à inclusão digital como fator de inclusão social e alcance à cidadania. Foi neste 

contexto que conseguimos desvelar as percepções dos gestores, professores e estudantes do 

ProJovem sobre a inclusão digital, problematizando as limitações, contribuições e 

possibilidades que tal processo encerra.  

 

                                                             

1
 Bosi, apud Frigotto, 1995. 
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Acreditamos que ao levantarmos essas questões e ao procurarmos compreendê-las e 

explicá-las, pudemos, de um lado, contribuir com o debate acadêmico sobre aspectos 

relevantes e ainda não suficientemente explorados no âmbito dos estudos que tratam das 

políticas de inclusão social do segmento juvenil; e, de outro lado, ampliar o conhecimento do 

perfil sócio cultural e econômico dos jovens envolvidos no programa. 

 

Organizamos em seis capítulos os resultados obtidos com a realização da pesquisa. 

Dedicamos o primeiro capítulo às considerações teóricas que fundamentaram a pesquisa. Com 

o título Inclusão de Jovens e Cidadania Digital, apresentamos neste capítulo, as concepções 

teóricas que nortearam a escolha do nosso objeto de investigação. O capítulo foi subdividido 

em três tópicos: 1) Política e Educação na Sociedade do Conhecimento; 2) Inclusão Digital 

como Instrumento de Alcance à Cidadania, onde trabalhamos o conceito de inclusão digital, 

buscando superar a noção tradicional de inclusão digital, sob a ótica do puro e simples acesso 

às tecnologias da informação e comunicação (TIC) e 3) Política de Juventude e Formação 

Integral do Jovem.  

 

O segundo capítulo foi dedicado às considerações metodológicas. Nele 

apresentaremos o tipo de pesquisa, o universo e a amostragem investigada, os sujeitos, as 

estratégias e os instrumentos utilizados na coleta dos dados, os procedimentos da análise dos 

dados e a descrição do material coletado.  

 O terceiro capítulo: Inclusão Digital no ProJovem - perpassando as dimensões da 

escolarização, da qualificação profissional e da participação cidadã, se constitui basicamente 

da apresentação do ProJovem Nacional, fazendo um breve histórico de sua criação e 

implantação no país. Apresenta ainda a proposta de inclusão digital e sua interface com a 

proposta pedagógica integrada. 
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 No quarto capítulo contextualizamos o caso do ProJovem do Recife, no tocante à 

inclusão digital. Analisamos como se deu sua implantação, quais os principais desafios 

enfrentados, como esses desafios foram administrados e qual o tratamento dado pela gestão 

municipal à inclusão digital no âmbito do ProJovem. Apresentamos ainda como ocorreu a 

escolha dos arcos ocupacionais e a relação do Arco Telemática com a questão da inclusão 

digital. 

 

 O quinto capítulo destina-se basicamente à análise dos dados obtidos nas entrevistas 

com gestores e professores e nos questionários aplicados com os estudantes. Assim, 

procuramos desvelar as percepções dos sujeitos acerca da inclusão digital, como eles 

percebem as ações do ProJovem que visam promover a inclusão digital e se acreditam que o 

ProJovem está conseguindo inserir os estudantes digitalmente. 

 

 O sexto e último capítulo corresponde às nossas considerações finais. Reservamos este 

espaço para retomar e articular os elementos conclusivos presentes no trabalho, especialmente 

os que integram os capítulos 4 e 5, onde aproveitamos para fazer uma reflexão a respeito dos 

resultados da pesquisa. 
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CAPÍTULO 1 – INCLUSÃO DE JOVENS E CIDADANIA DIGITAL 

 

1.1 Política e Educação na Sociedade do Conhecimento 

 

A presença do conhecimento científico na sociedade atual não é algo novo. Ao 

contrário, trata-se de um processo que vem desde o iluminismo, perpassou a modernidade e 

chegou até os nossos dias atuais. Hoje, vivemos uma era pós-moderna, que de certa forma 

evidencia o auge da própria modernização, cuja característica principal, para além da 

complexidade inerente à sociedade moderna, reside na inovação tecnológica como critério 

para medir o desenvolvimento social e o progresso técnico. Ou seja, de certa forma, a 

sociedade do conhecimento é, segundo Castells (2001) a forma contemporânea de 

explicitação e realização da sociedade fundada na ideia de progresso.  

 

Iniciaremos nossas reflexões a partir da definição de sociedade do conhecimento como 

sociedade em rede apresentada pelo sociólogo Manuel Castells (2001). No entanto, 

salientamos que termos correlatos como: sociedade pós-industrial, pós-capitalista, terceira 

onda, sociedade da informação, economia do conhecimento, dentre outras, traduzem o mesmo 

momento significativo das transformações sociais, culturais e políticas ocorridas a partir das 

últimas décadas do século XX. Observaremos ainda como a comunicação, a informação e o 

conhecimento, apresentam-se na sociedade, sua relação com a educação e com as políticas 

públicas, elementos que consideramos importantes para uma melhor reflexão sobre as 

concepções acerca da inclusão digital. 

 

Esse novo formato de organização social, definido por Castells (op. cit.) como 

sociedade em rede, baseia-se no paradigma econômico-tecnológico da informação, que 
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contornam uma sociedade globalizada e centrada no uso e aplicação dessa informação, na 

qual a divisão do trabalho se efetua, principalmente, segundo um padrão complexo de redes 

interligadas. O autor descreve a globalização como a passagem para um novo modo de 

desenvolvimento, o Informacionalismo, no qual o elemento fundamental na promoção da 

produtividade seriam as novas tecnologias de geração de conhecimentos, de processamento da 

informação e de comunicação simbólica. Assim, o informacionalismo visa o desenvolvimento 

tecnológico, ou seja, a acumulação de conhecimentos e maiores níveis de complexidade do 

processamento da informação. 

 

O informacionalismo surge como um novo modo de desenvolvimento, associado a 

essa nova forma de estrutura social, historicamente moldado pela reestruturação do modo 

capitalista de produção. Portanto, essa nova sociedade que emerge deste processo de 

transformação é capitalista e também informacional, embora apresente variação histórica 

considerável nos diferentes países, conforme sua história, cultura, instituições e relação 

específica com o capitalismo global e a tecnologia informacional.  

 

Segundo Castells (2001), a matriz tecnológica do modo agrário de desenvolvimento 

está presente no aumento quantitativo de mão-de-obra e dos recursos naturais, como fonte de 

incremento de excedente. No industrialismo, a principal fonte de produtividade é 

hegemonicamente energética e o resultado notório é a automação dos processos de trabalho. 

A principal novidade deste modelo de desenvolvimento foi a substituição da força humana 

pelas máquinas e a descoberta do controle científico das potências da natureza (multiplicação 

e extensão da força humana). Já no novo modo informacional de desenvolvimento, a fonte de 

produtividade, encontra-se na tecnologia de geração de conhecimentos, de processamento da 

informação e de comunicação de símbolos. 
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É verdade que conhecimentos e informação são elementos cruciais nos três modos de 

desenvolvimento, pois todo processo produtivo se baseia em algum grau de conhecimento e 

no processamento de informação. O diferencial deste último modo de produção é a ação de 

conhecimentos sobre os próprios conhecimentos como principal fonte de produtividade. Ou 

seja, a matriz deixa de ser a energética e passa a ser a cibernética
2
, assim, não é mais a força 

que se busca potencializar, mas sim a mente humana. A capacidade de reter, processar e 

transmitir informações vai se transformar na chave da produtividade econômica, do poder 

político e da inserção social. Na visão de Castells (op. cit.), os modos de desenvolvimento 

modelam toda a esfera de comportamento social, inclusive a da comunicação simbólica, razão 

pela qual, com o Informacionalismo, devemos esperar o surgimento de novas formas 

históricas de interação, controle e transformação social, relacionadas, em última instância, à 

íntima ligação entre cultura e forças produtivas no modo de desenvolvimento informacional. 

 

Castells (2001, p. 46), em nota, chama a atenção para a distinção dos termos 

“sociedade da informação” e “sociedade informacional”, justificando o uso do conceito 

sociedade em rede. Assim, diz o autor: 

 

O termo sociedade da informação enfatiza o papel da informação na 

sociedade. [...] Ao contrário, o termo informacional indica o atributo 

de uma forma específica de organização social em que a geração, o 

processamento e a transmissão da informação tornam-se as fontes 

fundamentais de produtividade e poder devido às novas condições 

tecnológicas surgidas neste período histórico [...] Meu emprego dos 

termos sociedade informacional e economia informacional tenta uma 

caracterização mais precisa das transformações atuais, além da sensata 

observação de que as informações e os conhecimentos são importantes 

para nossa sociedade. Porém, o conteúdo real da “sociedade 

informacional” tem de ser determinado pela observação e análise. [...] 

Por exemplo, uma das características principais da sociedade 

                                                             

2 
Cibernética é a teoria da regulação que

 
estuda os mecanismos de comunicação e de controle nas máquinas e nos 

seres vivos, o modo como se organizam, regulam, reproduzem, evoluem e aprendem.
 

http://pt.wiktionary.org/wiki/estudo
http://pt.wiktionary.org/wiki/mecanismo
http://pt.wiktionary.org/wiki/comunica%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wiktionary.org/wiki/controle
http://pt.wiktionary.org/wiki/m%C3%A1quina
http://pt.wiktionary.org/wiki/ser
http://pt.wiktionary.org/wiki/vivo
http://pt.wiktionary.org/wiki/organizar
http://pt.wiktionary.org/wiki/regular
http://pt.wiktionary.org/wiki/reproduzir
http://pt.wiktionary.org/wiki/evoluir
http://pt.wiktionary.org/wiki/aprender
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informacional é a lógica de sua estrutura básica em redes, o que 

explica o uso do conceito sociedade em rede [...] Contudo, outros 

componentes da “sociedade informacional”  como movimentos sociais 

ou o Estado, mostram características que vão além da lógica dos 

sistemas de redes, embora sejam muito influenciadas por essa lógica, 

típica da nova estrutura social. Desta forma, “a sociedade em rede” 

não esgota todo sentido de sociedade informacional. 

 

 

Neste contexto alucinado de produção e troca de informações, o mundo em que 

vivemos se tornou digital. Nele o processo de transformação tecnológica estende-se cada vez 

mais, em função de sua capacidade de criar interconexões entre campos tecnológicos 

mediante uma linguagem digital
3
 comum, na qual a informação é gerada, armazenada, 

recuperada, processada e transmitida. Essas transformações provocam uma verdadeira 

revolução caracterizada, não pela centralidade de conhecimento e informação, mas pela 

utilização desses conhecimentos e informações para a criação de novos conhecimentos e de 

aparelhos de processamento/comunicação da informação, num processo de realimentação 

cumulativo entre a inovação e sua aplicação.  

 

Desde o aparecimento do primeiro computador até os dias de hoje, os saltos são 

enormes. O mais significativo e recente deles, nesse processo todo, vai resultar no surgimento 

da internet. “Pensada como um equivalente eletrônico da tática maoísta de dispersão das 

forças de guerrilha, a internet resultou numa arquitetura de rede que não pode ser controlada a 

partir de nenhum centro e é composta por milhares de redes de computadores autônomos com 

inúmeras maneiras de conexão” (AGUIAR, 2007). 

 

                                                             

3
 A base da linguagem digital são os hipertextos, sequências em camadas de documentos interligados, que 

funcionam como páginas sem numeração e trazem informações variadas sobre determinado assunto. 
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Para Castells (2004, p. 15) “a internet constitui atualmente a base tecnológica da forma 

organizacional que caracteriza a era da informação: a rede”. Kenski (2007) ressalta que na 

sociedade informacional, funções e processos dominantes estão cada vez mais organizados 

em torno dessas redes. Atualmente, as principais atividades econômicas, sociais, políticas e 

culturais estão a estruturar-se, em todo planeta, através da internet e de outras redes 

informáticas. Não fazer parte destas redes, configura-se uma das formas de exclusão mais 

grave que se pode sofrer na economia e na cultura de uma sociedade (Castells, op. cit.). 

 

Na realidade, as redes, mais do que uma interligação de computadores, são 

articulações gigantescas entre pessoas conectadas com os mais diferenciados objetivos. 

Também conhecida como a rede das redes, a internet é o ponto de encontro e dispersão de 

tudo isso, ou seja, é a internet que possibilita a integração e a articulação de todas as pessoas 

conectadas com todo o conteúdo digital do ciberespaço
4
. Totalmente baseadas em tecnologias 

digitais de informação e comunicação, as redes possuem lógica própria, que “modifica de 

forma substancial a operação e os resultados dos processos produtivos e de experiência, poder 

e cultura” (CASTELLS, apud. KENSKI, 2007). A possibilidade instantânea de qualquer 

pessoa informar e estar informada pelos desenvolvimentos da rede é que faz a diferença. 

Mesmo que esteja no papel de simples receptor, o cidadão comum vive a sensação de estar 

                                                             

4
 Ciberespaço: Palavra empregada pela primeira vez pelo autor de ficção científica William Gibson, em 1984, no 

romance Neuromancer. O ciberespaço designa ali o universo das redes digitais como lugar de encontros e de 

aventuras, terrenos de conflitos mundiais, nova fronteira econômica e cultural. O ciberespaço significa os novos 

suportes de informação digital e os modos originais de criação, de navegação no conhecimento e de relação 

social por eles propiciados. O ciberespaço constitui um campo vasto, aberto, ainda parcialmente indeterminado, 

que não se deve reduzir a um só de seus componentes. Espaço que existe (não no mundo físico) no interior de 

instalações de computadores em rede e entre elas, por onde passam todas as formas de informação. Lévy (1999, 

p.17) define: “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 também o universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os seres 

humanos que navegam e alimentam esse universo”.  
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integrado a todo o planeta, tão-somente porque sabe o que está acontecendo longe de seu 

próprio contexto de vida local. 

 

Ainda segundo Kenski (2007, p. 53): 

 

“As novas tecnologias digitais não oferecem aos seus usuários um 

novo mundo, sem problemas. Estamos no início de uma nova e 

revolucionária era tecnológica e pagamos um preço alto pelo 

pioneirismo. Ainda não se tem ideia das consequências e repercussões 

que as articulações em rede e a ampliação da capacidade tecnológica 

de acesso vão ocasionar e do que poderão nos oferecer em curto 

prazo. O que temos certeza é que independentemente dos avanços, as 

tecnologias ainda durante um bom tempo vão continuar a nos trazer 

alguns problemas e desafios individuais e coletivos para resolver”.  

 

 

À medida que os usuários se apropriam da tecnologia e a redefinem, a partir do seu 

uso, sua propagação amplifica seu poder de forma interminável. Para além da simples 

aplicação, o processo de desenvolvimento das tecnologias da informação, pode tornar 

usuários e criadores na mesma coisa. Por meio das tecnologias digitais é possível representar 

e processar qualquer tipo de informação. Nos ambientes digitais reúnem-se a informática e 

suas aplicações, as comunicações e os mais variados tipos, formas e suportes em que estão 

disponíveis os conteúdos (livros, filmes, fotos, músicas, textos, entre outros). Outra situação 

importante que os ambientes digitais podem possibilitar é a comunicação em tempo real, ou 

seja, a comunicação simultânea, entre pessoas que estejam distantes, quer seja fisicamente, no 

espaço geográfico, ou mesmo no próprio espaço virtual.  

 

 As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) evoluem numa rapidez 

impressionante e a todo o momento surgem novos processos e produtos diferenciados e 

sofisticados: aparelhos celulares, I-Pod, TV digital, computadores, internet, softwares, 
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videogames, DVD, etc. Esses produtos, no entanto, ainda não são tão acessíveis à população 

em geral, pelos seus preços elevados e até pela falta de conhecimentos específicos para sua 

utilização, por parte da população. Ou seja, podemos nos deparar com formas diferentes de 

exclusão com relação às TIC.  

 

 Existe a exclusão pela falta de acesso, marcada pelo fator econômico, pois nem todo 

mundo pode pagar por esses equipamentos e serviços tecnológicos, que em geral são caros; 

exclusão pela falta de conectividade banda larga, que nem sempre é marcada pelo fator 

econômico, pois as instituições que prestam esse tipo de serviço, ainda deixam grande parte 

das áreas sem cobertura; exclusão pela falta de conhecimento específico para o uso dos 

recursos tecnológicos e, ainda, a exclusão pela falta de independência e autonomia para 

aquisição e produção do conhecimento (autoria). Estas duas últimas formas de exclusão 

independem do fator econômico. 

 

Esse contexto de transformações científicas e tecnológicas, de grandes velocidades e 

aceleração e com perspectiva não linear que a sociedade em rede produz o conhecimento, 

muitas vezes não corresponde à forma como os Governos elaboram as políticas públicas, nem 

como se estabelecem os processos educativos. De acordo com Azevedo (2001), as políticas 

públicas são ações que guardam uma ligação intrínseca com o universo simbólico e cultural, 

ou seja, com o sistema de significações que é próprio de uma determinada realidade social. 

Logo, o papel do Estado é um fator decisivo no processo geral, frente às relações entre a 

sociedade, a educação e a inovação tecnológica, à medida que expressa e organiza as forças 

sociais dominantes em um espaço e em uma época determinados. Para Aguiar (1999), a 

reversão desse quadro, exige dos governos e da sociedade esforços enormes requerendo 
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definições e o desenvolvimento de políticas públicas que superem as desigualdades que se 

manifestam em todos os setores. 

 

O tema da inclusão digital é urgente, por isso não se pode esperar resolver todos os 

problemas, ditos primordiais, que a sociedade enfrente, para só então pensar em política de 

inclusão digital. O problema do acesso às TIC, em primeira instância, requer ações 

simultâneas, através de uma política pública não linear, ainda mais porque “a posse do 

conhecimento é condição inseparável da cidadania contemporânea” (SILVA & MEIRA, 

2004). Por isso, cada um de nós, cidadão, que vive e participa desta sociedade, precisa 

conhecê-la muito bem para que nossas ações sobre ela também sejam relevantes e 

responsáveis.  

 

A própria estrutura deste momento social em que a principal mercadoria em circulação 

é a informação, exige das pessoas um mínimo de conhecimento formal para que possam ser, 

ao menos, consumidoras. Esses consumidores, por sua vez, precisam estar sempre atualizados 

e informados para atualizarem cada vez mais as informações. Um ciclo permanente se 

estabelece onde, quanto mais acesso se tem à informação, mais necessidade se tem de 

atualização para não ficar em falta com as novas informações que surgem com muita rapidez. 

Assim, educação, informação e comunicação são necessidades exigidas em todos os campos 

em que prevalecem as relações humanas e técnicas.  

 

Neste sentido, a escola torna-se um espaço social fundamental para alimentar essa 

relação cíclica. Aguiar (1999) no debate sobre o princípio da igualdade em um projeto de 

desenvolvimento social, que tenha o homem como cerne, destaca que a escola e a educação 

têm um papel primordial enquanto espaço de formação para a cidadania. Para Kenski (2007, 
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p.64), “a escola precisa assumir o papel de formar cidadãos para a complexidade do mundo e 

dos desafios que ele propõe. Preparar cidadãos conscientes, para analisar criticamente o 

excesso de informações e a mudança, a fim de lidar com as inovações e as transformações dos 

conhecimentos em todas as áreas”. 

 

Ainda se referindo ao papel da escola Kenski (2007, p. 64) continua: 

 

Formar pessoas flexíveis o suficiente para incorporar novos e 

diferenciados perfis profissionais; que tenham consciência da 

velocidade das mudanças e do tempo curto de existências de 

profissões novas e promissoras. [...] A escola precisa, enfim, garantir 

aos estudantes-cidadãos a formação e a aquisição de novas habilidades 

atitudes e valores, para que possam viver e conviver em uma 

sociedade em permanente processo de transformação. 

 

 

Nessa nova configuração de sociedade, onde um dos elementos marcantes é a 

velocidade com que as tecnologias, particularmente as de informação e comunicação, chegam 

e desaparecem, a escola passa a ter que conviver com uma garotada que se articula 

constantemente na rede, que opera com lógicas temporais diferenciadas, uma juventude que 

Pretto (2006), denomina de “geração alt+tab”, uma geração de processamentos simultâneos. 

Nesse contexto, a internet e seus diferentes recursos oferecem uma dimensão diferencial ao 

processo educacional, “trata-se de um instrumento particularmente importante e rico em 

possibilidades diversificadas: amplia, facilita e agiliza a pesquisa, mediante o recurso de 

navegação na Web; favorece a interatividade entre professor-estudante, estudante-estudante, 

professor-professor, [...] constrói e socializa conhecimentos com a criação de páginas na 

Web” (SETTE et al, sd p.28).  
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Não restam dúvidas de que esses requisitos tecnológicos, aceitos e reconhecidos 

socialmente como imprescindíveis nos dias de hoje precisam fazer parte do currículo das 

escolas. Na sociedade moderna, ainda é a escola que representa o espaço de formação das 

pessoas, independente da idade que elas tenham e é na escola que essas pessoas procuram a 

garantia de uma formação adequada, que lhes possibilite o domínio de conhecimentos e 

melhor qualidade de vida. 

 

Ora, a rapidez com que a Internet e toda essa revolução tecnológica se alastraram pelo 

mundo foi um fenômeno surpreendente e ainda estamos nos acostumando com as mudanças 

provocadas por este fenômeno. Pretto (2007) salienta que em função dessa rapidez com que as 

mudanças ocorrem, muitas vezes, nos deparamos com políticas públicas contemporâneas, que 

de um modo geral, são elaboradas com o pensamento no século XIX, para atender 

necessidades da vida do século XXI. Para o autor, a política é a forma apropriada de lidar com 

as competições e conflitos entre os homens e não uma forma de desconhecê-los. Sobre a 

preocupação com as ações políticas, no sentido de acompanhar a velocidade dessas 

transformações, na perspectiva da inclusão digital, Kenski (2007) ressalta que precisaremos, 

cada vez mais, traçarmos políticas e ampliarmos ações efetivas, que visem a inclusão digital 

para todos os cidadãos em geral. Ações que ultrapassem o mero uso do computador e da 

internet na escola, mas que se ampliem intensivamente para o acesso em todos os seus níveis 

e formas, propiciando um espaço privilegiado que desencadeie a ação e a fluência digital. 

 

Com relação ao tema da inclusão, referindo-se às políticas e práticas inclusivas, de 

uma maneira geral, Veiga-Neto & Lopes (2007, p. 948), ressaltam: 

 

Vive-se um momento em que, na maioria dos acalorados debates 

sobre o assunto, sobram opiniões e posicionamentos políticos, mas 
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faltam clareza e  objetividade sobre aquilo que é dito. Isso é assim não 

apenas porque a inclusão é um tema que só  recentemente entrou na 

agenda das políticas públicas, mas, também, porque, sob essa palavra, 

coloca-se em jogo um intrincado conjunto de variáveis sociais e 

culturais que vão desde princípios e  ideologias até interesses e 

disputas por significação. Seja no plano simbólico, seja no plano  

nitidamente material o fato é que a todos parece interessar qualquer 

coisa que se possa fazer ou se deixar de fazer em nome da inclusão. 

 

 

Teoricamente, qualquer pessoa pode se conectar à rede e ser membro dela, desde que 

tenha domínio da linguagem de cada tipo de atividade que a rede dispõe. Para Kenski (2007), 

como o avanço tecnológico é intenso e contínuo, os usuários da internet precisam estar em 

estado constante de aprendizagem e abertos às inovações. A autora ressalta também, que os 

usuários das redes precisam dominar as habilidades técnicas para o uso do computador e da 

internet, além da compreensão de pelo menos um idioma estrangeiro, principalmente o inglês, 

que é o mais difundido na rede. 

 

Ainda segundo Kenski (op. cit.) “as redes não têm centro ou liderança”. Nelas 

circulam basicamente informações, que podem ser acessadas da forma como se apresentam, 

podem ser mixadas, recortadas, ampliadas ou fundidas, de acordo com os interesses e as 

necessidades de quem as acessem. Na educação, as redes de comunicação trazem novas e 

diferenciadas possibilidades no âmbito das relações interpessoais, com os conhecimentos e 

com a própria aprendizagem. “A dinâmica e a infinita capacidade de estruturação das redes 

colocam todos os participantes de um momento educacional em conexão, aprendendo juntos, 

discutindo em igualdade de condições, e isso é revolucionário” Kenski (2007). 

 

 

 



33 

 

 

Segundo Pretto & Pinto (2006, p. 20):  

 

Quando a Internet alastrou-se no mundo como um ambiente de  

comunicação confiável, ponto a ponto, bilateral e acessível até mesmo 

para indivíduos, a partir das suas residências, estabeleceu-se um 

ambiente global muito mais favorável às organizações em rede do que 

para as organizações verticais de comando, implicando, claro está, 

que, para a sua viabilização, precisamos considerar a democratização 

do acesso à Internet como peça-chave para que a população possa ter a 

possibilidade de organizar-se de modo horizontal. Nesse sentido, são 

de fundamental importância políticas públicas que garantam esse 

acesso, entendendo-o como urgente o que implica pensarmos em 

soluções coletivas e públicas, e não apenas no acesso individualizado 

nas residências. 

 

 

No Brasil, pode-se evidenciar essa preocupação mediante ações formuladas para 

preservar a identidade cultural do país, como as descritas no Livro Verde da Sociedade da 

Informação no Brasil (Takahashi, 2000)
 5

. Quanto à popularização dos principais veículos de 

informação e comunicação dos dias atuais, o Livro verde apresenta uma comparação do 

tempo de popularização, que mostra que o rádio levou 38 anos para atingir um público de 50 

milhões de telespectadores nos Estados Unidos, enquanto o computador levou 16 anos, a 

televisão, 13 anos, e a Internet, em apenas quatro anos, atingiu a marca de 50 milhões de 

internautas. Com relação a internet e à universalização do uso das TIC, Takahashi (op. cit.), 

salienta: 

 

Na era da Internet, o Governo deve promover a universalização do 

acesso e o uso crescente dos meios eletrônicos de informação para 

gerar uma administração eficiente e transparente em todos os níveis. A 

                                                             

5
 O Livro Verde é um documento que reúne as diretrizes do Programa Sociedade da Informação (SocInfo), do 

ministério da Ciência e Tecnologia, o qual visa "integrar, coordenar e fomentar ações para a utilização de 

tecnologias de informação e comunicação, de forma a contribuir para a inclusão social de todos os brasileiros na 

nova sociedade e, ao mesmo tempo, contribuir para que a economia do País tenha condições de competir no 

mercado global." (http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/18878.html, objetivo, último acesso em 

05/06/2009). 
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criação e manutenção de serviços equitativos e universais de 

atendimento ao cidadão contam-se entre as iniciativas prioritárias da 

ação pública. Ao mesmo tempo, cabe ao sistema político promover 

políticas de inclusão social, para que o salto tecnológico tenha 

paralelo quantitativo e qualitativo nas dimensões humana, ética e 

econômica. A chamada “alfabetização digital” é elemento chave nesse 

quadro. 

 

 

 

Destacamos aqui, que o termo alfabetização digital aparece definido no Livro Verde, 

ora como "processo de aquisição de habilidades básicas para o uso de computadores, redes e 

serviços de Internet" (glossário), ora como "a aquisição de habilidades básicas para o uso de 

computadores e da Internet, mas também que capacite as pessoas para a utilização dessas 

mídias em favor dos interesses e necessidades individuais e comunitários, com 

responsabilidade e senso de cidadania" (p. 31).  

 

Já no capítulo que trata da educação (p. 45 a 56), o sentido dado à alfabetização digital 

faz referência a um nível ou etapa inicial de capacitação para o uso das TIC que contempla 

apenas o seu uso, no sentido mais básico, mas não as possibilidades de sua aplicação nos 

diferentes campos produtivos da economia e da construção de conhecimento, nem para a 

geração de novas tecnologias por parte de pesquisadores e técnicos brasileiros
6
. 

 

Numa linha mais ampla, algumas ações do governo Federal, já vêm acontecendo no 

campo da cultura e da educação, através de políticas que promovem o acesso aos recursos de 

                                                             

6
 Nesse sentido é importante notar que o Livro Verde não utiliza, sequer uma única vez, o termo “inclusão 

digital”, embora apareça na formulação de seus objetivos a expressão “inclusão social”. 
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informação e comunicação para que, efetivamente, toda população possa ter, não apenas o 

acesso, mas que também possam conviver o que denominamos de cibercultura
7
.  

 

No ano 2000 o Governo Brasileiro lançou as bases para a criação de uma sociedade 

digital ao criar um Grupo de Trabalho Interministerial com a finalidade de examinar e propor 

políticas, diretrizes e normas relacionadas com as novas formas eletrônicas de interação, 

através do Decreto Presidencial de 3 de abril de 2000. As ações deste Grupo de Trabalho em 

Tecnologia da Informação coadunaram-se com as metas do programa Sociedade da 

Informação, coordenado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia
8
. Sobre as diretrizes de 

inclusão digital do governo eletrônico, destaca-se que: 

 

A Inclusão digital deve ser tratada como um elemento constituinte da 

política de governo eletrônico, para que esta possa configurar-se como 

política universal. Esta visão funda-se no entendimento da inclusão 

digital como direito de cidadania e, portanto, objeto de políticas 

públicas para sua promoção. Entretanto, a articulação à política de 

governo eletrônico não pode levar a uma visão instrumental da 

inclusão digital. Esta deve ser vista como estratégia para construção e 

afirmação de novos direitos e consolidação de outros pela facilitação 

de acesso a eles
9
.  

 

 

Neste contexto, o Ministério da Educação cria a Secretaria de Educação a Distância 

(SEED), que busca atuar como um agente de inovação tecnológica nos processos de ensino e 

aprendizagem, fomentando a incorporação das TIC e das técnicas de educação a distância aos 

                                                             

7
 “Cibercultura” especifica o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de 

pensamentos e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço (LÉVY, 1999 p. 

17).  

8
 Mais informações no site: http://www.governoeletronico.gov.br/ 

9
 Extraído de: BRASIL. Oficinas de Planejamento Estratégico - RELATÓRIO CONSOLIDADO - Comitês 

Técnicos”, Comitê Executivo do Governo Eletrônico, Maio de 2004, p. 12. 

http://www.governoeletronico.gov.br/anexos/E15_90Decreto_3_de_abril_de_2000.pdf
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métodos didático-pedagógicos. Além disso, busca promover a pesquisa e o desenvolvimento 

voltados para a introdução de novos conceitos e práticas nas escolas públicas brasileiras. São 

vários os programas e ações da SEED: Domínio Público – biblioteca virtual; DVD Escola; E-

Proinfo; E-Tec Brasil; Formação pela Escola; Mídias na Educação; Proinfantil; Proinfo; 

ProInfo Integrado; Pró-Letramento; Pró-Licenciatura; TV Escola; UAB - Sistema 

Universidade Aberta do Brasil; Banco Internacional de Objetos Educacionais e TV MEC.  

 

Dentre os programas citados, destacamos o Proinfo Integrado, que é um programa de 

formação voltada para o uso didático-pedagógico das TIC no cotidiano escolar, articulado à 

distribuição dos equipamentos tecnológicos nas escolas e à oferta de conteúdos e recursos 

multimídia e digitais oferecidos pelo Portal do Professor, pela TV Escola e DVD Escola, pelo 

Domínio Público e pelo Banco Internacional de Objetos Educacionais. 

  

Essas transformações sociais e econômicas produzidas pela introdução destas 

tecnologias da informação e comunicação afetam o modo de vida das pessoas. Por isso a 

inclusão digital não poderia está fora da pauta das preocupações dos governos, empresas, 

entidades e organizações não governamentais.  

 

Iremos trabalhar o conceito de inclusão digital no tópico seguinte deste capítulo, mas 

já adiantamos ao leitor que a inclusão digital não se dá simplesmente através do acesso ao 

computador e à internet. Chamamos a atenção também para o fato de que nem todo mundo 

consegue participar desse novo momento do qual estamos tratando. Na verdade, uma pequena 

parcela privilegiada da população, no mundo inteiro, convive participativa e integradamente 

dessa sociedade em rede.  

 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12329&Itemid=823
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12324:dvd-escola-apresentacao&catid=291:dvd-escola&Itemid=656
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=138%3Ae-proinfo&catid=114%3Asistemas-do-mec&Itemid=823
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=138%3Ae-proinfo&catid=114%3Asistemas-do-mec&Itemid=823
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12326:e-tec-apresentacao&catid=293:escola-tecnica-aberta-do-brasil-e-tec&Itemid=665
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=10263&catid=222&Itemid=823
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12333:midias-na-educacao&catid=298:midias-na-educacao&Itemid=681
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12600%3Apublicacoes-do-proinfantil&catid=195%3Aseb-educacao-basica&Itemid=823
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=823
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13156&Itemid=823
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12346&Itemid=823
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12349&Itemid=823
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12336&Itemid=823
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12265&Itemid=823
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12265&Itemid=823
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12304&Itemid=823
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_tvmec
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Como mencionamos anteriormente, essa forma de exclusão pode se produzir por 

diversos fatores: pela falta de infraestrutura tecnológica; falta de acesso à internet (quer por 

obstáculos econômicos ou institucionais); falta de capacidade intelectual e/ou técnica para 

usar a internet de maneira autônoma ou pela desvantagem na produção do conteúdo 

comunicado através das redes.  

 

Concluirmos este tópico com Kenski (2007), pois as sociedades atuais são todas, em 

maior ou menor grau, sociedades da informação e conhecimento e, nelas, o desenvolvimento 

das tecnologias pode criar um ambiente cultural e educativo suscetível de diversificar as 

fontes do conhecimento e do saber: 

 

O que se propõe para a educação de cada cidadão dessa nova 

sociedade é não apenas formar o consumidor e usuário, mas criar 

condições para garantir o surgimento de produtores e desenvolvedores 

de tecnologias. Mais ainda, que não aprendam apenas a usar e 

produzir, mas também a interagir e participar socialmente e, desse 

modo, integrar-se em novas comunidades e criar novos significados 

para a educação num espaço muito mais alargado. 

 

 

1.2 - Inclusão Digital como instrumento de alcance à cidadania 

 

Como abordamos no tópico anterior, os avanços tecnológicos trazem consigo 

mudanças nos sistemas de conhecimento, novas formas de trabalho e influem na economia, na 

política e na organização das sociedades. No entanto, à frente do terceiro milênio, a 

modernidade representada por este avanço científico e tecnológico, contrapõe-se às várias 

formas de exclusão, do ponto de vista econômico, social, moral e até político. Para Azevedo 

(2001) as mudanças sociais em curso requerem novas demandas de formação e de 

conhecimento, no entanto, sequer se conseguiu assegurar o direito à escolarização 
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fundamental de qualidade para a maioria da população, a exemplo, tanto da permanência 

como do agravamento dos níveis de desigualdades sociais, que imperam historicamente entre 

nós. 

 

Isto reforça a nossa convicção de que caminhar junto às constantes transformações 

sociais, econômicas e culturais tem se configurado como um desafio para as sociedades em 

desenvolvimento, porque, atrelado aos avanços da ciência e da tecnologia, constatamos um 

dos maiores inimigos ao desenvolvimento humano que é a exclusão social.  

 

Sabemos que a ciência moderna não possui respostas para os problemas éticos e 

sociais que ela cria, sendo a principal responsável pelo surgimento da sociedade tecnológica 

em que vivemos. Nesta sociedade surgem novas formas de pensar a inclusão e a exclusão 

social: aquelas relacionadas ao acesso e ao uso das tecnologias da comunicação e informação 

(CASTELLS, 1996). Como abordamos no tópico anterior, todas as pessoas têm direito ao 

acesso à informação, para a melhoria da qualidade de vida e esse acesso à informação está 

estreitamente ligado ao tema da inclusão digital. 

 

Neste tópico, trabalharemos o conceito de inclusão digital, buscando superar a noção 

tradicional de inclusão digital, sob a ótica do puro e simples acesso às tecnologias da 

informação e comunicação (TIC). Ao mesmo tempo, buscaremos analisar o contraste entre as 

diferentes visões da relação entre sociedade, cultura e tecnologia que fundamentam os 

discursos acadêmicos, políticos e do senso comum em torno da inclusão digital na atualidade.  

 

Para viver na sociedade contemporânea, a inclusão digital torna-se um pré-requisito e 

é vista como uma tendência global na qual estamos imersos quer seja de uma forma induzida 
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ou espontânea (LEMOS, 2004). O tema da inclusão digital é um assunto aberto à investigação 

e de grande interesse social, econômico e político. É um tema de destaque do governo federal, 

vinculado ao discurso da universalização da inclusão digital, bem como do estabelecimento 

do chamado governo eletrônico, como já mencionamos anteriormente. Parte-se da premissa 

que, sem cidadãos digitais não há governo eletrônico. Assim, as organizações promotoras de 

inclusão digital, para saberem das propostas governamentais e seus condicionantes, precisam 

acessar essas informações no portal do governo. 

 

Grande parte dos esforços governamentais, ao tratar da questão da inclusão digital, 

sem sombra de dúvidas, prioriza a dimensão físico-material, através do acesso à infraestrutura 

técnica, a qual, embora muito importante, representa apenas um ponto de partida. Para 

Buzatto (2007), a inclusão digital, além dessa dimensão físico-material, pressupõe também 

uma dimensão cultural e uma dimensão social, todas entrelaçadas de maneiras complexas. 

Para o autor, “articular a dimensão social à dimensão cultural da inclusão significa articular 

desigualdade e diferença, cidadania e identidade, binômios com os quais as Ciências Sociais 

têm se debatido ao longo dos últimos dois séculos, mas que nesse momento passam por uma 

intensa revisão”. 

 

Ao iniciarmos nossa pesquisa, acerca do tema, a primeira pergunta que tentamos 

responder foi o que é inclusão digital? Descobrimos de imediato que, o que parecia ser tão 

fácil responder, na verdade não era tão simples assim, ao contrário era muito difícil. Iniciamos 

nossas reflexões, analisando a questão da inclusão digital, relacionada ao ter ou não acesso.  

 

Inclusão digital seria então, promover ou possibilitar o acesso a computadores 

conectados à Internet? Ora, Algumas pessoas têm computadores, algumas têm computadores 
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conectados à internet; algumas poucas fabricam ou vendem computadores, ou têm 

computadores de ponta, com internet banda larga, capazes de levá-los muito longe, vencendo 

terrenos ou distâncias muito desafiadoras. Muitas outras pessoas sequer possuem 

computadores, muito menos internet, mas têm “acesso" a eles no trabalho, em Lan Houses, na 

casa de parentes ou amigos, ou em espaços públicos que disponibilizam o acesso. Para essas 

pessoas a inclusão custa mais caro. Finalmente há as que não têm computadores de jeito 

nenhum, não sabem usá-los, sequer gostam ou se interessam por computadores. Mesmo 

assim, estão envolvidas e fazem parte de um "sistema social informatizado” em que são 

forçados, cada vez mais, a se incorporarem à essa “economia digital”. Assim, concluímos que 

a questão da inclusão digital não se esgota apenas através do “ter” ou “não ter” acesso. 

Tentamos então definir a inclusão digital, através da análise oposta, ou seja, 

contrapondo-a a exclusão digital/social. Sobre esta questão, Buzato (2007, p. 12) explica: 

 

Também não é fácil definir a "inclusão" através do termo oposto, a 

"exclusão" (digital, social) [...] pois, como afirma Martins (1997, p. 

27, 34), "o discurso corrente sobre exclusão é basicamente produto de 

um equívoco, de uma fetichização, a fetichização conceitual da 

exclusão, a exclusão transformada numa palavra mágica que 

explicaria tudo. Rigorosamente falando, só os mortos são excluídos, e 

nas nossas sociedades a completa exclusão dos mortos não se dá nem 

mesmo com a morte física; ela só se completa depois da lenta e 

complicada morte simbólica". "Este processo", continua o autor, "que 

nós chamamos de exclusão não cria mais os pobres que nós 

conhecíamos e reconhecíamos até outro dia. Ele cria uma sociedade 

paralela que é includente do ponto de vista econômico e excludente do 

ponto de vista social, moral e até político". 

 

 

Buzato (op. cit., p.12-13) continua sua análise, destacando que “só é possível fazer 

referência a alguém como „excluído‟ supondo-se que viva num mundo à parte, que não tenha 

uma identidade cultural, que não tenha qualquer laço, seja qual for, com outros atores de um 

grupo social, seja qual for”. Assim, o fato de uma pessoa não ter acesso a computadores ou à 
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redes telemáticas, não implica que essa pessoa viva num mundo à parte. Ou seja, em verdade, 

ela faz parte da mesma sociedade dos que têm o acesso. Mesmo a parte das população que 

não tem acesso está: 

 

“perversamente incluída, numa dinâmica econômica e sociocultural 

que transforma diferenças em desigualdades. Incluí-los, do ponto de 

vista que costuma fundamentar aqueles discursos, é dar-lhes um 

significado e uma função no novo sistema, o qual valoriza a diferença 

que pode ser codificada e incorporada como mercadoria, e que não 

prescinde do seu potencial para consumir e trabalhar, mas os expulsa 

da paisagem urbana e dos lugares em que o convívio é mediado pela 

capacidade de comprar: os desconecta.”.  

 

 

 E concordamos com o autor que se referindo à questão da definição de inclusão 

digital, conclui: 

 

"exclusão" e "inclusão", utilizados em sentido absoluto, são conceitos 

muito voláteis, palavras vagas demais, que pouco nos ajudam na 

descrição do pano de fundo sobre o qual este trabalho se assenta. 

Talvez seja mais produtivo, então, procurar o seu significado em um 

campo ou contexto específico do qual nos interesse tratar mais ou 

menos diretamente: a educação. 

 

 

Continuamos nossas reflexões, tentando ampliar esse conceito, entendendo que ao 

falarmos de inclusão digital, estamos pressupondo a expressão de um conceito que encerre 

uma consideração profundamente humanista. As possibilidades de deterioração das relações 

humanas tornam-se tão presentes no mundo contemporâneo, que o resgate de certos valores, 

precisam ser considerados.  

 

Na busca de ampliarmos nosso fundamento teórico, procuramos associar o tema a 

outros conceitos que convergem para a ideia de inclusão digital como um novo ethos ético e 
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sociopolítico. Segundo Lastoria (apud Silva et al, 2005) o conceito de ethos, na Grécia antiga, 

estava mais associado ao significado de morada do homem, isto é a natureza. Os gregos 

compreendiam que para o homem, o ethos era a expressão normativa de sua própria natureza. 

Não temos aqui, a intenção de aprofundarmos o conceito de ética, pela sua extensa e 

complexa formação filosófica, nem tampouco o conceito de cidadania. Nossa ideia é 

tomarmos esses dois conceitos como base para a conceituação de inclusão digital. 

 

Para iniciarmos as reflexões sobre esses dois conceitos, tomaremos algumas 

observações de Hack e Gouvêia. Segundo Hack (2002) a ética provoca reflexão de ideias e 

propõe valores. A cidadania conduz à prática social responsável e o envolvimento solidário. 

Para Gouvêa (2002), o termo ética, desde a Grécia, sempre foi utilizado pelos que se 

dispunham a investigar as questões referentes ao comportamento humano e à vida em 

sociedade. A cidadania é um meio de proteção e uma condição para o exercício dos direitos e 

também dos deveres. 

 

Desta forma, podemos considerar a cidadania um pré-requisito indispensável para a 

inclusão e participação na vida pública, uma vez que entendemos a inclusão digital como 

direito de cidadania. Por isso, para estudarmos e conceituarmos inclusão digital, é 

fundamental, mesmo que de forma abrangente, essas considerações sobre ética e cidadania. 

 

Assim, sob o ponto de vista ético, a inclusão digital deve ser considerada como uma 

ação que promoverá a conquista da “cidadania digital”. É possível assim, formularmos uma 

base conceitual para a inclusão digital, com fundamento no espírito de ética universal. O 

conceito de inclusão digital está intrinsecamente inserido nas questões do nosso tempo, 

constituindo-se o resultado das chamadas sociedades da informação ou sociedades do 
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conhecimento, que como já dissemos no início deste capítulo, se baseiam nas redes digitais, 

onde se privilegia o saber perante o fazer.  

 

Para Araújo (1999), a construção da cidadania, ou de práticas de cidadania, passa 

necessariamente, pela questão do acesso e uso de informação. Tanto a conquista de direitos 

políticos, civis e sociais, quanto a implementação dos deveres dos cidadãos, depende do livre 

acesso às informações sobre tais direitos e deveres. A garantia do acesso à informação, na 

sociedade atual, é um problema cuja solução deve levar em conta abordagens que busquem 

valores fundamentais e universais, um tanto esquecidos em nossa sociedade.  

 

Neste sentido, entende-se, como ponto de partida do conceito de inclusão, o acesso à 

informação que está nos meios digitais e, como ponto de chegada, a assimilação da 

informação e sua reelaboração em novo conhecimento, tendo como consequência desejável a 

melhoria da qualidade de vida das pessoas.  

 

Como analisamos no tópico anterior, o impacto causado pelas tecnologias digitais de 

informação e comunicação na sociedade contemporânea propiciou o desenvolvimento de um 

gigantesco sistema de comunicação que permite a conexão direta entre mais de 50 milhões de 

indivíduos, mudando completamente as percepções tradicionais de tempo e de espaço, o que 

favorece, ao mesmo tempo, o início de uma nova dimensão de cidadania.  

 

Assim, precisamos entender a inclusão digital como um direito dentro dessa nova 

dimensão de cidadania e também como estratégia para a consolidação de outros direitos 

existentes e para a construção e afirmação de novos direitos. Jamais devemos pensar a 

inclusão digital, apenas como recurso para ampliar a base de usuários, como elemento de 
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aumento da empregabilidade de indivíduos ou de formação de consumidores para novos tipos 

ou canais de distribuição de bens e serviços
10

. Nem apenas para a aquisição de habilidades 

básicas para o uso de computadores e da Internet, mas também a capacitação para a utilização 

dessas mídias, em favor dos interesses e necessidades individuais e comunitários, com 

responsabilidade e senso de cidadania. Ou seja, é preciso capacitar as pessoas para o uso das 

novas tecnologias de forma que elas tenham acesso à informação e aos meios de criação e 

produção. 

 

Podemos dizer que hoje, a inclusão digital constitui-se uma necessidade inerente desse 

século, ou seja, o cidadão do século XXI, entre outras coisas, deve considerar esse novo fator 

de cidadania, que é a inclusão digital. Assim, para haver inclusão digital, não basta apenas 

ensinar a pessoa a codificar e decodificar a escrita e o uso de interfaces gráficas e programas 

de computadores é preciso inserir essa pessoa em práticas sociais em que a escrita mediada 

por computador e outros dispositivos eletrônicos tenha um papel significativo.  

 

A habilidade para construir sentido e a capacidade para localizar, filtrar e avaliar 

criticamente informações eletrônicas em qualquer formato é que vai permitir compreender, 

assimilar, reelaborar e chegar a um conhecimento que permita uma ação consciente (SILVA 

et al, 2005). Temos então uma mudança no enfoque gerencial, que passa da valorização da 

quantidade do conhecimento acumulado, para valorização da qualidade do aprendizado, ou 

ainda, do quanto é capaz de se aprender, através de informações diversificadas e 

                                                             

10 BRASIL. Oficinas de Planejamento Estratégico - RELATÓRIO CONSOLIDADO - Comitês Técnicos”, Comitê 

Executivo do Governo Eletrônico, Maio de 2004, pp. 12-14. 
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contextualizadas e de se aplicar o conhecimento resultante do acesso/uso de tais informações, 

de forma flexível e adaptativa, nos cenários da sociedade da informação. 

 

Dessa forma, não se trata apenas de ter ou não acesso aos recursos tecnológicos, pois 

esse é apenas um dos fatores que interferem na inclusão/exclusão digital, mas não é o único 

nem o mais relevante. Saber utilizar as tecnologias da informação e comunicação e por meio 

dessas informações acessadas, utilizá-las para mudar o estoque cognitivo e a consciência 

crítica, levando a ação positiva na vida pessoal e coletiva é que vai promover a inclusão 

digital. Cidadãos competentes no uso da informação
11

 estão em posição de tomar decisões 

mais inteligentes e socialmente responsáveis que os cidadãos que não estão bem informados. 

 

 

1.3 - Política de Juventude e Formação Integral do Jovem 

 

Na sociedade brasileira como um todo, há um consenso inicial em torno da 

necessidade de implementação de políticas públicas destinadas à juventude. Neste tópico 

abordaremos os conceitos de juventude e condição juvenil, os principais problemas que a 

maioria dos jovens de baixa renda enfrenta em nossa sociedade; suas relações com a educação 

e com as políticas públicas no contexto do ProJovem; no sentido de fundamentarmos e 

compreendermos melhor a análise que faremos acerca da proposta pedagógica do Programa. 

 

                                                             

11 Competência informacional é uma compreensão e um conjunto de habilidades, capacitando os 

indivíduos a reconhecer quando a informação é necessária e a respectiva capacidade de localizar, avaliar e 

usar efetivamente tal informação. É sinônimo de saber como aprender (aprender a aprender). É um meio 

de empoderamento pessoal. Ela permite às pessoas verificar e refutar opiniões especializadas e tornarem-

se independentes na busca da verdade (MELO e ARAÚJO, 2007). 
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Autoras como Abramo, Rua, Sola e Sposito, vêm se debruçando sobre a tematização 

social da juventude e das políticas públicas no Brasil. Para Sposito (2007), “a visibilidade da 

categoria juventude como alvo da ação pública é recente no país, concorrendo, para tanto, os 

desdobramentos da conjuntura econômica e social e episódios de natureza violenta 

envolvendo jovens”. Ainda segundo a autora, os segmentos juvenis adquiriram bastante 

relevância nesse debate, em função da intervenção de agências multilaterais ao lado de 

organizações não governamentais, que nos últimos anos, elegeram o jovem como alvo de suas 

ações. 

 

Segundo Sposito e Carrano (2003), traçar um balanço das políticas públicas destinadas 

aos jovens no Brasil, na conjuntura atual, torna-se oportuno se levarmos em consideração o 

novo período político inaugurado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas não 

podemos perder de vista um conjunto de iniciativas, que já existiam no governo anterior e que 

precisam ser avaliadas para se evitar práticas que reiterem alguns dos desacertos evidentes das 

orientações anteriores. Os autores salientam ainda que é preciso considerar que o país também 

convive com mudanças expressas nas políticas de juventude, que nascem de iniciativas 

municipais diversificadas e que podem confluir para a construção de um novo paradigma em 

torno da questão.  

 

Geralmente a ideia de políticas públicas está associada a um conjunto de ações, 

articuladas com recursos próprios, que têm uma duração e uma capacidade de impacto na 

sociedade. Engloba projetos de natureza ética-política e compreende níveis diversos de 

relações entre o Estado e a sociedade civil em sua constituição. “É preciso não confundir 

políticas públicas com políticas governamentais. Órgãos legislativos e judiciários também são 

responsáveis por políticas públicas. De toda forma, um traço definidor característico é a 
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presença do aparelho público-estatal na definição de políticas, no acompanhamento e na 

avaliação, assegurando o seu caráter público, mesmo que em sua realização ocorram algumas 

parcerias” (SPOSITO, 2003). Rua (apud SPOSITO, 2003), opta por uma definição bastante 

sugestiva de políticas públicas: um conjunto de decisões e ações destinadas à resolução de 

problemas políticos. 

 

A atenção que tem sido dada à juventude, no âmbito do governo federal, nesses 

últimos anos, demonstra a preocupação de que apostar na juventude é investir no futuro do 

Brasil. Até então no Brasil, os jovens eram abrangidos por políticas sociais destinadas a todas 

as demais faixas etárias. O princípio da Política Nacional de Juventude está pautado em criar 

condições imprescindíveis ao rompimento de reprodução das desigualdades e em restaurar no 

segmento juvenil da sociedade, a esperança em relação ao futuro do país
12

. 

 

Sobre essa questão, Sposito e Carrano (2003, p. 37) comentam: 

 

O Governo Lula, empossado em janeiro de 2003, herda alguns 

desafios importantes e de difícil equacionamento. Não só precisa 

contribuir efetivamente para a construção de um modo diverso de 

compreensão dos jovens na sociedade brasileira, a ser expresso tanto 

sob a forma de políticas democráticas que reconhecem o não 

cumprimento de direitos historicamente negados – educação, saúde e 

trabalho – como capaz de se abrir para outras modalidades de ação 

que contemplem novos direitos da juventude. 

 

 

Estudos sobre a população jovem brasileira mostram que cerca de 70% dos jovens 

pertencem a famílias de baixa renda; têm acesso restrito à educação de qualidade; não 

                                                             

12 BRASIL. Relatório de atividades 2006 – ProJovem, Conhecimento e Oportunidade para Todos. Brasília: 

Secretaria Nacional de Juventude, 2007. 
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possuem qualificação adequada para o mundo do trabalho; têm acesso limitado às atividades 

de esporte, arte, lazer e cultura e, contingente significativo apresenta envolvimento com 

drogas, gravidez na adolescência e elevado índice de mortes por causas externas como 

homicídio, trânsito e suicídio
13

.  

 

As pesquisas na área da educação vêm registrando que as reformas educacionais 

operadas em todo o mundo, comungam a tentativa de melhorar as economias nacionais pelo 

fortalecimento dos laços entre escolarização, trabalho, produtividade, serviços e mercado. 

Assim, as reformas tentam obter um melhor desempenho escolar, no que diz respeito à 

aquisição de habilidades e competências relacionadas ao trabalho, conseguir também 

controles e avaliação, mais diretos sobre os conteúdos curriculares. (AZEVEDO, 2001). 

 

Antes, a acepção mais genérica sobre a juventude era a da fase da vida que preparava 

o indivíduo para a entrada no mundo do trabalho e a posterior passagem para a fase adulta. 

Hoje, mesmo que essa acepção ainda seja forte, a maioria dos jovens se vê obrigada a 

trabalhar, combinando ou não esta atividade com a atividade escolar e o desemprego e o 

trabalho precário os atingem fortemente, questionando aquela acepção. (NAKANO e 

ALMEIDA, 2007) 

 

Na perspectiva adotada pelo ProJovem, a juventude, com sua diversidade, é vista não 

apenas como passagem da infância para o mundo adulto, mas como fase singular da vida, que 

pressupõe o reconhecimento de direitos e deveres específicos. Portanto o jovem já é um 

                                                             

13 dados do censo demográfico do IBGE, 2000 
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cidadão e sua vida escolar, sua preparação para o trabalho e seu engajamento social são 

entendidos como exercício da cidadania. 

 

As estatísticas revelaram também que os jovens entre 18 e 24 anos constituem a 

parcela mais vulnerável da sociedade brasileira. Logo, são os mais atingidos pelas mudanças 

no mundo do trabalho e pelas fragilidades do sistema educacional. Não é à toa que dos 23,4 

milhões de jovens nessa faixa etária, apenas 34% (7,9 milhões) estavam frequentando a 

escola. Além de afastados da escola, esses jovens também são excluídos do trabalho formal, 

uma vez que as maiores taxas de desemprego, entre a população jovem, encontram-se nas 

regiões metropolitanas. 

 

Sabemos também que a escola por si só, não consegue responder aos desafios da 

inserção social dos jovens, tendo poder limitado na superação das desigualdades sociais e 

também nos processos de emancipação social. Muitas vezes, a própria escola, gera a 

produção, tanto do fracasso escolar, como do fracasso pessoal do estudante. Para Frigotto 

(1995; p.25) ”a escola não é o único nem o decisivo espaço da luta contra a hegemônica face 

aos mecanismos de alienação e de exclusão, mas é um espaço sem dúvida fundamental”.  

 

Dayrell (2007) considera que, na atualidade, a escola está distante de atender os 

interesses dos jovens. Estes frequentam a escola, mais como uma obrigação, necessária para 

adquirirem seus diplomas. Para estes jovens, o cotidiano escolar, na maioria das vezes é 

pouco atrativo, com professores que pouco acrescentam à sua formação, tornando cada vez 

mais, a sala de aula, um espaço tedioso para o estudante. Assistimos, assim, a uma crise da 

escola na sua relação com a juventude e professores, que deixam os jovens sem entenderem a 

que a escola se propõe. 
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Segundo Dayrell (2007; p.1124): 

 

Para a grande parte da juventude brasileira, aquela que de alguma 

forma foi excluída antes de concluir o ensino básico, parece que a 

experiência escolar pouco contribuiu e contribui na construção de sua 

condição juvenil, a não ser pelas lembranças negativas ou, o que é 

também comum, pela sensação de incapacidade, atribuindo a si 

mesmos a “culpa” pelo fracasso escolar, com um sentimento que vai 

minando a autoestima. 

 

 

No Brasil, a recente expansão das oportunidades de escolarização e a diversidade de 

vivências e experiências que os jovens produzem, em diversas instâncias sociais, produzem a 

condição juvenil contemporânea. A escola não conseguiu produzir uma qualidade efetiva, 

porque pauta o seu trabalho a partir de representações que pouco tem a ver com os 

adolescentes com e jovens concretos (NAKANO e ALMEIDA, 2007). 

 

Moacir Gadotti (2007), em seus últimos estudos, vem trabalhando o tema “Educar 

para um outro mundo possível”. Segundo o autor, o núcleo central da concepção neoliberal da 

educação é a negação do sonho e da utopia. Por isso educar para outros mundos possíveis é 

educar para a utopia, assumindo a história como possibilidade e não como fatalidade. É 

também educar para a ruptura, para a rebeldia, para a recusa, para o sonho, para a esperança. 

Denunciando e anunciando. Essa educação para outros mundos possíveis deve respeitar e 

valorizar a diversidade, conviver com a diferença, promovendo a intertransculturalidade. É 

uma educação para a sustentabilidade. Segundo o autor, é educar para encontrar nosso lugar 

na história, no universo. É educar para a paz. 

 

Ainda segundo Gadotti (op.cit.), educar para outros mundos possíveis é incluir uma 

pedagogia das ausências, isto é, viabilizar o que foi escondido para oprimir, é dar voz aos que 
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não são escutados, ou seja, é mostrar o que está escondido, o que foi “invisibilizado”, 

silenciado pelas culturas dominantes, aquilo que foi tornado estranho pela sobrevalorização 

do científico em detrimento do não científico, pelo não reconhecimento do saber de 

experiência feita, pela sobrevalorização do produtivo em detrimento do não produtivo. A 

diversidade é a característica fundamental da humanidade. Por isso não pode haver um único 

modo de produzir e reproduzir nossa existência no planeta. O que há de comum é a 

diversidade humana. Diante da diversidade humana abre-se a possibilidade da diversidade de 

mundos possíveis. 

 

De certa forma, a proposta do ProJovem, propõe uma educação para um outro mundo 

possível. Além de identificar oportunidades de trabalho e capacitar os jovens para o mundo do 

trabalho, o ProJovem promove a identificação, elaboração de planos e o desenvolvimento de 

experiências de ações comunitárias e possibilita a inclusão digital como instrumento de 

inserção produtiva e de comunicação. 

 

Nesse sentido, tomamos como referência também, os estudos de Dayrell (2007), que 

propõem uma mudança do eixo da reflexão, passando das instituições educativas para os 

sujeitos jovens, onde é a escola que tem que ser repensada para responder aos desafios que a 

juventude aponta. Ao mesmo tempo, o autor enfatiza que as práticas culturais juvenis não são 

homogêneas e se orientam conforme os objetivos que as coletividades juvenis são capazes de 

processar, num contexto de múltiplas influências externas e interesses produzidos no interior 

de cada agrupamento específico. Assim, a sociabilidade, para os jovens, parece responder às 

suas necessidades de comunicação, de solidariedade, de democracia, de autonomia, de trocas 

afetivas e, principalmente de identidade. 
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De acordo com o relatório de atividades 2006 do ProJovem, a maioria dos jovens 

manifesta interesse em engajar-se em ações coletivas e muitos desses jovens são seduzidos 

pelos novos tipos de expressão e participação. Por isso, toda intervenção voltada para a 

mudança e melhoria de sua condição de vida, deve entender e valorizar a sua forma inovadora 

de encontrar respostas aos problemas sociais, chamando-os frequentemente, para o diálogo e 

participação cidadã. 

 

Apesar da sua relevância política e social, o tema da juventude na área da educação, 

ainda era um objeto pouco consolidado nas pesquisas acadêmicas, até a década de 90. Mesmo 

o volume de teses e dissertações sendo significativo, ainda havia um desconhecimento sobre a 

condição juvenil na sociedade brasileira, marcadas por recortes intensos nas desigualdades 

sociais, culturais e étnicas que oferecem para a pesquisa a realidade plural da juventude 

(SPOSITO, 1997).  Para Sposito (op. Cit.), qualquer análise sobre a juventude e a situação dos 

jovens no presente, precisa está correlacionada aos movimentos e ritmos próprios de três 

instituições de reprodução social: a família, a escola e o trabalho. Isto é imprescindível para 

compreendermos a condição juvenil no Brasil. 

 

O ProJovem foi concebido, exatamente para suprir esse conjunto de vulnerabilidades, 

a que está exposta uma parcela significativa da juventude brasileira, em que a implantação de 

suas ações, se deu de forma progressiva, de modo a atender inicialmente, a demanda 

localizada nas 27 capitais do Brasil, e em seguida nas áreas metropolitanas. Assim, preparar o 

jovem para se inserir na chamada “nova cultura da trabalhabilidade” significa considerar tanto 

as possibilidades do trabalho assalariado quanto as novas formas de empreendedorismo 

(individual e em grupos) e de economia solidária. 
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CAPÍTULO 2 - CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

 

Ao realizarmos uma pesquisa científica, não podemos perder de vista o nosso objeto 

de investigação. A metodologia é o caminho do pensamento e a prática exercida na 

abordagem da realidade, inclui as concepções teóricas de abordagem, o conjunto de técnicas 

que possibilitam a apreensão da realidade e também o processo criativo do pesquisador 

(MINAYO, 2002, p.16). O nosso trajeto metodológico começou a ser percorrido desde os 

primeiros questionamentos acerca do fato que despertou nossa atenção. Ao perfazermos este 

percurso, tivemos que definir com bastante clareza, como, com quem, onde e em que 

condições iríamos desenvolver a nossa pesquisa.  

 

Neste capítulo, apresentaremos o tipo de pesquisa, o universo e a amostragem 

investigada, os sujeitos, as estratégias e os instrumentos utilizados na coleta dos dados, os 

procedimentos da análise dos dados e por último, faremos a descrição do material coletado. A 

caracterização do lócus da pesquisa será detalhada no capítulo 4 e no capítulo 5 faremos a 

análise das concepções dos sujeitos investigados acerca do conceito de inclusão digital. 

 

 

2.1 Tipo de Pesquisa 

 

 A análise que realizamos no nosso estudo acerca da inclusão digital proposta no 

ProJovem, se inseriu no debate sobre políticas de inclusão de jovens e a importância da ação 

pública voltada a esses segmentos, principalmente pelas adversidades que os jovens 

enfrentam atualmente na sociedade. Partimos da problematização sobre como o ProJovem do 
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Recife está promovendo (ou não) a inclusão digital; quais as percepções dos gestores, 

professores e jovens que participam do Programa no Recife sobre a inclusão digital e se os 

mesmos consideram que o ProJovem está conseguindo promover essa inclusão.  

 

 Com o apoio dos conceitos teóricos, abordados no primeiro capítulo deste trabalho, a 

pesquisa teve como eixo condutor, a análise da proposta pedagógica do ProJovem e suas 

repercussões no processo de escolarização dos jovens, no tocante à inclusão digital e realizou-

se no contexto do município do Recife. 

 

 Por não conhecermos o fenômeno estudado em sua totalidade, buscamos inicialmente 

compreender a aproximação das questões postas pelas transformações da sociedade 

informacional com as políticas de juventude e com o processo de formação dos jovens, por 

meio das ações pedagógicas vivenciadas no interior dos polos e núcleos do ProJovem do 

Recife, no tocante à inclusão digital. 

 

 A classificação da pesquisa baseia-se na taxionomia apresentada por Vergara (2009), 

que a qualifica em relação a dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos meios. 

 

 Quanto aos fins, a pesquisa caracteriza-se como exploratória, porque apesar do 

ProJovem já ter sido alvo de pesquisa em outras áreas de investigação, não verificamos a 

existência de estudos que abordassem a proposta de inclusão digital, sob o ponto de vista pelo 

qual nossa pesquisa abordou, tendo em vista o propósito de favorecer a melhor compreensão 

do construto estudado.  

 Quanto aos meios, a pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso realizado no 

campo. Um estudo de caso, porque ficou circunscrita ao ProJovem do Recife e teve caráter de 
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aprofundamento e detalhamento. Segundo Yin (1989) apud Minayo (2006, p.164), referindo-

se aos estudos de caso, explica: 

 

 ... é útil para gerar conhecimento sobre características significativas 

de eventos vivenciados, tais como intervenções e processos de 

mudança. Assemelha-se à focalização sobre um experimento que se 

busca compreender por meio de entrevistas, observações, uso de 

banco de dados e documentos. 

 

 

 Quanto à metodologia, Minayo (2006, p. 164-165) ressalta que os estudos de caso têm 

por objetivos: a) compreender os esquemas de referência e as estruturas de relevância 

relacionadas a um evento ou fenômeno por parte de um grupo específico; b) permitir um 

exame detalhado de processos organizacionais ou relacionais; c) esclarecer os fatores que 

interferem em determinados processos; d) apresentar modelos de análise replicáveis em 

situações semelhantes e até possibilitar comparações, quando no projeto, no decurso do 

trabalho de campo e nas análises o investigador trabalhar com tipificações. 

 

 Nosso trabalho caracterizou-se também como pesquisa de campo porque ocorreu no 

local onde o fenômeno se desenvolve e dispôs de elementos que nos possibilitou explicá-lo. 

Partindo da realidade presente no campo, conseguimos uma aproximação maior com o nosso 

objeto de estudo, permitindo-nos conhecê-lo, estudá-lo e construirmos conhecimentos sobre o 

mesmo. De acordo com Minayo (2006) campo de pesquisa é o recorte que o pesquisador faz 

em termos de espaço, representando uma realidade empírica a ser estuda a partir das 

concepções teóricas que fundamentam o objeto de investigação. Assim, o nosso campo 

constituiu-se dos polos e núcleos onde funcionam o ProJovem do Recife. 
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2.2 Universo da pesquisa e amostra 

 

 O universo da pesquisa compreende a 5ª etapa do ProJovem do Recife, que se 

encontra em andamento. O quadro 1 representa a relação entre o universo da pesquisa e dos 

sujeitos investigados (amostra populacional): 

 

Quadro 1 - Universo e a amostra da pesquisa 

 

 De acordo com Vergara (2009), existem dois tipos de amostra: uma que se baseia em 

procedimentos estatísticos, a probabilística, e outra não probabilística, baseada por critérios 

de acessibilidade ou tipicidade. Nossa amostra de professores e estudantes foi definida pelo 

critério de acessibilidade, ou seja, longe de qualquer procedimento estatístico, selecionamos 

5ª ETAPA DO PROJOVEM NO RECIFE: Setembro de 2008 a 

março de 2010 - (PROJOVEM URBANO) 

AMOSTRA DA 

PESQUISA 

Polos 02 02 

Núcleos (escolas e órgãos municipais) 32 04 

Turmas 160 20 

Estudantes  6.200 50 

Coordenadores pedagógicos dos polos 02 02 

Professores de Formação Básica 160 15 

Professores de qualificação profissional 51 01 

Assistentes Sociais 16 - 

Formadores 10 - 

Coordenador Executivo municipal 01 01 

Coordenador municipal pedagógico 01 01 

Gestor municipal (coordenador geral) 01 01 
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os elementos pela facilidade de acesso aos mesmos. A amostra representada pelos gestores e 

coordenadores municipais, foi definida pelo critério de tipicidade, ou seja, consideramos esses 

elementos da população-alvo representativos para os resultados da pesquisa. 

 

2.3 Os sujeitos 

 

 Tivemos como sujeitos da nossa pesquisa: um ex-gestor municipal que também era o 

coordenador geral do programa, no período de 2005 a 2008; o coordenador executivo; o 

coordenador pedagógico geral; dois coordenadores pedagógicos dos polos; quinze professores 

de formação básica; um professor de qualificação profissional e cinquenta estudantes. 

 

 Para melhor caracterizar os professores e coordenadores pedagógicos investigados, 

construímos o quadro 2 de acordo com a formação, faixa etária, sexo e vínculo por núcleo e 

polo. 

 

Quadro 2 – Caracterização dos professores pesquisados 

 

PROFESSOR GRADUAÇÃO 
PÓS-

GRADUAÇÃO 

FAIXA 

ETÁRIA 
SEXO NÚCLEO PÓLO 

PROF 01 Lic. Em 

Ciências com 

habil. em 

Matemática 

Especialização 

em Ensino da 

Matemática 

Mais de 50 M 03 01 

PROF 02 Licenciatura em 

História Natural 

Especialização 

em Zoologia 

Mais de 50 F 06 01 

PROF 03 Letras Especialização 

em EJA 

Entre 31 e 40 F 09 01 

PROF 04 Letras e 

Pedagogia 

Espec. em 

Gestão 

Educacional em 

Políticas 

Públicas para a 

Juventude (em 

Entre 41 e 50 F 09 01 
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andamento) 

PROF 05 Ciências Sociais Espec. em 

Gestão 

Educacional em 

Políticas 

Públicas para a 

Juventude (em 

andamento) 

Mais de 50 F 09 01 

PROF 06 Ciências 

Biológicas 

Não Tem Entre 31 e 40 M 09 01 

PROF 07 Não informado Não informado Entre 31 e 40 M 12 01 

PROF 08 Licenciatura em 

Ciências 

Especialização 

em Educação 

Ambiental 

Entre 31 e 40 M 12 01 

PROF 09 Licenciatura em 

Ciências 

Não tem Entre 31 e 40 F 14 01 

PROF 10 Ciências com 

habil. Em 

Biologia 

Não Tem Entre 41 e 50 F 21 02 

PROF 11 Lic. Em 

Ciências com 

habilitação em 

matemática 

Não tem Entre 41 e 50 F 21 02 

PROF 12 Letras Especialização 

em Linguística 

aplicada 

Entre 20 e 30 F 21 02 

PROF 13 Economia 

Doméstica 

Não tem Entre 20 e 30 F 21 02 

PROF 14 Lic. Geografia Especialização 

em Recursos 

Humanos para a 

Educação 

Entre 31 e 40 M 21 02 

PROF 15 Lic. Em 

Ciências com 

habil. em 

Matemática 

Espec. em 

Gestão 

Educacional em 

Políticas 

Públicas para a 

Juventude (em 

andamento) 

 M 23 02 

PROF 16 Lic. Em 

Ciências Sociais 

Espec.. em 

Gestão 

Educacional em 

Políticas 

Públicas para a 

Juventude (em 

Entre 31 e 40 F 26 02 
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andamento) 

COORD PED 

GERAL 

Serviço Social Espec. em 

Supervisão 

Escolar (em 

andamento) 

Entre 31 e 40 F - - 

COORD PED 

01 

Pedagogia Não tem Entre 31 e 40 F - 01 

COORD PED 

02 

Pedagogia Especialização 

em Coordenação 

Pedagógica 

Entre 31 e 40 F - 02 

 

 Todos os entrevistados tiveram sua identificação preservada por questões éticas. 

Assim, o quadro 3 apresenta as identificações de como cada sujeito foi citado no trabalho. 

 

Quadro 3 – Apresentação de como os sujeitos foram citados na pesquisa 

SUJEITOS IDENTIFICAÇÃO 

Coordenador Geral do Programa (2005 a 2008) Coord. Geral 

Coordenador Executivo Coord. Executivo 

Coordenador Pedagógico Geral Coord. Ped. Geral 

Coordenador Pedagógico do Polo Coord. Ped. 1 e 2 

Professores PROF 1 a 16 

Estudantes ESTUDANTE 1 a 50 

 

 Quanto ao grupo de estudantes que respondeu os questionários, todos são da primeira 

etapa 2008-2010 do ProJovem Urbano, ainda em andamento. Esses estudantes estão 

distribuídos em quatro núcleos, dois em cada Polo. Para melhor caracterizá-los montamos os 

quadros a seguir: 
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Quadro 4 – Idade e sexo dos estudantes investigados no núcleo 03 

 

NÚCLEO 03 – POLO 1  (15 ESTUDANTES) 

SEXO IDADE 

18 a 24 25 a 29 

FEMININO 04 09 

MASCULINO 01 01 

TOTAL 05 10 

 

 

Quadro 5 – Idade e sexo dos estudantes investigados no núcleo 09 

 

NÚCLEO 09 – PÓLO 1 (09 ESTUDANTES) 

SEXO IDADE 

18 a 24 25 a 29 

FEMININO 03 01 

MASCULINO 03 03 

TOTAL 06 04 

 

 

Quadro 6 – Idade e sexo dos estudantes investigados no núcleo 12 

 

NÚCLEO 12 – POLO 2 (13 ESTUDANTES) 

SEXO IDADE 

18 a 24 25 a 29 

FEMININO 03 - 

MASCULINO 04 06 

TOTAL 07 06 
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Quadro 7 – Idade e sexo dos estudantes investigados no núcleo 21 

 

NÚCLEO 21 – POLO 2 (13 ESTUDANTES) 

SEXO IDADE 

18 a 24 25 a 29 

FEMININO 07 03 

MASCULINO 01 02 

TOTAL 08 05 

 

  

 Assim tivemos um total de 36 estudantes do sexo feminino, sendo 17 com idade entre 

18 e 24 anos e 19 com idade entre 25 e 29 anos. Enquanto que do sexo masculino, tivemos 

um total de 14 estudantes, sendo 09 com idade entre 18 e 24 anos e 05 com idade entre 25 e 

29 anos. Este público foi definido em função do interesse dos próprios sujeitos, em responder 

o questionário. O convite foi feito com a ajuda dos professores que foram entrevistados e que 

faziam parte dos quatro núcleos selecionados. 

 

 Os estudantes também foram identificados em função do arco ocupacional que 

escolheram. Dos 50 estudantes que responderam os questionários, 21 (42%) escolheram o 

Arco Telemática; 14 (28%) escolheram o Arco Saúde; 8 (16%) escolheram o Arco 

Alimentação; 5 (10%) escolheram o Arco Esporte e lazer e 2 (4%) escolheram o Arco 

Cuidados Pessoais. 
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2.4  Estratégias e instrumentos da pesquisa 

 

Métodos e instrumentos são caminhos e mediadores para permitir ao 

pesquisador o aprofundamento de sua pergunta central e de suas 

perguntas sucessivas, levantadas a partir do encontro com seu objeto 

empírico ou documental. Minayo (2006 p. 300) 

   

  

 Segundo Minayo (2006, p.57), “o método qualitativo é o que se aplica ao estudo da 

história das relações, das representações, das crenças, das percepções e das opiniões, produtos 

das interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus artefatos 

e a si mesmos, sentem e pensam.”  

 

 Para Vergara (2008), Teoria e método são interdependentes, ambos se nutrem e 

buscam atingir os objetivos da pesquisa, quer seja explicar, descrever, compreender, descobrir 

ou predizer algum fenômeno. A autora entende por método “a intervenção do pesquisador, 

sua atividade mental consciente para realizar o papel cognitivo da teoria”. O método também 

aproxima o pesquisador do fenômeno estudado. Tanto pode gerar e dar forma à teoria, como o 

contrário também é verdadeiro. Ainda segundo Vergara, a articulação entre teoria e método é 

de vital relevância e as conclusões que o pesquisador chega ao final da investigação, devem 

responder ao problema da pesquisa sendo coerente com a teoria e o método por ele utilizados. 

  

 Nossa pesquisa, de corte qualitativo, envolveu uma revisão bibliográfica, uma análise 

documental, a realização de três entrevistas semiestruturadas com dois gestores e um ex-

gestor da Secretaria da Educação, Esporte e Lazer, responsáveis pelo ProJovem; dezoito 

entrevistas semiestruturadas com dezesseis professores do Programa e dois coordenadores 



63 

 

 

Pedagógicos dos Polos; e a aplicação de cinquenta questionários com estudantes do 

Programa.  

 

 Nas entrevistas com os coordenadores pedagógicos dos polos e com os professores, foi 

respondido um formulário com questões complementares, acerca do acesso, uso e importância 

que eles atribuem às TIC, em particular à internet, no tocante ao acesso à informação e 

construção de conhecimentos. Nesse formulário levantamos também questões sobre a situação 

dos laboratórios de informática dos núcleos onde esses professores atuam e a frequência de 

uso do laboratório pelo professor com seus estudantes. Por último, questionamos também 

sobre a formação dos professores para o uso das TIC na educação. 

 

 Optamos pela utilização de entrevistas semiestruturadas, como um recurso teórico-

metodológico, de coleta de dados qualitativos, por se tratar de um instrumento que melhor se 

ajusta à situação que se pretendeu investigar, uma vez que permitiu ao entrevistado a 

oportunidade de enriquecer a entrevista, reforçando sua dimensão qualitativa, e exigindo do 

pesquisador, tanto a coerência com seus objetivos, quanto à habilidade de ser fiel à expressão 

do informante. O roteiro das entrevistas teve como elemento norteador as categorias inclusão 

digital e sociedade informacional, abordadas no capítulo 1 deste trabalho, sobre o nosso 

referencial teórico. 

 

 A primeira estratégia de pesquisa foi realizar a revisão bibliográfica, através do 

aprofundamento de três categorias teóricas para fundamentar nosso trabalho: Sociedade 

informacional, política de juventude e inclusão digital com ética e cidadania. 
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 Em seguida fizemos o levantamento e a análise dos documentos oficiais que tratam da 

criação e implantação do ProJovem
14

. Assim analisamos a legislação que criou e regulamenta 

o Programa; o Projeto Pedagógico Integrado; o Guia de Orientação geral do professor e do 

estudante; o Guia do Arco Telemática e os relatórios de avaliação de 2006 e 2007 do 

Programa. Isto favoreceu uma maior aproximação com as implicações do fenômeno estudado 

- a inclusão digital no ProJovem. 

 

 A partir desta análise, pudemos identificar os paradigmas, princípios, critérios e 

procedimentos curriculares e pedagógicos que visam favorecer o processo de escolarização, 

no tocante à inclusão digital, dos estudantes do ProJovem no município do Recife. Pudemos 

também verificar as relações entre o processo de inclusão digital e de inclusão social dos 

jovens participantes do programa. Esta análise foi complementada pelos dados captados nas 

entrevistas com os atores da gestão municipal que atuavam na coordenação do Programa: ex-

coordenador geral e coordenador executivo. 

 

 Tentamos nossa entrada em campo em junho de 2008, com a aplicação 20 

questionários com estudantes do núcleo 09 e realizando duas entrevistas com professores 

deste mesmo núcleo. Optamos então por utilizarmos esses instrumentos como pré-teste, uma 

vez que sentimos dificuldade em responder as questões levantadas na pesquisa, a partir dos 

dados coletados. Desta forma, reelaboramos as perguntas dos questionários, reorganizamos o 

roteiro das entrevistas e acrescentamos a estas, um formulário com questões complementares, 

acerca do acesso, uso e importância dada às TIC, para construção de novos conhecimentos, 

principalmente da internet. 

                                                             

14 Estes documentos tanto foram acessados nos sites oficiais do governo, como nos relatórios e guias de 

orientações do ProJovem. 
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 Neste espaço de tempo, a última etapa da versão original do ProJovem, 2007 a 2008, 

foi concluída, dando-se início ao ProJovem Urbano, com a primeira etapa iniciada em 

setembro de 2008 e com termino previsto para março de 2010. Com isso, redimensionamos 

nosso projeto de pesquisa, trazendo os sujeitos investigados, para esta etapa do ProJovem 

Urbano, com exceção do ex-coordenador geral, que fizemos questão de entrevistá-lo, mesmo 

não estando mais fazendo parte da prefeitura, nem da equipe do ProJovem em 2009. 

 

 Assim, antes acabar o ano de 2008, entramos em contato com as instâncias 

responsáveis pela gestão do ProJovem no município, para agendarmos as entrevistas com a 

coordenadora geral e a coordenadora executiva do Programa no município. Para isso 

enviamos carta de apresentação e cópia do projeto de pesquisa às instâncias mencionadas.  

Por se tratar de um ano de eleições municipais, e assim, término da gestão municipal, foi 

muito difícil conseguir agenda com esses atores da pesquisa. Só conseguimos realizar essas 

duas entrevistas em 2009. 

 

 Retornamos ao campo, desta vez, através do contato direto com os professores e 

coordenadores pedagógicos dos polos, que por ocasião, estavam participando do Curso de 

Especialização em Gestão Educacional em Políticas Públicas para a Juventude, realizado aos 

sábados, pela UFPE, para os professores e coordenadores pedagógicos do ProJovem. Nosso contato 

foi facilitado por uma das professoras do referido curso, que possibilitou a nossa apresentação e da 

nossa pesquisa, à sua turma, onde pudemos fazer o convite aos interessados em participar da 

mesma. 

 

 Assim, conseguimos 16 professores que mostraram interesse em fazer as entrevistas, 

quando nossa amostra inicial era de apenas 10. Optamos por realizar as entrevistas com os 16 
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professores interessados em participar da pesquisa. As entrevistas tanto foram realizadas aos 

sábados, no final das aulas, como nos polos em que esses professores atuavam, de acordo com 

a preferência dos mesmos. Através desses professores, elegemos quatro núcleos, sendo dois 

do Polo 1 e dois do Polo 2, para aplicarmos os 50 questionários com os estudantes. Fechando, 

assim, o ciclo de coleta de dados no campo. 

 

 Os questionários foram organizados em três blocos de perguntas, estruturadas de modo 

a nos fornecer tanto dados quantitativos, quanto dados qualitativos, através de perguntas 

objetivas (fechadas) e subjetivas (abertas). A primeira parte, composta de cinco questões 

objetivas, tenta caracterizar o perfil deste estudante, vinculando-o ao arco ocupacional em que 

está matriculado. A segunda parte, composta por seis perguntas objetivas, diz respeito à 

questões do acesso e uso das TIC, acesso utilização e importância dada à internet, enquanto 

meio de acesso à informação, comunicação e interação. A terceira e última parte, composta 

por seis perguntas, sendo três objetivas, em que uma destas, vem com espaço para 

justificativa, e três subjetivas (abertas), sendo a última opcional, tratou da questão da inclusão 

digital, na visão do estudante e sobre as condições de funcionamento e frequência de uso dos 

laboratórios de informática.  

 

 

2.5 Processo de análise dos dados 

 

 Minayo (2006) aponta três propostas de abordagem, para se proceder a uma análise 

qualitativa de material: a Análise de Conteúdo; a Análise de Discurso; e, a Análise 

Hermenêutica-Dialética. Já para Bardin (2008), a Análise de Conteúdo e a Análise de 

Discurso, não são estratégias distintas, mas propostas teórico-metodológicas, coincidentes de 
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análise de informações obtidas através de comunicações. A autora define a análise de 

conteúdo como um conjunto de técnicas de análises de comunicações, que visa obter, através 

de procedimentos objetivos e sistemáticos de descrição dos conteúdos das mensagens, 

indicadores (que podem ser quantitativos ou não), de modo que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas mensagens. Bardin (op. 

cit., p. 34) afirma ainda que “tudo que é dito ou escrito é suscetível de ser submetido a uma 

análise de conteúdo”. 

 

 Para Bardin (2008) uma análise documental ou do material coletado no campo procura 

atingir três objetivos: responder às perguntas, hipótese e pressupostos (ultrapassagem da 

incerteza); ultrapassar o olhar imediato e espontâneo em busca da compreensão de 

significações e de estruturas de relevantes latentes (enriquecimento da leitura); e, por último, 

desvendar a lógica interna subjacente às falas, aos comportamentos e às relações (integração 

das descobertas). 

 

 Ainda, segundo a autora, a análise do material qualitativo possui três finalidades 

complementares dentro da proposta de investigação social. A primeira é heurística, ou seja, 

insere-se no contexto de descoberta a que a pesquisa se propõe. A segunda é de 

“administração de provas”, que ocorre através do balizamento entre as descobertas, as 

hipóteses ou os pressupostos. A terceira é a de ampliar a compreensão de contextos culturais, 

ultrapassando-se o nível espontâneo das mensagens. 

 

 O procedimento básico para trabalhar com análise de conteúdo refere-se à definição de 

categorias pertinentes ao propósito da pesquisa. Para Bardin (2008) as categorias são classes 
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ou rubricas, às quais podemos agrupar elementos sob um título genérico, em função dos 

caracteres comuns desses elementos. 

 

 Para a análise dos dados coletados em nossa pesquisa, apoiamo-nos na técnica de 

análise de conteúdo, procurando captar o máximo de elementos relevantes, expressos nas 

falas dos entrevistados e nas entrelinhas dos documentos analisados. Assim, os dados dos 

documentos, das entrevistas e dos questionários foram utilizados, tanto para reconstituir os 

processos pelos quais foi criado e implementado o ProJovem, a sua proposta pedagógica, no 

tocante à inclusão digital e como essa proposta é colocada em prática no município do Recife; 

como para melhor apreender a realidade estudada, tendo como principal indicador de análise, 

as concepções dos gestores, docentes e estudantes do ProJovem, sobre a inclusão digital.  

 

 A opção pela análise de conteúdo, como estratégia de análise das entrevistas 

semiestruturadas, decorreu da compreensão de que essa análise, seria favorável a 

compreensão de fragmentos existentes nas estruturas das mensagens, procurando extrair 

significação em suas diferentes características e dar-lhe sentido, captando-lhe as intenções. 

 

 Procuramos apreender essas concepções traduzidas no conteúdo das falas desses 

sujeitos, por acreditarmos que na visão desses profissionais, encontram-se refletidos, além de 

elementos das experiências profissionais, sociais e de vida de cada um, elementos do projeto 

de educação e de inclusão, no qual estão atuando. 

 

 Para realizarmos a análise de conteúdo dos dados coletados na nossa pesquisa, 

definimos como unidades de análise, palavras, frases e expressões, as quais se apresentam 
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dispostas em categorias, permitindo sua organização e qualificação em função dos objetivos 

propostos pela pesquisa. Esta parte será mais bem detalhada no capítulo 5. 

 

 Dentre as modalidades de análise de conteúdo, optamos pela análise temática, que de 

acordo com Minayo (2006), é a mais simples e traz a noção de tema relacionada a uma 

afirmação sobre determinado assunto, e acrescenta: 

 

Fazer uma análise temática consiste em descobrir os núcleos de 

sentido que compõem uma comunicação, cuja presença ou frequência, 

signifiquem alguma coisa para o objeto analítico visado. (p. 316) 
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CAPÍTULO 3: INCLUSÃO DIGITAL NO PROJOVEM - PERPASSANDO AS 

DIMENSÕES DA ESCOLARIZAÇÃO, DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E DA 

PARTICIPAÇÃO CIDADÃ 

 

3.1. O ProJovem Nacional 

 

 O Brasil conta com uma população de aproximadamente 48 milhões de habitantes 

entre 15 e 29 anos, dos quais 34 milhões têm entre 15 e 24 anos, de acordo com o censo 

demográfico, realizado em 2000 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). É 

exatamente esta parcela da população a mais gravemente atingida por processos de exclusão, 

de desigualdade social e de qualidade de vida comprometida.  Mesmo assim, só nos últimos 

anos é que essa população jovem passou a ser alvo de políticas públicas específicas que 

reconhecessem suas necessidades e promovessem suas potencialidades e que tivessem como 

princípio básico, o investimento em programas e ações voltados para o desenvolvimento 

integral dos jovens brasileiros. 

 

 Foi exatamente preocupado com essa população jovem, que o governo federal, em 

2004, criou o Grupo Interministerial da Juventude (GTI), coordenado pela Secretaria-Geral da 

Presidência da República com a participação de 19 Ministérios, Secretarias e órgãos técnicos 

especializados. O GTI contou coma colaboração de técnicos do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA) na produção e análise de informações estatísticas e realizou um 

minucioso estudo sobre a população jovem do Brasil e as políticas públicas voltadas para essa 

população recomendando maior integração e complementariedade entre programas voltados 

para a juventude. O GTI recomendou também a criação de um Conselho Nacional de 
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Juventude e de uma Secretaria Nacional de Juventude, vinculados à estrutura da Secretaria-

Geral da Presidência da República.  

 

 Em 1º de fevereiro de 2005, foi instituída a Política Nacional de Juventude, por meio 

da Medida Provisória 238b, assinada pelo Presidente da República, aprovada pelo Congresso 

Nacional, transformada na lei 11.129 de 30/06/2005 e regulamentada pelo Decreto n. 5.557 de 

05/10/2005. No mesmo ato, o Presidente criou o Conselho Nacional de Juventude, a 

Secretaria Nacional de Juventude e o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem). 

Assim, o país passou a contar com uma política de Estado voltada especificamente para os 

jovens
15

. Isto representou, para os gestores do programa, um novo patamar de políticas 

públicas que considera a juventude brasileira em sua singularidade, diversidade, 

vulnerabilidade e potencialidade. 

 

 O ProJovem, em sua versão original, foi destinado a atender especificamente um 

público juvenil, mais vulnerável e menos atendido pelas políticas públicas vigentes. Jovens de 

18 a 24 anos, residentes nas capitais e suas áreas metropolitanas, que cursaram até a quarta 

série e que não concluíram a oitava série do Ensino Fundamental e não tivessem vínculo 

empregatício. O programa, em parceria com as prefeituras municipais e Governo do Distrito 

Federal, surgiu com a pretensão de proporcionar a formação integral desse jovem, por meio 

de uma efetiva associação entre a elevação da escolaridade, tendo em vista a conclusão do 

ensino fundamental; a qualificação profissional com certificação de formação inicial e a 

oportunidade de desenvolvimento de planos de ações comunitárias. 

                                                             

15 Maiores informações no site: http://www.planalto.gov.br/secgeral/frame_juventude.htm. Último 

acesso em julho de 2009. 
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 Assim, o ProJovem propiciaria a reinserção do jovem na escola; a capacitação desses 

jovens para o mundo do trabalho; a identificação de oportunidades de trabalho; a 

identificação, elaboração de planos e desenvolvimento de experiências de ações comunitárias, 

bem como a inclusão digital como instrumento de inserção produtiva e de comunicação. Isto 

não significaria, apenas, oferecer informática como meio de comunicação e aprendizado; 

oferecer conteúdos condizentes com os desafios de hoje enfrentados pelos jovens; nem arcos 

profissionais voltados para novas ocupações. Significaria, principalmente, integrar todas essas 

dimensões em um mesmo projeto pedagógico. 

 

 O ProJovem integrou, em um mesmo currículo, a Educação Básica, a qualificação 

profissional e a ação comunitária. De forma interdisciplinar, pretenderam os seus 

formuladores, que os conteúdos de formação geral, se aproximassem do universo dos jovens, 

oportunizando a retomada do itinerário formativo, possibilitando a continuidade dos estudos, 

o desenvolvimento de aptidões e o exercício da cidadania
16

. Seu currículo foi considerado 

inovador e o modelo de gestão compartilhada suscitou referências positivas, segundo os 

gestores do Programa.  

 

 Os resultados desta experiência mostraram indicadores importantes para ampliação, 

reforço e integração de ações voltadas para a juventude, desenvolvidas em diferentes 

ministérios. Assim, no início de 2007, constituiu-se o grupo de trabalho GT Juventude, que 

reuniu representantes da Secretaria Geral da Presidência da República, da Casa Civil e dos 

Ministérios da Educação, do Desenvolvimento Social, do Trabalho e Emprego, da Cultura, do 

Esporte e do Planejamento, para articular a experiência acumulada em um programa 

                                                             

16 Relatório de atividades 2006 – ProJovem, Conhecimento e Oportunidade para Todos. Brasília: Secretaria 

Nacional de Juventude, 2007. 
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integrado. Assim, foi lançado o ProJovem Integrado, articulando-se por duas noções básicas: 

OPORTUNIDADES para todos e DIREITOS universalmente assegurados
17

.  

 

 O ProJovem Integrado compreende quatro modalidades: ProJovem Adolescente, que 

consiste na reestruturação do Programa Agente Jovem e destina-se a jovens de 15 a 17 anos; 

ProJovem Urbano, que constitui uma reformulação do ProJovem original e destina-se a 

jovens de 18 a 29 anos; ProJovem Campo, que se valendo do regime de alternância dos ciclos 

agrícolas, reorganiza o Programa Saberes da Terra e, por fim, o ProJovem Trabalhador, que 

unifica os Programas Consórcio Social da Juventude, Juventude Cidadã e Escola de Fábrica, 

visando à preparação dos jovens para o mercado de trabalho e ocupações alternativas 

geradoras de renda. 

 

 Vamos nos deter apenas na análise do ProJovem Urbano, o qual se constitui o nosso 

objeto de pesquisa. O ProJovem Urbano fundamenta-se nos mesmos princípios filosóficos, 

políticos e pedagógicos que orientaram o Programa Nacional de Inclusão de Jovens: 

Educação, Qualificação e Ação Comunitária – ProJovem, mas buscando superar os aspectos 

que apresentaram desafios e dificuldades para a concretização mais efetiva das finalidades 

pretendidas. A partir de 2008, o Programa Nacional de Inclusão de Jovens – ProJovem, 

instituído pela lei n° 11.129, de 30 de junho de 2005, passou a reger-se pelo disposto na Lei Nº 

11.692, de 10 junho de 2008, regulamentada pelo Decreto nº 6.629, de 4 de novembro de 

2008. Mas suas finalidades permaneceram as mesmas. 

  

                                                             

17 Todos os dados referentes ao ProJovem Urbano foram retirados do Manual do Educador – Orientações 

Gerais (BRASIL, 2008) 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/b110756561cd26fd03256ff500612662/36026376243398c403257031003e1351?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.629-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.629-2008?OpenDocument
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 O Projeto Pedagógico Integrado (PPI) do ProJovem Urbano tem por finalidade 

promover a inclusão social dos jovens brasileiros de 18 a 29 anos que, apesar de 

alfabetizados, não concluíram o ensino fundamental, buscando sua reinserção na escola e no 

mundo do trabalho, de modo a propiciar-lhes oportunidades de desenvolvimento humano e 

exercício efetivo da cidadania. O programa abrange, também, jovens nas mesmas condições 

etárias e educacionais que estejam cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado, 

em penitenciárias estaduais e ainda jovens de 15 a 21 anos, internados em instituições 

socioeducativas de privação de liberdade. 

 

 Como já dissemos, o ProJovem Urbano constitui uma reformulação do Programa 

Nacional de Inclusão de Jovens – ProJovem, situando-o em novo contexto de políticas 

governamentais integradas para a juventude e utilizando os resultados da avaliação interna e 

externa para reforçar aspectos bem sucedidos e propor estratégias para superação de 

dificuldades e obstáculos encontrados em sua implementação.  Sua proposta, incorpora, 

amplia e aprimora os aspectos essenciais da proposta original. 

 

 O ProJovem Urbano tem por objetivos: tratar a inclusão social no contexto do 

desenvolvimento humano e dos direitos de cidadania; desenvolver um currículo integrado, 

interdisciplinar e interdimensional, em que o jovem atue como sujeito, construtor de um todo 

que faça sentido para ele; propor novas formas de organização do trabalho escolar, 

envolvendo diferentes instâncias da administração pública e da sociedade, de modo a 

viabilizar o desenvolvimento do currículo integrado, o que implica novas formas de gestão 

compartilhada, de organização dos tempos e dos espaços pedagógicos, de modo a articular a 

ação criadora dos atores envolvidos com os princípios e diretrizes do projeto pedagógico, 

evitando que o programa se descaracterize e perca o sentido; definir estratégias de atuação na 
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sala de aula com vistas a integrar as três dimensões do currículo, de acordo com os 

fundamentos e diretrizes do Programa; formar educadores para responder aos desafios que se 

apresentem durante a execução do ProJovem Urbano. 

 

 O ProJovem Urbano conta com um Comitê Gestor, composto pelos Ministérios da 

Educação, do Trabalho e Emprego e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A 

coordenação é feita pela Secretaria-Geral da Presidência da República/Secretaria Nacional de 

Juventude e a execução do programa fica sob a responsabilidade da Coordenação Nacional do 

ProJovem Urbano, vinculada à Secretaria Nacional de Juventude. Uma das novidades desta 

nova versão do ProJovem é a execução do programa, em parceria com os estados, para 

atender municípios menores de 200.000 habitantes. 

 

 Outra mudança no ProJovem Urbano, foi a ampliação da carga horária da formação 

integral, que passou de 1.600 horas, a serem cumpridas no decorrer de 12 meses ininterruptos, 

para 2.000 horas, no decorrer de 18 meses, também ininterruptos, conforme a tabela 7. 

 

Quadro 8 Carga horária das três dimensões do currículo no ProJovem e no ProJovem 

Urbano 
CARGA 

HORÁRI

A 

PROJOVEM CARGA 

HORÁRI

A 

PROJOVEM URBANO 

Formação 
Básica 

Qualificação 
Profissional 

Participaçã
o Cidadã 

Total Formaçã
o Básica 

Qualificaçã
o 

Profissional 

Participação 
Cidadã 

Total 

HORAS 

PRESENC
IAIS 

800 350 50 1.200 HORAS 

PRESENC
IAIS 

1.092 390 78 1.560 

HORAS 

NÃO 
PRESENC

IAIS 

 400  400 HORAS 

NÃO 
PRESENC

IAIS 

 440  440 

TOTAL 1.600 TOTAL 2.000 
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A carga horária do ProJovem Urbano deverá ser cumprida em 18 meses letivos (78 

semanas) e seu percurso formativo está organizado em seis unidades formativas, cada uma 

com duração de três meses. Cada Unidade Formativa constrói-se em torno de um eixo 

estruturante e cinco temas integradores para cada eixo. Os eixos funcionam como temas 

transversais, ou seja, orientam a seleção final dos conteúdos e sua organização em tópicos. O 

Quadro 9 apresenta o conjunto de temas integradores para cada eixo estruturante por unidade 

formativa. 

 

Quadro 9 - Temas integradores do currículo do Projovem por unidades formativas 

Eixo 

Estruturante 

Temas integradores 

I. Juventude 

e Cultura 
 Ser jovem hoje 

 A cultura da comunidade em que vivo (saberes, fazeres, crenças e expressões 

artísticas) 

 Sofrer preconceitos e discriminação... 

 Minha turma tem boa qualidade de vida? 

 Os hábitos culturais de minha comunidade respeitam a Natureza? 

II. Juventude 

e Cidade 
 Viver na cidade 

 Meu bairro, meu território 

 A violência urbana invade o dia-a-dia dos jovens? 

 Educação, trabalho e lazer ao alcance de todos? 

 Saneamento básico é importante... 

III. Juventude 

e Trabalho 
 Ser jovem: aprendendo e trabalhando 

 Ser jovem é ser consumidor? 

 A violência e minha situação de trabalho 

 Direitos de trabalhador: eu tenho? 

 Como meu trabalho pode prejudicar ou proteger o meio ambiente? 

IV. Juventude 

e Comunicação 
 Comunicação: importância para minha vida e meu trabalho 

 Meios de comunicação: integração ou exclusão? 

 Sexualidade e responsabilidade 

 Eu tenho acesso aos meios de comunicação? 

 Meio ambiente e comunicação no mundo globalizado 

V. Juventude 

e Tecnologia 
 A produção do meu corpo: saúde e beleza 

 A tecnologia humaniza a cidade? 

 A dificuldade de acesso às tecnologias é uma violência contra o cidadão... 

 A tecnologia facilita a minha vida de jovem? 

 Como a tecnologia pode proteger/destruir o meio ambiente em que vivo? 

VI. Juventude 

e Cidadania 
 Ser estudante do ProJovem Urbano é uma experiência de cidadania? 

 Dá pra ser feliz morando na cidade? 

 Ser cidadão é ser ético! 

 Ser um jovem cidadão no pleno exercício da cidadania é ... 

 Responsabilidade pelo meio ambiente é coisa de jovem? 
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3.2. O Projeto Pedagógico Integrado 

 

O ProJovem é um programa que, de acordo com seus formuladores, chegou 

prometendo consagrar um novo tempo. Ou seja: tempo este, em que as concepções 

pedagógicas inovadoras e o modelo de sistema de gestão integrado e participativo, podem 

representar um novo marco na definição de planos e ações voltadas para a juventude, em 

todos os níveis e nos setores que nela atuam de forma integrada.  

 

O programa procura incentivar estudos do meio; pesquisas de campo; visitas e 

intervenções na comunidade e em diversos locais do setor público e privado que se revelem 

espaços de participação política e de manifestação cultural; aproveitando de forma intensa, 

toda a cidade como um verdadeiro espaço educativo. 

 

O ProJovem integra, em um mesmo currículo, a Educação Básica, a qualificação 

profissional e a ação comunitária.  De forma interdisciplinar, pretendem os seus formuladores, 

que os conteúdos de formação geral, se aproximem do universo dos jovens, oportunizando a 

retomada do itinerário formativo, possibilitando a continuidade dos estudos, o 

desenvolvimento de aptidões e o exercício da cidadania
18

.  

 

Ou seja, representa um novo paradigma de educação, que articula conclusão do ensino 

fundamental, qualificação profissional inicial e experiências de participação cidadã. Seu 

currículo é considerado inovador e o modelo de gestão compartilhada suscita referências 

positivas, segundo os gestores do Programa.  

                                                             

18 Relatório de atividades 2006 – ProJovem, Conhecimento e Oportunidade para Todos. Brasília: Secretaria 

Nacional de Juventude, 2007. 
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Ao ser aprovada pelo Conselho Nacional de Educação, em março de 2005, a proposta 

pedagógica do ProJovem, garante ao estudante aprovado, a emissão da certificação final do 

ensino fundamental, conferida por escola pública de ensino regular, reconhecida pelo 

Ministério da Educação.  Assegura também o certificado de curso de qualificação 

profissional, em nível de formação inicial.  

 

Como já dissemos, o projeto pedagógico integrado (PPI) do ProJovem, integra 

educação, trabalho e ação comunitária, utilizando uma nova perspectiva de cooperação 

interdisciplinar e interdimensional, procurando desenvolver no jovem, valores e práticas de 

solidariedade, bem como conhecimentos, saberes e competência, compatíveis com a vida 

moderna. Tudo isso, conforme estabelecem as diretrizes curriculares nacionais para o ensino 

fundamental.  

 

A proposta curricular articula conteúdos e saberes das diversas áreas do conhecimento 

com a experiência de vida do jovem, como meio de motivá-los a construir novos saberes, 

competências e habilidades. Os conteúdos também são considerados ferramentas de inclusão 

social. Algumas ações curriculares, como as referentes às áreas de Linguagens, Matemática e 

Informática, estão presentes em todas as unidades formativas.  

 

Assim, constituem características fundamentais do ProJovem procurar valorizar a 

singularidade da condição juvenil, suas necessidades e anseios, frente a sua realidade 

socioeconômica e cultural; reconhecer o jovem com sujeito de direitos e, por fim, viabilizar a 

participação ativa do jovem no processo de aprendizagem.  
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O ProJovem se caracteriza, principalmente, por valorizar a condição juvenil, suas 

necessidades e desejos frente à sua condição socioeconômica e cultural; reconhecer o jovem 

como sujeito e direitos e, viabilizar sua participação ativa no processo de aprendizagem. 

Alguns aspectos essenciais da proposta pedagógica do ProJovem Urbano permitem fazer a 

distinção da proposta original, que na verdade incorpora, amplia e aprimora a primeira versão, 

considerando o jovem como protagonista de sua formação. 

 

Para cumprir seus objetivos, o Programa, em sua versão original, foi estruturado em 

Núcleos, compostos de cinco turmas com trinta jovens (mínimo de 20 estudantes por turma). 

O conjunto de oito Núcleos vinculava-se a uma Estação Juventude (EJ), local que funciona 

como espaço de referência para os jovens e educadores que atuam nos núcleos. A Estação 

Juventude pretendia ser um ponto de encontro, de busca de informações e de orientação e 

estudo. Nela também eram previstos eventos culturais e outras ações que favorecessem o 

processo formativo dos jovens, a expressão cultural e a formação cidadã. A Figura 1 ilustra as 

relações entre Estação Juventude, núcleos e turmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 A Rede ProJovem em sua versão original - Relação entre EJ, núcleos e turmas  

TURMA 5 

TURMA 4 TURMA 3 

TURMA 2 

TURMA 1 

NÚCLEO 
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NÚCLEO 
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NÚCLEO 
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NÚCLEO 

7 

 

NÚCLEO 
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Na versão do ProJovem Urbano, a organização dos espaços é similar a da versão 

original, onde as atividades de aprendizagem e ensino também se realizam prioritariamente 

nos núcleos, que se constituem as unidades de organização do trabalho pedagógico do curso.  

 

Nesta nova versão do Programa, as Estações Juventude, foram substituídas por Polos 

que, pedagogicamente, funcionam como espaço de coordenação de ações de diferentes 

núcleos. Nele, em princípio, realizam-se reuniões de planejamento das atividades pedagógicas 

e algumas atividades de formação continuada.  

 

Cada Polo integra 16 núcleos e para o funcionamento de um núcleo são necessárias 

cinco salas de aula, um laboratório de informática e uma sala para os educadores. As cinco 

turmas que compõem um núcleo podem situar-se em um mesmo local ou, no máximo, em 

dois locais próximos. A figura 2 ilustra as relações descritas entre turmas, núcleos e polos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 A rede ProJovem Urbano - Relação entre polo, núcleos e turmas 

TURMA 5 

TURMA 4 TURMA 3 

TURMA 2 

TURMA 1 

NÚCLEO 

Turma: 20 a 40 estudantes 
Núcleo: 150 a 200 estudantes 

Relação Educadores/turmas: 
- 5 educadores de formação 

básica/5 turmas 
- 1 educador de Participação 

Cidadã/ 10 turmas, em 2 núcleos 
- 1 educador de Qualificação 

Profissional/até 4 turmas 

Polo 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N9 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 
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A qualificação profissional ocorre desde o início do curso. Desdobra-se em três 

conjuntos de atividades: Formação Técnica Geral (FTG); Arcos Ocupacionais e Projeto de 

Orientação Profissional (POP). Os vinte arcos profissionais, oferecidos pelo ProJovem, foram 

definidos com base nos estudos do Ministério do Trabalho e Emprego sobre os sistemas de 

formação profissional no país, as exigências atuais do mercado e uma perspectiva sobre as 

demandas futuras. Estes arcos congregam profissões tradicionais e inovadoras.  

 

Cada arco é composto de quatro áreas ocupacionais, permitindo ao jovem uma 

formação em múltiplas habilidades dentro da mesma ocupação, e ampliando as possibilidades 

de inserção no mercado de trabalho
19

. 

  

O Projeto de Orientação Profissional (POP) também implica uma abordagem 

interdisciplinar, integrada com a Educação Básica e a Ação Comunitária. A principal 

preocupação, é que o jovem passe a desenvolver uma visão crítica da realidade, do mundo do 

trabalho e da formação profissional a ele oferecida. Na versão original, cada município 

deveria eleger quatro arcos ocupacionais.  No ProJovem Urbano, cada município deverá 

eleger cinco arcos ocupacionais. 

 

A proposta de Ação Comunitária revelou-se uma dimensão marcante do currículo 

integrado, permitindo o desenvolvimento de trabalhos coletivos e associados a outros 

componentes curriculares. Nas aulas teóricas e oficinas, discutem-se questões como direitos 

humanos, direitos do consumidor, acesso aos bens e serviços públicos, ética e cidadania, 

assim como questões de saneamento, saúde pública, qualidade e acessibilidade dos serviços 

                                                             

19 A tabela detalhada com todos os arcos e áreas ocupacionais está disponível no site: 

http://www.projovemurbano.gov.br/site/interna.php?p=material&tipo=Conteudos&cod=725 (último 

acesso em 03/08/2009) 
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públicos, preservação do meio ambiente, violência, drogas, sexualidade, participação social, 

direito à cultura e ao lazer, entre tantos outros.  

 

Além das reflexões sobre esses conceitos básicos para a participação cidadã, os jovens 

elaboram o Plano de Ação Comunitária (PLA), que se refere ao planejamento, realização, 

avaliação e sistematização de uma ação social escolhida pelo estudante, fundamentada no 

conhecimento de sua realidade próxima. 

 

Nesse processo, os jovens aprendem a avaliar o alcance de suas ações, as formas de 

encaminhamento das demandas e os meios de realização, sendo levados a compreender a 

importância e a eficácia do trabalho coletivo e solidário e tudo que isso pode representar em 

termos de aprendizado e desenvolvimento de competências e habilidades, visando à 

participação social e ao exercício da cidadania. 

 

Mesmo com uma avaliação muito positiva por parte dos estudantes e dos professores 

do Programa, indicando que este componente representou oportunidade significativa de 

aprendizagem, resgate da cidadania e desenvolvimento social, na versão do ProJovem 

Urbano, julgou-se que o nome ação comunitária não cobria toda a gama de conhecimentos e 

ações tratadas por esse componente curricular. Assim, esse tema ficou a ser repensado de 

forma a enfatizar a participação cidadã dos jovens. 

 

Nessa perspectiva, o ProJovem, mesmo sendo um programa de caráter emergencial, 

não abre mão da qualidade e tenta fazer com que os jovens enfrentem os desafios do universo 

juvenil contemporâneo, marcado pelas inseguranças do mundo globalizado, compreendendo e 
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inserindo-se cada vez mais neste contexto, construindo coletivamente, regras e estratégias que 

possam subverter essa lógica perversa da exclusão social.  

 

No ProJovem Urbano, trabalha-se com o princípio de que o sujeito aprende realmente 

quando organiza os conhecimentos de forma própria, relacionando as novidades com aquilo 

que já sabia. Em outras palavras, trabalha-se com a contextualização e entende-se o estudante 

como sujeito, protagonista de sua formação como ser humano e cidadão, que aprende a 

conhecer, aprende a fazer, aprende a ser e aprende a conviver. 

 

 

3.3 – Inclusão Digital no ProJovem 

  

 A proposta de inclusão digital do ProJovem foi idealizada para perpassar as três 

dimensões do currículo, ou seja, contemplar o Ensino fundamental, a qualificação profissional 

e a Ação comunitária. A proposta procura realçar o papel do conhecimento em Informática 

como um dos pilares da vida moderna, visando a proporcionar aos jovens uma oportunidade 

efetiva de aprender os princípios de funcionamento, os programas principais e os recursos 

técnicos essenciais para a operação de computadores, sistemas periféricos e tecnologias da 

informação. 

 

 Segundo os dados levantados pelo Sistema de Monitoramento e Avaliação, a inclusão 

digital mostrou ser um grande atrativo para os jovens que, em sua maioria, desperta um 

grande interesse pela informática, por acreditarem que o conhecimento nesse campo abre 

perspectivas favoráveis de “conseguir um novo trabalho” ou de “melhorar a vida da 
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família”.
20

 Mesmo assim, os resultados das avaliações, demonstraram a necessidade de se 

integrar mais esse componente com os demais, enfatizando sua dimensão instrumental.  

 

 Isto se justifica, porque os jovens, tanto no Brasil, como pelo mundo afora, são os 

mais atingidos, tanto pelas transformações sociais, que tornam o mercado de trabalho 

excludente e mutante, quanto pelas distintas formas de violência física e simbólica, que 

caracterizaram a sociedade do fim do Século XX e persistem neste início do Século XXI. 

 

 Com relação à inclusão digital, os objetivos gerais são os mesmos da proposta do 

ProJovem como um todo, ou seja, oferecer oportunidade para que os jovens experimentem 

novas formas de interação, se apropriem de novos conhecimentos, reelaborem suas próprias 

experiências e sua visão de mundo e, ao mesmo tempo, se reposicionem quanto à sua inserção 

social e profissional.  

 

 Com os objetivos específicos da proposta de inclusão digital, espera-se que os jovens 

concluintes do programa, adquiram capacidades para: compreender os processos sociais e os 

princípios científicos e tecnológicos que sustentam a produção da vida na atualidade e utilizar 

tecnologias de informática necessárias à busca de informações e à inserção cultural e 

profissional. 

 

Nessa linha, o paradigma pedagógico adotado pelo ProJovem busca realçar o papel do 

conhecimento em informática, como um dos pilares do programa, proporcionando aos jovens 

uma oportunidade efetiva de aprender os princípios de funcionamentos, os principais 

                                                             

20
 BRASIL. Manual do Educador: Orientações Gerais / [organização: Maria Umbelina Caiafa Salgado; 

Revisão: Leandro Bertoletti Jardim] – Brasília: Programa Nacional de Inclusão de Jovens 

– ProJovem Urbano, 2008. 
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programas e recursos técnicos necessários para o manuseio de computadores, sistemas, 

periféricos e tecnologias da informação. Assim, o ProJovem tem como um dos seus objetivos 

diminuir a distância entre a juventude e o computador.  

 

Para isso, o Programa propõe o uso do computador tanto como meio de inserção do 

estudante nesse mundo digital e globalizado, colocando-o em contato com os aplicativos mais 

comumente utilizados; como utilizando essas ferramentas para potencializar a aprendizagem 

dos conteúdos discutidos e trabalhados na sala de aula.  

 

Para materializar tais intenções o Governo Federal fez um amplo investimento 

financeiro para assegurar a aquisição dos equipamentos tecnológicos para a implantação dos 

laboratórios de informática do ProJovem, ficando sob a responsabilidade dos municípios, em 

contrapartida, a preparação dos ambientes para a instalação dos laboratórios de informática, a 

manutenção dos equipamentos e a conectividade à Internet nos núcleos e locais onde 

funcionam as atividades do Programa. 

 

Nesta direção, um dos movimentos que não pode ser desprezado, é a qualificação 

docente para o uso das TIC na educação. É importante ressaltar que a exclusão digital não 

atinge apenas a maioria dos jovens atendidos pelo ProJovem, mas que uma parcela dos 

professores selecionados para atuarem no programa, também estão fora desse mundo digital
21

.  

 

Para esses professores, no início de sua implantação, o próprio Programa organizou 

um curso especial visando capacitá-los a utilizarem os computadores e programas, 

                                                             

21 BRASIL. Relatório de Atividades 2006. Programa Nacional de Inclusão de Jovens. Brasília: Secretaria 

Nacional de Juventude, 2007. 
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estimulando-os a explorarem os recursos da informática, como instrumento pedagógico em 

sala de aula. As coordenações locais dos municípios participantes do ProJovem, também 

podem organizar formações iniciais ou continuadas nesta área. 

No ProJovem Urbano, os educadores de formação básica tanto atuam como 

especialistas, como professores orientadores. Por isso é necessário pensar o horário de 

atuação, de modo que se organize o rodízio destes professores pelas turmas, como 

especialistas e como orientadores, e se viabilize o uso do laboratório de Informática por todas 

as turmas.  

 

Cabe lembrar que o laboratório, além de ser o local das aulas de Informática, pode ser 

usado nas aulas de Inglês. Da mesma forma, os horários de Qualificação Profissional e de 

Participação Cidadã devem viabilizar o rodízio dos respectivos educadores pelas turmas, 

contemplando o uso dos laboratórios. 

 

Quanto à matriz curricular do ProJovem Urbano, os eixos estruturantes das três 

unidades formativas finais, tratam de questões que relacionam a temática da juventude à 

comunicação, à tecnologia e à cidadania. Estes eixos estruturantes podem ser entendidos 

como temas transversais e estão intrinsecamente relacionados à questão da nossa concepção 

de inclusão digital como um todo.   

 

Como mencionamos no primeiro tópico deste capítulo, para cada eixo estruturante, 

temos cinco temas integradores (detalhados no Quadro 9). A informática também é tema que 

articula as noções fundamentais, as habilidades e os valores básicos para o desenvolvimento 

de cada unidade formativa. O quadro 10 apresenta a relação entre as ações curriculares de 

informática em cada unidade formativa. 
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Quadro 10 – As ações curriculares de informática do Projovem por Unidade formativa 

 
UNIDADES 

FORMATIVAS 

EIXOS ESTRUTURANTES AÇÕES CURRICULARES DE 

INFORMÁTICA 

I. Juventude 

e Cultura 

Os jovens e a cultura como construção histórica e 

coletiva que atribui sentido ao mundo, forma 

identidades, produz linguagens e ferramentas, institui 

regras e costumes. 

Reposicionamento diante do fato de que o 

reconhecimento social de distintas culturas está sujeito 

às relações assimétricas de poder político e econômico.  

Introdução à Informática. Monitor, 

teclado, mouse. Digitação e gravação de 

textos. Desenho. Navegação na Internet: 

sites e links. 

II. Juventude 

e Cidade 

A juventude e as práticas de ocupação do espaço 

urbano pelos jovens (vivência na cidade globalizada). 

Reposicionamento diante das dinâmicas urbanas de 

inclusão e exclusão social. 

Pesquisa na Internet: sites de busca. 

Editores de texto. 

III. Juventude 

e Trabalho 

O mundo do trabalho na sociedade contemporânea: 

transformações pelas quais vem passando e práticas de 

inserção dos jovens. Reposicionamento diante das 

dinâmicas de inclusão e exclusão no trabalho e na 

escola. 

Apresentações eletrônicas: abrir e 

executar; modificar; criar. Planilhas 

eletrônicas. 

IV. Juventude 

e Comunicação 

Informação e comunicação na sociedade 

contemporânea e as práticas dos jovens. 

Reposicionamento diante das dinâmicas de inclusão e 

exclusão no acesso à informação e à comunicação. 

Contas de correio eletrônico: criação. 

Receber e enviar e-mails. Receber e 

enviar mensagens com anexos. Listas de 

discussão. Salas de bate-papo. 

V. Juventude 

e Tecnologia 

Ciência e tecnologia na sociedade contemporânea e 

suas repercussões na vida do jovem. Reposicionamento 

diante das dinâmicas de inclusão e exclusão social no 

acesso às novas tecnologias. 

Programas de comunicação instantânea. 

Blogs. Construção de páginas na Internet. 

Construção e publicação de sites. 

VI. Juventude 

e Cidadania 

Diferenças socioculturais que segmentam a juventude 

brasileira: preconceitos e discriminações intra e Inter 

geracionais. Reposicionamento diante das dinâmicas de 

inclusão e exclusão sociais que expressam 

desigualdades e diferenças (geração, gênero, raça/etnia, 

deficiências físico-psíquicas). 

O Hardware. Entrada, processamento, 

armazenamento e saída de dados. Placa- 

Mãe. Processador. Memória RAM e HD. 

Drive de disquete. Unidade de CD-ROM 

ou DVD-ROM. Pen-drives. Fonte de 

alimentação. Modem. Periféricos. 

Sistemas operacionais. Programas 

antivírus. Cópias de segurança. 

 

 

Ao analisarmos as proposições referentes às questões da inclusão digital no ProJovem, 

percebemos que existe sim uma intenção bem definida e coerente, que ultrapassa a dimensão 

físico-material da inclusão digital. Ou seja, essa intenção vai além da simples preocupação em 

disponibilizar o acesso aos meios tecnológicos de comunicação e informação, mesmo 

reconhecendo que esta é uma das necessidades prioritárias.  

 

Na análise que fizemos, detectamos que as ações curriculares de informática, ao longo 

das unidades formativas, tentam contemplar o desenvolvimento de conhecimentos 

específicos, por parte dos estudantes, para a apropriação e uso dos equipamentos e programas 

mais utilizados, na busca de novos conhecimentos.  
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Detectamos também que a forma como está organizado o conteúdo de informática no 

material didático do estudante e o acesso à internet nos laboratórios de informática, em 

sintonia com a proposta pedagógica do ProJovem, procuram articular a dimensão social à 

dimensão cultural da inclusão.  

 

Todos esses fatores articulam-se na perspectiva da construção e da conquista da 

“cidadania digital”, ou seja, busca-se tanto a conquista de direitos políticos, civis e sociais, 

quanto a implementação dos deveres dos cidadãos, apoiados no livre acesso às informações 

sobre tais direitos e deveres, através da assimilação e reelaboração da informação em novo 

conhecimento. Assim, a inclusão digital apresenta-se como um direito dentro dessa nova 

dimensão de cidadania. 
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CAPÍTULO 4 – O PROJOVEM E A INCLUSÃO DIGITAL NO RECIFE: desafios da 

prática 

 

 Neste capítulo contextualizamos o caso do ProJovem do Recife, no tocante à inclusão 

digital. Analisamos como ocorreu sua implantação, quais os principais desafios enfrentados, 

como esses desafios foram administrados e qual o tratamento dado pela gestão municipal, à 

inclusão digital no âmbito do ProJovem.  

 

 Para compreendermos a forma como se efetiva a proposta de inclusão digital do 

ProJovem, em Recife, tentaremos desvelar as questões que lhe são atinentes, com a política de 

inclusão digital existente no município. Iremos detalhar melhor essa questão no capítulo 

seguinte, onde faremos a análise dessa proposta, a partir dos dados colhidos na pesquisa.  

 

 Neste contexto, focaremos a proposta de inclusão digital do ProJovem, cotejando suas 

relações com as políticas de inclusão digital já implementadas pela administração municipal 

do Recife. Para isso, nos prevalecemos das informações obtidas nas páginas web oficiais do 

ProJovem nacional, nos boletins de notícias on-line da prefeitura do Recife e nas entrevistas 

com a coordenadora geral do Programa de 2005 a 2008 (Coord. Geral) e com a atual 

coordenadora executiva do ProJovem (Coord. Executiva) no município. 

 

4.1 – Implantação do ProJovem no Recife 

 

 O Projovem foi implantado no Brasil em 2005, de forma gradativa, a partir das 

capitais estaduais e do Distrito Federal, mediante adesão firmada em documento próprio onde 

estão estabelecidas as condições de execução do Programa e as obrigações de cada parte. O 
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Recife foi um dos primeiros municípios que despertou grande interesse em participar do 

Programa e aderiu à proposta, em maio de 2005, participando da primeira fase de implantação 

do ProJovem junto aos municípios de Fortaleza, Salvador, Porto Alegre, Porto Velho, Boa 

Vista, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. 

 

 Ao aderir ao Programa, o município teve que assumir uma série de compromissos, 

entre eles, a realização das matrículas; providenciar e arcar com a infraestrutura necessária a 

execução do ProJovem (salas de aula, ambientes para instalação dos laboratórios de 

informática, espaço para a Estação Juventude); arcar com as despesas de insumo e consumo 

do ProJovem no âmbito de sua responsabilidade; instituir o Comitê Gestor Local, composto 

por representantes da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer; Secretaria de Ciências 

Tecnologias e Desenvolvimento Econômico; Secretaria de Coordenação Política de Governo 

e Secretaria de Assistência Social. 

 

 A experiência teve início, mediante acordo previamente definido. No dia 20 de julho 

iniciaram-se as aulas em Recife, junto com Fortaleza, Salvador e Porto Velho. A aula 

Inaugural do Programa foi proferida pelo então presidente da república, Luiz Inácio Lula da 

Silva, no Teatro do Centro de Convenções da Universidade Federal de Pernambuco. O 

Programa foi implantado com uma Estação Juventude
22

 e oito Núcleos
23

, com cinco turmas 

cada, com capacidade para atender 1200 jovens.  

 

                                                             

22 Chama-se Estação Juventude a instância de gestão de cada conjunto de oito núcleos. 

23 Cada Núcleo compõe-se de cinco turmas, cada uma com 20 a 30 estudantes, na versão original e 20 a 40 

na versão do ProJovem urbano. No caso do Recife, todos os núcleos funcionaram em escolas municipais. 
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 A primeira turma (experiência piloto) teve início em julho de 2005 e Término em 

agosto de 2006. A Prefeitura do Recife elegeu, estrategicamente o bairro do Ibura para 

implementar o ProJovem, por estar situado na Região Político-Administrativa (RPA) mais 

populosa do município e porque, naquele momento, havia uma demanda muito grande dos 

jovens que queriam alguma ação nesta RPA, por isso era muito emblemática essa tomada de 

decisão. Dos 1.200 estudantes inscritos, 967 concluíram o ProJovem. 

 

 A segunda etapa do programa iniciou-se em janeiro de 2006 e foi concluída em 

dezembro do mesmo ano. Contou com sete Estações Juventude, cinquenta e seis núcleos, com 

capacidade para atender 8.400 estudantes. Desses 8.400 jovens inscritos, 4.200 conseguiram 

concluir o Programa. 

 

Já a terceira etapa, ocorreu no período de novembro de 2006 a dezembro de 2007. 

Contou com uma estação juventude, oito núcleos e inscreveu 900 jovens. Dos 900 inscritos, 

700 concluíram o programa. 

 

 A quarta etapa do ProJovem em Recife teve início em julho de 2007 e término em 

julho de 2008. Contou com cinco Estações Juventude, 40 núcleos, com capacidade de atender 

6.000 estudantes. Dos 6.000 inscritos nesta etapa, 3.138 estudantes concluíram o programa. 

Finalmente, em setembro de 2008, iniciou-se a quinta etapa do ProJovem.  

 

 Esta etapa que se encontra em desenvolvimento, corresponde ao ProJovem Urbano e 

está com o término previsto para março de 2010.  Nesta fase o Programa inscreveu 6.511 

jovens, funciona com dois polos, em substituição às Estações Juventude e 32 núcleos, cada 

um com cinco turmas. O quadro 11 demonstra a relação de todas as etapas do ProJovem em 



92 

 

 

Recife, período de desenvolvimento, número de Estações Juventude/Polo, matrículas e 

concluintes. 

 

Quadro 11 – Etapas de implementação do ProJovem em Recife 

IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM EM RECIFE 

ETAPAS PERÍODO 
ESTAÇÕES 

JUVENTUDE/POLOS 
MATRÍCULAS CONCLUINTES 

1ª ETAPA 

Início: Julho de 2005 

Término: agosto de 

2006 

 

01 

 

1.200 

 

967 

2ª ETAPA 

Início: Janeiro de 2006 

Término: dezembro de 

2006 

 

07 

 

8.400 

 

4.200 

3ª ETAPA 

Início: Novembro de 

2006 

Término: dezembro de 

2007 

 

01 

 

900 

 

700 

4ª ETAPA 
Início: Julho de 2007 

Término: junho de 2008 

 

05 

 

6.000 
3.178 

5ª ETAPA 

Início: setembro de 

2008 

Término: março de 2010 

02 6.511 

 

Em 

desenvolvimento 

Total 16 23011 _ 

  

  

 No Recife, na ocasião da implantação do Programa, foram eleitos os arcos: 

Telemática; Alimentação; Construção e Reparos I e Esporte e Lazer. Cada um desses arcos é 

composto por quatro áreas ocupacionais. Em 2008, com a reestruturação para o ProJovem 

Urbano, a quantidade de arcos aumentou de quatro para cinco. Assim, o arco construção e 

Reparos I foi substituído pelo arco Saúde e o quinto arco escolhido foi Cuidados Pessoais. No 
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quadro 12, podemos observar melhor a relação dos arcos ocupacionais, escolhidos pelo 

Recife, e suas respectivas áreas de ocupação. 

 

Quadro 12 – Arcos ocupacionais e áreas de ocupação do Projovem em Recife 

ARCOS OCUPACIONAIS NO RECIFE 

ARCO OCUPAÇÃO 

P
ro

Jo
ve

m
 /

 P
ro

Jo
ve

m
 U

rb
an

o
 (

2
0

0
5

 
a 

2
0

1
0

) 

 

Telemática  

1. Operador de Microcomputador  
2. Helpdesk 
3. Telemarketing (Vendas) 
4. Assistente de Vendas (Informática 

e Celulares) 

 

Esporte e Lazer 

1. Recreador  
2. Agente Comunitário de Esporte e 

Lazer 
3. Monitor de Esporte e Lazer 
4. Animador de Eventos 

 

Alimentação 

1. Chapista 
2. Cozinheiro Auxiliar 
3. Repositor de Mercadorias 
4. Vendedor Ambulante 

(Alimentação) 

P
ro

Jo
ve

m
 (

2
0

0
5

 
a 

2
0

0
8

) 

 

Construção e Reparos I (Revestimentos) 

1. Ladrilheiro 
2. Gesseiro 
3. Pintor 
4. Reparador (Revestimento) 

(P
ro

Jo
ve

m
 U

rb
an

o
 2

0
0

8 
a 

2
0

1
0

) 

Saúde 1. Auxiliar de administração em 
hospitais e clínicas 

2. Recepcionista de consultórios 
médicos e odontológicos 

3. Atendente de laboratório de 
análises clínicas 

4. Atendente de farmácia/balconista 

Cuidados Pessoais 1. Manicura e pedicura 
2. Depilador 
3. Cabeleireiro 
4. Maquiador 
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4.2 – Principais desafios 

 

 Em 2005, ao receber o convite para participar do Projeto Piloto para implantação do 

ProJovem, a Prefeitura do Recife sabia que os desafios seriam grandes. Para começar, 

precisaria assumir o compromisso através de um alto investimento financeiro, para garantir a 

infraestrutura física para a instalação dos laboratórios de informática, garantir conectividade à 

internet, conseguir salas de aula disponíveis no turno da noite, nas escolas municipais, criar o 

Comitê Gestor
24

 e fazê-lo funcionar.  

 

 Diante do convite para integrar o Projeto Piloto, a primeira providência tomada, pela 

Secretaria de educação, Esporte e Lazer, foi realizar uma reunião com os secretários 

municipais da Secretaria de Coordenação Política de Governo; de Ciências, Tecnologia e 

Desenvolvimento Econômico e com o de Assistência Social para apresentação do Programa. 

Ao conhecer as concepções do ProJovem, a adesão da prefeitura foi imediata. 

 

... Na hora que ela apresentou as concepções do projeto, a gente disse que 

topava. Falei com o prefeito João Paulo e na hora ele concordou. Porque 

precisávamos de um compromisso com infraestrutura, para a instalação dos 

laboratórios de informática; das cinco salas disponíveis em cada núcleo 

(escola). A gente sabia que ia precisar de um investimento muito grande. 

(Coord. Geral) 

 

                                                             

24 No Recife o comitê estratégico de gestão foi composto pelos secretários e membros das equipes técnicas 

das secretarias municipais de Coordenação Política de Governo; de Ciências, Tecnologia e 

Desenvolvimento Econômico; de Assistência Social e de Educação, Esporte e Lazer. A coordenação geral 

do Programa ficou com a secretária de Educação e a coordenação do Comitê também ficou com um técnico 

da Secretaria de Educação. 
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 Todos os desafios, se tornaram menores diante da ideia de implementar um Programa 

de inclusão de jovens com os paradigmas e concepções do ProJovem. Para isso, o trabalho 

que já vinha sendo desenvolvido nesta área, pela prefeitura como um todo, não poderia ser 

desprezado. A diversidade de experiências direcionadas aos jovens, que já vinham sendo 

desenvolvidas pela prefeitura, facilitou a adesão e o envolvimento das pessoas de diferentes 

setores e secretarias municipais. Logo, as possibilidades de sucesso e de continuidade do 

Programa foram bem maiores.  

 

O que eu gostei muito no ProJovem foi que a gente percebeu que se a gente ia 

trabalhar com inclusão de jovens, a gente tinha que levar em conta o trabalho 

que já vinha sendo desenvolvido na prefeitura e não ficar inventando a roda, 

ou achando que estamos fazendo alguma coisa nova com os jovens; quando na 

verdade a gente tem uma riqueza de experiências e normalmente as pessoas 

que são chamadas a participar, elas se sentem envolvidas; a adesão é maior e 

a possibilidade de sucesso é bem maior. (Coord. Geral) 

 

  

 O ProJovem do Recife, ao término da experiência piloto, já era referência nacional, 

por conta dos resultados positivos obtidos com a implantação do Programa. A decisão em 

deixar a coordenação geral do ProJovem na Secretaria de Educação Esporte e Lazer (SEEL) 

25
, ao contrário do que aconteceu em outros municípios, fez uma grande diferença, para que o 

ProJovem obtivesse mais acertos. Isso porque, no ProJovem, o desafio da escolaridade é bem 

maior que qualquer outra coisa, porque ao final do curso o estudante recebe a certificação de 

conclusão de 5ª a 8ª série e essa certificação é a Secretaria de Educação quem emite. 

                                                             

25 A partir de 2005 a Secretaria de Educação (SE) do município do Recife, passou a se chamar Secretaria de 

Educação, Esporte e Lazer (SEEL), por ter absorvido em seu organograma o Ginásio de Esportes Geraldo 

Magalhães (Geraldão). 
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 A carga horária em termos de escolaridade é muito grande e isso requer uma 

infraestrutura que garanta o funcionamento do Programa. Como se trata de um Programa de 

escolarização em nível do Ensino Fundamental, a prefeitura do Recife entendeu que, nada 

mais justo que a Secretaria de Educação coordenasse o Programa no município. Até porque, 

os núcleos funcionariam nas escolas municipais; todas as benfeitorias na infraestrutura física 

iriam beneficiar diretamente as escolas municipais e a Secretaria de Educação era a única 

secretaria que dispunha de recursos próprios para poder investir na infraestrutura física das 

escolas e no reforço necessário para contratação de pessoal de apoio, como vigilantes, 

merendeiras e zeladores para atuarem no turno da noite e dar o apoio que o Programa 

precisava. 

 

Outras secretarias se quisessem instalar os laboratórios de informática em 

outros locais, não poderiam porque não teriam recurso. [...] Então se funciona 

na escola pública, você pode investir recursos da educação para a escola 

pública. Porque de dia as crianças vão poder usufruir, vão estar usando 

porque o laboratório é da escola, sempre foi dito isso no ProJovem. (coord. 

Geral) 

 

 Todo projeto pioneiro enfrenta dificuldades, principalmente um projeto de inclusão 

social. O Recife enfrentou várias dificuldades, na implementação do ProJovem, mas no 

decorrer do seu desenvolvimento essas dificuldades foram sendo sanadas e os desafios 

superados. A forma como foi criado o comitê gestor estratégico, ajudou bastante a superar os 

entraves e dificuldades encontradas na implantação do Programa e foi uma característica 

específica do município do Recife. O comitê gestor definia efetivamente o que deveria ser 

feito e como se daria a implantação do ProJovem.  
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 Antes da implantação do Programa, este comitê fez um levantamento de todas as 

experiências com jovens que a prefeitura vinha desenvolvendo, no âmbito de todas as 

secretarias municipais e, a partir desse levantamento, foi feita uma análise das experiências 

que estavam dando certo e as possibilidades de serem incluídas no ProJovem, na perspectiva 

de fazer o Programa funcionar. 

 

 Este comitê fez também a busca das escolas onde funcionariam os núcleos, fez o 

contato com os dirigentes dessas escolas e definiu a escolha dos arcos ocupacionais a partir da 

análise das experiências com jovens que estavam dando certo na prefeitura. A escolha do 

Arco Esporte e lazer, por exemplo, ocorreu em função da experiência realizada com o grupo 

dos ciclos populares e do Geraldão. O Arco Telemática foi escolhido em função da 

experiência com o Programa de Tecnologia na Educação e Inclusão Digital, coordenado pela 

Diretoria Geral de Tecnologia na Educação e Cidadania – DGTEC.  

 

O Arco Construção e Reparos I foi escolhido em função do Programa de Restauro que 

a Secretaria de Ciências e Tecnologia e de Desenvolvimento Econômico tinham. Esse arco 

teve que ser redirecionado posteriormente porque o financiamento do Ministério do Trabalho, 

para o Programa de Restauro, não chegou e dificultou o seu funcionamento. O arco que lhe 

substituiu foi o Arco Saúde, isso porque a prefeitura também possuía uma boa experiência 

com o Programa “Médico da Família”, no município.  

 

A facilidade da oferta do Arco Alimentação, foi a utilização de todas as cozinhas das 

escolas profissionalizantes da SEEL e da parceria com todas as cozinhas dos Centros 

Populares da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Por último o Arco Cuidados 



98 

 

 

Pessoais foi escolhido em função da experiência positiva nas escolas profissionalizantes da 

rede. 

 

 Antes da implantação do Programa, o comitê gestor fez uma prospecção das condições 

efetivas que o município tinha de entrar como parceiro do Governo Federal. Esta ação 

facilitou bastante as probabilidades de sucesso do ProJovem no Recife.  Como se tratava de 

uma parceria, a prefeitura sabia que o compromisso com a contrapartida era condição 

essencial para o êxito do Programa. 

  

 Era comum os municípios que queriam participar do ProJovem, acharem que essa 

contrapartida era muito alta e em alguns desses municípios, o êxito do programa não foi tão 

satisfatório. A Coordenadora geral do ProJovem de 2005 a 2008 relatou essa questão, 

deixando clara essa compreensão por parte da prefeitura do Recife: 

 

... O governo federal, na verdade, está oferecendo ajuda para o município 

fazer aquilo que ele já tem a obrigação de fazer, que é a escolaridade de 5ª a 

8ª série.[...] e em alguns municípios o pessoal reclamava que a contrapartida 

do município era muito alta, que o município tinha que investir muito. E eu 

falava assim: gente, não! É ao contrário! A gente tem que ficar contente com o 

que o município tá recebendo. 

  

 

 Outro desafio destacado pela coordenadora geral do ProJovem, que para ela foi um 

dos maiores e talvez o mais delicado, foi o fato de se criar perspectivas de esperança para um 

conjunto de jovens, que não tinham mais crença nem esperança em nada. Ou seja, esse 

desafio implicaria em (re)conquistar a confiança desses jovens na educação, em dar-lhes 
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esperança novamente, sem decepcioná-los no final. Sobre esta questão comenta a 

coordenadora Geral:  

 

É um desafio muito grande colocar 1.200 jovens que estavam fora da escola, 

desesperançados e sem acreditar em mais nada, de volta na escola e com 

alguma perspectiva de dar certo.  

 

 Mas para conquistar a confiança dos jovens, a escola precisaria estar preparada para 

receber esse jovem de volta. Receber o jovem, que pelas adversidades da vida, foi excluído 

desta mesma escola que agora o estaria recebendo. Este era outro grande desafio, 

considerando que a maioria das escolas que tinham as condições para funcionarem como 

núcleos, ou seja, com as cinco salas de aula disponíveis no turno da noite, não estavam 

acostumadas a lidar com o público com o perfil do ProJovem.  

 

Estas escolas, geralmente, lidavam apenas com o primeiro segmento do ensino 

fundamental (1º e 2º ciclos), crianças até dez anos de idade. Estas escolas eram sempre 

“limpinhas” e organizadas e não enfrentavam os conflitos que as escolas de 3º e 4º ciclos 

enfrentam. As escolas que lidavam com o segundo segmento do Ensino fundamental (3º e 4º 

ciclos), tinham mais experiência em lidar com esse público jovem, mas não tinham salas 

disponíveis no turno da noite para receber o ProJovem. 

 

 A solução para vencer esse desafio foi promover e travar um diálogo incessante com 

os sujeitos envolvidos. A coordenação local do ProJovem intensificou o dialogo com os 

dirigentes destas escolas, dialogando até a exaustão. Ouvindo as dificuldades, ouvindo os 

desafios e se comprometendo com eles também. Pois era preciso ficar claro que a utilização 

da escola para funcionamento do núcleo do ProJovem, era de uma responsabilidade de mão 
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dupla. A escola receberia os estudantes do ProJovem, mas a SEEL teria que garantir todas as 

condições e adaptações necessárias para tal, como recuperação da iluminação, garantia do 

vigilante, da merendeira e do pessoal da limpeza no turno da noite, principalmente para deixar 

tudo limpinho para o pessoal da manhã. Esse foi um trabalho de convencimento.  

 

...foi um convencimento junto às diretoras para que elas soubessem que elas 

estavam entrando num projeto junto com você, que não estavam sendo 

usadas...  elas também tinham que se comprometer. (Coord. Geral) 

 

 

 Era preciso fazer os dirigentes dessas escolas entenderem que os danos, que 

porventura, os estudantes do ProJovem causassem na estrutura física, o reparo ficaria sob a 

responsabilidade da SEEL. Então não haveria problema se esses estudantes sujassem as 

paredes ou quebrassem alguma cadeira, por exemplo. A obrigação de recuperar essa escola 

ficaria com Secretaria de Educação. A importância maior que se deve dar não é a esses danos 

materiais e sim à reinserção deste jovem na vida escolar. 

 

... mas, mais do que a oportunidade de você recuperar esses danos, você pode 

ter a possibilidade de recuperar 150 jovens, que tavam na rua, metidos com 

drogas etc. esse é meu discurso: parede é menos importante que um jovem que 

a gente tá chamando com mais uma possibilidade. A gente é mais responsável 

agora do que quando a gente lhe chamou quando ele tinha 7 anos de idade. 

Agora a gente tá dizendo: Olha, a gente tá querendo que você tenha esperança 

de novo. Pode ser a última vez que ele acredite em alguém. É muita 

responsabilidade dar esperança a alguém que já perdeu a esperança. (Coord. 

Geral) 
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 Os resultados do ProJovem ajudaram bastante neste processo. No início de sua 

implantação, a Guarda Municipal do Recife era acionada quase que diariamente para resolver 

algum tipo de conflito nas escolas núcleos. Isso porque a ronda escolar da prefeitura tem 

formação específica para lidar com a escola e com adolescentes também. Segundo os 

coordenadores do programa, no final do primeiro trimestre os estudantes já tinham mudado 

visivelmente de comportamentos e atitudes, eles já tinham se tornado outras pessoas.  

 

... Depois de três meses, encontrei com o comandante da guarda e ele me 

perguntou: aquele programa acabou, foi? Ninguém nos chamou mais. (Coord. 

Geral) 

 

 Outro aspecto importante que contribuiu com essa mudança nos jovens foi a conclusão 

das turmas do projeto piloto. A partir do momento que os primeiros 1200 estudantes 

receberam a certificação de conclusão do Ensino fundamental e aprenderam uma profissão, os 

outros jovens, das etapas seguintes, passaram a acreditar mais no Programa. Nas turmas 

seguintes, os jovens vieram com mais seriedade, porque eles sabiam que o governo estava 

fazendo a sua parte e eles precisariam fazer a parte deles também. No ProJovem Urbano não 

se encontra mais os tipos de problemas e conflitos que se encontrava no início da implantação 

do Programa. 

 

 Outra iniciativa da Prefeitura do Recife, que contribuiu positivamente no 

desenvolvimento do Programa, foi o fato de ter se convidado pessoas que trabalhavam com 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), a assumirem, junto com a coordenação geral, o 

ProJovem no município. Os profissionais que trabalhavam com a EJA tinham uma boa 

sensibilidade para lidar com um público como o do ProJovem. Assim, o gerente da EJA no 

município, na época, assumiu a coordenação pedagógica do ProJovem. Isso contribuiu 
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sensivelmente para a mediação de conflitos e soluções de impasses comuns que o programa 

enfrentava na ocasião de sua implementação. 

 

“O Programa acontece quando você consegue uma equipe comprometida. Os 

profissionais envolvidos precisam estar preparados para receberem e 

orientarem esses jovens. Eles precisam ter a visão desses jovens como um todo 

[...] O professor precisa o tempo todo estar estimulando o jovem [...] a partir 

do momento que outros setores, outras políticas transversais puderem chegar 

junto, com certeza teremos uma maior continuidade do jovem no Programa”. 

(Coord. Executiva) 

 

 

 Essa era uma característica bem peculiar no ProJovem do Recife. O Programa, desde o 

início, foi visto como um Programa do município, não da SEEL, ou apenas das secretarias 

envolvidas diretamente na composição da coordenação do programa. Como já dissemos 

anteriormente, o ProJovem chegou ao município como um aliado aos programas e ações 

exitosas que a prefeitura já vinha desenvolvendo com jovens. Assim, as pessoas diretamente 

ligadas às secretarias que integraram a coordenação do ProJovem, também assumiram o 

comitê de gestão estratégica, mas as outras secretarias que tinham experiências que poderiam 

contribuir com o desenvolvimento do ProJovem no município, foram envolvidas  ativamente, 

de forma que todos se reconhecessem como sendo do programa. 

 

 Todas as questões levantadas até aqui, com relação às dificuldades enfrentadas pelo 

município na implantação e no desenvolvimento do ProJovem, provavelmente são as mesmas 

que os outros municípios que aderiram ao Programa, enfrentaram. A diferença encontra-se 

nas tomadas de decisões de cada prefeitura no enfrentamento dessas dificuldades para poder 

superá-las. Podemos dizer também que dentre essas dificuldades, as maiores são aquelas que 
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envolvem altos investimentos financeiros, porque sabemos que o investimento real, ultrapassa 

e muito os valores determinados pela contrapartida destinada aos municípios que se 

dispuseram a participar do Programa. 

 

“O problema da conectividade é um exemplo, mesmo assim alguns núcleos 

não tiveram esse problema resolvido. Uns quatro ou cinco não tiveram esse 

acesso nas escolas, mas para isso a SEEL disponibilizou as escolas itinerantes 

de informática para garantir esse acesso. Os ônibus ficavam em áreas 

próximas em que havia conectividade e a PCR garantia o deslocamento dos 

estudantes até às escolas itinerantes”. (Coord. Executiva) 

 

 A prefeitura do Recife investiu cerca de um milhão de reais só nas instalações dos 

laboratórios de informática, fora os investimentos com contratação de pessoal e recuperação e 

adaptações feitas nas escolas para receberem o ProJovem. Tudo isso com recursos próprios da 

educação. Isso constata o que já dissemos antes sobre a importância da Secretaria de 

Educação ter ficado na coordenação geral do Programa. Vários municípios não tiveram essa 

iniciativa política e ficavam dependendo apenas dos investimentos do Governo Federal. Por 

isso muitas vezes o Programa não atingiu os resultados esperados. 

 

 A prefeitura do Recife, além do apoio interno que teve na implantação do ProJovem, 

através de suas diferentes secretarias, buscou parcerias externas para apoiarem nas ações 

voltadas para a implementação dos arcos ocupacionais. No Arco Alimentação, por exemplo, a 

SEEL atualizou as cozinhas das escolas profissionalizantes da rede, que estavam precisando 

de uma recuperação, através da aquisição de equipamentos novos e de uma parceria firmada 

com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC para apoiar na oferta desse 

arco e no Arco Cuidados Pessoais. 
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 Com isso, podemos confirmar que as possibilidades de sucesso e continuidade de um 

Programa como o ProJovem dependem, principalmente, da vontade política dos gestores 

municipais para apoiarem o projeto, adaptando-o à realidade e às necessidades do município; 

do compromisso dos sujeitos envolvidos no processo e que fazem o Programa acontecer, com 

responsabilidade.  Assim, “a decisão política de investir recursos próprios no programa é 

essencial” (Coord. Geral) 

 

 

4.3 – O Arco Telemática e a Inclusão Digital 

 

 Dos arcos ocupacionais definidos no ProJovem do Recife, o Arco Telemática é o que 

está mais próximo do nosso foco de pesquisa, uma vez que propõe ocupações nas áreas de 

informática e telecomunicações. Isto não quer dizer que os outros arcos, não estejam 

contemplados e dialogando com a proposta de inclusão digital do ProJovem. Mas a atenção 

dada a esse arco é em função de sua escolha ter ocorrido a partir da experiência que a 

prefeitura tinha com a política de inclusão digital para o município do Recife como um todo.  

 

O Arco Telemática integra as áreas: Operador de Microcomputador; Helpdesk; 

Telemarketing (vendas) e Assistentes de Vendas (informática e celulares). Cada uma dessas 

áreas foi definida procurando atender o perfil de qualidade demandado pelo mercado e, ao 

mesmo tempo, proporcionando uma formação em múltiplas habilidades dentro da mesma 

ocupação. 

 

 Ao aderir ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens: Educação, Qualificação 

Profissional e Ação Comunitária – ProJovem, no ano de 2005, a Prefeitura do Recife foi 
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muito criteriosa na escolha de cada um dos arcos ocupacionais. Essa escolha não poderia se 

limitar apenas às estatísticas de demanda e oferta em função do mercado de trabalho no 

âmbito do município. Como já foi dito, no tópico anterior, o principal critério adotado foi 

selecionar os quatro arcos ocupacionais, em função das experiências exitosas que o município 

tivesse desenvolvendo em nível de política pública. 

 

 A escolha do Arco Telemática ocorreu em função do investimento feito no município 

em políticas de inclusão digital e que pela própria natureza, envolvia e articulava-se com 

diferentes órgãos e secretarias municipais, na perspectiva da democratização do acesso à 

informação e ao conhecimento, para a população recifense em geral, através da oferta de 

infraestrutura técnica, conectividade, cursos de informática e de qualificação para o uso das 

TIC. Essas políticas se efetivam na prática, principalmente, através das ações das Unidades de 

Tecnologia na Educação e Cidadania - UTECs e das Escolas Itinerantes de Informática, as 

quais iremos detalhar melhor no tópico seguinte. 

 

 No Arco Telemática é oferecida ao estudante, a iniciação em quatro ocupações 

profissionais, relacionadas ao mundo da Informática e das Telecomunicações. A primeira, 

Operador de Microcomputador, tem como objetivo principal levar o estudante a usar, 

conscientemente, o computador, executando as atividades mais comuns à maioria dos 

trabalhadores e estudantes.  

 

 A segunda, Helpdesk, procura dar condições ao estudante de conhecer o 

microcomputador por dentro, suas peças, seu funcionamento para que ele possa prestar 

assistência ao usuário de microcomputadores em suas dúvidas e eventuais problemas.  
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 Na terceira Ocupação, Telemarketing (vendas), o objetivo é desenvolver, com os 

estudantes, as diversas técnicas para realizar tele atendimentos a clientes, oferecendo serviços 

e produtos, prestando serviços técnicos especializados, realizando pesquisas, fazendo 

cobranças, cadastros etc.  

 

 Na quarta e última Ocupação, Assistente de Vendas (informática e celulares), procura-

se desenvolver com os estudantes, atividades que visam ampliar os conhecimentos e técnicas 

aprendidos nas demais Ocupações, para que eles possam demonstrar produtos e serviços e 

realizar vendas de equipamentos de informática e telecomunicações. 

 

 Em se tratando de um arco ocupacional, a ênfase maior é dada às atividades práticas, 

que desafiam os estudantes, o tempo todo, a resolverem situações problemas. Claro que a 

parte teórica também é contemplada, pois ao término de cada atividade prática proposta, é 

sugerida uma atividade de reflexão. Esta reflexão é proposta, inicialmente, de forma 

individual, e em seguida, coletivamente através de debates.  

 

 No livro guia de telemática, procura-se ampliar a dimensão do conhecimento técnico, 

pois em suas diretrizes o estudante é considerado um ser integral e todo conhecimento 

adquirido, deve servir ao autoconhecimento, à construção de uma autoestima positiva e ao 

despertar do desejo de participar ativa e produtivamente da comunidade da qual faz parte. A 

ideia é elevar o grau de conhecimento destes jovens para que estes busquem formas de 

melhorar a qualidade de suas vidas e da vida da comunidade. 

 

 O Guia de Estudo do Arco Telemática, apesar de articular as atividades práticas com o 

POP e o PLA, distancia-se no campo teórico, das concepções empregadas por Kenski (2007), 
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que definem a telemática como uma nova área de conhecimento e de ação, que resulta da 

agregação da informática (linguagem dos computadores) à telecomunicação (telefones, 

satélites etc.).  

 

 Nesta concepção, a telemática visa o estudo e o desenvolvimento de projetos para o 

avanço cada vez maior das possibilidades de interação comunicativa entre pessoas e o acesso 

à informação via redes digitais. Este mesmo conceito aparece em todos os documentos e 

diretrizes do Programa Nacional de Informática na Educação – Proinfo, do Ministério da 

Educação e que também norteiam as ações da prefeitura do Recife, inseridas na política de 

inclusão digital do município. Neste sentido, as áreas ocupacionais do Arco Telemática 

destoam um pouco desta perspectiva, considerando que a ênfase maior aponta para questões 

meramente técnicas com ênfases mercadológicas. 

 

 

4.4 – Política de inclusão digital e o ProJovem no Recife  

 

 As ações em tecnologia na Rede Municipal de Ensino descrevem um percurso 

de políticas sensibilizadas com as mudanças na sociedade decorrentes das inovações 

tecnológicas, assumindo um papel de vanguarda dentro dessa realidade. Ainda no ano de 

1987, a Secretaria de Educação, em parceria com a UFPE, promoveu uma formação para um 

grupo de professores de uma escola municipal que atendia o Ensino Fundamental e Médio, a 

partir do Projeto EDUCOM
26

. A partir desta experiência, a escola ofereceu cursos de 

                                                             

26  O projeto EDUCOM – Educação com Computador, foi o primeiro programa de informática na educação 

do Brasil, implementado pelo MEC em 1984 que promoveu a criação de centros-piloto em cinco 

universidades públicas, com a finalidade de capacitar recursos humanos e realizar pesquisas para 
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informática para os alunos da 8ª série e para o 3º ano do Ensino Médio do Curso Técnico de 

Contabilidade. 

 

No início da década de 1990, na América Latina, os governos nacionais iniciaram um 

processo de modernização da educação que implicou mudanças importantes nos modos de 

gestão do sistema e das escolas, nos conteúdos, nas formas de financiamento, na estrutura 

acadêmica e no conjunto de princípios e valores que orientam o dever educativo, sem que por 

isso tenham se modificado a diferença entre ricos e pobres. 

 

Em 1993 a prefeitura iniciou uma política de formação em informática básica para 

comunidade em geral e para os alunos da RMER, concluintes do ensino fundamental, com a 

criação do 1º Núcleo Profissionalizante de Informática – NUPI Largo Dom Luís. No decorrer 

dos anos 90, foram criados mais quatro NUPIs, o NUPI Gregório Bezerra (em 1994), o NUPI 

Pe. Antônio Henrique (em 1995), os NUPI Ibura e NUPI Arraial Novo do Bom Jesus (em 

1996), esses três últimos, instalados em escolas municipais. O NUPI Pe. Antônio Henrique já 

oferecia atendimento especializado para pessoas com deficiências. 

 

Em 1996, a Secretaria de Educação desenvolveu, em parceria com a UFPE, o Projeto 

Telemática na Educação, priorizando a formação continuada de educadores nas possibilidades 

pedagógicas das TIC e o desenvolvimento de projetos pedagógicos, visando a melhoria da 

qualidade do ensino e aprendizagem, através da introdução dos recursos da telemática na 

educação. O projeto tinha carga horária de 40 horas semanais. Em sua primeira etapa de 

                                                                                                                                                                                              

subsidiar a informatização da educação pública brasileira, decorrendo durante cinco anos 

.(eft.educom.pt/index.php/eft/article/viewFile/19/11) 

 

http://eft.educom.pt/index.php/eft/article/viewFile/19/11
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implantação o projeto atingiu quase a totalidade dos professores de 3º e 4º ciclos (5ª a 8ª 

série), pois era assegurada a esses professores a liberação para participação do projeto, no 

horário do trabalho. Na segunda etapa, esses resultados não foram tão abrangentes, pois para o 

grupo de professores do 1º e 2º ciclos (1ª a 4ª série), essa liberação não foi assegurada. 

 

No Brasil, foi lançado pelo Ministério da Educação - MEC em 1997, o Programa 

Nacional de Informática na Educação – PROINFO, visando implantar nas escolas da rede 

pública, laboratórios de informática. Com esta ação, o governo pretendia iniciar o processo de 

universalização do uso de tecnologia de ponta no sistema público de ensino, na intenção de 

diminuir as diferenças de oportunidade de formação entre os estudantes do sistema público e 

do particular, este último, cada vez mais informatizado.  

 

O Recife foi contemplado com dez laboratórios de informática do PROINFO para as 

escolas que atenderam as exigências do Programa, no que se refere a níveis de ensino, 

quantidade mínima de alunos e infraestrutura física para receber os equipamentos. 

 

 No mesmo ano em que foi implementado o PROINFO, também foi criado no Recife, o 

primeiro Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE) do Brasil, o NTE Santo Amaro, iniciando 

assim o processo de informatização das escolas da rede municipal. Hoje a rede municipal de 

ensino conta com sete Unidades de Tecnologia na Educação e Cidadania (UTECs) fixas, 

catorze UTECs móveis
27

 e 163 (cento e sessenta e três) escolas com laboratórios de 

informática
28

, de um total de 224 (duzentos e vinte e quatro) escolas. 

 

                                                             

27 As UTECs fixas compreendem seis ônibus e oito módulos (contêiner) 

28 Dados confirmados junto à DGTEC em 10/11/09. 
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Com a criação do Departamento de Tecnologia na Educação (DTE), em 2001; abriu-se 

pela primeira vez no Recife, a possibilidade de criação de um amplo Programa de Inclusão 

Digital, que assegurasse aos estudantes e professores da rede municipal de ensino, o direito de 

atualizarem-se no campo das Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC, instituindo-se 

um espaço que possibilitasse a problematização sobre a utilização dessas ferramentas 

tecnológicas no campo educacional, na perspectiva de se constituir um instrumento de alcance 

à cidadania. 

 

 Assim, a informática na educação passou a ser tratada como importante instrumento 

para a inclusão digital e um elemento constituinte das políticas públicas sociais no município. 

Não demorou muito e essas políticas extrapolaram o âmbito da educação, estendendo-se à 

comunidade recifense em geral, possibilitando assim, a problematização sobre a utilização 

dessas ferramentas tecnológicas no campo social, com ênfase na ética e na cidadania.  

 

 No decorrer da década atual, a Secretaria de Educação, Esporte e Lazer do Recife 

(SEEL), vem escrevendo sua história no âmbito da inclusão digital no município do Recife. 

Com a criação do Departamento de Tecnologia na Educação (DTE), em 2001, implementou o 

Programa Municipal de Tecnologia na Educação do Recife (PMTE), operacionalizando suas 

ações através das Unidades de Tecnologia na Educação e Cidadania (UTECs).  

 

 Em 2002 a SEEL instituiu uma rede de escolas itinerantes de informática (EII), 

constituída por seis ônibus laboratórios, assegurando às comunidades de difícil acesso, 

contato com as novas tecnologias da informação e comunicação, por meio da oferta de cursos 

de informática, enriquecimento cultural e qualificação profissional. 
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 Em 2005, com a reestruturação administrativa da SEEL, o DTE foi instituído como 

Diretoria de Tecnologia na Educação (DITE), passando em 2006, após nova reformulação, 

para Diretoria Geral de Tecnologia na Educação e Cidadania (DGTEC), que entre outros 

projetos, desenvolve o projeto de Telemática e Formação de Leitores e o Recife.com.jovem
29

. 

Em 2008 a rede das escolas itinerantes de informática foi ampliada com mais oito unidades 

contêineres móveis. Neste mesmo ano o projeto Recife.com.jovem foi institucionalizado e as 

unidades passaram a ser chamadas de Unidades de Tecnologia na Educação e Cidadania 

Móveis (UTEC móveis). 

 

 O ProJovem chegou ao Recife, em maio de 2005, como um importante aliado às 

políticas de inclusão digital existentes no município, articulando-se com as políticas sociais e 

de desenvolvimento econômico. No Recife, a configuração do Programa abrangeu de 2005 a 

2008, catorze Estações Juventude, com um total de 112 (cento e doze núcleos) com 5 (cinco) 

turmas cada, atendendo a um total de 16.500 (dezesseis mil e quinhentos) estudantes. Destes, 

9.045 (nove mil e quarenta e cinco) concluíram o Programa. A quinta etapa do Programa 

encontra-se em desenvolvimento, já na versão do ProJovem Urbano, funcionando com dois 

Polos, 32 (trinta e dois) núcleos, com cinco turmas cada, atendendo 6.511 (seis mil quinhentos 

e onze) estudantes inscritos.  

 

 A chegada do ProJovem possibilitou a ampliação do parque tecnológico da rede 

municipal de ensino e mobilizou esforços, no sentido de garantir a conexão à internet dos 

laboratórios de informática. Como já dissemos anteriormente, a prefeitura investiu cerca de 

um milhão de reais só na instalação desses laboratórios. Mas essa foi apenas uma parte, do 

                                                             

29 Compreende os seis ônibus laboratórios e oito módulos contêineres, que oferecem à população espaços 

de formação em informática e Internet. 
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conjunto de ações, necessária para que os laboratórios de informática dos núcleos 

funcionassem e que os estudantes participassem da inclusão digital que o programa propunha.  

 

 Tanto para instalar os laboratórios, como para conectá-los à internet e fazê-los 

funcionar, era preciso um investimento financeiro muito alto por parte da prefeitura. Não 

bastava apenas colocar os equipamentos nas escolas, era preciso garantir a manutenção desses 

equipamentos, além de capacitar os professores para o uso das TIC na educação, garantindo 

também o acesso à internet e estimulando a produção de conteúdos digitais. 

 

 Em função dessas necessidades, a prefeitura firmou um contrato de manutenção 

diferenciado com a Empresa Municipal de Informática – EMPREL. Neste contrato ficou 

assegurada a assistência técnica permanente, com reposição de peças quebradas e substituição 

de equipamentos, sempre que necessário. Isso minimizou os frequentes problemas que a 

maioria dos laboratórios de informática enfrentava, com a quebra dos equipamentos. 

 

 Antes desse contrato, geralmente o atendimento era moroso, as peças quebradas não 

eram repostas e os micros com defeito eram removidos e “condenados” pela EMPREL. Ou 

seja, era comum encontrarmos laboratórios que, por conta dos equipamentos quebrados, 

ficavam sem funcionar e todas as atividades que estivessem em andamento eram suspensas. 

 

 Mesmo com essas ações da SEEL, uma parcela considerável da população do Recife, 

incluindo os estudantes do ProJovem, não se apropriou, ainda hoje,  dos recursos propiciados 

pelas Tecnologias da Informação e da Comunicação no seu cotidiano. No último 
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levantamento do Mapa da Exclusão Digita
30

 no Nordeste, em Pernambuco, a proporção de 

moradores com acesso a computador é de 5,41 (dados do censo demográfico de 2000/IBGE). 

Em Recife esse índice é de 15,60.  

 

 Materializar tais intenções certamente implica em amplo investimento financeiro e no 

desenvolvimento de ações e de medidas que assegurem a aquisição de novos equipamentos 

tecnológicos, a manutenção dos antigos existentes, bem como a conectividade à internet nas 

escolas e espaços educacionais da rede municipal de ensino. Nesta direção, um dos 

movimentos principais, no município do Recife, também está focado na qualificação docente 

e no estabelecimento de metas que permitam a democratização do acesso e o uso das TIC, da 

informática e outras tecnologias. 

 

 Considerando-se o acesso ao conhecimento e o contato com as novas tecnologias da 

informação e comunicação, a exclusão digital torna-se mais evidente entre os estudantes da 

rede municipal de ensino de Recife e os jovens participantes do ProJovem, uma vez que são, 

em sua grande maioria, de baixa renda e não têm fácil acesso a essas tecnologias.  

 

 Sabemos que o princípio da educação escolar com qualidade tem sido anunciado como 

um dos principais compromissos defendidos pelos diversos governos. Neste sentido, 

entendemos que políticas que visem propiciar a inclusão digital reforçam a ideia de que um 

projeto social deverá assegurar, no âmbito das instituições educacionais públicas, a 

democratização do acesso e do uso dos meios de comunicação, informação e produção de 

conhecimento, de forma autônoma e criativa. 

                                                             

30 
MAPA DA EXCLUSÃO DIGITAL. Disponível no site: www.fgv.br/cps. Acesso em novembro de 2007. 

 



114 

 

 

 Sabemos, contudo, que a introdução das TIC na rede pública do Recife, não garante a 

solução para os complexos e antigos problemas com que se deparam as escolas municipais, no 

tocante à qualidade do ensino e aprendizagem. Contudo, acreditamos que essa introdução, 

poderá ser compreendida como um dos fatores para a mudança desse quadro de exclusão na 

busca da afirmação da cidadania digital.  

 

 Podemos considerar, assim, que a união de esforços das diversas instâncias 

governamentais pode não erradicar, porém, tem chances, ao lado de outras políticas, de 

minimizar as distâncias socioeconômicas, reforçadas pelo avanço constante das tecnologias. 

Para isso, faz-se necessário, ampliar o investimento em políticas e ações que busquem tais 

objetivos.  

 

 O ProJovem tem como um dos seus objetivos diminuir a distância entre a juventude e 

o computador. Para isso, o Programa propõe o uso do computador tanto como meio de 

inserção do estudante nesse mundo digital e globalizado, colocando-os em contato com os 

aplicativos mais comumente utilizados; como utilizando essas ferramentas para potencializar 

a aprendizagem dos conteúdos discutidos e trabalhados na sala de aula.  

 

 Nessa linha, o modelo pedagógico do ProJovem busca realçar o papel do 

conhecimento em informática, como um dos pilares do programa, proporcionando aos jovens 

uma oportunidade efetiva de aprender os princípios de funcionamentos, os principais 

programas e recursos técnicos necessários para o manuseio de computadores, sistemas, 

periféricos e tecnologias da informação. 
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 O ProJovem é anunciado, pelos seus formuladores, como experiência inovadora, que 

visa preparar os jovens, tanto para os desafios do mundo do trabalho, como para o 

desenvolvimento de ações de interesse público e com os compromissos da cidadania. As 

expectativas são de que o escopo do Programa possa induzir os jovens atendidos a se 

comprometerem com o próprio futuro e com a mudança na qualidade de vida, tornando-os 

mais aptos a assumirem o próprio destino e participarem da construção de uma sociedade 

melhor, com ética, solidariedade e justiça social. 

 

 A prefeitura do Recife instituiu em sua pauta de proposta de governo, a inclusão 

digital no município como uma das prioridades, para assegurar à população, principalmente a 

de menor poder aquisitivo e situada em áreas de difícil acesso, as possibilidades de acesso e 

uso das TIC, desenvolvendo capacidades técnicas e intelectuais para construírem saberes, de 

forma crítica e criativa, na perspectiva da cidadania digital.  

 

 Isso não se deu apenas na dimensão físico-material, uma vez que não basta apenas 

disponibilizar os recursos tecnológicos e a conexão à internet. Assegurar essa cidadania 

digital configura-se todo um processo que exige altos investimentos, principalmente 

financeiros. Exige formação de recursos humanos e a conquista de direitos políticos, civis e 

sociais, que passa  pelo livre acesso às informações sobre tais direitos e deveres. 

 

 É importante retomarmos a discussão de que a exclusão digital não atinge apenas a 

maioria dos jovens atendidos pelo ProJovem, mas que uma parcela dos professores 

selecionados para atuarem no programa, também se encontram fora desse mundo digital
31

. 

                                                             

31 BRASIL. Relatório de Atividades 2006. Programa Nacional de Inclusão de Jovens. Brasília: Secretaria 

Nacional de Juventude, 2007. 
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Para esses professores, o próprio Programa, quando foi lançado, organizou um curso especial 

visando capacitá-los a utilizarem os computadores e programas, estimulando-os a explorarem 

os recursos da informática, como instrumento pedagógico em sala de aula.  

 

 Em 2006, os professores do ProJovem receberam uma formação de 16 horas para que 

se familiarizassem  com o Sistema Operacional Linux, com a suíte Open Office e com o 

programa de navegação de Internet Firefox, tendo em vista que as iniciativas de inclusão 

digital do governo Federal privilegiava a utilização de softwares livres e com abordagem 

construcionista
32

.  

 

 No Recife a realidade não é tão diferente da do restante do país. Assim, no mesmo ano 

de 2006, a SEEL, através da DGTEC, promoveu uma segunda formação para os professores 

do ProJovem no município. Desta vez, na modalidade semipresencial, totalizando 30 horas, 

sendo 10 horas presenciais e 20 a distância.  

 

 A capacitação foi ministrada pelos professores multiplicadores das UTECs, utilizando 

o ambiente virtual de aprendizagem (AVA) do MEC, o e-proinfo. Dos 209 professores do 

ProJovem que participaram da capacitação, 81% já utilizavam o computador em algum tipo 

de atividade (profissional ou pessoal). 84% tinham endereço eletrônico, mas apenas 49% 

mencionaram ter acesso à Internet. 

 

 Como a prefeitura já enfrentava esses desafios para promover a inclusão digital aos 

servidores e cidadãos recifenses em geral, apoiar e materializar a proposta de inclusão digital 

                                                             

32 Enfoque teórico de Papert (1985), em que para promovermos a aprendizagem em ambientes 

informatizados, devemos trabalhar com conhecimentos significativos. 
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do ProJovem ficou menos difícil. Mas isso não significa que esta proposta esteja plenamente 

contemplada em seus objetivos e perspectivas. Ainda existem várias lacunas na promoção 

dessa inclusão digital.  
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CAPÍTULO 5 – INCLUSÃO DIGITAL COMO DIREITO AO ACESSO À 

INFORMAÇÃO, PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA 

 

 

 Neste capítulo, faremos a análise referente aos objetivos propostos em nossa pesquisa, 

acerca das percepções dos gestores, professores e estudantes sobre a promoção da inclusão 

digital no ProJovem do Recife, quais sejam: 1) analisar as percepções dos gestores locais e 

professores sobre a inclusão digital, sua importância no processo de formação dos jovens e as 

ações do ProJovem para promover essa inclusão digital; 2) analisar as visões dos estudantes 

do ProJovem sobre a inclusão digital e se os mesmos se reconhecem ou não incluídos 

digitalmente, ao participarem do programa. 

 

 Para procedermos à análise das percepções dos gestores, professores e estudantes do 

ProJovem sobre a inclusão digital, utilizamos os indicadores referidos no capítulo 1, que 

apresenta três dimensões necessárias para a promoção da inclusão digital: a primeira, a 

dimensão físico-material, através da promoção do acesso à infraestrutura técnica; a segunda, a 

dimensão social, que articula desigualdade e diferença e entende a inclusão digital como 

direito de cidadania e a terceira, a dimensão cultural, que passa pela questão do acesso e uso 

da informação, a assimilação dessa informação e sua reelaboração em novo conhecimento. 

 

 Para consecução dos nossos objetivos, identificamos nas falas dos sujeitos, os fatores 

que sinalizam para essas três dimensões da inclusão digital e separamos as falas dos 

entrevistados em duas categorias. A primeira: acesso e uso da internet e dos recursos 

tecnológicos como elemento fundamental para a promoção da inclusão digital e a segunda que 
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combina fatores da dimensão social e cultural da inclusão digital: competência tecnológica e 

construção do conhecimento para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

 

 Essa organização serve como indicadora para a análise dos dados, entretanto, muitas 

vezes, os componentes destas categorias aparecem agrupados nas palavras dos sujeitos 

investigados, até porque estes componentes estão intimamente interligados. 

 

 

5.1 Caracterização dos coordenadores pedagógicos e professores em relação ao uso das 

TIC 

 

 Antes de entrarmos na análise das falas dos sujeitos, consideramos importante, 

destacar o perfil dos coordenadores pedagógicos e professores entrevistados, no tocante ao 

acesso e uso das TIC por estes profissionais; o grau de importância que eles atribuem às TIC e 

em especial à internet, enquanto meio de acesso à informação, construção de novos 

conhecimentos e de interação e comunicação. Mostraremos também o perfil desses sujeitos, 

considerando a formação para o uso das TICs na educação e a forma e frequência de 

utilização do laboratório de informática com seus estudantes. 

 

 Entendemos que a gênese da promoção da inclusão digital passa, principalmente, pela 

questão do acesso e uso das TIC, razão pela qual não podemos desconsiderar a importância de 

levantarmos esses dados em relação aos coordenadores pedagógicos e professores do 

ProJovem, considerando que estes são os principais responsáveis pela materialização da 

proposta de inclusão digital do programa, junto aos estudantes. 
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 Com relação ao acesso à internet, organizamos o quadro 13, para destacar como estes 

profissionais se inserem neste contexto: 

 

Quadro 13 – Acesso e frequência de uso da internet por parte dos professores e dos 

coordenadores pedagógicos do Projovem 

 
ACESSO À INTERNET PROFESSORES COORDENADORES 

PEDAGÓGICOS 

Não tem acesso --- --- 

Em casa, conexão discada 03 (18,7%) 02 (67%) 

Em casa, banda larga 11 (68,8) 01 (33%) 

Em outros locais conexão discada ---- --- 

Em outros locais banda larga 02 (12,5%) --- 

TOTAL 16 03 

FREQUÊNCIA DE USO PROFESSORES COORDENADORES 

PEDAGÓGICOS 

Todos os dias, mais de 6h por dia 01 (6,3%) 01 (33%) 

Todos os dias, de 2 a 6 h por dia 06 (37,5%) 02 (67%) 

Todos os dias, menos de 2h por dia 05 (31,2%) --- 

Em dias alternados 03 (18,7%) --- 

Uma vez por semana 01 (6,3%) --- 

Pelo menos a cada 15 dias --- --- 

Raramente --- --- 

TOTAL 16 03 

 

  

 Os dados revelam que os 19 sujeitos entrevistados (100%) têm acesso à internet. 

Apenas 2 (10,52%) não têm internet em casa e a maioria, 14 ao todo (74%), têm acesso à 

conexão banda larga, contra 5 (26%) que têm acesso por linha discada.  
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 Questionamos também os professores e coordenadores sobre a frequência semanal 

com que eles utilizam a internet, independente de que o acesso seja de casa ou de outros 

locais. A maioria, 15 (79%) dos entrevistados, respondeu que acessa a internet todos os dias, 

sendo que 2 (10,52%), acessam mais de 6 horas; 8 (42,08%) acessam de 2 a 6 horas por dia e 

os 5 (26,34%) restantes, acessam menos de 2 horas por dia. Dos 4 restantes (21%) que não 

acessam a internet todos os dias, 3 (15,7%) acessam em dias alternados e apenas 1 (5,3%) 

disse que acessa uma vez por semana. 

 

 Os professores informaram ainda que utilizam a internet, principalmente, como fonte 

de pesquisa e meio de comunicação. Os serviços mais utilizados por eles são os sites de 

busca, para fazerem pesquisas e o correio eletrônico, para toca de mensagens. Isso tanto no 

âmbito da realização das atividades profissionais como das particulares. 

 

 Com relação ao nível de importância que eles percebem com relação às TIC, enquanto 

meio de acesso às informações; construção de novos conhecimentos; e, meio de interação e 

comunicação, todos consideram essas tecnologias importantes ou muito importantes. Os 

resultados das respostas acerca desta questão estão representados no quadro a seguir: 

 

Quadro 14 – Nível de importância atribuído às TIC por parte dos professores e dos 

coordenadores pedagógicos do Projovem 

 

  
Sem 

importância 

Pouco 

importante 

Média 

importância 
Importante 

Muito 

importante 

Acesso às 

Informações 
--- --- --- 4 15 

Construção de 

novos 

conhecimentos 

--- --- --- 3 16 
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Sem 

importância 

Pouco 

importante 

Média 

importância 
Importante 

Muito 

importante 

Interação e 

comunicação 
--- --- --- 5 14 

 

 

 Com relação à internet, especificamente, 14 (73,7%) responderam que consideram a 

internet indispensável nos dias de hoje, enquanto meio de acesso às informações; 4 (21%) 

consideram a internet importante em alguns aspectos e apenas 1 (5,3%) considera a internet a 

melhor fonte de informação nos dias de hoje. No quadro a seguir, apresentamos os resultados 

em relação a estas questões: 

 

Quadro 15 – Classificação da internet, por parte dos professores e dos coordenadores 

pedagógicos do Projovem, enquanto meio de acesso à informação nos dias de hoje 

 

É a melhor fonte de informação hoje 1 (5,3%) 

É importante em alguns aspectos 4 (21%) 

É um meio de informação como outro qualquer --- 

É indispensável nos dias de hoje 14 (73,7%) 

 

  

 Nenhum dos professores comentou as respostas dadas. Percebemos também que 

nenhum dos entrevistados considera a internet um meio de informação como outro qualquer. 

Pelas respostas dadas, percebemos a supremacia da internet em relação aos demais meios de 

acesso à informação e comunicação nos dias atuais. Isto reforça as ideias abordadas sobre a 

importância da internet nos dias de hoje, no nosso primeiro capítulo.  

 Tentamos também definir o perfil desses professores, investigando se os mesmos 

teriam participado de alguma formação sobre o uso das TIC na educação, independente do seu 



123 

 

 

vínculo com o ProJovem. Dos 19 entrevistados, 8 (42%) responderam que receberam 

formação pela DGTEC, mas 5 destes, mencionaram  que a formação não foi concluída; 7 

(37%) não receberam nenhuma formação na área; 2 (10,5%) receberam formação semelhante 

pela equipe de formadores do ProJovem e 2 (10,5%) informaram que tiveram esse tipo de 

formação em um curso de especialização. A seguir transcrevemos alguns depoimentos a 

respeito: 

 

“A formação que recebi não foi direcionada para as tecnologias, mas se falou 

da importância do uso das ferramentas tecnológicas, na construção do 

conhecimento, Essa formação foi promovida pelas formadoras da prefeitura”. 

(PROF 13) 

 

“Participei de uma formação utilizando o sistema operacional Linux, 

promovido pela DGTEC, no entanto não foi concluída”. (PROF 16) 

 

“Participei de uma formação pela DGTEC, mas deixou a desejar nos aspectos 

do uso dos equipamentos e internet, mais voltados para o programa 

(ProJovem)”. (PROF 15) 

 

“Fiz uma formação em 2006, sobre sistema operacional Linux, oferecido pela 

DGTEC, mas foi interrompido antes de ser concluído”. (PROF 02) 

 

 

 Em seu conjunto, percebemos que o grupo se distingue neste critério, uma vez que um 

percentual significativo dos sujeitos (37%) nunca teve formação para o uso das TIC na 

educação. Fizemos o cruzamento destes dados com os referentes ao acesso e frequência de 

uso da internet e tivemos os seguintes resultados: 4 dos sete que não tiveram formação na 

área, têm internet em casa e acessam de 2 a 6 horas por dia; 2 acessam a internet em dias 
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alternados, sendo que 1 tem internet em casa e o outro não, mas tem acesso em outros locais; 

e o último, apesar de ter internet em casa, só acessa uma vez por semana em média. 

 

 Continuamos nossa análise do perfil desses sujeitos, verificando a situação dos 

laboratórios de informática dos núcleos em que estes atuam, a frequência de uso do 

laboratório com seus estudantes e de que forma o laboratório é utilizado. Esta questão foi 

trabalhada apenas com os 15 professores de formação básica e com 1 de qualificação 

profissional.  

 

 Dos 16 professores entrevistados, 9 (56,25%) estão frequentando o laboratório com os 

estudantes pelo menos uma vez por semana. Destes, 6 (66,6%) participaram de formação para 

o uso das TIC na educação e 3 (33,4%) nunca tiveram esse tipo de formação.  

 

 Os professores justificaram que a proposta pedagógica determina uma aula por semana 

no laboratório de informática e que não há condições dessa frequência ser ampliada, porque o 

número de computadores é insuficiente para atender as turmas de uma só vez, ou seja, 

geralmente as turmas são divididas para irem ao laboratório de informática.  

 

 Os entrevistados disseram também que as atividades desenvolvidas no laboratório, 

seguem as orientações do material didático do curso. Transcrevemos alguns trechos das falas 

destes professores sobre esta questão: 

 

“A carga horária do ProJovem determina apenas uma aula por semana. O 

programa é seguido de acordo com o manual do estudante”. (PROF 02) 
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“Dentro da Proposta Pedagógica, esta é a frequência possível, acima disto 

poderíamos prejudicar a carga horária mínima das outras disciplinas”. 

(PROF 07) 

 

“Há na escola um sistema de revezamento no horário, a gente só cumpre”. 

(PROF 12) 

 

“Trabalhamos dentro da proposta apresentada pelo Programa, ou seja, uma 

hora-aula por semana, de acordo com o planejamento e programação do 

manual do estudante”. (PROF 16)  

 

“Utilizo o laboratório fazendo atividades de pesquisa, relacionadas com os 

temas indicados no guia de estudo do estudante”. (PROF 10) 

  

“Não dá para levar a turma mais vezes porque o número de equipamentos é 

insuficiente e o laboratório é compartilhado com os estudantes da EJA”. 

(PROF 15) 

 

 Três professores responderam que raramente levam seus estudantes para o laboratório. 

Mesmo esses 3 professores tendo informado que o laboratório está funcionando e conectado à 

internet. No que se refere à formação, 2 (66,6%) disseram que nunca receberam formação 

sobre o uso das TIC na educação e 1 (33,4%) disse que teve uma formação que abordava 

aspectos acerca do assunto. Esses professores justificaram com as seguintes falas: 

 

“Raramente vamos ao laboratório de informática, porque as aulas de 

qualificação profissional têm horário reduzido neste formato do ProJovem. ... 

a dificuldade, às vezes, é a insistência deles (estudantes) em não querer 

pesquisar e sim ver sites impróprios ao ambiente escolar”. (PROF 13) 
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“Vamos raramente porque muitos estudantes não gostam de compartilhar as 

máquinas, porque temos que colocar dois por máquina e outros têm 

dificuldade de manusearem as máquinas”. (PROF 14) 

 

“O certo seria utilizarmos o laboratório uma vez por semana, mas como na 

escola não temos um local que sirva como almoxarifado, os materiais que 

chegam à escola, ficam guardados na sala de informática, inviabilizando as 

aulas”. (PROF 08) 

 

 Finalmente, 4 professores (25%), responderam que nunca levaram seus estudantes 

para o  laboratório porque o laboratório não está funcionando. Esses professores trabalham no 

mesmo núcleo e todos disseram que não sabem por que o laboratório não funciona. Só sabem 

que os equipamentos estão instalados, porém não sabem se estão quebrados, se o problema é 

na rede elétrica ou outro. Quanto à formação, 2 (50%) disseram que recebam formação na 

área e os outros 2 (50%) disseram que nunca participaram de formação sobre o assunto.  

 

 O uso do laboratório pelo professor com os seus estudantes depende diretamente do 

funcionamento dos equipamentos, ou seja, se os equipamentos estiverem quebrados, o 

professor não terá muito que fazer. Todavia o bom funcionamento das máquinas não é 

suficiente para garantir o uso do laboratório. Isso ocorrerá se o professor tiver uma proposta 

clara e objetiva para o uso desses recursos na área de conhecimento que ele atua.  

 

 O professor precisa, ainda, desenvolver estratégias para driblar as situações comuns 

que dificultam o desenvolvimento das atividades no laboratório, como o número de máquinas 

insuficiente para comportar a turma toda de estudantes; falta de internet ou conectividade 

lenta; a falta de competência tecnológica, isto é, a falta de conhecimento específico para uso 

dos recursos tecnológicos por parte do professor, entre outros. 
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 Quanto à situação dos laboratórios de informática e a frequência de uso pelos 

professores com seus estudantes, nos deparamos com três situações diferentes: uma em que o 

laboratório tem seus equipamentos funcionando e os professores o utilizando, seguindo o 

planejamento e atividades indicadas no material didático do estudante; uma em que os 

equipamentos funcionam, mas os professores raramente levam os estudantes para o 

laboratório e a última em que o laboratório não funciona.  

 

 É evidente que sem os equipamentos funcionarem, o professor não tem como levar 

seus estudantes para o laboratório. Por conseguinte, temos o caso em que os equipamentos 

funcionam, mas existe uma dificuldade em se utilizar o laboratório, ou pela falta de interesse 

dos estudantes, causado pelo número insuficiente de máquinas ou pela falta de um melhor 

planejamento nas atividades de pesquisa, para não deixar os estudantes navegando livremente 

em sites à sua livre escolha. 

 

 

5.2 Caracterização dos estudantes em relação ao acesso e uso das TIC 

 

 Para melhor compreendermos as concepções dos estudantes sobre a inclusão digital, 

apresentaremos inicialmente o perfil destes estudantes em relação ao acesso às TIC, em 

especial à internet. Abordaremos também com que propósito estes estudantes utilizam a 

internet e qual o grau de importância que eles atribuem às TIC e à internet, enquanto meio de 

acesso à informação, construção de novos conhecimentos, interação e comunicação. 

 

 Aplicamos 50 questionários com estudantes de quatro núcleos diferentes. Os quadros 

16 e 17 mostram a relação entre o acesso ao computador e à internet por estes estudantes. 
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Quadro 16 – Estudantes que declararam ter, ou não, acesso ao computador, segundo o local 

de acesso 

 

Tem acesso a 

computador? 

Núcleo 03 Núcleo 09 Núcleo 12 Núcleo 21 TOTAL 

Não 01 6,6% 02 22,2% 01 7,7% --- --- 04 8% 

Sim, em casa 04 26,7% --- --- 02 15,4% 06 46,2% 12 24% 

Sim, na escola 06 40% --- --- 08 61,5% 07 53,8% 21 42% 

Sim, em outros 

lugares 

04 26,7% 07 77,8% 02 15,4% --- --- 13 26% 

TOTAIS 15 100% 09 100% 13 100% 13 100% 50 100% 

 

 

 Nossa intenção era saber se o estudante tinha acesso ao computador ou não e se 

tivesse, se era em casa, na escola ou em outros locais. Para isso, consideramos as respostas 

nesta ordem. Assim, tivemos estudantes que responderam que tinham computador em casa, na 

escola e em Lan Houses, por exemplo. Neste caso, ele foi incluído no percentual dos que 

tinham computador em casa. Ou seja, os estudantes que aparecem no grupo dos que tem 

acesso a computadores na escola, não têm computador em casa, mesmo que tenham em outros 

locais, e os que aparecem no grupo dos que têm computares em outros locais, nem têm 

computador em casa nem na escola. 

 

 Observamos ainda que para um mesmo núcleo (escola), alguns estudantes 

responderam que não tinham acesso ao computador, enquanto outros responderam que tinham 

acesso ao computador na escola. Isso demonstra que disponibilizar o computador na escola, 

não implica a garantia do acesso. Não dispomos de elementos suficientes para analisar por 

que essa situação ocorre. Teoricamente, se o laboratório estiver funcionando, todos os 

estudantes deveriam estar usando com seus professores. 



129 

 

 

Quadro 17 – Estudantes que declararam ter, ou não, a cesso à internet por local de acesso 

Tem acesso a 

internet? 

Núcleo 03 Núcleo 09 Núcleo 12 Núcleo 21 TOTAL 

Não 06 40% 03 33,4% 02 15,4% 02 15,4% 13 26% 

Sim, em casa 02 13,3% 01 11,1% 03 23% 08 61,6% 14 27% 

Sim, em outros 

lugares 

07 46,7% 05 55,5% 08 61,6% 03 23% 24 47% 

TOTAIS 15 100% 09 100% 13 100% 13 100% 50 100% 

 

 

 Os seis estudantes do núcleo 3 que responderam que não tinham acesso à internet, 

informaram que o laboratório da escola estava funcionando, mas não tinha internet. Um 

desses estudantes disse que nunca foi ao laboratório, três disseram que raramente foram ao 

laboratório e dois disseram que iam de uma a três vezes por semana. 

  

Os três estudantes do núcleo 9 que também não tinham acesso à internet, disseram que 

o laboratório da escola possuía os equipamentos, mas não estava funcionando e que eles 

nunca tinham ido ao laboratório. 

 

 Os dois estudantes do núcleo 12 que responderam que não tinham acesso à internet, 

contraditoriamente, responderam que o laboratório da escola estava funcionando e conectado 

à internet. Um desses estudantes respondeu que frequentava o laboratório uma a três vezes por 

semana e o outro disse que ia raramente ao laboratório. 

 

 Um dos dois estudantes do núcleo 21 que responderam que não tinham acesso à 

internet, disse que o laboratório da escola tinha os equipamentos instalados, mas não 

funcionava. Este mesmo estudante respondeu que nunca tinha ido ao laboratório de 
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informática. O outro estudante, contraditoriamente, disse que o laboratório estava 

funcionando e conectado à internet, mas que os estudantes nem sempre tinham acesso, como 

mostra a resposta dada no questionário: 

 

“O laboratório tem internet, mas às vezes eles não deixam usar porque tem 

estudante que só quer mexer no que não tem necessidade”. (ESTUDANTE 2) 

 

Dois estudantes do núcleo 3 disseram que tinham internet em casa. Um disse que tinha 

banda larga e o outro, conexão discada. Ambos disseram que o laboratório da escola estava 

funcionando, mas que não tinha internet. Um respondeu que raramente ia ao laboratório e o 

outro disse que ia uma vez por semana. 

 

 Apenas um estudante do núcleo 9 disse que tinha internet em casa e com banda larga. 

Ele também respondeu que nunca tinha ido ao laboratório da escola porque o mesmo não 

estava funcionando. 

 

 No núcleo 12, três estudantes disseram que tinham internet em casa. Dois com banda 

larga e um com conexão discada. Os três disseram que o laboratório estava funcionando com 

internet, mas que vários computadores estavam quebrados. Dois destes estudantes disseram 

que raramente iam ao laboratório e apenas um disse que ia uma vez por semana. 

 

 Dos oito estudantes do núcleo 21, que disseram que tinham internet em casa, dois 

disseram ter acesso à internet banda larga e seis à conexão discada. Todos disseram que o 

laboratório da escola estava funcionando, mas que a conexão à internet era lenta. Desses oito 

estudantes, apenas um disse que frequentava o laboratório de uma a três vezes por semana, os 

demais disseram que raramente iam ao laboratório. 
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 Tivemos 7 estudantes do núcleo 3 que informaram que não tinham acesso à internet 

em casa, mas sim em outros locais. Destes, dois disseram que tinham acesso à internet banda 

larga e cinco à conexão discada. Quatro desses estudantes disseram que o laboratório estava 

funcionando, mas não tinha internet. Disseram ainda que raramente iam ao laboratório, com 

exceção de um que disse que ia uma vez por semana. Os outros três disseram que o 

laboratório estava funcionando com internet, mas que alguns computadores estavam 

quebrados. Destes três estudantes, dois disseram que raramente iam ao laboratório e o último 

disse que ia uma vez por semana. 

 

 No núcleo 9, tivemos 5 estudantes que disseram que não tinham internet em casa, só 

em outros locais, com banda larga. Todos responderam que nunca foram ao laboratório de 

informática porque o mesmo não está funcionando. 

 

 Dos 08 estudantes do núcleo 12 que só tinham conexão à internet em outros locais, 

que não em casa, apenas dois disseram ter acesso à conexão banda larga e os 6 restantes 

tinham acesso discado. Oito estudantes disseram que o laboratório estava funcionando e 

conectado à internet, mas que raramente frequentam o laboratório, com exceção de dois que 

informaram que iam uma vez por semana. Um estudante, respondeu que o laboratório estava 

instalado, mas não funcionava porque “a direção da escola guarda os materiais dentro do 

espaço que nós fazemos as aulas de informática” (ESTUDANTE 44) 

 

 No núcleo 21, três estudantes responderam que não tinham internet em casa, apenas 

em outros locais. Dois tinham acesso à banda larga e um à conexão discada. Os três disseram 

que o laboratório da escola funciona com internet, mas que raramente eles usam o laboratório. 
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 Percebemos, em algumas questões que as respostas dadas pelos estudantes, deixam 

uma margem de insegurança para a nossa análise. Por exemplo, tivemos 12 estudantes que 

afirmaram que tinham acesso ao computador em casa. No entanto, 14 estudantes responderam 

que tinham internet em casa. Ou seja, dois estudantes que afirmaram ter internet em casa, 

responderam que não tinham computador em casa, o que deve ser praticamente impossível, 

uma vez que ninguém iria contratar o serviço de conexão à internet, sem ter o computador 

para poder se conectar. Seria como adquirir uma linha telefônica, sem ter o aparelho de 

telefone para fazer as ligações. 

 

 Para complementar as informações sobre os propósitos com que os estudantes utilizam 

a internet, representamos no quadro a seguir, as formas de utilização e a frequência com que 

estes estudantes utilizam a internet: 

 

Quadro 18 – Propósitos pelos quais os estudantes declararam acessar a internet, segundo a 

frequência de utilização. 

 

 
Não uso 

Uso muito 

pouco 

Uso de vez 

em quando 

Uso com 

frequência 

Uso o 

tempo todo 

Entretenimento: 
acessar músicas, 

vídeos, jogos, 

baixar MP3, etc. 

20 

 

(40%) 10 (20%) 18 (36%) 02 (4%) ---  

Comunicação: E-

mail, MSN, ICQ, 

Orkut, My space 

etc. 

19 (38%) 11 (22%) 12 (24%) 07 (14%) 01 (2%) 

Informação: 
Pesquisas, acessar 

notícias, jornais, 

revistas etc. 

14 (28%) 08 (16%) 20 (40%) 06 (12%) 02 (4%) 

Transações 

comerciais: 
compras, bancos, 

45 (90%) 03 (6%) 01 (2%) ---  01 (2%) 
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etc  

Manter site 

pessoal: Blog / 

fotolog / álbum de 

fotos 

29 (58%) 08 (16%) 06 (12%) 06 (12%) 01 (2%) 

 

  

 É importante salientar que os dados apresentados no Quadro 18, sobre os propósitos 

com que os estudantes utilizam a internet e a frequência com ele a utilizam, não estão 

relacionados apenas com a questão do acesso, pois dos 50 estudantes que responderam os 

questionários, apenas 13 informaram que não tinham acesso à internet em lugar nenhum. Os 

outros 37 estudantes que disseram que tinham acesso à internet, mesmo tendo o acesso, eles 

não utilizam os serviços e recursos na rede com muita frequência. 

 

 As ferramentas de comunicação e interação e as de entretenimento, por exemplo, 

amplamente utilizadas pelos jovens de classe média e alta, são pouco utilizadas pelos 

estudantes do ProJovem. Não dispomos de dados suficientes para levantar as causas dessa 

baixa frequência de uso, mas com certeza as implicações econômicas afetam essas 

possibilidades de uso, pois sabemos que ainda se paga um preço muito alto pela conexão à 

internet, principalmente os que dependem do acesso em Lan Houses ou os que só têm acesso 

por conexão discada. 

 

 Quanto ao nível de importância que os estudantes percebem com relação às 

Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC (informática, Internet, telefonia, Tv, rádio 

etc), obtivemos os seguintes resultados: 
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Quadro 19 – Opinião dos estudantes sobre a importância das TICs por utilização das 

informações acessadas. 

 

Tipo de uso Opinião sobre a importância das TICs 

Sem 

importância 

Pouco 

importante 

Média 

importância 
Importante 

Muito 

importante 

Acesso às 

Informações 

01 03 --- 19 27 

Construção de 

novos 

conhecimentos 

--- 01 01 28 20 

Interação e 

comunicação 

01 03 07 27 12 

 

 Os dados revelaram que a grande maioria dos estudantes, mais de 80%, considera as 

TIC importantes ou muito importantes, como meio de acesso à informação, construção do 

conhecimento e forma de interação e comunicação. 

 

 Com relação à internet, 54% dos estudantes consideram a internet a melhor fonte de 

informação nos dias atuais e 32% disseram que ela é indispensável nos dias de hoje. Mesmo 

fazendo essas afirmações, os dados do Quadro 18, mostram que 40% desses estudantes 

informaram que só usam a internet como meio de acesso à informação de vez em quando; 

12% disseram que usam com frequência; 4% que usam o tempo todo e 28% disseram que não 

usam a internet com este propósito. Neste último grupo, estão os 13 estudantes (26%) que 

disseram que não tinham acesso à internet em lugar nenhum. 

 

Quadro 20 – Opinião dos estudantes sobre a internet, como meio de acesso à informação. 

 

Especificação Quant. % 

É a melhor fonte de informação hoje 27 54% 
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É importante em alguns aspectos 04 08% 

É um meio de informação como outro qualquer 
03 06% 

É indispensável nos dias de hoje 16 32% 

 

 

 Esses dados constatam que “fazer parte” da rede das redes, não é apenas ter acesso à 

rede. Mais que ter acesso, o usuário precisa não apenas fazer uso do conteúdo disponibilizado 

na rede, como também produzir conteúdo na rede, interagir, explorar e intervir, tudo isso com 

criatividade, sensatez e de forma crítica.  

 

 Como abordamos no capítulo 1, a internet possibilita a integração e a articulação de 

todas as pessoas conectadas com todo o conteúdo digital do ciberespaço, mas para isso o 

usuário não pode ficar na passividade. É preciso construir conhecimentos e produzir esses 

conhecimentos na rede. A possibilidade instantânea de qualquer pessoa informar e estar 

informada pelos desenvolvimentos da rede é que faz a diferença. 

 

 Resgatando nossos argumentos do primeiro capítulo deste trabalho, acerca da inclusão 

digital, constatamos que a falta de acesso às TIC e à internet já determina uma forma de 

exclusão. Esta exclusão pode ser caracterizada ou não pelo fator econômico, mas existem 

também outras formas de exclusão como a falta de competência tecnológica, isto é, a falta de 

conhecimento específico para uso dos recursos tecnológicos e, ainda, a exclusão pela falta de 

independência e autonomia para aquisição e produção do conhecimento (autoria). Estas duas 

formas de exclusão, como já afirmamos, no capítulo 1, independem do fator econômico. 
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5.3 Acesso e uso da internet e dos recursos tecnológicos, como elemento fundamental 

para a promoção da inclusão digital 

 

 No decorrer da pesquisa, percebemos a dificuldade dos sujeitos entrevistados, quando 

indagados sobre quais as suas concepções sobre a inclusão digital. Percebemos também que a 

maioria dos professores desconhece o cerne da proposta de inclusão digital no ProJovem e 

confunde essa proposta com as aulas de informática, constituintes da grade de horário das 

disciplinas.  

 

 No nosso contato inicial com os professores, percebemos também que uma parte 

desses professores, associava a proposta de inclusão digital ao arco Ocupacional Telemática. 

Ao apresentamos nosso trabalho ao grupo, vários professores sugeriram que procurássemos os 

formadores do Arco Telemática. Na visão desses professores, os formadores do Arco 

Telemática, estariam mais aptos a contribuírem com nossa pesquisa. 

 

 Entretanto, o grau de importância dado à questão da inclusão digital, pelos professores 

entrevistados, foi muito alto como demonstram os depoimentos a seguir: 

 

“A inclusão digital é de fundamental importância nos dias de hoje, pois as 

novas tecnologias estão chegando ao mundo das comunicações. Hoje todas 

essas tecnologias são digitalizadas e nós não podemos ficar de fora” (PROF 

01) 

 

“A inclusão digital, nos dias de hoje é de fundamental importância, porque 

quem não tem acesso às novas tecnologias, está fora desse processo. Saber 

usar o computador é muito importante.”  (PROF 04) 
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“A inclusão digital é superimportante para a nossa integração dentro da 

sociedade” (PROF 06) 

 

“Falar ou conceituar inclusão digital, não é muito fácil. Cada um faz a sua 

ideia, de acordo com a época que nasceu ou o acesso que tem às Tecnologias 

da Informação e Comunicação. Ele se aproxima mais ou menos. Acho a 

inclusão digital de suma importância, porque adianta processos; tem a ligação 

com as pessoas, agiliza e facilita o processamento de dados e informações. A 

partir do momento que a inclusão digital serve para juntar as pessoas para 

facilitar com que esses relacionamentos sejam mais profundos e mais rápido, 

eu estou completamente de acordo”. (COORD EXECUTIVO) 

 

 Percebemos também que dos 16 professores entrevistados, 5 (32%), não conseguiram 

ainda superar a noção tradicional de inclusão digital, sob a ótica do puro e simples acesso às 

tecnologias da informação e comunicação (TIC), em especial à internet. Para estes 

professores, o ProJovem, promoverá a inclusão digital, à medida que disponibilizar 

laboratórios de informática conectados à internet e garantir a manutenção técnica dos 

equipamentos. A ênfase dada à questão do acesso pode ser observada nos depoimentos a 

seguir: 

 

“A inclusão digital é uma realidade na formação da cidadania, mas o que 

realmente promove esta inclusão é o acesso e uso da internet” (PROF 02) 

 

“Inclusão digital é a garantia de acesso aos meios de comunicação modernos, 

sobretudo à informática e à internet” (PROF 08) 

 

“Inclusão digital é a forma de se ter acesso a todas as novas tecnologias 

digitais” (PROF 10) 
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 Não sabemos se por falta de um domínio maior acerca da questão, ou talvez até para 

encurtar ao máximo o tempo despendido com as entrevistas, mas sentimos uma certa 

resistência por parte de alguns dos professores em aprofundar o entendimento que eles tinham 

sobre a temática da inclusão digital.  

 

 As respostas dadas foram muito breves e bem objetivas.  Quando os professores eram 

solicitados a falarem mais um pouco, ou explicarem melhor suas concepções, eles repetiam 

exatamente o que já tinham respondido. Isto dificultou um maior aprofundamento da nossa 

análise, mas possibilitou fazermos algumas afirmações, no sentido de que para esses 

professores, a ideia de inclusão digital corresponde ao que o senso comum define, como 

promover o acesso às TIC e à internet. 

 

 A questão do acesso, também foi ressaltada na fala dos gestores e coordenadores 

locais do ProJovem, como podemos observar nas transcrições a seguir: 

 

“Mas se a gente fala em inclusão digital e não garante o acesso à internet, as 

maquinas funcionando e tudo mais, aí também é uma fonte de desmotivação 

muito grande para o jovem, porque a gente vai tá falando que ele vai ter uma 

inclusão digital e isso não acontece”. (COORD GERAL) 

 

“Vejo a inclusão digital como um fato que deva acontecer na vida de todo 

jovem e os nossos jovens da periferia não têm acesso. O ProJovem deu essa 

possibilidade a esse jovem. O ProJovem serviu para desmistificar o fantasma 

do computador como algo difícil de manusear e de se explorar”. (COORD 

EXECUTIVO) 

 

“A inclusão digital é de suma importância, principalmente porque favorece ao 

jovem o acesso e o uso das tecnologias da informação e comunicação. Até pela 
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rapidez de acesso às informações e possibilidades de interação e divulgação 

dessas informações” (COORD PED GERAL) 

 

“ No mundo de globalização que vivemos nos dias de hoje, considero de suma 

importância a inclusão digital a todos, independente de sua classe social. 

Sendo indispensável para a nossa clientela, pois nem sempre nossos estudantes 

têm acesso” às tecnologias e à internet. (COORD PED 01) 

 

 O que podemos inferir desses depoimentos é da consciência da importância que os 

sujeitos atribuem à inclusão digital e da necessidade de proporcionarmos essa inclusão digital 

aos jovens, principalmente pelo fato de eles estarem convivendo numa sociedade 

informacional. Ao mesmo tempo destacamos que, na visão dos professores que participaram 

da entrevista, a condição necessária para a promoção da inclusão digital é a democratização 

do acesso às TIC e à internet e do uso destas tecnologias para a construção do conhecimento, 

como detalharemos melhor no tópico a seguir. 

 

 

5.4 - Competência tecnológica e construção do conhecimento para a melhoria da 

qualidade de vida das pessoas.  

 

 Os depoimentos dos professores que extrapolaram a dimensão físico-material da 

inclusão digital, ou seja, aquela que garante o acesso à infraestrutura técnica, também foram 

significativos. Identificamos elementos que relacionaram a inclusão digital como 

possibilidade de acesso e uso da informação na construção de conhecimentos consolidando a 

ideia do direito de cidadania. Em quase todas as falas o acesso à informação está 

estreitamente ligado ao tema da inclusão digital. 
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 Inicialmente, selecionamos algumas falas que apontam para essas questões, 

associando o conceito de inclusão digital ao uso da internet, como fonte de informação, 

atualização e integração, fazendo uma relação desta com a educação e com o exercício da 

cidadania. As colocações apontam para a necessidade da capacidade intelectual e/ou técnica 

para usar a internet de maneira autônoma, para que possa haver aprendizagens e produção do 

conteúdo comunicado através das redes: 

 

 “Inclusão digital é uma forma de incluir o estudante ao acesso à internet, 

favorecendo-o no processo educativo e integrando-o no desenvolvimento da 

cidadania”. (PROF 12) 

 

“A inclusão digital é importante porque abre novas perspectivas, tanto no 

âmbito profissional, como no social de um modo geral. Ela passa pela 

democratização do acesso e uso dos recursos tecnológicos, principalmente da 

internet”. (PROF 16) 

 

 

 De forma implícita, como no depoimento da PROF 16, ou explícita, como no da 

PROF 12, ao tentarem conceituar inclusão digital, os professores atrelam essa condição à 

educação na perspectiva da qualidade de vida, tanto no âmbito profissional, como no social 

(pessoal). Percebemos que para eles o estudante precisa está incluído digitalmente e essa 

inclusão digital deve ampliar as possibilidades de aprendizagens através da construção de 

novos conhecimentos. 

 

 Algumas colocações, como as da PROF 03 fazem referência ao conceito de inclusão 

digital, como possibilidade de integração e comunicação com a diversidade de línguas e 

culturas e como forma de ampliação de saberes, tudo isso através do uso da internet: 
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“Hoje a inclusão digital é de suma importância, pois nos possibilita acessar os 

mais variados assuntos, inclusive em línguas diferentes”. (PROF 03) 

 

 

 Os professores relataram ainda que a inclusão digital é facilitadora de processos, sejam 

na educação, no âmbito profissional ou no social. Para eles a ideia de inclusão digital está 

atrelada a participação da sociedade em rede, ou seja, é estar inserido em um ambiente 

cultural e educativo suscetível de diversificar as fontes do conhecimento e do saber. As falas a 

seguir demonstram essa ideia:  

 

“Inclusão digital é uma oportunidade de nos integrarmos com os mais 

diferentes meios de informação e comunicação. Conectados à internet, as 

possibilidades de aprendizagem se ampliam, assim ampliamos nossos 

conhecimentos”. (PROF 05) 

 

“A inclusão digital é saber usufruir dos recursos tecnológicos disponíveis no 

computador e da internet, bem como sua interação e comunicação com todas 

disciplinas”. (PROF 07) 

 

“Para mim a inclusão digital é facilitação e conhecimento”. (PROF 09) 

 

“A inclusão digital é de suma importância para pesquisas, para adquirir 

novos conhecimentos e até como forma de entretenimento também. Ou seja, é 

estar inserido dentro do contexto da cultura digital”. (PROF 11)  

 

“Inclusão digital é utilizar as ferramentas tecnológicas na construção do 

conhecimento, seja na escola ou em qualquer outro ambiente”. (PROF 13) 

 

 Fica implícita também, nas falas do PROF 07 e da PROF 05, a necessidade de 

apropriação das linguagens tecnológicas, tanto por parte do professor como do estudante, 
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fazendo sua integração com as diversas áreas do conhecimento. Ou seja, para participar da 

cultura digital é essencial saber usar os recursos tecnológicos.  

  

O PROF 14 demonstra uma preocupação da articulação da dimensão social à 

dimensão cultural da inclusão digital dentro do ProJovem e suas implicações na aprendizagem 

dos estudantes: 

 

“Incluir digitalmente significa dar condições para tal (se igualar aos outros), 

mas muitas vezes o que vemos são programas que não direcionam ou orientam 

seus estudantes, o que dificulta a real aprendizagem”. (PROF 14) 

 

 

 Poucos professores, como o PROF 15, ampliaram a discussão acerca da diversidade 

dos outros meios de informação e comunicação na vida dos jovens, como elementos da 

inclusão digital. O professor ressaltou que são recursos tecnológicos mais acessíveis que a 

internet e os jovens utilizam com facilidade e desenvoltura: 

 

“Inclusão digital é o acesso a ferramenta de informática e internet, mas não se 

resume apenas a isso. Devemos pensar em todos os recursos tecnológicos, 

como celulares, TVs digitais, DVDs, entre outros. Os estudantes manuseiam 

essas ferramentas com muita facilidade... Exploram as diversas funções 

disponíveis nos celulares como máquina fotográfica, filmadora, gravador de 

áudio, envio de imagens etc. Enquanto nós professores, muitas vezes ficamos 

embaraçados diante desses recursos. Por isso podemos dizer, que de certa 

forma os nossos estudantes estão inseridos na cultura digital”. (PROF 15) 

 

 Por fim tivemos o depoimento da coordenadora geral do ProJovem de 2005 a 2008, 

que reconhece a importância da dimensão físico-material e da importância da garantia do 
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acesso à internet na promoção da inclusão digital, mas que, em sua opinião, considera como 

mais importante, para a promoção da inclusão digital, a formação de recursos humanos, 

principalmente na educação: 

 

“Para mim a inclusão digital, é um processo muito complexo porque ela é 

entendida para muitas pessoas como uma aquisição de equipamentos e cotas 

de laboratórios, distribuição de computadores para todos os professores e isso 

é uma parte, a menos importante na minha opinião. A mais importante é você 

ter recursos humanos formados para garantir a formação de professores com 

capacidade de usar a tecnologia, porque se não você perde seus laboratórios 

em muito pouco tempo”. (Coord. Geral) 

 

 

 Podemos afirmar que para os professores e coordenadores pedagógicos que participam 

do ProJovem, a inclusão digital depende diretamente do acesso aos recursos tecnológicos e à 

internet em especial, como elementos fundamentais para construção do conhecimento. O 

acesso e uso desses recursos é que vão possibilitar a participação na sociedade em rede e a 

educação precisa garantir o direito de inserção nessa cultura digital. 

 

 

5.5  Inclusão digital na visão dos estudantes  

 

 Antes de iniciarmos a análise das respostas dos estudantes, consideramos importante 

descrever a forma como os questionários foram aplicados com esses estudantes. Os estudantes 

foram pré-indicados pelos professores que tinham participado das entrevistas. Fomos 

apresentados aos estudantes e fizemos o convite para os interessados que quisessem contribuir 

com a pesquisa. Em uma sala separada, os estudantes que demonstraram interesse em 
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responder as perguntas, tomaram conhecimento dos propósitos da pesquisa e tiveram todas as 

perguntas do questionário explicadas uma a uma. Durante a aplicação dos questionários, todas 

as dúvidas levantadas pelos estudantes foram tiradas. 

 

 Para facilitar a análise das respostas dos estudantes, sobre a ideia que eles têm sobre a 

inclusão digital, organizamos o quadro 21 articulando suas respostas com as três dimensões 

necessárias para a promoção da inclusão digital, expressas no início deste capítulo. 

 

Quadro 21 – Percepções dos estudantes a respeito da inclusão digital 

Para você, o que é inclusão digital? TOTAL % 

Responderam que está relacionada com o acesso 

à internet 

08 16% 

Responderam que está relacionada com o uso 

dos  computadores (informática) 

10 20% 

Responderam que está relacionada com o acesso 

à informação e ao conhecimento 

05 10% 

Copiaram um trecho do livro de estudo do 

estudante, sem que houvesse a compreensão do 

que estavam copiando 

10 20% 

Responderam que é um Programa do Governo 

Federal ou que é algo invisível 

02 4% 

Não souberam explicar 15 30% 

TOTAIS 50 100% 

  

 

Mesmo uma parcela considerada, 15 estudantes (30%), tendo expressado que não 

sabiam explicar o que era inclusão digital, os 35 (70%) que tentaram definir o que entendiam 

por inclusão digital, acabaram por contemplar aspectos importantes das três dimensões 

necessárias para a promoção da inclusão digital. 
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 Para a dimensão físico-material, os estudantes relacionaram a inclusão digital ao 

acesso ao computador, mesmo deixando implícita a questão do uso. Para esses aspectos, 

tivemos respostas como: 

 

“Inclusão digital é estar envolvido com o mundo das tecnologias” (Estudante 

35) 

 

“É quando uma pessoa tem acesso a computadores para fazer pesquisas ou até 

mesmo para acessar jogos. Mas conheço muita gente que nem sabe ligar um 

computador. Aí sim, está „analfabeto‟, digitalmente falando”. (Estudante 27) 

 

“Digital é tudo que vem do computador. TV digital, celular, computador e 

etc.” (Estudante 19) 

 

“Para mim, inclusão digital é ter experiência no ensino e nas aulas de 

computação. O ProJovem ensina muita coisa importante com a computação”. 

(Estudante 12) 

 

 Mesmo respondendo de uma forma simplificada e espontânea, identificamos nas 

respostas dos estudantes elementos que correspondem à dimensão social e cultural da inclusão 

digital, ressaltando quase sempre a importância da internet como forma de acesso à 

informação. Transcrevemos algumas respostas para melhor ilustrar essa questão: 

 

“Inclusão digital é quando alguma pessoa tem acesso à informações por meio 

da internet, notícias na televisão, e não só (acesso) à informação, mas também 

ao lazer e entretenimento. Isso tudo está mais fácil, desde que a internet está 

fazendo parte da vida de muita gente”. (Estudante 11) 

 

“Eu acho que inclusão digital é o acesso ao entretenimento, à comunicação e 

à informação” (Estudante 08) 
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“Inclusão digital é ter acesso a tudo, não só poder pesquisar o que poderia 

nos ajudar em modos digitais”. (Estudante 01) 

 

“ Inclusão digital é você ter acesso a computadores ligados ao mundo a fora, 

com possibilidades de muitos conhecimentos” (Estudante 21) 

 

“É quando a pessoa tem acesso à internet e a tudo que envolve a 

computação”. (Estudante 20) 

 

“É ter acesso à internet e operação do computador em geral”. (Estudante 04) 

 

“Eu acho que seja saber mexer em computador, usar a internet, por exemplo” 

(Estudante 05) 

 

“Inclusão digital é tudo de bom. É saber usar o computador e a internet”. 

(Estudante 3) 

 

 Ao analisarmos as respostas dos estudantes acerca da inclusão digital, percebemos que 

as perguntas dispostas no questionário sobre acesso ao computador e à internet; formas de 

utilização da internet; possibilidades que a internet oferece enquanto meio de acesso à 

informação, construção de conhecimento e comunicação e interação; e, a importância que eles 

atribuem à tudo isso, ajudou bastante na formulação das respostas dadas, sobre o conceito de 

inclusão digital. 

 

 Os estudantes associam a inclusão digital ao acesso ao computador e à internet. Não 

apenas através do acesso, mas também ao uso desses recursos para adquirir informação e 

conhecimento. Isso fica bem explícito nas respostas dos estudantes 11 e 21. 
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 Tentamos analisar as respostas dos estudantes, considerando os Arcos Ocupacionais 

escolhidos pelos mesmos. Organizamos o quadro 22 para nos auxiliar no cruzamento dos 

dados: 

 

Quadro 22 – Percepções dos estudantes a respeito da inclusão digital, segundo os arcos 

ocupacionais por eles escolhidos. 

 

PERCEPÇÕES ARCOS OCUPACIONAIS 

Telemática Saúde Alimentação Esporte 

e Lazer 

Cuidados 

Pessoais 

Responderam que está 

relacionada com o acesso à 

internet 

05 02 02 --- --- 

Responderam que está 

relacionada com o uso dos  

computadores (informática) 

03 04 03 --- --- 

Responderam que está 

relacionada com o acesso à 

informação e ao 

conhecimento 

02 01 --- 01 --- 

Copiaram um trecho do 

livro de estudo do 

estudante, sem que 

houvesse a compreensão do 

que estavam copiando 

04 01 02 02 01 

Responderam que é um 

Programa do Governo 

Federal ou que é algo 

invisível 

01 --- --- 01 --- 

Não souberam explicar 06 06 01 01 01 

TOTAIS 21 14 08 05 02 

 

 

 Tanto entre os professores, como entre os estudantes, a ideia de que o Arco Telemática 

está associado à ideia de promoção da inclusão digital é muito comum. Os estudantes ao 
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responderem os questionários, comentaram, verbalmente, que os estudantes do Arco 

Telemática poderiam falar melhor sobre inclusão digital. Ao mesmo tempo, esses estudantes 

que optaram pelo Arco Telemática, alegavam, quase como uma defesa, que o arco 

ocupacional ainda não havia começado (só iria começar em setembro). 

 

 Partindo destas considerações, nos propusemos fazer uma análise mais detalhada das 

respostas dos estudantes do Arco Telemática, para refutarmos essas opiniões. Assim tivemos 

21 estudantes que escolheram o Arco Telemática, distribuídos nos núcleos de acordo com o 

quadro 23. 

 

 No Núcleo 03, tivemos 3 estudantes do Arco Telemática. Dois estudantes não 

souberam explicar o que era inclusão digital e o terceiro, associou a inclusão digital ao acesso 

e uso do computador. Um dos estudantes que não soube falar sobre inclusão digital, informou 

que não tinha acesso a computador nem à internet. Neste núcleo o laboratório de informática 

está funcionando com internet, mas tanto os estudantes como os professores, reclamaram de 

máquinas quebradas. 

 

 No núcleo 09, tivemos 5 estudantes do Arco Telemática. Quatro estudantes disseram 

que não sabiam explicar o que era inclusão digital. Três destes estudantes responderam que 

tinham acesso ao computador e à internet, o quarto afirmou que tinha acesso ao computador 

mas não à internet. O quinto associa a inclusão digital ao contato com os recursos 

tecnológicos. Neste núcleo o laboratório não está funcionando. 

 

 No núcleo 12, tivemos 06 estudantes do Arco Telemática. Quatro estudantes tentaram 

responder o que era inclusão digital, copiando um trecho do livro guia do estudante que 
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tratava desta questão.  Um estudante afirmou que para ele inclusão digital é algo “invisível”. 

O último associou a inclusão digital ao uso da internet como fonte de informação e 

comunicação. Os seis estudantes informaram que tinham acesso ao computador e à internet. O 

núcleo 12 está com o laboratório de informática funcionando e conectado à internet.  

 

 No núcleo 21, tivemos 07 estudantes do Arco Telemática. Todos afirmaram que 

tinham acesso ao computador e à internet. Cinco destes estudantes associaram a inclusão 

digital ao acesso e uso da internet. Os outros dois entendem a inclusão digital como acesso ao 

computador e outros recursos tecnológicos. O núcleo 21 está com o laboratório funcionando e 

conectado à internet. O quadro 23 resume o que acabamos de expor: 

 

Quadro 23 – Arcos Ocupacionais escolhidos pelos estudantes pesquisados 

ARCOS OCUPACIONAIS TOTAL 

TELEMÁTICA 42% 21 

SAÚDE 28% 14 

ALIMENTAÇÃO 16% 08 

ESPORTE E LAZER 10% 05 

CUIDADOS PESSOAIS 4% 02 

TOTAIS 100% 50 

 

 

5.6  ProJovem e inclusão digital na prática 

 

 Daremos continuidade à nossa análise, a partir dos objetivos descritos no início deste 

capítulo: 1) analisar as percepções dos gestores locais e professores sobre a inclusão digital, 

sua importância no processo de formação dos jovens e as ações do ProJovem para promover 
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essa inclusão digital; 2) analisar as visões dos estudantes do ProJovem sobre a inclusão digital 

e se os mesmos se reconhecem ou não incluídos digitalmente, ao participarem do programa. 

 

 Neste tópico passaremos para a análise das percepções dos sujeitos, sobre as ações 

desenvolvidas no ProJovem para promover a inclusão digital, sua importância no processo de 

formação dos jovens e se os estudantes atendidos no Programa se reconhecem incluídos 

digitalmente. 

 

 Na opinião dos professores, as principais ações do ProJovem para promover a inclusão 

digital, referem-se tanto à dimensão físico-material, quanto à dimensão sociocultural. Os 

professores citaram desde a instalação dos laboratórios de informática com acesso à internet e 

a manutenção dos equipamentos, até a proposta curricular, o material didático, formação para 

professores, monitores de apoio nos laboratórios e as aulas de informática. 

 Dos 16 professores entrevistados, 14 ressaltaram como principal ação a instalação dos 

laboratórios de informática e conexão à internet. Destes 14, 8 mencionaram a importância das 

aulas de informática no currículo e o material didático do estudante, como mostram as falas a 

seguir: 

“ Para mim, as principais ações são: Dar acesso à informática e à internet; 

possibilitar a inserção do estudante no mundo digital e oferecer no currículo 

aulas semanais de informática, como ferramentas das disciplinas específicas”. 

(PROF 16) 

 

“ No caso do núcleo que trabalho as ações estão prejudicadas, mas as ações 

mais importantes são: instalação dos laboratórios de informática; utilização 

dos recursos telemáticos no programa do curso, com uma aula semanal de 

informática para cada área do conhecimento”. (PROF 05) 
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“Para mim foi a montagem e manutenção dos laboratórios; envio de 

monitores de informática e o currículo que é bom, pois propicia que os 

estudantes utilizem o laboratório para elaborar seus próprios trabalhos e se 

comunicar com os colegas”. (PROF 11) 

 

“O principal é garantir o acesso ao laboratório de informática e a utilização 

do guia do estudante com as aulas específicas de utilização do micro e de seus 

programas” (PROF 07) 

 

“Através das aulas semanais de informática com o seu próprio material 

didático em que os estudantes fazem seus próprios currículos, enviam 

mensagens usando o e-mail, para os colegas e professor”. (PROF 01) 

 

 A coordenadora Geral do Programa até 2008, também salientou a dimensão físico-

material da inclusão digital, mas ressaltou novamente a importância da formação de recursos 

humanos, conforme podemos observar em sua fala: 

 

“... [Promover a inclusão digital] não é simplesmente instalar o laboratório, é 

implantar uma política de recursos humanos que garanta profissionais 

capacitados para dar esse tipo de assessoria aos professores. Se não você tá 

achando que qualquer um que chega à frente do computador e entra na 

internet está fazendo a inclusão digital e não é. Até o uso da internet, até como 

trabalhar instrumentos pedagógicos, tecnologias educacionais, que também 

não é só usar o computador. É saber usar a tecnologia educacional com o 

computador, e esse pra mim é o desafio maior porque ele é custoso, ele exige 

investimento de  prioridade e vontade política do gestor também, porque se 

não todos os laboratórios vão se sucatear dentro de seis meses e não vai haver 

mais inclusão digital. 

 

 Dentre as falas dos professores, destacamos a do PROF 15 que ressalta todas essas 

ações, contemplando as três dimensões da inclusão digital: 
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“Para assegurar o processo de inclusão digital, o ProJovem oferece 

laboratórios de informática conectados à internet, com toda infraestrutura 

física (ambientes climatizados). Ofereceu também um curso de formação para 

professores na área de tecnologia na educação; no currículo existe uma 

hora/aula semanal de informática instrucional para os estudantes, dada pelo 

professor orientador, com o apoio do estagiário de informática que a SEEL 

enviou. Oferece ainda o material didático de informática para os estudantes (o 

livro guia)”. (PROF 15) 

 

 Outra ação citada por três professores, a inclusão digital como forma de ampliar as 

possibilidades de integração dos jovens ao mundo do trabalho, como mostra os depoimentos a 

seguir: 

 

“Em minha opinião as principais ações foram: Possibilitar novas perspectivas 

profissionais através do uso da informática; inserir os jovens na grande rede 

de contatos com o mundo; as aulas de formação básica, utilizando como 

ferramenta a informática (vídeos em rede, respostas de exercício via e-mail 

etc.).”. (PROF 02) 

 

“As principais ações foram: assegurar que todos os centros de informática 

funcionem em boas condições; favorecer o exercício da cidadania e 

implementar ações de integração ao mundo do trabalho”.  (PROF 12) 

 

 Os coordenadores pedagógicos também ressaltaram a instalação e manutenção do 

laboratório de informática como uma das principais ações do ProJovem para promover a 

inclusão digital, mas ressaltaram sobretudo o acompanhamento pedagógico a essas ações e 

citaram ainda a oferta do Arco ocupacional Telemática como outra ação relevante para a 

inclusão digital. Assim, tivemos as seguintes falas: 
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“Uma das ações principais é o planejamento pedagógico das atividades 

desenvolvidas no laboratório. Outra ação é o acompanhamento pedagógico 

das atividades do laboratório, o uso e funcionamento dos laboratórios de 

informática. Há também a manutenção da infraestrutura, manutenção dos 

equipamentos, recursos humanos, como os estagiários de informática que 

enviamos para os laboratórios”. (COORD PED GERAL) 

 

“Uma ação muito importante é o acesso aos equipamentos de informática. A 

oferta do Arco Telemática, que amplia os conceitos e noções acerca da 

temática, além das aulas semanais de informática oferecidas nos núcleos, pois 

cada turma tem uma aula semanal”. (COORD PED 01) 

 

“Para mim o principal é o uso da sala de telemática e do conteúdo contido no 

guia de estudos. A solicitação de pesquisas em determinados sites inclusos  nas 

páginas do guia de estudo. A opção do Arco ocupacional Telemática também é 

muito importante”. (COOR PED 02) 

 

 Todos os coordenadores pedagógicos e 12 dos professores entrevistados afirmaram 

que acreditavam que a inclusão digital que o ProJovem propõe em sua proposta pedagógica, 

está ampliando as possibilidades de inserção social e melhorando a qualidade de vida dos 

jovens que participam do Programa, conforme as falas que destacamos a seguir: 

 

“Acho que sim, pois quando tomamos conhecimento de fatores que podem 

interferir positiva ou negativamente na construção de uma sociedade mais 

justa e da nossa própria vida mesmo, temos como nos tornar melhores e mais 

participativos dentro desta sociedade” (PROF 10) 

 

“Sim, com certeza todas essas ações do ProJovem ajudam no aprendizado, 

como eleva autoestima de cada jovem” (PRPOF 05) 
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“Sim, pois só o fato do estudante conhecer e aprender a utilizar os 

computadores, já é uma grande vitória para a sua formação e uma melhoria 

na qualidade de vida” (PROF07) 

 

“Amplia sim, porque a inclusão digital permite que os jovens procurem novas 

formas de emprego, e mesmo aqueles que já chegaram com algum 

conhecimento, percebem que o Programa teve importância nessa mudança” 

(PROF 02) 

 

„Sim, porque a inclusão digital é uma forma de incluir o jovem do ProJovem, 

que já é tão discriminado, dentro de uma proposta inovadora, enfocando a 

cidadania e influenciando de forma educativa na vida dos estudantes, 

desmistificando alguns preconceitos e viabilizando essa cidadania” (PROF 

12) 

 

“ Acredito sim, pois uma vez que os estudantes utilizam as ferramentas de 

informática em conexão com a proposta pedagógica do ProJovem, eles 

ampliam seus conhecimentos e isso cria novas possibilidades de trilhar novos 

horizontes” (PROF 15) 

 

 O PROF 15 e o PROF 08, apesar de afirmarem que acreditavam que o ProJovem vinha 

atingindo seus objetivos, no que se refere à inclusão digital, fizeram uma crítica ao que eles 

consideram estar longe da situação ideal: 

 

“ Acredito que apesar dos avanços que o ProJovem propõe, o tempo oferecido 

para as aulas de informática ainda é insuficiente para atender às 

necessidades, especificamente, da informática. A estrutura oferecida ainda 

deixa muito a desejar, não é a ideal. O número de computadores nos 

laboratórios de informática é insuficiente, a conexão é lenta, a manutenção 

nem sempre é eficiente etc. falta também a formação continuada dos docentes 

na área de informática na educação” (PROF 15) 
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“Está ampliando sim, mas de forma muito precária. Mas já é um começo, que 

somado aos estímulos dos professores, pode fazer o estudante procurar outras 

formas de acesso. [...] No ProJovem falamos em „pseudoinclusão‟, pois a 

burocracia muitas vezes impede a eficiência neste setor. Mesmo diante de 

todas as dificuldades, os estudantes ainda utilizam os computadores 

disponíveis para aprender seus primeiros passos. ” (PROF 08) 

 

 Dos três professores que disseram que não acreditavam que a proposta de inclusão 

digital estava conseguindo ampliar as possibilidades de inserção social e de qualidade de vida 

dos jovens atendidos no Programa, dois, PROF 03 E 04, disseram não acreditar porque o 

laboratório de informática do núcleo onde trabalham, nunca funcionou e isso seria a condição 

essencial para que a inclusão digital de fato acontecesse. O terceiro, PROF 06, disse que “o 

Programa é falho em várias situações, mas prefiro não comentar”. 

 

 Assim, fechamos este capítulo concluindo que na opinião da maioria dos professores e 

dos coordenadores pedagógicos do ProJovem, promover a inclusão digital não é fácil, mas o 

Programa, dentro do possível, está conseguindo por em prática sua proposta de inclusão 

digital e que isso ajuda na promoção da cidadania e consequentemente, na melhoria da 

qualidade de vida do jovem atendido no ProJovem.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Propusemo-nos neste trabalho, analisar as repercussões do ProJovem no processo de 

escolarização dos jovens, atendidos no município do Recife, no tocante à inclusão digital, a 

partir do exame das políticas de inclusão no processo de formulação e implementação do 

Programa e das percepções dos gestores, professores e estudantes sobre a inclusão digital no 

ProJovem. Atribuímos atenção especial à observação das condições objetivas e subjetivas que 

perpassam as dimensões físico-material, social e cultural da inclusão digital, enquanto 

condições essenciais para o exercício da cidadania. 

 

 A análise das repercussões do ProJovem no processo de escolarização dos jovens, sob 

o prisma da inclusão digital, possibilitou-nos observar as condutas da gestão municipal, diante 

das políticas públicas de inclusão e em especial as de inclusão de jovens. Da implementação 

do ProJovem ao desenvolvimento da etapa atual, pudemos identificar avanços, que colocaram 

o caso do Recife em destaque no cenário nacional e entraves que, paradoxalmente, chegaram 

a  comprometer em parte o desenvolvimento do Programa. 

 

 Por ser um Programa pioneiro, o ProJovem enfrentou muitas dificuldades em sua 

implantação, no entanto, percebemos que muitos dos problemas que afetaram as condições de 

materialização de algumas das ações do ProJovem, não eram problemas propriamente do 

Programa mas sim do município como um todo. O problema da dificuldade de acesso à 

internet, por exemplo, foi um dos entraves para o programa. Entretanto, sabemos que várias 

áreas da cidade, ainda não têm conectividade à internet banda larga e que uma parte 

considerável das escolas municipais está nestes locais. Essa situação gerou um problema para 

o Programa, mas na realidade, não se trata de um problema do Programa e sim de uma cidade 
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que tem as suas características de exclusão, principalmente nos bairros da periferia e isso 

prejudica a população em geral. 

 

 Diante do caso estudado, nos permitimos afirmar que, apesar das fragilidades que o 

programa apresenta em sua materialização na ponta, na pretensão de oferecer aos jovens 

elevação de escolaridade, uma participação cidadã, qualificação profissional e inclusão 

digital, a transposição da teoria para a prática, só será possível através da vontade e da decisão 

política da gestão municipal. Nos estudos que realizamos, identificamos várias situações em 

que essa decisão política fez a diferença. 

 

 Estreitando o nosso foco para a questão da inclusão digital no ProJovem, observamos 

que os problemas de ordem físico-material, interferiram diretamente nas ações voltadas para a 

promoção dessa inclusão digital. Problemas como a falta de viabilidade técnica para 

conectividade à internet, a dificuldade de manutenção dos equipamentos e situações de 

sobrecarga nas redes de energia elétrica de algumas escolas com a chegada dos laboratórios, 

foram comuns em várias escolas e em todas as etapas de desenvolvimento do Programa. 

 

 Algumas ações emergenciais foram tomadas pela prefeitura, no sentido de superar 

essas dificuldades. Nos locais onde esses problemas não puderam ser resolvidos, os 

estudantes foram atendidos nas UTECs móveis (ônibus de informática), nas proximidades da 

escola, ou foram deslocados da escola para UTECs (fixas). Isso reforça a importância da 

decisão política da gestão municipal no apoio ao Programa. 

 

 Na promoção da inclusão digital, os problemas de natureza físico-material são bem 

mais visíveis na prática, no entanto pudemos observar que os problemas de natureza social e 
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cultural também interferem na qualidade dos resultados do Programa. Os dados coletados 

evidenciaram a importância que o acesso aos recursos tecnológicos e à internet ocupa, como 

uma das condições essenciais à promoção da inclusão digital. No entanto, destacamos que 

esta condição precisa está articulada às dimensões sociais e culturais da inclusão digital, que 

perpassam pela questão do acesso e do uso da informação, mas envolvem também as 

competências tecnológicas para a assimilação dessa informação e sua reelaboração em novo 

conhecimento. 

 

 A pesquisa evidenciou nitidamente que existe essa intenção na proposta de inclusão 

digital do ProJovem, no entanto, percebemos, que sua operacionalização na prática, deixa 

muito a desejar.  Nosso olhar diligente sobre a efetividade da inclusão digital no ProJovem 

indicou alguns limites e possibilidades no estabelecimento das relações entre a formulação da 

proposta sua concretização prática.  

 

 Apontamos como limites, em primeiro lugar, a fragilidade na formação dos 

professores, que poderia privilegiar mais os aspectos sociais e culturais da inclusão digital, 

abalizando uma maior interação com o uso do laboratório de informática dentro da proposta 

do ProJovem. Verificamos que a maior parte dos professores desconhecem o cerne da 

proposta e para estes, a proposta se efetivará à medida que os estudantes tiverem acesso ao 

computador e à internet e aprenderem a usar esses recursos, a partir da programação dos guias 

de estudo. 

 

 Observamos ainda que nas formações oferecidas pelo Governo Federal o foco dado 

voltou-se para o uso da plataforma Linux e para os aplicativos mais comumente utilizados e 
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que apesar das ações locais da SEEL para complementar essa formação, vários professores 

alegaram em seus depoimentos, que a formação não foi concluída ou deixou a desejar. 

 

 Percebemos essa carência da formação, pela superficialidade nas falas dos professores 

sobre suas concepções de inclusão digital e na baixa frequência de uso do laboratório de 

informática com seus estudantes.  Constatamos ainda que, mesmo os professores que utilizam 

o laboratório semanalmente, a ênfase maior se refere ao material específico para o ensino de 

informática, articulando-se muito pouco com todo o processo pedagógico que deveria 

envolver projetos interdisciplinares para desenvolver a aprendizagem dos estudantes.  

 

 Os dados revelaram também que uma parte dos professores entrevistados, associa a 

inclusão digital com a oferta do Arco Ocupacional Telemática ou com as aulas de informática 

proposta no Programa. O mesmo ocorre com os estudantes. Na análise que fizemos do Arco 

Telemática, identificamos que a ênfase maior é dada às atividades práticas, procurando-se 

ampliar a dimensão do conhecimento técnico. Apesar de articular as atividades práticas com o 

POP e o PLA, sua proposta distancia-se, no campo teórico, das concepções que visam a 

ampliação das possibilidades de interação comunicativa entre pessoas e o acesso à informação 

via redes digitais. Como explanamos em nosso estudo, as áreas ocupacionais do Arco 

Telemática enfatizam muito mais as questões meramente técnicas com ênfases 

mercadológicas. 

 

 Ao analisarmos as visões dos estudantes, professores e coordenadores pedagógicos, 

sobre a inclusão digital, identificamos que apesar das opiniões aproximarem-se das ideias do 

senso comum, todos os professores reconhecem a importância da inclusão digital como um 
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forte instrumento para o exercício da cidadania, na perspectiva da melhoria da qualidade de 

vida e consideram o ProJovem uma oportunidade para o estudante alcançar essa cidadania. 

 

 Como possibilidades, sugerimos a ampliação do debate sobre as dimensões da 

inclusão digital entre os formadores da SEEL, com o objetivo de estabelecer pactos 

estratégicos para enfrentar às especificidades das formações dos professores do ProJovem, no 

âmbito da inclusão digital. 

 

 Finalizando, ressaltamos que essa temática poderá se constituir como uma linha de 

estudo, para ampliar o conhecimento sobre as políticas de inclusão digital e cidadania no 

âmbito do município do Recife. 

 

 

“Caminhamos contra a ventania, mas a favor do futuro” 

(Luiz Inácio Lula da Silva) 
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ROTEIRO DA ENTREVISTA – GESTORES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO  

1. Como se deu a implantação do ProJovem no Recife?  

2. Houve alguma ação adicional na rede municipal, qual? 

3. Qual a importância da coordenação ter ficado na Secretaria de educação? 

4. Como se deu a escolha dos quatro arcos? 

5. Qual a sua concepção sobre a inclusão digital? 

6. Qual a importância da inclusão digital no processo de formação dos Jovens que 

participam do Programa? 

7. Quais as principais ações do ProJovem para assegurar o processo de inclusão digital 

dos jovens? 

8. Você acredita que a inclusão digital proposta no ProJovem amplie as possibilidades de 

inserção social e qualidade de vida dos jovens? 

9. Outras considerações:  

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA - COORDENAÇÃO EXECUTIVA DO PROJOVEM: 

1. Quais as principais dificuldades encontradas pela coordenação geral? 

2. Como se deu o processo operacional (infraestrutura, achegada dos micros, a 

implantação dos laboratórios etc.)? 

3. Quais setores foram envolvidos?  

4. Qual a sua concepção sobre a inclusão digital? 

5. Qual a importância da inclusão digital no processo de formação dos Jovens que 

participam do Programa? 

6. Quais as principais ações do ProJovem para assegurar o processo de inclusão digital 

dos jovens? 

7. Quais as relações entre a proposta de inclusão digital do ProJovem e a interação com o 

laboratório de  informática ? 

8. Você acredita que a inclusão digital proposta no ProJovem amplie as possibilidades de 

inserção social e qualidade de vida dos jovens? 

9. Outras considerações:  
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FORMULÁRIO E ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS COORDENADORES 

PEDAGÓGICOS DOS PÓLOS 

 

COORDENADOR PEDAGÓGICO DO POLO 

 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

Nome: _____________________________________________________________________ 

 

E-mail:  _____________________________________________   Fone: _________________ 

 

Estação Juventude/Polo: _______________________________________________________ 

 

1. Formação acadêmica: 

 

 Graduação: ____________________________________________________________ 

 Especialização: _________________________________________________________ 

 Mestrado: _____________________________________________________________ 

 Doutorado: ____________________________________________________________ 

 Ensino Médio 

 

2. Idade 

 

 Menos de 20 anos. 

 Entre 20 e 30 anos. 

 Entre 31 e 40 anos. 

 Entre 41 e 50 anos. 

 Mais de 50 anos. 

 

 

3. Sexo: 

 

 Feminino. 

 Masculino. 
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4. Você tem acesso à Internet? 

 

 Não. 

 Sim. Em casa. Conexão discada. 

 Sim. Em casa. Banda Larga. 

 Sim. Em outros locais. Conexão discada 

 Sim. Em Outros locais. Banda Larga 

 

 

5. Com que frequência você acessa a Internet? 

 

 Todo os dias. Mais de 6 horas por dia. 

 Todos os dias. De 2 a 6 horas por dia. 

 Todos os dias. Menos de 2 horas por dia. 

 Em dias alternados. 

 Uma vez por semana. 

 Pelo menos a cada 15 dias. 

 Raramente. 

 

 

6. Qual o nível de importância você percebe com relação às Tecnologias da informação e 

Comunicação - TIC (informática, Internet, telefonia, Tv, rádio etc)? 

 

  
Sem 

importância 

Pouco 

importante 

Média 

importância 
Importante 

Muito 

importante 

Acesso às 

Informações      

Construção de 

novos 

conhecimentos 
     

Interação e 

comunicação      

 

 

7. Enquanto meio de acesso à informação, como você classificaria a Internet hoje? 

 

 É a melhor fonte de informação hoje 

 É importante em alguns aspectos 

 É um meio de informação como outro qualquer 

 É indispensável nos dias de hoje 
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8. Você participou de alguma formação no ProJovem sobre o Uso das Tecnologias da 

Informação e Comunicação – TICs? Qual? 

 

 

9. Quais as principais dificuldades quanto ao pleno funcionamento dos laboratórios de 

informática dos núcleos? 

 

 

ENTREVISTA: 

 

 

10. Qual a sua concepção sobre inclusão digital? 

 

 

12. Qual a importância da inclusão digital no processo de formação dos  jovens que 

participam do ProJovem? 

 

11. Na sua opinião, quais as principais ações do ProJovem para assegurar o processo de 

inclusão digital dos jovens? 

 

12. Quais as relações entre a proposta de inclusão digital do ProJovem e a interação com o 

laboratório de informática? 

 

13. Você acredita que a inclusão digital proposta no ProJovem amplie as possibilidades de 

inserção social e qualidade de vida dos jovens que participam do programa? Por quê? 

 

14. Caso queira tecer algum comentário adicional (sobre esta pesquisa ou questionário), faça-

o aqui: 
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FORMULÁRIO E ROTEIRO DE ENTRAVISTA COM OS EDUCADORES DE 

FORMAÇÃO BÁSICA  

 

 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

Nome: _____________________________________________________________________ 

 

E-mail:  _____________________________________________   Fone: _________________ 

 

Núcleo:_____________________________________________________________________ 

 

Estação Juventude/Polo: _______________________________________________________ 

 

Disciplina que leciona: ________________________________________________________ 

 

 

1. Formação acadêmica: 

 

 Graduação: ____________________________________________________________ 

 Especialização: _________________________________________________________ 

 Mestrado: _____________________________________________________________ 

 Doutorado: ____________________________________________________________ 

 Ensino Médio 

 

2. Idade 

 

 Menos de 20 anos. 

 Entre 20 e 30 anos. 

 Entre 31 e 40 anos. 

 Entre 41 e 50 anos. 

 Mais de 50 anos. 

 

 

3. Sexo: 

 

 Feminino. 

 Masculino. 
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4. Você tem acesso à Internet? 

 

 Não. 

 Sim. Em casa. Conexão discada. 

 Sim. Em casa. Banda Larga. 

 Sim. Em outros locais. Conexão discada 

 Sim. Em Outros locais. Banda Larga 

 

 

5. Com que frequência você acessa a Internet? 

 

 Todo os dias. Mais de 6 horas por dia. 

 Todos os dias. De 2 a 6 horas por dia. 

 Todos os dias. Menos de 2 horas por dia. 

 Em dias alternados. 

 Uma vez por semana. 

 Pelo menos a cada 15 dias. 

 Raramente. 

 

 

6. Qual o nível de importância você percebe com relação às Tecnologias da informação e 

Comunicação - TIC (informática, Internet, telefonia, Tv, rádio etc)? 

 

  
Sem 

importância 

Pouco 

importante 

Média 

importância 
Importante 

Muito 

importante 

Acesso às 

Informações      

Construção de 

novos 

conhecimentos 
     

Interação e 

comunicação      

 

7. Enquanto meio de acesso à informação, como você classificaria a Internet hoje? 

 

 É a melhor fonte de informação hoje 

 É importante em alguns aspectos 

 É um meio de informação como outro qualquer 

 É indispensável nos dias de hoje 
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8. Qual a situação do laboratório de informática do núcleo que você ensina? 

 

 Não possui laboratório ou está desativado. 

 
Possui os equipamentos instalados, mas não 

funciona. 

 Está funcionando, mas não tem Internet. 

 Está funcionando conectado à Internet 

 Funcionando, mas com computadores quebrados. 

 

 

Observações: ________________________________________________________________ 

 

9. Você participou de alguma formação no ProJovem sobre o Uso das Tecnologias da 

Informação e Comunicação – TICs? Qual? 

 

10. Com que frequência você utiliza o laboratório com seus estudantes? 

 

 Todos os dias 

 Uma a três vezes por semana 

 Raramente 

 Nunca 

 

Justifique:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

ENTREVISTA: 

 

 

11. Qual a sua concepção sobre inclusão digital? 

 

12. Qual a importância da inclusão digital no processo de formação dos  jovens que 

participam do ProJovem? 

 

13. Na sua opinião, quais as principais ações do ProJovem para assegurar o processo de 

inclusão digital dos jovens? 

 

14. Quais as relações entre a proposta de inclusão digital do ProJovem e a interação com o 

laboratório de informática? 

 

15. Você acredita que a inclusão digital proposta no ProJovem amplie as possibilidades de 

inserção social e qualidade de vida dos jovens que participam do programa? Por quê? 

 

16. Caso queira tecer algum comentário adicional (sobre esta pesquisa ou questionário), faça-

o aqui: 
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QUESTIONÁRIO - ESTUDANTES 

 

Nome: _____________________________________________________________________ 

 

Núcleo:_____________________________________________________________________ 

 

Estação Juventude/Polo: _______________________________________________________ 

 

 

1. Período da turma 

 

 2007 a 2008 

 2009. 

 

 

2. Qual a sua idade? 

 

 Entre 18 e 24 anos. 

 Entre 25 a 29 anos. 

 

 

3. Sexo: 

 

 Feminino. 

 Masculino. 

 

4. Você é portador de alguma necessidade especial? 

 

 Não. 

 Sim. Visão: Sou cego. 

 Sim. Visão: Enxergo muito pouco. 

 Sim. Visão: Sou daltônico. 

 Sim. Motricidade. Tenho necessidades que dificultam o uso do mouse e do teclado. 

 

Sim. Outra. Qual? Por favor, descreva ________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

  



175 

 

 

5. Qual o Arco ocupacional você está fazendo?  

 

 Telemática 

 Esporte e Lazer 

 Alimentação. 

 Saúde 

 Cuidados Pessoais 

 Construção e reparos 1 

 

 

6. Você tem acesso a computador? 

 

  Sim. Em casa 

 Sim. Na escola 

 Sim. Na casa de amigos ou parentes 

 Sim. Em Lan houses 

 Sim. Nas Unidades de Tecnologia, Educação e Cidadania (UTEC) da prefeitura. 

Não. 

 

7. Você tem acesso à Internet? 

 

 Não. 

 Sim. Em casa. Conexão discada. 

 Sim. Em casa. Banda Larga. 

 Sim. Em outros locais. Conexão discada 

 Sim. Em Outros locais. Banda Larga 

 

 

8. Com que propósito você utiliza a Internet?  Classifique as opções de acordo com sua 

frequência de uso. 

 

  Não uso 
Uso muito 

pouco 

Uso de vez 

em quando 

Uso com 

frequência 

Uso o tempo 

todo 

Entretenimento: 
acessar músicas, 

vídeos, jogos, baixar 

MP3, etc. 

     

Comunicação: E-

mail, MSN, ICQ, 

Orkut, My space etc. 
     

Informação: 
Pesquisas, acessar      
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  Não uso 
Uso muito 

pouco 

Uso de vez 

em quando 

Uso com 

frequência 

Uso o tempo 

todo 

notícias, jornais, 

revistas etc. 

Transações 

comerciais: 
compras, bancos, etc  

     

Manter site pessoal: 
Blog / fotolog / 

álbum de fotos 
     

 

 

9. Caso você utilize a internet para algum outro propósito, por favor, descreva-o: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

10. Qual o nível de importância você percebe com relação às Tecnologias da informação e 

Comunicação - TIC (informática, Internet, telefonia, Tv, rádio etc)? 

 

  
Sem 

importância 

Pouco 

importante 

Média 

importância 
Importante 

Muito 

importante 

Acesso às 

Informações      

Construção de 

novos 

conhecimentos 
     

Interação e 

comunicação      

 

 

11. Enquanto meio de acesso à informação, como você classificaria a Internet hoje? 

 

 É a melhor fonte de informação hoje 

 É importante em alguns aspectos 

 É um meio de informação como outro qualquer 

 É indispensável nos dias de hoje 

 

12. Qual a situação do laboratório de informática do núcleo que você estuda? 

 

 Não possui laboratório ou está desativado. 

 
Possui os equipamentos instalados, mas não 

funciona. 

 Está funcionando, mas não tem Internet. 
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 Está funcionando conectado à Internet 

 Funcionando, mas com computares quebrados. 

 

Observações: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

13. Com que frequência você utiliza o laboratório do núcleo que você estuda? 

 

 Todos os dias 

 Uma a três vezes por semana 

 Raramente 

 Nunca 

 

 

14. Para você, o que é inclusão Digital? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

15. Você acha que o ProJovem está promovendo a Inclusão Digital dos jovens que participam 

do programa? Justifique. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

16. Qual das ações do ProJovem você considera mais importante no processo de sua 

formação? 

 

 

 Qualificação profissional 

 Inclusão digital 

 Conclusão do Ensino Fundamental 

 Ação Comunitária 

 Não sei responder esta pergunta. 

 

 

17. Caso queira tecer algum comentário adicional (sobre esta pesquisa ou questionário), faça-

o aqui: 

___________________________________________________________________________ 
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Arcos Ocupacionais 

Publicado em 01-04-2009 às 18:09 
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