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RESUMO

Os cursos superiores de graduação noturna da rede privada detêm mais de 73% das
matrículas, o que os tornam bastante representativo para o nosso país com a
mobilidade urbana influenciando negativamente para a construção dessa realidade.
O objetivo dessa pesquisa é discutir como o trânsito urbano da cidade do Salvador
afeta o dia a dia dos estudantes e se interferem no seu empenho, motivação,
condição física e desempenho acadêmico ao tempo em que oferece um conjunto de
propostas gerenciais para o desenvolvimento de competências com o uso das
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) dentro e fora da sala de aula. Para
isso foi utilizado um consórcio entre a pesquisa-ação, pesquisa participativa e
autobiográfica com a contribuição de 212 alunos do período noturno dos cursos de
administração e logística do Centro Universitário Jorge Amado, campus Comércio. A
pesquisa contou com a realização de entrevistas, debates e dinâmicas em sala de
aula, através de grupos multidisciplinares, com abordagens de temas voltadas para
a cidade do Salvador. Utilizamos como suporte a ação, a disciplina de Sistemas de
Informações Gerenciais através de um programa denominado HackCities, que
discute o uso das TIC como suporte aos problemas da mobilidade urbana em
Salvador – Construindo Cidades Inteligentes Através da Educação.
Palavras-Chave: educação; trânsito; transporte, TIC, HackCities;

ABSTRACT

The upper courses of night Graduation private network hold more than 73% of
enrollments, which makes them very representative for our country with urban
mobility influencing negatively to the construction of this reality. The objective of this
research is to discuss how the urban traffic of the city of Salvador affects the daily
lives of students and interfere with their commitment, motivation, fitness and
academic performance at the time that offers a set of management proposals for the
development of skills with the use of Information and Communication Technologies
(ICT) in and out of the classroom. For this we used a consortium of action research,
participatory and autobiographical research with the contribution of 212 students
nighttime administration of courses and logistics of Jorge Amado University Center
campus Trade. The research involved conducting interviews, debates and dynamics
in the classroom, through multidisciplinary groups with targeted approaches to issues
for the city of Salvador. Used to support the action, the discipline of management
information systems through a program called HackCities, which discusses the use of
ICT as support to the problems of urban mobility in Salvador - Building Smart Cities
Through Education.
Keywords: education; transit; transport, ICT, HackCities;
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1.

INTRODUÇÃO

Estudar à noite é uma alternativa viável para milhares de brasileiros que
trabalham durante o dia e, em alguns casos, na madrugada. O número de
estudantes

que

buscam

por

cursos

de

graduação

noturnos

cresceu

consistentemente nos últimos anos no Brasil. Segundo o Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP (2014), a educação
brasileira fechou o ano de 2013 com um total de 7,3 milhões de alunos nas
universidades, quase 300 mil matrículas acima do registrado no período entre 2012
e 2013. As matrículas cresceram 3,8%, sendo 1,9% na rede pública e 4,5% na rede
privada. Os estudantes estão distribuídos em 32 mil cursos de graduação, oferecidos
por 2,4 mil instituições de ensino superior – 301 públicas e 2 mil particulares. As
universidades são responsáveis por 53,4% das matrículas, enquanto as faculdades
concentram 29,2%. Apenas 991.010 concluíram o curso em 2013, com uma redução
com relação ao ano de 2012 que registrou 1.050.413 concluintes. Ainda segundo o
INEP (2014), o número de matrículas nos cursos de graduação saiu de 3,9 milhões
em 2013 para 7,3 milhões em 2013.
Do lado da demanda, vários fatores podem ser atribuídos a essa expansão com
atenção para o crescimento econômico registrado no país, na última década. A
exigência cada vez maior por mão de obra especializada provoca na oferta ações
que justifiquem as políticas públicas de incentivo ao acesso e à permanência na
educação superior. Estas evidenciam como motivo dos que buscam os cursos
superiores, especificamente, noturnos, a necessidade de apoio financeiro à família,
possibilidade do custeio total ou parcial do curso, da infraestrutura de apoio para a
realização do sonho de um diploma e consequente melhoria da qualidade de vida.
O predomínio do período noturno no ensino superior merece atenção quanto à
caracterização do seu estudante, a maioria empregada, classe média e moradora da
Ribeira, Periperi, Paripe, Plataforma, Simões Filho dentre outras cidades da Região
Metropolitana de Salvador (RMS). Diante da tabela 01 pode-se perceber que a
maioria trabalha entre oito e seis horas o que deixa clara a questão do aperto entre
os horários de saída, deslocamento e chegada na faculdade. Outro fator
preocupante é o número de horas de sono, com maior percentual para seis horas
diárias.
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Horas

Horas Trabalho

Horas de sono

4

22,50%

6,58%

6

27,30%

48,32%

8

45,20%

41,80%

10

1,82%

3,30%

12

3,18%

-

100%

100%

Total

Tabela 01: Relação Horas de Trabalho com Horas de Sono dos Estudantes
Fonte: Elaboração própria (2014)

Embora, o não registro de estatísticas oficiais que discutam sua condição
econômica, gênero, faixa etária, atividades diárias e outros atributos pessoais, a
importância para se validar o cursar de graduação em turno noturno deve ser
evidenciado quando das dificuldades que estes estudantes enfrentam durante o
período do curso, como: redução do tempo dedicado à família, conciliação entre
trabalho, estudos, carga horária de trabalho, elevado nível de estresse e o sono
reduzido.
Filho (2007) diz que o estudante do ensino superior noturno, que trabalha
durante o dia, geralmente se desloca diretamente de seu local de trabalho para a
instituição de ensino, por isso, chega cansado para a realização de atividades
discentes. Frente a isso também se encontram os períodos de estágio, já que estes
são realizados no período diurno, fato que interfere diretamente no rendimento no
emprego e conseqüente estudos.
Na Região Metropolitana de Salvador, locomover-se na hora do rush, momento
em que a maioria da população sai do trabalho para o descanso residencial, se torna
uma tarefa fatigante. Essas são potencializadas por passeatas, chuvas, greves,
manifestações, causando atrasos e faltas que impactam de forma marcante no
processo de ensino e aprendizado.
Segundo o PNUD (2014), a população de Salvador teve uma taxa média de
crescimento anual de 0,91% entre os anos de 2000 e 2010. Na década anterior, de
1991 a 2000, a taxa média de crescimento anual foi de 1,82%. No Estado, estas
taxas foram de 1,01% entre 2000 e 2010 e 1,01% entre 1991 e 2000. No país, foram
de 1,01% entre 2000 e 2010 e 1,02% entre 1991 e 2000. Nas últimas duas décadas,
a taxa de urbanização cresceu 0,12%. Pode-se observar que na década de 2000
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registra um declínio na faixa de crescimento com a estabilização nos anos
posteriores.
O inchaço populacional da cidade do Salvador é cada vez mais preocupante
com o crescimento da taxa de urbanização, abrindo precedentes para o
fortalecimento do trabalho de pesquisa em decorrência da crise que envolve o
transporte coletivo. Com 2.9 milhões de habitantes, características econômicas e
sociais diversas e uma frota de 802.784 veículos, segundo o censo 2013 divulgado
pelo IBGE, Salvador dispõe de infraestrutura de serviços e transporte urbano
complexo como outra qualquer metrópole enfrenta. A médio prazo alguma solução
para o trânsito, transporte urbano e violência urbana não são visíveis, somente
paliativas diante do déficit estrutural, ainda que obras importantes estão sendo
entregues, mas não acompanha o crescimento urbanístico principalmente em
direção ao norte de Salvador. Este alimentando a distância entre os condomínios de
luxo e a periferia. As distâncias sociais e geográficas, em Salvador, são
consideráveis o que alimenta a eficácia a curto e médio prazos.

JUSTIFICATIVA
Aliado aos processos apresentados pela mobilidade urbana de Salvador que
incidem negativamente no trajeto entre casa, trabalho, faculdade e casa, durante o
período noturno. As distâncias percorridas, seguido de um trânsito caótico e
transporte público deficiente, contribuem para reduzir a vantagem de se estudar à
noite, motivos estes que inquietam o pesquisador.
Esse que vem de uma longa jornada, conhecendo os bastidores laborais aos
dezesseis anos quanto perde o pai, mentor da família, passando a assumir a criação
de quatro irmãos com a progenitora, dona de casa, que percebia pouco mais de um
salário mínimo a título de pensão do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).
Em 1998 surgiu a oportunidade de começar o trabalho como Contínuo na
Redação do Jornal A TARDE das 15 às 22 horas, possibilitando fazer um cursinho
pela manhã e tentar acesso a faculdade.
A responsabilidade, assim como a de muitos estudantes, levou-o a trabalhar e
estudar ao mesmo tempo que, a pedido dos pais, era uma questão de honra finalizar
um curso superior. Como vinha de uma base escolar pública, com acesso privado
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até o terceiro ano básico, como bolsista concluiu o segundo grau no Colégio
Estadual Severino Vieira.
Participando da mesma realidade que enfrenta a maioria dos estudantes que
precisam trabalhar, logra, logo após, acesso a Escola Técnica Federal da Bahia
(ETFBa). Cursou mas não finalizou por conseqüência da pressão exercida diante da
necessidade de trabalhar durante a tarde e noite e só poder estudar durante a
manhã. O curso técnico exigia períodos que se estendiam da manhã até a noite.
Não desistiu e refez parte da estratégia em cursar o nível superior e trabalhar:
entrava em turno laboral e saía num intervalo de 3 horas para cumprir o trajeto de
ida e volta ao trabalho e cursar as matérias do turno noturno quando entrou para a
faculdade de economia, fruto de uma bolsa indicada por um amigo que apostava em
seu sucesso.
Começa o curso de economia em 1995 e meses depois é promovido para a
área de telecomunicações, participando do replanejamento e reformulação do setor.
Em 1997 é promovido novamente, agora como co-fundador do até então A TARDE
Online (ATOL), não no provedor de acesso, mas na produção de conteúdos, no
setor de Redação, operador do web site de notícias. No ATOL aprendeu não só a
arte do conteúdo online, no engatinhar do mercado, como interagir com o público
virtual, desenvolver a área técnica para a internet e mais tarde o mundo dos
negócios, uma vez que também cuidava dos indicadores financeiros da página de
economia do jornal impresso.
Cursou pós-graduações, lato sensus, uma das quais voltada para jornalistas,
especializando-se na área de gestão de informações para multimeios, o que por sua
vez abriu novos horizontes ao ponto de no ano de 2004 pedir demissão para tocar
integralmente sua empresa, na época, com 14 colaboradores e prestando serviço
para o maior backbone1 do Norte e Nordeste, originada da Telebahia, a Telemar.
Com o crescimento exponencial da web e a rápida disponibilização de conexões
via internet, surge a oportunidade de atuar no mercado atendendo um novo tipo de
demanda que se torna crítica a cada dia: segurança da informação causada pela
alta disponibilidade de dados na rede e a confiabilidade por parte dos usuários e
1

Em rede de computadores, backbone significa rede de transporte. E a espinha dorsal da
internet. É o ponto de encontro de várias outras redes que centralizam, representando o esquema de
ligações centrais de um sistema mais amplo, tipicamente de elevado desempenho. Os provedores de
acesso a internet se ligam ao backbone para sair do seu estágio e se comunicar com outro para
formar uma rede ainda maior.
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profissionais de diversos segmentos. Um novo ambiente em que a falta de
capacitação é o principal entrave para o crescimento empresarial. Este diagnóstico,
que é diário, passa a ser utilizado para nortear a metodologia em sala de aula que
será discutido nesta dissertação.
A ViewNet surge com uma empresa que até o momento, com 15 anos, comporta
três sócios com expertise em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e com
foco em segurança da informação em ambiente web. São três setores, estes
representados por cada um dos sócios, divididos entre: conectividade, que trata da
infraestrutura de redes; sistemas, representando a base operacional para o
segmento contingencial e de segurança da informação; e web, que trata da
identidade visual até a estratégia de comunicação digital dentro e fora da empresa.
Em 2007 começa sua jornada como professor de Marketing Eletrônico,
Informática Básica e Sistemas de Informações Gerenciais na Unijorge Paralela
migrando para a unidade Comércio no ano de 2011, também assumindo as cadeiras
de Projeto Integrador, Gestão e Organizações, Tecnologias em Processos
Gerenciais, Jogos Empresariais, Marketing Estratégico e e-Commerce.
Na Unidade Comércio se depara com uma realidade que se assemelha com o
seu histórico de vida e profissional: percebe que a maioria dos que estavam ali não
somente precisam de conteúdo acadêmico, mas também formação para a vida..
Precisavam unir a teoria com a prática para os que vivem a realidade de mercado
que preza pela competição em detrimento da escassez de mão de obra
especializada, ao mesmo tempo em que critica a forma como esse mercado atua na
qualidade de vida do cidadão, estudante soteropolitano.
Diante da vivência, da oportunidade acadêmica e do crescimento pessoal e
profissional, surge a necessidade de pensar a cidade do Salvador num aspecto
social e nada mais gratificante do que poder contribuir para a melhoria da vida de
muitos, junto com os estudantes do curso de administração, unidade Comércio
através de alguns fatores que serão discutidos nesse trabalho que envolve
investigação, participação e ação.

21

PROBLEMA E OBJETIVOS
O rendimento escolar para os estudantes do turno noturno das Instituições de
Ensino Superior (IES) é um dos fatores de maior preocupação para os envolvidos
nas metas educacionais. Ele determina a continuidade ou não de processos que
possam levar, neste caso específico, a Cidade do Salvador ao melhor patamar de
competitividade quando o assunto é educação, base para o crescimento sustentável
do Produto Interno Bruto (PIB).
Diante das exigências do Ministério da Educação e Cultura (MEC), que
perpassam pelos modelos avaliativos, problemas advindos da mobilidade urbana e
segurança pública são os maiores motivadores para um processo de evasão, nos
período inicial e final das aulas, o que causam grandes perdas para o
compartilhamento de conhecimentos entre discentes e docentes, presencialmente.
Transporte coletivo precário, causando engarrafamentos pelo excesso de
carros particulares, aumento da violência nos bairros com toque de recolher ditado
pelo tráfico de drogas, são determinantes, respectivamente, para a não chegada do
estudante às 18:40h [início das aulas] e saída antecipada diante das 22:10H [horário
final], o que caracteriza o problema a ser discutido neste trabalho.
Diante do problema, o objetivo desta pesquisa é elaborar um conjunto de
propostas com a utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs)
para contribuir na diminuição do déficit causado pela evasão e potencializar o
aprendizado do estudante do turno noturno na Unijorge, unidade Comércio.
Os objetivos específicos apóiam da seguinte forma:
- Levantar dados sobre os itens que levam aos motivos da evasão através da
aplicação de questionário e pesquisas;
- Analisar os motivadores que levam a evasão e redução do rendimento do
estudante através de dinâmicas em sala de aula;
- Cunhar um termo que possa contribuir para se discutir propostas baseadas
nas Tecnologias da Informação e Comunicação;
- Propor um produto em formato web com ferramenta de repositório,
alimentador de mídias sociais e mensurador para futuras pesquisas em áreas
interdisciplinares.
A ideia desse trabalho não está em esgotar algum tipo de presunção que nos
leve a solução de problemas, mas trabalhar com alternativas que já estão sendo
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mensuradas, com resultados a cada ano, através das melhorias contínuas,
contrárias ao total tecnicismo e apoiadas nas Tecnologias da Informação e
Comunicação (TICs) denominada de HackCities.

METODOLOGIA: FUNDAMENTOS E PROCEDIMENTOS
Durante o processo de pesquisa, os passos metodológicos são importantes
quanto à questão da definição dos procedimentos. O planejamento e a avaliação
criteriosa do esforço, dos investimentos, dos custos e principalmente do tempo geram
frutos quando o objetivo é o desenvolvimento do capital humano dentro e fora da sala
de aula.
Quando se trata de pesquisa educacional, Bassey (1999) traz a questão da
investigação sistemática e critica como contribuição para o avanço do conhecimento
em detrimento da experiência, dando ênfase ao desenvolvimento pessoal e social
apontando para a direção da qualidade de vida, aquisição e desenvolvimento,
transmissão, conservação, renovação e descoberta do valor da cultura.
Essa dissertação é uma investigação crítica com o objetivo de discutir alternativas
que possam produzir melhorias voltadas para a educação profissional e para toda a
vida. Desta forma, a não determinação dos procedimentos metodológicos no
desenvolvimento da pesquisa podem desnortear a qualidade da análise e
consequente produção de equívocos.
A opção metodológica é articulada num processo de pesquisa-ação e
participativa, com estudantes em sala de aula, atuando, entendendo o contexto e os
conceitos através de construções passo-a-passo, com os cases sendo apresentados
e a teoria explicando, fundamentando o porquê da prática utilizada.
As atividades extra-sala de aula servem como mecanismo para a coleta de
dados e uso de laboratórios vivenciais, incentivadas por visitas técnicas a empresas
dos variados segmentos. Com mais duas ou três disciplinas, são oportunizados
eventos com a participação dos respectivos professores orientadores, combinados
com a estratégia multidisciplinar de forma a incentivar o pensar com a parceria das
disciplinas envolvidas e servindo as mesmas como base para ampliação da visão
fora do tecnicismo condicionado pós revolução industrial.
A ideia constante e evidenciada como essencial para o exercício que parte da
coleta, do envolvimento na separação e do processamento dos referidos dados,
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gerando informação e posteriormente conhecimento é muito importante para fazer
com que o estudante desperte a necessidade investigativa o que também leva a
pesquisa buscar subsídios na quantitativa e qualitativa.
É importante que a necessidade de se produzir diagnósticos situacionais e os
encontros presenciais façam parte dessa construção através da ação direta do
orientador. Nesse contexto, passa a entender melhor o discente, o cenário da qual
vive com o dialogar dos pesquisadores para sua investigação, desconstrução e
construção como contribuição para o aumento do conhecimento.
Se (...) minha opção é libertadora, se a realidade se dá a mim não como
algo parado, imobilizado, posto ai, mas na relação dinâmica entre
objetividade e subjetividade, não posso reduzir os grupos populares a
meros objetos de minha pesquisa. Simplesmente não posso, conhecer a
realidade de que participam a não ser com eles como sujeitos também
deste conhecimento que, sendo para eles um conhecimento do
conhecimento anterior (o que se dá ao nível de sua experiência cotidiana)
se torna um novo conhecimento. (FREIRE, 2001, p.35)

A participação discente e docente é de fundamental importância para não
somente um arcabouço teórico como também a sua conexão prática baseada em
seu dia a dia. Para os cursos de Bacharelado em Administração, a necessidade de
desmitificar a informática como condição única para as Tecnologias da Informação e
Comunicação é de fundamental importância para que o estudante consiga
desenvolver uma visão crítica sobre o mercado, por necessidade de sobrevivência
patrimonial, dentro de um contexto social com percentual significante para o
ambiente estratégico, gerencial, mas sempre com o forte apoio do aporte do
conceito sociotécnico.
A aplicação do conceito de rede sociotécnica deve compor as relações que
relacionam humanos e não humanos, que tecem conhecimentos oriundos da
realidade e reportando a todo o momento novo componentes para a rede via
negociações estabelecidas entre estudantes e discentes, despertando sempre a
subjetividade como instrumento de desenvolvimento.
Um dos motivos dessa aplicação é estimular o educando quanto ao seu papel
como co-produtor dos elementos que o possibilitem escrever o seu próprio caminho,
de forma não imposta mas colaborativa, com o coração e a razão trabalhando em
conjunto através das diversas possibilidades das práticas educativas, da sua
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formação adquiridas ao longo da vida e evidenciando caminhos para que cresça a
sua compreensão diante dos fatos, diante das coisas.
Nesse sentido, é possível estabelecer uma rede de conhecimentos em pleno
desenvolvimento das ações, através do contexto social e técnico da realidade dos
envolvidos, estudando os impactos do imbricamento homem-máquina quando da
relação constante, da dependência, da união já despercebida por se tratar de algo
tão natural para o momento atual. A máquina é uma companhia constante dos seres
humanos com o desenvolvimento das Tecnologias da Informação e Comunicação
(TICs).
São modelados pelas negociações internas e externas no ambiente de atuação,
no que diz respeito à área de Tecnologia da Informação e Comunicação não mais
somente no aspecto maquínico agora bastante discutida nos aspectos das relações
entre a qualidade de vida, como condição para o direito a cidade. Surge desse ponto
a necessidade de interações com o objetivo de discutir problemas do dia a dia que
estejam relacionados ao momento da disciplina através de dinâmicas entre equipes
e orientador.
A pesquisa-ação é realizada em um espaço de interlocução onde os atores
implicados participam na resolução dos problemas, com conhecimentos
diferenciados, propondo soluções e aprendendo na ação. Nesse espaço, os
pesquisadores, extensionistas e consultores exercem um papel articulador e
facilitador em contato com os interessados. Possíveis manipulações devem
ficar sob controle da metodologia e da ética (THIOLLENT, 2002, p4).

Através da ação, o processo de coleta e análise dos dados está ligado à matéria
lecionada, utilizada como instrumento participativo e que consta na grade dos
cursos, da qual o pesquisador é professor de Sistemas de Informações Gerenciais
(SIG). Uma das primeiras ações é desconstruir os tradicionais conceitos de TIC
ligados aos aparatos maquínicos diante do enfoque sociotécnico, transportando até
as conclusões como um conjunto de medidas que poderá nortear a instituição de
ensino superior quanto ao objetivo deste trabalho e para isso foi cunhado um termo
aqui conhecido como HackCities que tem base na Educação 3.0, termo cunhado por
Fava (2014), com a utilização de ferramentas de gestão limitadas ao Balanced
Scorecard (BSC), adaptado para o acadêmico. Todo o contexto de acordo com as
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) e o Plan-Do-Check-Act (PDCA), este último
utilizado para a planejamento, execução, avaliação e ajustes durante os processos,
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alimentado base de dados que otimizem as avaliações de desempenho de todo o
tempo dedicado às questões intra e extra sala de aula.
O método baseado em BSC e acompanhado pelo PDCA é de fundamental
importância para mensuração e controle dos processos através de indicadores que
serão alimentados com o apoio das seguintes fases:
a) Primeira fase - montagem institucional e metodológica da pesquisa
participante;
b) Segunda fase - estudo preliminar dos estudantes através do levantamento de
dados preliminares e provisórios com a inclusão de três etapas que não são
independentes. Estas com a necessidade constante de se discutir relações de
grande importância para diagnósticos gradativos ao longo dos semestres, nesse
primeiro momento, regido pelos dois anos desta pesquisa. Para compor essa etapa
serão necessárias algumas intervenções a título de identificação da estrutura social
dos estudantes pesquisados com a aplicação de questionário e vivências a título de
dinâmicas e jogos.
Analisar o universo vivido pelos estudantes pesquisados e dos principais
acontecimentos de sua história acadêmica e profissional, utilizando o PDCA como
acompanhamento dos processos para a construção coletiva e por último, o
recenseamento dos dados socioeconômicos e tecnológicos que farão parte do II e III
capítulos com informações que nortearão o referido diagnóstico e recomendações
para a instituição.
c) Terceira fase – levantamento dos problemas considerados prioritários e que
os participantes da pesquisa desejam discutir, ligados a sua competência e
identificados através do perfil do egresso, com a formação de grupos de estudo
visando a análise crítica com temas discutidos dentro de cada unidade e seguindo a
grade da disciplina de Sistemas de Informações com foco na cidade do Salvador. O
objetivo é incentivar debates confrontando problemas e realidade vividas através da
HackCities.
d) Quarta fase - programação e realização de um plano de ação (inclusive ações
educacionais) de forma que se possa contribuir para possíveis implantações pela
instituição e parte dos professores em geral. O plano de ação elaborado a partir dos
problemas analisados deve comportar:
- atividades educativas que permitam analisar os problemas e as situações
vividas;
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- medidas que possam melhorar a situação local;
- ações educativas que tornem possível a execução de tais medidas;
- ações que encaminhem possíveis soluções a curto, médio ou longo prazo, a
nível institucional;
Discutir os impactos causados por itens que compõem o sistêmico urbano, neste
caso a educação frente ao trânsito e a segurança pública como mecanismo de
construção de direitos e deveres sociais. Pensar a cidade do Salvador e a sua
relação com o fortalecimento educacional e profissional, HackCities, por parte do
discente, é o desafio dentro e fora da sala de aula. Para isso desenvolvemos uma
metodologia de avaliação que abrange três etapas:
1 – Ao término de uma jornada levamos para casa uma frase para reflexão sobre
o assunto exposto em sala, seguida de um texto curto enviado por e-mail e grupo no
Whats´App. A chamada de um texto publicado no Facebook com repositório
referenciado no web site do HackCities. Cada aula é composta de 3 horários
seqüenciados de 50 minutos cada o que permite uma boa interação, intercalados
entre exposições, debates e leitura para não permitir o cansaço. As turmas são do
turno noturno e o próximo encontro só acontece 8 dias depois;
2 – As avaliações são trabalhadas em todas as aulas com proposta de reflexão
para a próxima aula. A cada 30 dias são retirados duas aulas para avaliação que
gera uma discussão entre os grupos, estes debatendo através de uma pergunta
sobre um tema central que normalmente está em evidência no cenário político,
econômico e social. Desses encontros saem diagnósticos e um plano de ação
propondo melhorias no case trabalhado que servirão de base para a avaliação. A
ideia é que os estudantes construam o conteúdo a ser explorado nas questões da
prova escrita;
3 – Para a avaliação institucional, na prova individual, aplicamos um questionário
sobre o assunto abordado na unidade com três questões dissertativas e duas
objetivas, ainda que com justificativa. O objetivo é que o discente seja estimulado a
pesquisar, incentivar a subjetividade e amenizar a síndrome do papel em branco,
este que trava normalmente o desenvolvimento de bons textos por falta de técnica
do estudante.
Os resultados terão como base os dados analisados para essa dissertação que
atinge os estudantes dos cursos de administração do turno noturno da Unijorge
unidade Comércio através da Pesquisa Ação com suporte da Pesquisa Participante.
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Foi criado um grupo de pesquisa, inicialmente com 4 alunos com o projeto
intitulado Pensar a Cidade com intuito de viabilizar a HackCities. Duzentos e quatro
estudantes alimentam formulários através de dados que foram analisados e
comparados com conteúdos das pesquisas de campo.
A dissertação está estruturada em quatro capítulos:
O capítulo 1 trata da história da arte. É discutida a introdução, exposição do
problema, os objetivos e a relevância do mesmo para a sociedade, limitando esse
estudo ao estudante do turno noturno no bairro do Comércio.
O capítulo 2 discute os conceitos de Cidades Inteligentes e as contribuições para
a mobilidade urbana e educação na Cidade do Salvador;
No capítulo 3 a ideia é fortalecer as rotas que irão propor o objetivo desta
pesquisa, um termo foi cunhado com a intenção de servir como ferramenta de
mobilização entre a comunidade acadêmica, a cidade e os stakeholders: HackCities.
Este capítulo trata de conceituar e justificar a criação deste termo que se fortalece na
base outro termo, Educação 3.0, no capítulo III;
O capítulo 4 é interessante pela identificação das metodologias desenvolvidas
pelo pesquisador com um termo cunhado, Educação 3.0, por Rui Fava. É
interessante como a metodologia, a mensuração do processo e os resultados foram
acreditadas muito antes do conhecer do termo pelo autor desta dissertação;
No capítulo 5, através da Pesquisa-Ação e do Método Participativo na pesquisa,
apoiado pela obtenção de dados e informações através de Pesquisa de Campo
chegou a fase conclusiva desta dissertação, fecha-se o processo com quantitativa e
qualitativa de modo a coletar, armazenar, analisar e recomendar uma série de
pontos evidenciados durante a ação. Ela é composta por construções evidenciadas
em questionário e dinâmicas com os estudantes.
O capítulo 6 trata do sumário, conclusões e recomendações. São balanceados
momentos empíricos sustentações frente à fundamentação teórica construída nos
capítulos anteriores.
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2. CIDADES SUSTENTÁVEIS E INTELIGENTES
Se nos anos 1990 falávamos de “cidades digitais”, hoje o termo emergente
é “cidades inteligentes” (do inglês smart cities).
). Se digital era compreendido
como o acesso a computadores e a implantação da Internet no espaço
urbano, inteligente refere-se
refere
a processos
ssos informatizados sensíveis ao
contexto, lidando com um gigantesco volume de dados (Big
(Big Data
Data), redes em
nuvens e comunicação autônoma entre diversos objetos (Internet das
Coisas). Inteligente aqui é sinônimo de uma cidade na qual tudo é sensível
ao ambiente
ambiente e produz, consome e distribui um grande número de
informações em tempo real. (LEMOS, 2013, p.48)

Para poder pensar,, discutir que são cidades sustentáveis
ustentáveis e inteligentes é
resgatar os conceitos de espaço e de cidade. Viajar pelos espaços urbanos antes da
internet que remonta a idade da adolescência, há 20 anos de sua chegada,
comercialmente, ao Brasil. Pensar em cidades sustentáveis e inteligentes não é
pensar no digital, na ênfase maquínica. A informática é um potencializador para que
através de uma série
érie de serviços, o cidadão sinta-se
sinta se participativo, incluso e com
ferramentas que proporcione transparência frente o direito à cidade.
Ao longo da história da humanidade sempre vivemos em cidades. Segundo a
Organização das Nações Unidas (2014),
(
mais de 54%
% da população mundial vive
em áreas urbanas, com proporção que pode chegar a 66% em 2050.. Este é o século
considerado como o das grandes concentrações humanas, das mega
megacidades, estas
consideradas ao atingirem a marca dos 10 milhões de habitantes, o que to
torna ainda
maior o desafio de conciliar os interesses econômicos e ambientais, como a
qualidade de vida urbana, conforme evidencia o gráfico 1 que faz um levantamento
desde a década de 70 com estimativas até o ano de 2030.

Gráfico 1: População Rural e Urbana Brasileira
Fonte:: Caderno FGV Projetos:
Projetos: Cidades Inteligentes e Mobilidade Urbana (2014)
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Para a Fundação Getúlio Vargas (FGV, 2014), atualmente, de uma população
mundial de pouco mais de 7 bilhões de pessoas, mais de 3 bilhões e meio (50%) já
vivem em áreas urbanas, contra apenas 220 milhões em 1900. A previsão é que no
ano de 2030 cerca de 5 bilhões de pessoas vivam em áreas urbanas. Como
consequência da queda da população rural, o gráfico 1 mostra significativo
crescimento populacional que deve se manter pelos próximos 20 anos.
Projeções mostram que a urbanização, combinada com o crescimento
populacional, podem acrescentar 2,5 bilhões de pessoas às populações urbanas até
a metade do século, com quase 90% desse aumento concentrado na Ásia e na
África. As cidades do planeta deverão somar seis bilhões de habitantes em 2045, o
que apresentará a países em desenvolvimento, desafios que tenham como
prioridade saciar necessidades, como habitação, infraestrutura, transporte, energia,
água e emprego, bem como serviços básicos como educação e saúde", aponta a
ONU.
Dessa grande transformação com forte impacto espacial, surge a necessidade
de novos conceitos, como o de desenvolvimento sustentável, originário do Relatório
Brundtland, Nosso Futuro Comum (1987), que traz a ideia de que deve-se trabalhar
o presente sem comprometer as gerações futuras. Desenvolvido pela Comissão
Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas
(ONU), na tentativa de integrar o desenvolvimento econômico com a preservação
ambiental, muito antes da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente
Humano ocorrida em Estocolmo.
Os dados indicam que é preciso amenizar os impactos da mobilidade urbana e
enquanto se espera medidas contingenciais que se concretizem através dos
produtos evidenciados nos conceito e práticas das Cidades Inteligentes para
Salvador, este trabalho pretende atuar levantando dados e informações em um dos
focos da evasão do estudante de ensino superior noturno, que são impactado por
uma cidade não inteligente que provoca na educação um fator potencializador para
o não desenvolvimento da cidade do Salvador.
A cidade do Salvador, através dos seus processos construídos, dos fluxos e
redesenhando o seu contexto urbano em vias constantes de atualizações, ainda
resiste a algumas indagações:
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Que é cidade? Como foi que começou a existir? Que processos promove?
Que funções desempenha? Que finalidades preenche? Não há definição
que se aplique sozinha a todas as suas manifestações nem descrição
isolada que cubra todas as suas transformações, desde o núcleo social
embrionário até as complexas formas da sua maturidade e a desintegração
corporal da sua velhice. (MUMFORD, 1961, p.9)

A cidade narra a experiência humana na história e cultura dinamizando suas
estruturas, permitindo uma série de interações entre o meio e atores capazes de
modificar todo um processo contextual repleto de crises e transformações. A cidade
se transforma na proporção em que o cidadão resolve participar dessa
transformação através do seu e reconhecimento do outro como cidadão.
A cidade não pode ser vista apenas como lugar em que vivemos. Ela faz
parte da experiência, de uma prática social, de espaço marcado pela
exterioridade, pelos fluxos que misturam corpos, estilos de vida e visão de
mundo além de levar e trazer o estrangeirismo através dos fluxos
(CERTEAU, 1995; PALLAMIN, 1998).

A busca pela inovação vai escrevendo páginas importantes na história das
metrópoles com as cidades sendo marcadas pelos acontecimentos que, por
exemplo, revelaram o boulevard2 parisiense no século XIX. De acordo com Berman
(2007, p.145-147) o boulevard foi decisivo para a modernização da cidade
tradicional. As pessoas atraídas por restaurantes, lojas e cafés; novos usos, ruas e
calçadas arborizadas. A cidade se transformou em um “espetáculo particularmente
sedutor, uma festa para os olhos e para os sentidos”. A capital francesa teria se
tornado assim um espaço físico e humano unificado, onde no lugar de habitações
miseráveis, camadas de escuridão e congestionamento, surgiram espaços livres e
estímulos para a expansão dos negócios e pacificação das massas. A cidade se
tornou o modelo urbanístico que passaria a ser reproduzido em cidades de
crescimento emergente, em todas as partes do mundo (BERMAN, 2007).
Já no século XX a cidade celebra a tecnologia com o rápido crescimento do
consumo, impondo maior movimento para a economia e maior agilidade dos
mercados produtores. A indústria se estrutura para aumentar a produção, exigindo
maior capacitação, reduzindo custos e maximizando lucros. Nasce a noção de
“cidade-espetáculo” com os processos e projetos de urbanização das cidades
2

Boulevard é um termo que designa um tipo de via de trânsito, geralmente larga, com muitas pistas
divididas nos dois sentidos. É projetada para atender requisitos paisagísticos sendo inicialmente introduzido na
língua francesa em 1435 como boloard, e desde então foi alterado para boulevard (NUNES, 2005, p. 205).
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seguindo uma lógica orientada pela estrutura imperialista de mercado, causando
concorrência entre as cidades que por sua vez se tornam cada vez mais
globalmente uniformizada.
A

globalização

provocou

mudanças

na

produção

do espaço

urbano,

possibilitando a espetacularização das cidades, promovida pelo planejamento
urbano estratégico que transforma espaços em novas centralidades, utilizando, para
isso, mecanismos de lazer e cultura, esta última como chamariz para uma lógica
mercadológica, perpassada pelas políticas de renovação do espaço urbano e de
image-making que procuram reinventar a cidade, dotando-a de nova identidade a
ser explorada pelo city marketing. Partindo desse ponto, a abordagem do capitalismo
sobre a cidade passa ter foco principal à seguir.

2.1. Espaços públicos-privados: O Direito à Cidade
O capitalismo é o que dita os investimentos econômicos nas últimas décadas.
Segundo Harvey (2005), a globalização perde espaço na proporção em que os
governos locais passam a ter maior poder, com essa escala maior que a nacional
devido à intensidade da fase atual do capitalismo. Com os espaços públicos
transformando-se em maiores espaços, agora público-privados, confinamentos
artificiais, porém sedutores ao público, como os shoppings Centers, vão tomando
conta dos grandes terrenos.
Com as políticas públicas sofrendo efeitos do capitalismo no desenvolvimento
local, importa-se uma forma que se mostra atraente e incentivadora de políticas
estratégicas de valorização das características mais importantes das cidades. O city
Marketing é uma das ferramentas estratégicas utilizadas pelos municípios para atrair
investimentos, mostrando a cidade como mais preparada para o turismo e ou
indústria.
Com a valorização do referido espaço, os investimentos são canalizados para as
classes mais altas, transformando a cidade em mercadoria de luxo a ser
comercializada num mercado altamente disputado e público-alvo específico. Com
isso o que deveria ser pensada estrategicamente como uma cidade para direitos
sociais, passa a ser planejada sob um plano de governo em detrimento do político.

32

Para exemplificar a prática capital e política, São Roque do Paraguaçú, que faz
parte da RMS recebeu um estaleiro para construção de navios e sondas
perfuradoras para a Petrobras. Chegou a ter 5,2 mil colaboradores em 2012, com
envio de contingente para o Japão com objetivo de transferência de tecnologia e
capacitação. Em fevereiro de 2015 com a crise causada pelas denúncias de
corrupção na maior empresa brasileira, Petrobras, somente 250 funcionários
estavam em operação criando um grande problema social decorrente dos
investimentos feitos por moradores de regiões vizinhas para atender a logística local.
São Roque do Paraguaçu é um dos maiores exemplos de lugares não planejados,
orientados somente para o estado capitalista.
As grandes cidades, em suas dinâmicas, apresentam a produção de uma
convivência profusa de lugares e não lugares. Buscando um enfoque antropológico,
o francês Marc Augé (1994) explica que o termo “espaço” é mais abstrato que
“lugar”, já que se aplica indiferentemente a uma extensão, ou a uma grandeza
temporal; enquanto lugar é identitário, relacional e histórico. Ainda segundo AUGÉ
(1994), o lugar caracteriza-se pela valorização das relações de afetividade entre os
indivíduos e o ambiente, espaço. O lugar se mostra mais amplo quando comparado
com o sentido geográfico de localização, sendo um produto da experiência humana.
O espaço atual é cada vez mais privativo e menos público, corroendo vínculos e
diminuindo relações sociais, criando uma relação de contato com a cidade através
de barreiras e enclaves, o que contribui cada vez mais para a ausência da prática do
espaço urbano. Esses espaços são caracterizados, ainda segundo AUGÉ (1994),
como “não-lugares”, ou seja, espaços vinculados a finalidades específicas, que
excluem a possibilidade de encontro e de sociabilidade.
Atualmente, trazendo o pesquisador o conceito de Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC), AUGÉ (1994, p.73) traz o reforço de que “a supermodernidade
é produtora de não-lugares, isto é, de espaços que não são em si lugares
antropológicos [...]”. Portanto um espaço que não pode se definir nem como
identitário, nem como relacional, nem como histórico. São espaços nos quais o
indivíduo não cria identidade ou vínculos com o ambiente interno, e menos ainda
com o espaço externo, uma vez que a relação entre espaços internos e externos é
marcada por barreiras.
Como cita AUGÉ (1994), quem entra em um “não lugar” passa a ser aquilo que
faz ou vive como passageiro, cliente etc. A identidade e a individualidade são
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estabelecidas através de critérios convencionados impedindo a criação de
identidades e relações sociais. Por outro lado, “a distinção entre lugares e não
lugares passa pela oposição do lugar ao espaço” (AUGÉ. 1994, p.75).
Quando da transição entre os séculos XIX e XX, a reestruturação dos espaços
públicos ganha novas tipologias e significados marcando as cidades pelo viés do
crescimento demográfico e o consequente acompanhamento das tecnologias
acarretando em diversas transformações no quotidiano urbano. Além das ruas,
avenidas, boulevardes, promenades; praças, jardins e parques passam a compor o
espaço público das cidades com o homem a fazer parte de um novo cenário que se
rendem às inovações as quais tem que se adaptar para se estabelecer na vida.
Os resultados dessas inovações passam a acrescentar mudanças impostas
pelas tecnologias que terminam por contribuir no andamento de uma sociedade em
transição, com a cidade em movimento passando a caracterizar, diante destes
cenários, novos contextos. Salvador passa por um momento de transição em que a
precariedade pelo viés do não investimento em infraestrutura contribui para a busca
por ajustes de curto e médio prazo como forma de amenizar um dos principais
problemas que é a violência urbana. No próximo tópico serão discutidos alguns
aspectos relevantes sobre a Cidade do Salvador.

2.1.1. A Cidade do Salvador
Salvador é a capital do estado da Bahia, localizada na latitude 12°58’16’’ S e
longitude 38°30’39’’W. Sua Região Metropolitana abrange 10 municípios, com área
total de 2.186,61 km², população de 2.675.656 habitantes e densidade bruta de
8.802,21 hab/Km² (IBGE, 2010).
A cidade apresenta o formato peninsular, sendo banhada pelo Oceano Atlântico
a leste e sul e pela sua orientação geográfica é bastante favorecida pelos ventos
alísios sudeste. Segundo Nery (1997) a cidade apresenta três fachadas continentais:
sudeste, sul e oeste (voltada para a Baía de Todos os Santos).
Para vencer desafios na cidade do Salvador é preciso conquistar o direito de
viver na cidade. São décadas de convívio tentando entender como caminhar por
entre espaços, ruas, vielas que fazem da primeira capital do Brasil uma das mais
belas do mundo, mas também um território maltratado por representantes partidários
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e uma sociedade vítima de uma estrutura de poder, inventada pelo Poder Público
para os turistas com pobre estratégia e algum plano de ação.

FIGURA 1 - Localização geográfica da Cidade do Salvador
Fonte: Google Maps – 2014

De acordo com Waiselfis
aiselfis (2013), Salvador é a capital com maior número de
homicídios, vitimando negros, jovens e pobres. Somente em 2011 ocorreram 1.671
homicídios o que demonstra a gravidade da violência na cidade. Capital nacional do
desemprego, com aproximadamente 19% da população economicamente ativa
desempregada o soteropolitano vive a dura realidade da busca pelo emprego tendo
que se locomover pela cidade, pagar ônibus, ir para a universidade, ir para o
trabalho, voltar para casa, se alimentar,
aliment , o que significa muitas vezes sacrificar as
condições de vida
da da cadeia familiar.
Salvador tem
em assistido ao processo de degradação dos serviços de transporte
coletivo, aumentos de tarifas, surgimento de transporte informal, cre
crescimento dos
congestionamentos de trânsito e da poluição do ar.

Isso tem gerado impactos

negativos na dia a dia das pessoas
pess
que se veem em maiores dificuldades de
deslocamento pelos quatro cantos da
d cidade.
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Pesquisa de origem e destino realizada pela Secretaria de Infraestrutura do
Governo do Estado da Bahia (2012), por volta de 36% da população anda a pé para
se deslocar, e grande parte por não ter como pagar a passagem. 25% desses se
locomovem a pé e já sofreram algum tipo de acidente pelas péssimas condições das
calçadas e vias da cidade. Essas características influenciam de forma maciça no
desemprego trazendo para a nossa cidade uma forma de divisão brutal onde muito
para os poucos que possuem muito, e muito pouco para os muitos que pouco
possuem. E esse muito pouco, para a grande parcela da população soteropolitana é
evidenciado quando pensa na tarifa dos ônibus e no significado de se impor aos
usuários o pagamento pela locomoção de serviços com qualidade a desejar.
O acelerado processo de urbanização pede uma inovação, resultante de um
novo olhar a cidade. Ao compreender que a cidade é um espaço social, com a
ocorrência das várias ações do homem pós-moderno, os indivíduos que ali vivem
estabelecerão relações entre si e com o espaço que o circundam, exigindo que as
cidades sejam geridas de forma justa e democrática, que todos os cidadãos tenham
direito à cidade.
O conceito de direito à cidade está postado na "Carta Mundial pelo Direito à
Cidade" onde cita que: o "direito à cidade se define como o usufruto equitativo das
cidades dentro dos princípios da sustentabilidade e da justiça social." (CARTA
MUNDIAL PELO DIREITO À CIDADE, 2004, p.2)
O acesso à cidade é o ponto crucial para o direito à cidade, sendo a mobilidade
urbana, que não pode ser desvinculado do direito, um atributo das que se refere à
facilidade, ao resultado da interação, de deslocamentos de pessoas e bens no
espaço urbano através de veículos, vias e toda a infraestrutura (vias, calçadas etc.)
que possibilitam esse ir e vir o dia a dia. Mobilidade urbana é muito além do que
conhecemos como transporte urbano. Representa além do conjunto de serviços e
meios de deslocamento de pessoas e bens.
A disponibilidade de meios e infraestrutura adequados para os deslocamentos
de pessoas e bens, planejando a mobilidade urbana, é pensar sobre como se
organizam os usos e a ocupação da cidade e a melhor forma de garantir o acesso
das pessoas e bens ao que a cidade oferece (locais de emprego, escolas, hospitais,
praças e áreas de lazer) não apenas pensar os meios de transporte e o trânsito. É
como desenvolver tal área trabalhando a infraestrutura adequada para os
deslocamentos das pessoas e bens naquele local.
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Ao analisar as cidades percebe-se, por exemplo, que o carro demonstra ser
mais importante que as pessoas. Em Salvador o alargamento de vias, a diminuição
da largura das faixas de trânsito, e a disponibilização de semáforos inteligentes
invertem a lógica e privilegiam capitalismo em contraposição às pessoas e suas
necessidades de deslocamento, o que deveria garantir o acesso amplo e
democrático à cidade e ao que ela oferece.

2.1.2. O bairro do Comércio
Até a década de 70 o bairro do Comércio tinha forte influência para a economia
de Salvador e na vida da cidade. Com a expansão habitacional de bairros como
Imbui e Pituba, a cidade sofre grandes mudanças no cenário, principalmente com o
pólo de negócios migrando para a área da Aavenida Tancredo Neves e Avenida
Paralela. Mas, ainda assim, o Comércio consegue manter algumas lojas que
refresca a memória dos tempos glamorosos
O bairro do Comércio era a porta de entrada para se chegar em Salvador. Por lá
passou a família real, fugida de Portugal, e, também, servia, e serve até hoje, como
principal porto de mercadorias da cidade, já foi considerado o maior porto do
Atlântico Sul.
A região figurou como único centro comercial, industrial e portuário da província.
A construção da Avenida Lafaiete Coutinho - Av. Contorno, muda o aspecto do
Comércio, favorecendo a implementação de um moderno Centro Comercial para a
época. Com o crescimento e a evolução da cidade para outra área, como o Miolo
Central e Iguatemi, o bairro do Comércio é abandonado por suas principais
empresas e, atualmente estuda-se um projeto de revitalização que confronta
propostas turísticas, comerciais, imobiliárias e de moradia popular.
Na década de 90 inicia-se o processo de revitalização visando a reocupação da
área através de políticas de incentivo e atração de novos investimentos, o que hoje,
na década de 2015, pouca evolução foi registrada principalmente pela comunidade
acadêmica que passa a dar vida ao bairro nas noites. Os incentivos fiscais como
isenção de IPTU e redução do ISS de 5% para 2% são os grandes atrativos para
novos empreendimentos. Novos negócios a exemplo de empresas de Call Centers
por onde circulam cerca de três mil pessoas por dia, migradas da região do Iguatemi
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decorrentes também de maior facilidade pela mobilidade em detrimento da
proximidade de bairros que abarcam a maioria dos colaboradores daquela região.
Em 2010 a Unijorge ocupa o seu primeiro prédio localizado ao lado do Tribunal
Regional do Trabalho (TRT), levando os cursos tecnológicos da unidade Paralela
com objetivo de atender a demanda dos bairros vizinhos, tanto para quem mora e
trabalha. Em 2015 o centro universitário possui 5 prédios concentrando cursos que
vão dos tecnológicos, passando por saúde e administração. A iniciativa faz parte do
programa da Prefeitura “Adote uma Praça”, que capta recursos junto à iniciativa
privada.
O projeto de revitalização, coordenado pelo Escritório de Revitalização do
Comércio, contemplou uma grande loja do grupo Le Bisciut, o complexo de lazer do
empresário alemão Peter Bayer, formado por um restaurante, um bar e uma boite; e
o hotel cinco estrelas do grupo português Imocon.
Além de estabelecimentos privados, instituições governamentais do município
passaram a ocupar o bairro, como a Secretaria de Esporte e Lazer, a OuvidoriaGeral e a Secretaria Municipal de Saúde.
Segundo a Prefeitura Municipal de Salvador (2014), o bairro do Comércio tenta
se

reerguer,

com

aparentes

mudanças

sociais,

econômicas

e espaciais,

recuperando monumentos e prestígio. A exemplo do Plano Pilar, reinaugurado após
mais de vinte anos inativo, e o Forte São Marcelo, reaberto à visitação pública.

2.1.3. O bairro do Comércio e suas vias de acesso
O Comércio é alimentado pela Avenida Contorno, Cidade Alta com as ligações
através do Elevador Lacerda, Pontos Inclinam dos e ladeiras que passam pelo
Barbalho, Centro Histórico, Túnel Américo Simas, Via Portuária, San Martin e a via
férrea que, até o momento, tem limite na Calçada.
Segundo

a

Conder

(2014),

diversas

novas

avenidas

estão

sendo

disponibilizadas visando proporcionando maior mobilidade de veículos na Cidade do
Salvador e fazendo chegar o tráfego mais rápido no centro da cidade, que serão
melhorados através da integração com o trem, ainda substituído, pelo Veículo Leve
sobre Trilhos (VLT) do Subúrbio.
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O trem do Subúrbio de Salvador,
Salvador conforme a figura 2, é um sistema ferroviário
em operação na Cidade do Salvador e administrado
administrado pela empresa estatal
Companhia de Transportes
ortes do Estado da Bahia (CTB). Sua
Sua única linha liga a Cidade
Baixa ao Subúrbio Ferroviário, que fazem parte da RMS.
RMS. O trajeto total de 13,5
quilômetros, entre
re os terminais na Calçada e Paripe é composto por dez estações,
de ponta a ponta, transportando cerca
c
de nove mil passageiros diariamente.

Figura 02 – Estações do Atual Sistema de Trens do Subúrbio
Fonte: Governo do Estado da Bahia - CONDER (2014)

Segundo a Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado da Bahia
(SEINFRA) (2014),

atual modelo será ampliado por projetos que incluem vias

transversais, ligando a área norte (Baía de Todos-os-Santos)
Todos
Santos) ao Oceano Atlântico, e
a substituição do trem do subúrbio, que será substituído por Veículo Leve sobre
Trilhos (VLT) para beneficiar toda a Região
egião Metropolitana de Salvador.
Ainda segundo a SEINFRA (2014), o trajeto do VLT Metropolitano vai do centro
de Salvador, no Comércio, passando pelos municípios de Candeias, Dias D’Ávila,
Simões Filho e Camaçari, ligando o Subúrbio Ferroviário ao Polo Industrial de
Camaçari. Para isso estão sendo construídas as Vias Estruturantes – as avenidas
Gal Costa
osta e 29 de Março, que cortam transversalmente a cidade, interligando o norte
e a orla, e serão atendidas pelo sistema de transportes BRT.

2.2. SALVADOR COMO CIDADE INTELIGENTE
Ainda que de forma prematura, o conceito de Cidades Inteligentes ainda não
chegou a um consenso quando pensamos no limite da sustentabilidade, avançando
pela educação, energia, mobilidade, segurança pública,, saúde, todos conversando
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com as Tecnologias da Informação e Comunicação como condição sine qua non
para o construir de um conceito universal. As cidades inteligentes,, conforme a figura
3, representam conceitualmente a inovação tecnológica quando o tema central é a
sustentabilidade
ilidade para cidades do futuro, envolvendo principalmente a eficiência
energética através
s do desenvolvimento das renováveis e a mobilidade urbana como
item essencial para a qualidade de vida.

Figura 03: Setores com maior potencial Smart e tecnologias habilitantes
bilitantes
Fonte: Caderno FGV Projetos:
Projetos: Cidades Inteligentes e Mobilidade Urbana (2014)

Compreendido como ideal de gestão e planejamento de cidades, aliando
crescimento econômico, inclusão social e proteção e conservação do meio ambiente
natural e construído; valorizam cada vez mais o processo de desenvolvimento
urbano sustentável, principalmente quando da Agenda 21, com parâmetros fixados
através da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambient
Ambiente e o
Desenvolvimento em 1992, da parceria com a Agenda
enda Habitat firmada na
Conferência da ONU para os assentamentos
assentamentos Humanos em Istambul em 1966.
Socialmente inclusiva, ecologicamente
ecolo
equilibrada, economia próspera, gerida
com suporte da governança e o mais importante, com a participação popular, a
cidade sustentável exige um modelo de padrão global de gestão e planejamento
urbano, suportando grandes variações locais,
locais, com características geográficas,
históricas, culturais, políticas e econômicas.

40

A elaboração e a boa gestão de planos urbanísticos são cada vez mais presente
sob o viés da sustentabilidade. Medellín na Colômbia, Kuala Lumpur, na Malásia,
Búzios, no Rio de Janeiro e São Luiz do Paraitinga, em São Paulo, colhem
resultados efetivos com a participação popular local intensiva e um plano estrutural
que se situam entre os anos de 2004 e 2020.
O objetivo é torna-se uma world-class city, Cidade Global, atraindo investimentos
e o mais importante, profissionais de alto nível tornando-se competitiva com relação
a outras cidades; priorizando as atividades econômicas dirigidas para a produção do
conhecimento com o apoio irrestrito das áreas de softwares, hardwares, tecnologia
da informação, sistemas web e segurança da informação. Esse mecanismo
potencializa as cidades através da chegada de profissionais, incentivando, por
exemplo, a área de ensino, treinamento e capacitação que por sua vez provoca a
concorrência entre instituições de ensino quando da formação técnica, tecnológica e
de graduação plena em paralelo às atenções quanto à oferta de postos de trabalho
para os mais capacitados.
O crescimento urbano, alimentado pelo aumento do número de indivíduos e
famílias é decorrente de boas oportunidades de trabalho, serviços públicos e
condições econômicas, que geram ao mesmo tempo, desafios que geralmente estão
relacionados ao fornecimento inteligente de serviços de primeira linha a exemplo de
transporte público, educação, saúde, energia e água.
Das diversas características que contribuem para a composição do conceito
Smart, vários são necessárias para as cidades inteligentes, ainda que em processo
consensual. Segundo a World Foundation for Smart Communities (2001), as
Cidades Inteligentes devem ser baseadas em um crescimento inteligente e
planejado, por meio das TICs.
O California Institute for Smart Communities (2001) adota a seguinte abordagem:
Uma Comunidade Inteligente é uma comunidade que faz um esforço
consciente para usar a tecnologia da Informação para transformar a vida e o
trabalho dentro de seu território de uma forma significativa e fundamental,
em vez de seguir uma forma incremental. (California Institute for Smart

Communities, 2001, p. 2)
Caragliu ET.Al. (2011), descreve a “cidade inteligente” como um investimento em
capital humano-social que incentiva a utilização de tecnologias avançadas de TIC
como viabilizador para um crescimento econômico sustentável e uma melhora na

41

qualidade de vida, uma boa gestão de recursos naturais e energéticos, com
participação atuante do governo e estado.
Na visão de Steventon e Wright (2006), cidade inteligente é:
“um espaço inteligente, onde as TICs “desaparecem” e se tornam
incorporados em objetos físicos, em locais em que vivemos e/ou
trabalhamos. A perspectiva atual é que esta tecnologia embarcada nos
fornece suporte inteligente e contextualmente relevante, aumentando a
expectativa de vida e nossa experiência do mundo físico de uma forma
benigna e não intrusiva”.(STEVENTON; WRIGHT, 2006, p.15)

Ainda segundo Steventon e Wright (2006), as cidades inteligentes são formadas
por espaços que valorizam a qualidade de vida do cidadão com base nas
Tecnologias da Informação e Comunicação. Apresenta alta quantidade de
informações de forma a analisar e diagnosticar aspectos como a melhoria da
mobilidade, prestação de serviços, geração de empregos, educação dentre outros.
“Uma Cidade inteligente também pode ser definida como um ambiente
inteligente, que embute tecnologias da informação e da comunicação (TIC)
que criam ambientes interativos, que trazem a comunicação para o mundo
físico. A partir desta perspectiva, uma cidade inteligente (ou em termos mais
gerais um espaço inteligente) se refere a um ambiente físico no qual as
tecnologias de comunicação e de informação, além de sistemas de
sensores, desaparecem à medida que se tornam embutidos nos objetos
físicos e nos ambientes nos quais vivemos, viajamos e trabalhamos.”
(STEVENTON; WRIGHT, 2006, p.20)

Outra visão voltada aos cidadãos enquanto produtores do espaço é defendida
por Komninos 2002.
Cidades (ou comunidades, clusters, ou regiões) inteligentes são aqueles
territórios caracterizados pela alta capacidade de aprendizado e inovação,
que já é embutida na criatividade de sua população, suas instituições de
geração de conhecimento, e sua infraestrutura digital para comunicação e
gestão do conhecimento. A característica distintiva de uma cidade
inteligente é o grande desempenho no campo da inovação, pois a inovação
e a solução de novos problemas são recursos distintivos da inteligência.
(KOMNINOS 2002 and 2006).

A sociedade, as organizações fazem parte de uma engrenagem que proporciona
ações econômicas e produtivas buscando em paralelo a modelagem social, política
econômica, social e cultural das comunidades. As práticas de gestão visam a
evolução das empresas e também das cidades através da influência dos
mecanismos de gestão que envolve o tratamento das informações e do
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conhecimento

principalmente

no

que

tocam

processos

de

aprendizagem

organizacional e o uso das tecnologias da informação e comunicação como práticas
de gestão.
Portanto, Salvador, por sua vez persegue sua posição como candidata a
projetos que a coloquem no caminho de cidades inteligentes e para isso o referente
trabalho encaixa a educação de nível superior como o principal caminho para que se
possa discutir e desenvolver metodologias que viabilizem projetos consistentes e
principalmente a participação social com aporte do acadêmico as TICs.

2.2.1. As IES contribuindo para conectar a cidade através das TICs
Pensar as cidades para as pessoas e colocar a mobilidade no centro das
atenções é algo apontado como essencial, especialmente para melhorar a qualidade
de vida nos grandes centros urbanos. A Tecnologia da Informação e Comunicação é
o diferencial para o desenvolvimento das melhorias, mas, antes de recorrer a
produtos sofisticados é preciso que as grandes cidades tenham planejamento e
gestão eficiente que lhes permitam caminhar a passos consistentes a caminho das
Cidades Inteligentes. Qualquer cidade, para ser mais inteligente precisa de
planejamento estratégico, priorizando o que é mais crítico, no caso de Salvador, o
transporte urbano.
Nas Instituições de Ensino Superiores (IES) privadas a preocupação com as
práticas de gestão de desempenho devem buscar processos que possam estimular
a interação entre as comunidades e os centros produtores. Estas instituições,
dotadas de recursos educacionais devem ser priorizadas como um caminho seguro,
confiável para diminuir as influências negativas através da obrigatoriedade da oferta
de transparência como instituição. A parceria surge de práticas baseadas nos
modelos de cidades inteligentes com o fortalecimento das comunidades do
conhecimento e amparando-se na tecnologia da informação com foco no capital
humano, este em parceria com o fator cultural das cidades, muito importante para o
planejamento, desenho e execução dos processos, fator chave da parceria.
A inovação, que passa a depender cada vez mais das competências
desenvolvidas entre os seres envolvidos, deve interagir de acordo com as regras
que norteiam princípios da valorização humana, norteando pesquisadores que terão
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o desafio de conciliar qualidade de vida, crescimento sustentável como ferramenta
fundamental para o conceito de Smart. A metrópole baiana busca apoio para as
áreas de energia, telecomunicações, serviços públicos e em particular, mobilidade
urbana com o suporte da administração que planeja e traça estratégias de
crescimento que deverá buscar na pesquisa acadêmica mecanismos que possam
fortalecer a parceria público-privada como laboratórios permanentes e em ação.
Salvador para se tornar uma Smart, além das questões que envolvem governo,
cidadão e iniciativa privada, precisa discutir a infraestrutura tecnológica, com base
na informática e estratégias gerenciais. O desafio de implantar, como sugestão
básica, um protocolo de roteamento necessário para que a comunicação entre a
cidade e a comunidade acadêmica se torne eficiente é essencial para que possa
tornar uma sociedade interligada por meio das ferramentas em tecnologias de
internet, atualmente a mais viável. Com o apoio das redes Ad hoc, ou redes de
comunicação com o suporte de equipamentos interconectados sem o uso de
estações base, atrativas, surgirão redes autônomas e distribuídas sem a
necessidade de desenho detalhado de projeto, para o momento inicial.
Segundo Takahashi, et e al (2011), embora protocolos de roteamento
convencionais já sejam conhecidos e introduzidos no mercado, como o caso do
“zigbee3”, ainda apresentam limitações quando aplicados em soluções para Smart
Cities. Tais limitações referem-se à confiabilidade, escalabilidade, e custo
operacional o que pode inviabilizar a implantação em cidades com recursos
financeiros limitados e infraestrutura de equipamentos e gerenciamentos não
adequados. Com o objetivo de solucionar as questões acima levantadas, foi
desenvolvido um novo protocolo de roteamento avançado chamado WisReed,
baseado em inteligência artificial. Este protocolo aprende os melhores caminhos
para envio das informações à medida que esta grande rede de comunicação
aumenta, garantindo uma alta escalabilidade e confiabilidade e baixo custo
operacional.
Em protocolos convencionais, o caminho do roteamento é definido logo antes do
envio da informação, através de mensagens de broadcast por toda a rede até o nó
3

Zigbee é um conjunto de especificações para a comunicação sem-fio entre dispositivos
eletrônicos, com ênfase na baixa potência de operação, na baixa taxa de transmissão de dados e no
baixo custo de implantação. Os zigbee são responsáveis por uma série de tarefas, que incluem
manutenção de papéis de dispositivos, gestão de pedidos para se juntar a uma rede, a descoberta de
dispositivos e segurança.
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ou end-point de destino, podendo causar sobrecarga. Por outro lado, através do
protocolo avançado WisReed, o caminho é determinado à medida que a informação
é transmitida (pois já conhece o caminho antecipadamente), evitando assim envio de
pacotes de controle desnecessários. Esta metodologia é chamada de depth-first
Search. (Takahashi, Y, et al, 2011).
Ainda mais, segundo Takahashi, Y, et al, (2011), segue padrões aceitos por
fóruns internacionais: TCP/IP e para a camada física: IEEE 802.11 e 802.15.4, entre
outros, o que facilita a expansão das informações e serviços em garantidas através
da infraestrutura de internet por boa parte da Cidade do Salvador, melhorando cada
vez mais índices de confidencialidade, integridade e disponibilidade da rede
justificados a cada momento pelo imbricamento homem-máquina.
Esses fatores são amenizados por dispositivos através do uso de Wi-Fi
disponibilizados em vários pontos da cidade, por operadoras de telefonia e internet
como forma de reduzir a carga em cima das conexões 3G e 4G o que atingirá 83%
dos estudantes pesquisados e que já possuem dispositivos com recursos para o
acesso a WEB através da Internet, melhorando a eficiência, a segurança e num
curto espaço de tempo podendo ser trabalhado o conceito de Big Data4 com a
armazenagem em massa de dados gerados pela própria comunidade acadêmica
visando a participação da classe desenvolvedora e buscando aspectos relevantes
no dia a dia da cidade.

2.3. A LEI DA METRÓPOLE E OS IMPACTOS PARA SALVADOR

O Brasil está atrasado na gestão das metrópoles. Cidades como Londres, Paris,
Seattle, Nova York, discutem há décadas, através de órgãos exclusivos, assuntos
metropolitanos. A autoridade de Transportes Metropolitano de Nova York, por
exemplo, gere, desde a década de 60, ônibus, trens, metrôs e pontes que chegam
até 12 municípios, enquanto que o Brasil ainda não conseguiu definir sequer o que é
uma região metropolitana, o que passa por um grande nó quando deixa nas mãos
4

Big Data é o conjunto de soluções tecnológicas capaz de lidar com dados digitais
passeando por três itens importantes: volume, variedade e velocidade inéditos até hoje. A tecnologia
permite analisar todo e qualquer tipo de informação digital em tempo real, o que se torna fundamental
para a tomada de decisões.
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dos governos estaduais a responsabilidade de se criar mecanismos, muitas vezes
sem algum critério eficaz e claro.
Uma nova legislação chega para obrigar prefeitos e governadores a resolverem
conjuntamente

questões

que

envolvem,

principalmente,

problemas

como

transportes, coleta de lixo, saneamento e desenvolvimento urbano. A Lei
Complementar nº 14/1973 criou as Regiões Metropolitanas (RMs), regendo estas,
espaços para receberem tratamento prioritário com canalização de recursos e
incentivos de forma a melhorar a qualidade de vida do cidadão.
Para dinamizar ainda mais os processos, a participação das IES, através das
HackCities, é importante para minimizar os tentáculos de concepções autoritárias e
tecnicista presenciadas nos intervalos da governança, centralizada no controle do
território e de objetivos que limitem o uso e ordenamento territorial, estas
potencializadas por uma frágil herança de gestão.
A Constituição Federal (CF) de 1988 (Art. 25 § 3º) conferiu aos Estados a
atribuição de instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões.
A União, mesmo perdendo a atribuição na criação das RMs, manteve um destacado
protagonismo na gestão metropolitana de Salvador, fruto das políticas setoriais e
seus critérios de elegibilidade e o poder na transferência de recursos.
De nove Regiões Metropolitanas constituídas pela União em 1973, hoje
contamos com 55, estabelecidas pelos Estados a partir de critérios diversos.
Diversas razões contribuem para a disseminação de RMs, dentre as quais podemos
destacar a busca dos estados e municípios para que possam se qualificar e receber
recursos federais - esses estimulados pelas APLs5 que muitas vezes são
interrompidas pela não continuidade partidária no poder -, e estimulados por meio de
algumas das políticas da União de investimentos em infraestrutura social e urbana a
exemplo da redução das tarifas telefônicas locais para ligações entre municípios
inseridos na mesma RMs, estimulando o processo físico como uma das condições
para a expansão da internet através das possibilidades de compartilhamento da
gestão de algumas funções públicas.

5

Arranjo Produtivo Local (APL) caracteriza-se por um aglomerado significativo de
empreendimentos em determinado território e indivíduos que atuam em torno de uma atividade
produtiva predominante, que compartilham formas percebidas de cooperação e algum mecanismo de
governança, e pode incluir pequenas, médias e grandes empresas
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Os estados assumiram a gestão em um novo contexto com os municípios
fortalecendo o seu protagonismo na gestão dos seus territórios através do Estatuto
da Cidade e a União continua sendo a grande provedora de recursos e políticas de
desenvolvimento urbano.
A ausência de uma regulamentação para as RMs ampliou as dificuldades já
existentes na relação entre atores e agentes dos processos de decisão, tornando a
gestão pouco eficiente, e em algumas experiências meras formalizadoras
institucionais o que faz crescer o desinteresse pelo problema ainda na comunidade
acadêmica, o que deveria ser uma arena de bons debates.
É de se observar que a participação da comunidade acadêmica é de extrema
importância para o futuro das cidades com o Estatuto das Cidades e o Plano Diretor
de Desenvolvimento Urbano (PDDU) fortalecendo importantes conceitos ao
possibilitar mecanismos que facilitem a articulação entre os membros da federação
no espaço metropolitano. É importante, para isso, que os cursos, principalmente de
administração, tenha um olhar especial para esses dois setores com objetivo de
associar a produção em detrimento da qualidade de vida na Cidade do Salvador.
Os textos enviados por e-mail, linkados através de urls por grupo do WhatsApp e
postados no web site HackCities [www.hackcities.com.br] para os estudantes como
parte das etapas para as dinâmicas presenciais, criam subsídio para a formulação
de conteúdos construídos e enriquecidos durante os encontros. São exercícios que
tratam de nivelá-los frente ao conceito de funções públicas, da necessidade de uma
governança interfederativa com prevalência do interesse comum sobre o local, a
gestão democrática (participação da sociedade civil) e a busca do desenvolvimento
sustentável seguido por itens importantes, fundamentos do novo Estatuto e o
fortalecimento das TICs como suporte ao processo democrático, através de
exposições críticas, elaboradas pelos estudantes, e do uso da máquina que serão
discutidas à seguir, quando o assunto é mobilidade urbana e transportes.
O motivo da exploração dessa lacuna, que na realidade aguça o senso crítico, é
que a base da Lei prevê instrumentos para a gestão compartilhada, fixando um
prazo de três anos ao governador ou agente público que atue na estrutura de
governança interfederativa para elaborar e aprovar o Plano de Desenvolvimento
Urbano Integrado (PNDI) para as RMs (existentes ou a serem criadas) o que será
uma excelente oportunidade para que as comunidades acadêmicas se fortaleçam e
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demandem projetos que possam auxiliar aos gestores quanto os interesses sociais.
É o ouvido alimentado pelas IEs.

2.4. MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTES
Transporte e mobilidade urbana foram, por muito tempo, tratados como
superpostos por um patamar de exigência em que somente o transporte supria, de
forma genérica, as exigências sistêmicas que envolvia a comunicação, as
possibilidades e as condições de intercâmbio entre as pessoas, bens e serviços,
exigindo com a complexidade das interelações sociais e materiais um conceito mais
apurado no que se entendia como deslocamentos. A mobilidade como direito
cidadão, traz à tona motivos para o aprofundamento das especificidades de cada
categoria.
Mobilidade é característica do que é móvel ou do que é capaz de se
movimentar; possibilidade de mover (algo, alguém ou a si próprio);
facilidade para andar, saltar, dançar etc.; possibilidade de ir para outro lugar
rapidamente (HOUAISS, 2014),

Ainda segundo Houaiss (2014), transporte é ato ou efeito de transportar; veículo
que serve para transportar.
Segundo a Lei nº 12.587/12 – Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU):
I - transporte urbano: conjunto dos modos e serviços de transporte público e
privado utilizados para o deslocamento de pessoas e cargas nas cidades
integrantes da Política Nacional de Mobilidade Urbana;
II - mobilidade urbana: condição em que se realizam os deslocamentos de
pessoas e cargas no espaço urbano. (PNMU, 2012)

O transporte e a mobilidade, com a população brasileira quase que totalmente
urbana, correm em paralelo com o desenvolvimento sustentável e o modelo
ambiental cada vez mais próximas a cidade, requerendo maior compreensão das
consequências que os sistemas de transporte exercem sobre o ambiente e exigindo
cada vez mais planejamento para que se possa priorizar a adoção de medidas
vinculadas a mobilidade mais inteligente.
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Segundo relatório da Confederação Nacional da Indústria (CNI, 2012), a
dimensão política deve se colocar como peça fundamental para a organização e
operacionalização do paradigma da mobilidade, em que princípios participativos e
democráticos devem ser considerados com base na Década Mundial de Segurança
Viária, lançada em 2011 pela ONU, que tem como objetivo reduzir em 50% as
mortes no trânsito em 10 anos – ao que se soma a recentemente editada Política
Nacional de Mobilidade Urbana.
A Política de Mobilidade Urbana defende, em destaque, a prioridade ao
transporte coletivo e aos modos de transporte não motorizado, com segurança, no
uso do espaço público viário; fundamento legal para que os municípios implantem
políticas de taxação para priorizar modos de transporte sustentáveis e coletivos
(pedágio urbano, estacionamento); prioridade para projetos de transporte público
coletivo estruturadores do território e indutores do desenvolvimento urbano
integrado; exigência que municípios com mais de 20 mil habitantes elaborem um
plano de mobilidade urbana (antes, a obrigação era para municípios com 500 mil
habitantes; com a lei 1.623 municípios devem fazer o plano).
Ainda segundo a CNI (2012), o princípio reiterado da política de mobilidade, os
planos de mobilidade urbana precisam ter estreita relação com os planos de
desenvolvimento urbano do município. Em que pese o ceticismo com que possa ser
acolhido tal princípio, por conta da autonomia com que decisões no âmbito do
transporte são costumeiramente adotadas, trata-se de uma exigência importante a
ser defendida.
Nesse entendimento, será possível encaminhar ao debate a formulação de
propostas que não dependam hegemonicamente do modal rodoviário, sobretudo do
automóvel, e que possam buscar a implantação de densidades demográficas
compatíveis com o melhor aproveitamento de recursos ambientais, econômicos e
energéticos.
A Cidade do Salvador, ao perseguir o conceito de cidade inteligente e
esutentável, deverá a promover a mobilidade tal como contemplada pela Política
Nacional de Mobilidade Urbana. Terá que buscar instrumentos que ajudem a
conduzir a uma cidade mais inclusiva e diversificada que pode ter o apoio irrestrito
das TICs, desde então fundamentados nos conceitos ora discutidos com objetivo de
alcançar uma sociedade mais igualitária e interligada, através de uma infraestrutura
de telecomunicações com o desafio de amenizar problemas de mobilidade.
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2.5. SMART CITIES E MOBILIDADE URBANA: DESAFIOS PARA A CAPITAL
BAIANA

Para que a Cidade do Salvador possa disponibilizar serviços essenciais para a
sua sociedade pode ser necessário planejar, disponibilizar, mensurar e gerenciar a
infraestrutura de transporte de pessoas, energia e principalmente da segurança com
o suporte da comunidade acadêmica, exercício crítico para os cursos de graduação,
como piloto o de administração.
Para uma Cidade Inteligente, disponibilizar infraestrutura digital é um dos
maiores desafios, gerando problemas a serem resolvidos pela sociedade moderna
que tenta oferecer uma gama de possibilidades para suportar o uso racional dos
recursos e promover a efetiva execução de processos relevantes a exemplo da
mobilidade urbana.
Para tanto, é necessário alto investimento em “estradas digitais”, também
chamadas de backbone, em que a estrutura de alto padrão de segurança e
performace para transação de dados, são cada vez mais requeridas para o processo
de ensino e aprendizado quando da construção da crítica aos atuais modelos
sociais.
A integração e planejamento conjunto de todos os atores envolvidos (setor
público, privado, sociedade e instituições de pesquisa) será um diferencial para que
se possa usufruir dos benefícios esperados e garantir um crescimento inevitável,
mas sustentável dos grandes centros urbanos.
Para melhorar a qualidade de vida nos grandes centros, a questão da
mobilidade urbana não pode restringir a relevância para as construções de novas
rodovias ou ampliação de espaços para carros, mas sim para um sistema eficiente
de transporte público e de massa, com potencial necessário através de ações
conjuntas entre governo, sociedade, iniciativa privada e aí se inclue as Instituições
de Ensino Superior (IES) para que questões como planejamento estratégico possam
ser priorizadas, consideradas como fatores críticos que não podem contribuir para
inviabilizar a integração de todos os seus ambientes, aperfeiçoar serviços e
operações, além do desafio de crescer para o bem estar do cidadão.
Como uma das resultantes, o desenvolvimento de novas ferramentas que devem
ser colocadas a serviço do trânsito e da mobilidade urbana: o objetivo não é apenas
monitorar o trânsito em tempo real e sim prevenir diversos tipos de problemas
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relacionados ao mesmo, a exemplo de coleta de dados através de dispositivos
móveis que podem ser desenvolvidos por estudantes dos cursos ligados a área de
Tecnologia da Informação e Comunicação, através dos Hackathorn, como requisito
de contribuição para as HackCities. Esses dados farão parte da tecnologia de Big
Data, permitindo a mensuração e controle de informações para tomada de decisões
mais assertivas.
Tomando como exemplo Cingapura, um sistema implantado permite a previsão
de congestionamentos, possível por meio de sensores e atuadores que detectam a
quantidade de veículos trafegando em determinadas regiões. Eles ativam
dispositivos eletrônicos capazes de, por exemplo, alterar o tempo dos sinais, e evitar
que o trânsito pare.
Em Salvador, a construção de vias marginas e viadutos, a redistribuição das
faixas de trânsito na Avenida Paralela, aumentando de 4 para 5, totalizando com a
marginal 8 faixas ameniza, mas não resolve o problema dos congestionamentos nas
áreas de gargalos. Esse recurso trava o trânsito e prejudica principalmente nos
horários de picos do turno noturno e nos encontros de faixas, onde a pista volta ao
seu tamanho original.
O deslocamento do estudante é acometido por diversos problemas que, quando
a apresentação dos conteúdos, perde o sentido em sala de aula, motivado pela
ausência e atrasos dos mesmos às instalações da unidade, conforme evidenciado,
através do horário de chegada, pelo gráfico 02. Durante o trajeto, intercedido por
rodovias planejadas para escoar veículos, a qualidade humana da cidade não é
valorizada em detrimentos dos grandes shopping malls, centros comerciais e torres
de apartamentos questionando o discurso de se tornar uma cidade criativa, aspecto
que desmotiva e aumenta o nível de estresse dos estudantes.
O gráfico 01 evidencia um grave problema nos minutos iniciais para a jornada
noturna, com 29,9% dos entrevistados chegando a faculdade, não em sala de aula,
às 19h, 20 minutos após o começo da aula. Para uma disciplina de 100 minutos, a
organização e gestão dos referidos conteúdos tem que prever esses intervalos, de
forma a não prejudicar os 55,5% que conseguem chegar no horário de inicio da
primeira aula.
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Gráfico 02: Horário de chegada dos estudantes na Unijorge Comércio
Fonte: Elaboração própria (2014)

O que se pratica nas cidades inteligentes é o uso constante da Tecnologia da
Informação e Comunicação como suporte aos processos de diagnóstico e
contingência do trânsito e em paralelo à violência urbana.
Souza (2012) afirma que em uma reorganização dos espaços urbanos.
Os núcleos devem ser multifuncionais, para que as pessoas morem,
trabalhem e se divirtam em distâncias mais curtas. Isso evita deslocamentos
por longas distâncias, perda de tempo, congestionamentos
congestionamento e aumenta a
qualidade de vida.
vida (SOUZA, 2012, p. 45)

Destino

Tempo médio (minutos)

De casa para o trabalho

44

De casa para a faculdade

45

Do trabalho para a faculdade

45

Da faculdade para casa

42

Tabela 02: Tempo médio, em minutos, de deslocamento do estudante da Unijorge Unidade
Comércio]
Fonte: Elaboração própria (2014)

Dados da tabela 02 evidenciam uma grande particularidade
cularidade da Unijorge ao
investir em infraestrutura e gerenciamento administrativo e acadêmico na unidade
Comércio. O tempo médio de deslocamento entre casa e faculdade é de 45 minutos;
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para o trabalho e faculdade, 45 minutos e a faculdade e casa, 42 minutos, enquanto
que, segundo dados da Prefeitura Municipal de Salvador (PMS), a média de
deslocamento para essa área fica em 44 minutos, concluindo que o grande vilão
para a evasão das aulas não é o tempo de deslocamento e sim o horário dos ônibus
e a violência urbana, compactuando com o que diz Souza (2014).
Ainda segundo Souza (2012), é preciso que o governo federal disponibilize
recursos para investimento em mobilidade, com mais qualidade e sustentabilidade
nos meios de transporte, e que as áreas públicas sejam, também, mais acolhedoras
para os pedestres. Discutir possibilidades que amenizem os problemas a curto prazo
é o objetivo do projeto em detrimento da necessidade de políticas estruturais de
médio e longo prazo.
Meios para que se possam discutir a mobilidade urbana mais eficiente através
da redução da emissão de poluentes e do consumo eficiente de energia,
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da sociedade, este viés partindo
do setor de educação superior com os estudantes trabalhando a prática em
detrimento da teoria explorada nas disciplinas.
Segundo estudos do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e
Pesquisa de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Coppe/UFRJ,
2014), 92% de todo o transporte no Brasil é rodoviário e 81% do combustível
utilizado nos veículos é de origem fóssil. Ainda segundo os estudos, o transporte
consome 28% de toda energia no Brasil e Tecnologias prometem substituir fontes
energéticas e incentivar o uso de equipamentos que reduzem o consumo e novos
modais que provocam menos impactos ao meio ambiente.
Algumas medidas de curto prazo podem promover melhorias, como a redução
da dependência do transporte individual, proporcionando o aumento da velocidade
do transporte coletivo, discutir políticas fiscais, viabilizando infraestrutura de controle,
através das redes inteligentes, com o uso de produtos que já estão no mercado,
como o biocombustível e o veículos híbridos – elétricos e movidos a combustível.
É prioritário e inteligente discutir a cidade pelo viés da educação e a proposta é a
utilização de um termo cunhado pelo pesquisador para, através de um processo
colaborativo envolvendo vários atores sociais e com apoio das Tecnologias da
Informação e Comunicação, oferecer à sociedade e as autoridades competentes,
medidas estratégicas discutidas, aprofundadas com foco na cidade, a curto, médio e
longo prazos: o referido trabalho passa a tratar da HackCities.
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2.

HACKCITIES COMO ALTERNATIVA PARA SUPERAR

DESAFIOS NA CIDAD
CIDADE DO SALVADOR

Falta à sociedade “um jeito hacker de ser”. “O hacker age a partir de uma
ética que não seja da sobrevivência, mas que tenha no direito à vida o seu
princípio fundamental, onde a preocupação com o outro tenha uma
presença intensa. (PRETTO, 2010),

Figura 04: Logo da HackCities
Fonte: Elaboração própria (2015)

É com a citação de Pretto (2010) que HackCities surge como uma proposta para
se pensar a cidade numa perspectiva educacional, com apoio das Tecnologias da
Informação e Comunicação – TICs, pegando como uma das bases outro termo,
cunhado por Fava (2014), conhecido por Educação
ducação 3.0. A utilização do Balanced
Scorecard (BSC) educacional para a seleção e disponibilização de conteúdos e a
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aplicação do ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act) como processo de mensuração,
controle, acompanhamento, avaliação, ajustes e correções dos processos,
importantes para a sobrevivência do modelo compartilhado dentro e fora das salas
de aula. O objetivo da aplicação está no aporte da tecnologia que exige a melhoria
continua em busca de maior qualidade para o ensino e aprendizagem sempre em
direção a realidade de mercado.
Durante as dinâmicas em sala de aula, a percepção é de que ao final de cada
semestre a capacidade de executar a estratégia em detrimento da qualidade da
própria estratégia em si é bastante positiva para o projeto. O entendimento da
estratégia deve ser reconhecido como o fator mais importante no processo de
avaliação de ensino e aprendizagem semestral, este sob a regência do orientador. O
que continua justificando a continuidade do BSC no processo seletivo dos
conteúdos, que ora estão sendo trabalhados, mensurados diariamente deve estar de
acordo com as competências dos componentes envolvidos, estas desenvolvidas
através do uso das redes, principalmente colaborativas.
A Educação 3.0 tem foco na gestão da instituição quanto aos conteúdos que
devem seguir uma ementa interligando sempre a realidade de mercado, às
necessidades do estudante quanto ao desenvolvimento de suas competências. A
HackCities centra no estudante dentro e fora da sala de aula contribuindo de forma
mais aguçada e trabalhada de forma direta, com a utilização de cases que coloquem
a cidade como ponto de partida para o desenvolvimento requerido pelas cidades
inteligentes. A participação efetiva do processo de construção dos conteúdos que
norteiam o semestre, não só como profissional mas para toda a sua vida. Ambos
têm um ponto em particular: o uso intensivo das Tecnologias da Informação e
Comunicação, que fecha como propósito da pesquisa, a prática para a produção de
um conjunto de diretrizes para a Instituição de Ensino Superior.
HackCities envolve várias áreas desde que o contexto central seja a educação
para as cidades. Tem como meta atingir organizações não governamentais, órgãos
de saúde, de segurança, instituições públicas e privadas, em geral, discutindo a
retomada dos espaços públicos, inovar o uso das vias, para antecipar os planos de
mobilidade quanto às melhorias no sistema de trânsito, melhoraria da forma de
andar e de usar o transporte público e restringir o uso inadequado do automóvel,
com o apoio da comunidade acadêmica. Não só no arcabouço teórico como também
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das práticas de gestão, essas potencializando as conexões que surgem entre o
poder público à iniciativa privada.
Como parte da composição, entender o termo é essencial para que se possa
entender a justificativa da cunhagem. Hackear ainda é tido como pejorativo diante da
inabilidade, principalmente das mídias ao não deixar claro o agir para o bem e o que
do mal no universo da informática.
Estamos quebrando esses cadeados, e o papel dos hackers é super
importante exatamente nesta perspectiva de fazer com que esse
conhecimento circule de forma mais generalizada. Isso enquanto as
iniciativas menos forçadas não vão se implantando, como os movimentos de
6
7
música livre, o Jamendo e o Technobrega . Isso, também, enquanto não
implantam de forma mais intensa os projetos de arquivos abertos, como o
das revistas que estão capitaneadas pelo Instituto Brasileiro de Informação
em Ciência e Tecnologia (IBCT) que traduziu o software desenvolvido pelo
Publicnologic e que tem tido um crescimento muito grande, o serviço de
editoração eletrônica de revista. (PRETTO, 2010)

Enquanto não implantam de forma mais intensa os projetos que devem envolver
a participação popular de uma forma mais transparente, e aqui entende-se como
opaco mas não espelhado com intuito de enxergar, entender e não possuir barreiras
que impeçam o materializar da referida informação, a exemplo do Plano de
Desenvolvimento Urbano (PDDU) de Salvador que trata exatamente dos interesses
da sociedade quando o assunto é a cidade e o seu entendimento é muitas vezes
ilegíveis até mesmo para os técnicos. É preciso transparência e a participação
popular entendendo de forma clara e de fácil a leitura dos termos que compõe o
direito à cidade. Algum grupo precisa quebrar e expor isso de maneira acessível à
sociedade.
A palavra Hacker, na língua inglesa, tem origem no verbo to hack, que significa
"cortar grosseiramente", passando a ideia de corte de machado, facão. Já no
substantivo, hack significa "gambiarra" que deriva de uma solução improvisada,
desviada do projeto original, fora do escopo apropriado, mas que funciona, ainda
que fora dos padrões procedimentais. Era apropriado na década de 1950 para

6

Jamendo é um site para a distribuição de músicas livres, licenciadas sob Creative Commons
ou Licença da Arte Livre. Lá, artistas podem disponibilizar material gratuitamente, e usuários podem
obter acesso legal à obra, também sem custo.
7
O Technobrega é um gênero musical popular do estado do Pará que surgiu em 2002. Tem
como característica festas das aparelhagens com DJs, produtores caseiros e vendas alternativas de
CDs através de camelôs, para uma difusão mais rápida das músicas e de acordo com o artista.
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descrever as modificações que faziam nos relês eletrônicos de controle dos trens
pelos modelistas do Tech Model Railroad Club. Passou a ser usado por
programadores, na década de 60, para indicar truques engenhosos de programação
utilizando recursos do computador.
Ainda nessa época os especialistas utilizavam técnicas de hackerismo para
também manipular aparelhos telefônicos com a finalidade de se fazer chamadas
grátis. Na informática, hack é um termo que se refere a programar de forma
excepcional; à reprogramação ou reconfiguração de um sistema de instruções não
autorizada pelo proprietário, tanto em linhas de comando, em design, e que na
gestão está relacionada com a tecnologia, a ciência da computação.
O termo hack pode se referir a uma correção rápida inteligente ou a um
problema num programa de computador, numa configuração de equipamento,
principalmente na esfera da segurança da informação quando também usados para
se referir a uma modificação de um programa ou dispositivo para abrir acesso a
recursos não disponíveis a usuários, surgindo daí uma ação errônea que denigre o
termo.
Crackers são Hackers que escolhem o caminho do ilícito quebrando, invadido e
se apoderando da propriedade, principalmente intelectual alheia, em busca de
identidade, fraude de cartão de crédito ou outras ações classificadas como crime de
computador. Para melhor visualizar, e importante que o leitor atente para alguns
pontos importantes dispostos a seguir.

3.1. HACKERISMO E A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO
No dia a dia das cidades nos deparamos sempre com certas discussões
envolvendo futebol, política, economia, sociedade. No dedicar de alguns segundos,
nos pegamos tentando entender o ponto de vista dos envolvidos na troca de
informações e muitas vezes percebemos a falta do arcabouço que facilite um
entendimento mais aprofundado, levando mais transparência ao processo de
construção cidadã. Fundamentações que permitam intervenções que possam atingir
bons resultados, através de processos de enriquecimento das informações.
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Analisa e percebe-se que questões como mídia direcionada que dão suporte às
estruturas de poder, processo de formação do ensino básico ineficiente e as ideias
trazidas da colonização portuguesa que desde o ano de 1500 nos fazem reféns de
governos que alimentam a burocracia, através da manutenção do senso comum,
como limitadora da transparência para a maior parte da sociedade.
Busca-se cada vez mais a implantação de leis que regulamentem o direito ao
acesso à informação baseadas na Constituição Federal da qual obriga órgãos
públicos a considerar a publicização como regra e o sigilo como exceção sem a
devida interpretação oriunda de uma leitura pela maioria da sociedade interessada.
Para justificar tal ineficácia, em 2011, o governo Dilma regulamentou a “Lei
12527 – Lei de Acesso a Informação” como direito previsto na Constituição Federal
que determina que as principais informações dos órgãos públicos devam ser postas
automaticamente na Internet, que o acesso a informação pública pertence ao
cidadão, sendo o governo apenas um administrador destes dados.
A divulgação de informações de interesse público ganha procedimentos para
facilitar e agilizar o acesso por qualquer pessoa, inclusive com o uso das TICs e para
permitir o desenvolvimento de uma cultura da transparência e controle social na
administração pública diminuindo a degradação com que o senso comum julga o
termo burocracia.
O cidadão tem direito à informação pública, seguindo o viés da transparência da
qual obriga órgãos públicos de todos os Poderes, de todas as unidades da
federação a facilitar a divulgação proporcionando a criação de um serviço de
informações ao cidadão em local com condições apropriadas para atender e orientar
o público, informar sobre a tramitação e protocolizar documentos e requerimentos de
acesso a informações.
O Estado tem o papel de ser o incentivador da participação popular nas
atividades, particularmente com a realização de audiências e consultas públicas
tendo a internet, para municípios acima de 10 mil habitantes (abaixo disso estão
dispensados), um meio privilegiado para divulgação de informações através da web.
As páginas eletrônicas dos órgãos devem oferecer linguagem e ferramenta de fácil
manuseio, com relatórios didáticos que permitam ao leigo, para a devida técnica de
desenvolvimento da referida informação, entendimento adequado através dos
textos, claros que embasados em gráficos, tabelas, ilustrações, fluxogramas e
infográficos.
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Esses recursos, mais embasadores, serão utilizados também para os objetivos
mais complexos, mas priorizando a sociedade quase que no geral. A informação
deve ser, também, disponibilizada em formatos eletrônicos diversos, possibilitando o
acesso automatizado, atualizado e disponível para a sociedade seguindo critérios de
Confidencialidade, quando assim for requerida, Integridade e Disponibilidade (CID),
regra geral para a Segurança da Informação.
Segundo a Controladoria Geral da União (CGU), até o mês de fevereiro de 2014
e após quase dois anos de publicada, sete Estados ainda não tinham regulamentado
a Lei de Acesso à Informação. Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará, Rio
Grande do Norte e Roraima são os contemplados, sendo que em dois deles (Amapá
e Maranhão) não é possível requisitar qualquer tipo de pedido.
Para assegurar o processo de transparência da informação, a União, Estados,
Distrito Federal e Municípios estão sujeitos a lei conforme os seus níveis e
subníveis:
 Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e o
Ministério Público.
 Autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia
mista e entidades controladas direta ou indiretamente pelos entes da federação.
 Entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos.
Portanto, é de fundamental importância que esse entendimento seja acessíveis
ao cidadão para que dele se possa sugerir novos caminhos, em conjunto, para
tomada de decisões em prol da coletividade. Para isso é importante que tenha como
arcabouço, por exemplo, a Lei de Acesso à Informação.
A Lei de Acesso à Informação está amparada nos seguintes artigos
constitucionais:
 Artigo 5º – XXXIII – todos tem direito a receber dos órgãos públicos
informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão
prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.
 Artigo 37– A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...).
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 § 3º – A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração
pública direta e indireta, regulando especialmente:
 II – o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre
atos de governo
 Artigo 216 – §2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão
da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a
quantos dela necessitem.
Para entendermos essa relação é importante considerarmos alguns dos muitos
princípios e dogmas da ética hacker para o alcance de objetivos comuns que se
baseiam nas Práticas Imperativas. Segundo Levy (1984, 2001), "Hackers acreditam
que as lições essenciais podem ser aprendidas sobre os sistemas — sobre o
mundo — separando as coisas, vendo como elas funcionam, e usar esse
conhecimento para criar coisas novas e mais interessantes".
Para empregar as Práticas Imperativas o livre acesso à informação é
necessário, sendo a mesma aberta e disponibilizada para conhecimento e que
quando restritas, para um hacker, os fins justificam os meios para fazê-lo sem
restrições para que as melhorias possam ser feitas.
Quando esses princípios não estão presentes, os hackers tendem a contornálas trabalhando sistematicamente com objetivo de acessar computadores. Quando
os equipamentos do Massachusetts Institute of Technology (MIT) foram protegidos
por travas físicas e ou acessos mediante login e senha; assumiram uma "cegueira
intencional" em busca da perfeição. Este comportamento não era de natureza
maliciosa e não tinham como intenção prejudicar os sistemas nem seus usuários
(embora brincadeiras ocasionais fossem feitas utilizando sistemas de computador).
Isto contrasta profundamente com o moderno, a mídia incentivou a imagem do
hacker que quebra sistemas de segurança, a fim de roubar informações ou
completar um ato de vandalismo cibernético.
Espera-se com a ideia da Lei de Transparência, poder discutir as cidades num
aspecto mais democrático, incentivando as ditas gincanas virtuais com discussões
relevantes, através das mídias sociais, por exemplo, sobre o direito à cidade.
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3.2. HACKCITIES COMO PROCESSO ATIVO NA CONSTRUÇÃO DE
UMA CIDADE
Com as gincanas virtuais, HackCities não pode ser confundido com hackathon8.
HackCities é um conceito mais amplo, que deve orientar e seguir caminhos que
apontem para a resolução de desafios reais, semeando soluções viáveis com
potencial de mercado, viabilizando condições adequadas exclusivamente para trazer
soluções sustentáveis e respeitando aspectos econômicos, sociais, culturais,
financeiros e ambientais dignos de uma cidade inteligente.
HackCities une desenvolvedores, empreendedores, educadores, funcionários
públicos, arquitetos, engenheiros, economistas e os que reconhecem às
oportunidades de uso inovador de dados e tecnologias digitais e os benefícios que
estes possam trazer para as empresas, o meio ambiente, a sociedade, a cidade.
Aproveitar o poder dos negócios e da tecnologia para promover qualidade de vida e
os novos desafios sociais mais urgentes dentro de um conceito de Smart Cities.
HackCities é uma proposta para dinamizar as cidades através de modelagens
colaborativas. Entende-se aqui que modelagem vem complementar o modelo pela
concepção e de que este é concebido para prover informações sobre o objeto
modelado. Em particular, que possa se utilizar de um sistema computacional de
aprendizagem para ajudar a determinar as ações apropriadas ao sujeito.
Modelagem do sujeito é o processo de criação e atualização do modelo sujeito. Este
processo ocorre, naturalmente, quando o sujeito usa o sistema (run time), a partir de
evidências providas pelos inputs fornecidos por ele ao sistema. Estas evidências,
entretanto, são normalmente sutis, dificultando o processo de modelagem.
Levar a educação para o contexto de gerenciamento de cidades é também
fortalecer o conceito de HackCities modelando os docentes, valorizando a
multidisciplinaridade curricular e os discentes como sujeitos de um movimento
Pensar a Cidade. Há uma leitura do verbo educĕreque que parece adequada e diz
respeito ao trazer para fora o que está dentro, melhorar e ampliar o que é positivo
8

Hackathon é um evento que reúne engenheiros, analistas, programadores, designers,
editores e diversos profissionais que participam do desenvolvimento de um determinado software.
Significa maratona de programação, resultante da combinação do termo “hack” (programar de forma
excepcional) e “marathon” (maratona). O objetivo do encontro é desenvolver um software que atenda
a um fim específico ou projetos livres que sejam, de preferência, inovadores e principalmente de linha
social.
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em todos nós. A educação engloba os processos de ensinar e aprender, enquanto
processo de sociabilização exercidos nos diversos espaços de convívio social, seja
para a adequação do indivíduo à sociedade, do indivíduo ao grupo ou dos grupos à
sociedade.
Apesar de não se resumir a estes, a educação coincide com os conceitos de
socialização e endoculturação partindo da prática educativa formal - que ocorre da
Educação Infantil à Pós Graduação - de forma intencional e com objetivos
determinados. No caso específico da educação formal exercida na escola, pode ser
definida como Educação Escolar escoando para a utilização dos recursos técnicos e
tecnológicos e dos instrumentos e ferramentas de uma determinada comunidade
caracterizando a Educação Tecnológica.
A cidade deve ser um ambiente que permita ao homem viver em um mundo de
objetos criados por ele mesmo, tornar-se educado e qualificar a sua espécie
controlando outros seres vivos. O modelo da cidade moderna foi fundado
retomando bases gregas e latinas da pólise da civitas. Na Itália medieval e em
seguida renascentista, um dos exemplos mais conhecidos é a cidade de
Palmanova, considerada a primeira cidade ideal a ser levada à prática (Rosenau,
1988), criada por VINCENZO SCAMOZZI (1552-1616) como modelo ideal dos
arquitetos renascentistas – tanto em propostas urbanas como em edifícios –, o
círculo apareceu em todos os projetos utópicos de cidades.
Recorrendo ao dicionário italiano de sinônimos, “cidadão” equivale a “elegante,
refinado, educado”. O cidadão é, portanto, o homem que lê, que informa e discute;
que foi educado e higienizado para a construção de um habitat urbano diretamente
relacionado com a cidadania e a adoção de Tecnologias para o trabalho, a troca de
informações, a comunicação e principalmente com a transmissão de conhecimento.
O conceito de cidade ideal remonta ao cidadão ideal que passa por uma pessoa
desenvolvida e educada vinculado a nossa cultura. Infelizmente, ainda que partida
do zero, nenhuma cidade ideal se materializou ainda que trabalhadas para esse fim,
então, não como meta do HackCities, em proporcionar em curto prazo uma cidade
ideal, mas partir de um conjunto de diretrizes gerenciais, com base em informações
consistentes, que priorize o colaborativo, com muito cuidado para as perspectivas
capitalistas em detrimento do bem estar social o que tende a ser um grande desafio
para possibilidades positivas, colheitas de médio, mas com objetivos de longo
prazo.
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Como um dos resultados, um retrato do que defendia o sociólogo e urbanista
estadunidense Lewis Mumford (1961) quando abordava a formação do homem
grego, paideia, ganhando vida em uma polis que existe potencialmente como uma
ideia, mas nunca como realização em tijolo ou mármore.

3.3. AS TICs LEVANDO A CIDADE PARA DENTRO DA SALA DE
AULA
Discutir a cidade a partir da HackCities é um dos desafios para qualquer
orientador que tenha em sua ementa um víeis para a cidade em que se vive,
trabalha, estuda. Ainda que cumprindo as diretrizes do Ministério da Educação e
Cultura (MEC) quando do cumprimento de carga horária, provas regulares, da
exigência irrestrita presencial do estudante e do não atraso e antecipação da saída
por parte do discente. É tornar pobre a construção que requer um processo
interdisciplinar forte entre as matérias do semestre e arcabouço, buscado no
passado e o tema prático, daquele momento, que deve ligar o curso aos impactos
na cidade visando, através do nosso foco, contribuições para uma Cidade do
Salvador Inteligente.
Atrás apenas da Argentina, o Brasil, segundo a CNI (2012), ocupa o penúltimo
lugar no ranking sobre a competitividade de países com economia semelhante.
Entre os 14 países comparados no levantamento, o mais competitivo é o Canadá,
seguido pela Coréia do Sul, tendo com um dos principais fatores deste insucesso, o
alto custo do capital e da mão de obra que derrubou a avaliação do Brasil, ficando
ainda na mesma posição na edição 2010 do estudo.
Entre os nove aspectos analisados, o Brasil teve avaliação positiva em apenas
um (disponibilidade de mão de obra) e regular em mais um (Tecnologia e Inovação)
o que evidencia a influência direta da ineficiência do processo educativo brasileiro.
Processo que não prioriza as competências, essas com a necessidade de se
conhecer bem para ser capaz de desenvolver suas atividades nas diversas áreas de
atuação de sua profissão, do egresso que ainda carece de um processo seletivo em
sala de aula, que deve priorizar um modelo de ensino por competência.
Competência que deve ser originado a partir da mobilização de conhecimentos,
habilidades, atitudes e valores como solução de problemas e construção de novos
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conhecimentos, esta longe das atitudes de professores no desenrolar das suas
respectivas disciplinas.
Retrocedendo para entender superficialmente o que é competência, será
importante, neste caso específico, um breve caminhar pela história. A Revolução
Industrial demandou a necessidade de mão de obra especializada direcionando a
educação para as camadas mais pobres da sociedade através da transmissão em
massa e com objetivo de capacitar, treinar e habilitar estudantes para exercerem
tarefas específicas.
Antes da industrialização, a educação era baseada no método da imitação, da
transmissão com objetivo do raciocínio, da argumentação, da retórica. Com a
industrialização a educação passou a ser direcionada para a memorização e
habilidades manuais, aproveitando o contingente de milhões de pessoas em busca
de emprego braçal e sem liberdade da expressão com a mente. Daí que Fava, 2014,
aborda esse tema com bastante propriedade ao afirmar que:
Na Sociedade pós-industrial, a família, a mídia, o cotidiano das escolas não
são mais os mesmos. A educação no Brasil, que por muito tempo teve
cunho quase unicamente social, passou a ser vista também sob uma
perspectiva empresarial, surgindo dois mundos importantes, distintos,
complexos, contraditórios, antagônicos e, consequentemente, paradoxais.
(FAVA, 2014, p.27),

Como consequência, as TICs evoluem exponencialmente e com ela eclode uma
nova era; digital e a potencialização das redes, principalmente apoiadas pela
internet, iniciando a perda da eficácia da aprendizagem nas unidades escolares,
principalmente

de

técnicas

praticadas

no

decorrer

do

ensino

superior.

Contrariamente ao crescimento do déficit, até então sem evidências de soluções
eficazes em curto prazo, aperfeiçoa a cada semestre o que vem sendo construído
intra e extramuros que navega a partir de um problema grave que se inicia com a
ineficiência da mobilidade e, em menor escala, da segurança urbana em Salvador.
A prática em sala de aula surgiu com a necessidade de ser trabalhado o perfil,
principalmente das gerações X e Y, já que a Z ainda está na formação inicial,
delimitada aqui pelo objeto. Criado pelo fotógrafo Robert Capa no ano de 1950, o
termo Geração X foi utilizado em um de seus ensaios fotográficos para as pessoas
nascidas após o chamado “Baby Boom”.
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Caracterizando por um aumento importante na taxa de natalidade dos Estados
Unidos após a Segunda Guerra Mundial, a também conhecida Gen X, inclui a
população nascida no início de 1960 até o final dos anos 70, como também podem
ser considerados como "X" os nascidos no início dos anos 80, no máximo até o ano
de 1982. Já a geração Y, conhecida também pelo nome de Geração do Milênio,
Geração Internet ou Digital, é constituída por pessoas que nasceram entre 1980 e
1990, tendo a geração Z como sucessora. Alguns autores afirmam ainda que este
grupo pode ser considerado os nascidos em meados da década de 70 até os anos
90.
Criados em tempos de grandes avanços referentes à tecnologia e em uma
época de economia estável, as crias da Geração Y foram extremamente protegidas
quando crianças. Seus pais, a maioria da geração X, acometida por diversas crises e
grandes taxas de desemprego, criaram os filhos com diversos presentes, atenções e
atividades. Então, pode-se dizer que a Geração Y cresceu em meio a muita ação,
estímulo de atividades variadas e tarefas múltiplas. Acostumados com a rapidez
para conseguirem o que querem, os jovens "Y" dificilmente sujeitam-se a tarefas
subalternas quando iniciam suas carreiras e lutam por bons salários desde cedo.
Com a necessidade de mercado causada pelo aperfeiçoamento e corrida
tecnológica,

uma

forte

disputa

travada

entre

empresas

fornecedoras

de

equipamentos eletrônicos faz surgir um novo mercado que provoca ainda mais as
trocas de informações, fruto do agir em rede. Incentiva as conexões, aumentando a
produção desses bens, proporcionando o barateamento e o fácil acesso a itens de
última geração, a exemplo dos smartphones, que são utilizados para diversas outras
finalidades além da simples tarefa de ligar e receber ligações.
Assim como os membros de sua geração, criados e realizando diversas tarefas
ao mesmo tempo, os produtos tecnológicos lançados para os nascidos nesta época
agregam múltiplas funções, permitindo que o jovem fale ao telefone, acesse a
internet, escute música, comunique-se com seus amigos por mensagens, tire fotos e
faça filmes e peça pizza com um único aparelho remoto, que possibilita a realização
dessas atividades de qualquer lugar, criando oportunidades para novos métodos de
ensino e aprendizado baseados nas Tecnologias da Informação e Comunicação.
Agenciado com as máquinas, o estudante apóia-se cada vez mais nas
ferramentas que diante das TICs passam a fazer parte deste universo. O orientador
exerce a função de mediador no desenvolvimento das competências dos

65

estudantes, preparando-os para o pensar, desafiando, estimulando capacidades
investigativas para o desenvolvimento, também, das habilidades mentais, sem
menosprezar e ou desprezar as ações que estimulem a sua atividade autônoma.
Diante do desafio de quebrar barreiras ao estimular a autoria, o inicio de um
semestre é marcado pelo mesmo pela busca de caminhos que possam chegar às
seguintes indagações: como vencer o paradoxo de proporcionar um ensino de
escala com aprendizagem personalizada? Como um estudante pode aprender de
um modo que as aprendizagens sejam eficazes, duradouras, úteis para lidar com os
problemas, anomalias, dilemas da sua área de atuação, da realidade de seu dia a
dia? Como ajudar os estudantes a desenvolverem suas capacidades e habilidades
de pensar? Que recursos cognitivos podem ajudar o estudante a construir seu autoaprendizado, a interpretar a realidade, a organizar estratégias de intervenção sobre
elas? Como desenvolver no estudante práticas humanísticas, com foco em
princípios que desenvolvam a capacidade de lidar com liderados ao tempo em que
possam utilizar a arte da guerra para o gerenciamento de atividades sociais e
empresariais?
É notória a busca do estudante pela aprendizagem, pelo aprimoramento das
habilidades e pensamentos e o mais importante, a liberdade na aprendizagem que
devem ser incentivadas através da pesquisa e a promoção da autoria,
autoaprendizagem, todas orientadas pelo discente extraclasse.
a tarefa das escolas e dos processos educativos é o de desenvolver em
quem está aprendendo a capacidade de aprender, em razão de exigências
postas pelo volume crescente de dados acessíveis na sociedade e nas
redes informacionais, da necessidade de lidar com um mundo diferente e,
também, de educar a juventude em valores e ajudá-la a construir
personalidades flexíveis e eticamente ancoradas (in Hargreaves, 2001, p.
16)

Em 9 anos de pesquisas e práticas, sempre em busca do aperfeiçoamento do
processo de ensino e aprendizagem, os resultados das ações indicam que a aula
expositiva apoiada pelas TICs é um dos caminhos para o compartilhamento de
grandes quantidades de conteúdos, o que é uma característica da disciplina de
Sistemas de Informações aplicadas à Gestão e Jogos Empresariais, por exemplo.
Durante o processo é necessário prover ao estudante uma modelagem conjunta,
que dinamize não só os encontros presenciais como os virtuais e daí das Mídias
Sociais que tem uma grande relevância quando do uso da ferramenta para
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postagem, feedback, coleta, mensuração e controle das informações. Ferramentas
já utilizadas no dia a dia dos mesmos, principalmente para os da Geração Y, a
exemplo de grupos no Facebook e Whats´App, canais no YouTube e tradicionais
grupos que distribuem e-mail através de listas pré-definidas com objetivo de tornar o
conteúdo mais atrativo, estimulador, envolvente e sem sombra de duvida, interativo.
Daí que os espaços para aquele professor transmissor de conteúdo, parado no
tempo, que se utiliza de antigos conteúdos, não relacionados com a realidade de
mercado, está caindo em desuso pela exigência discentes, principalmente da
geração Y, que em sala de aula, por exemplo, buscam através dos seus
smartphones referenciais para o que fala, presencialmente, o seu professor.
O web site da HackCities, www.hackcities.com.br, funciona como fonte de
informações, aumentando exponencialmente as fontes de consultas que muitas
vezes incentivam o estudante a minimizar erros consideráveis, em sua maior parte
por falhas nas práticas epistemológicas e ou tendência ao direcionamento
alimentado pela estrutura de poder. Práticas que podem ceifar mobilização e
estímulos que terminam por levar os estudantes a planejar, pesquisar, processar,
pensar, criar conteúdos que possam ser analisados, compartilhados e enriquecidos
principalmente através das ditas mídias sociais, como partida das redes sociais.
Mídias sociais [www.facebook.com/hackcities e o www.twitter.com/hackcities] que
são potencializadas pela internet com objetivo de proporcionar maior visibilidade de
conteúdo e participação, coletando opiniões e trabalhando o canal através do
feedback de conteúdos que incentive o não senso comum.

3.4. DESAFIANDO A EVASÃO ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS
Com a crescente e rápida popularização das Tecnologias da Informação e
Comunicação embarcadas através dos dispositivos móveis, o grande desafio,
principalmente na disciplina de Sistemas de Informações Gerenciais, é reduzir ao
máximo o processo massivo, tedioso e cansativo durante a gestão semestral.
Os estudantes chegam cansados, após um dia exaustivo de trabalho,
prejudicados pelo trânsito caótico, atrasados e já com a expectativa da sua volta
para casa. Cobram conteúdo prático de informática, um modelo tecnicista que
evidencia um recurso padronizado, engessado, caindo em desuso e criticado pelas
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instituições que levantam a bandeira da inovação como um forte diferencial
competitivo de mercado.
Crítica a visão básica provocada pelo processo massivo ainda requerido em
alguns segmentos de mercado quando, no desenvolver das disciplinas, trabalhamse metodologias baseadas em pesquisa-ação, problematização, levantamento de
dados, diagnóstico e recomendações.
A busca pelo diferencial competitivo das empresas, com a automatização
tomando cada vez mais espaços humanos, exige das Instituições de Ensino
Superior (IES) uma nova forma de se trabalhar o processo formativo desses
profissionais, cada vez mais requerido e que possa evidenciar uma cadeia de gestão
mais eficiente. É o fortalecimento da Revolução Tecnológica em contraposição à
Revolução Industrial, com o uso das ferramentas de Sistemas de Informações
Gerenciais (SIG), tem na TIC um suporte em potencial para a tomada de decisão,
segue um caminho sem volta, valorizando cada vez mais não só o poder da
informação mas como a mesma tende a chegar aos interessados pelas vias da
comunicação, principalmente quando situamos o discente quanto à segurança da
informação, levantando dados, discutindo, construindo conteúdo que agora deixa de
ser somente impresso para ser disponibilizado na web.
.
Noventa e sete por cento da informação do planeta está digitalizada. E a
maior parte dessa informação nós é que produzimos, por meio da internet e
redes de comunicação sem fio. Ao nos comunicar, transformamos boa parte
de nossas vidas em registro digital. E portanto comunicável e acessível via
interconexão de arquivos de redes. (CASTELLS, 2014)

Um dos grandes momentos em sala de aula, quando o objetivo um dos trabalhos
é a motivação, é a crítica tecnicista em detrimento do processo social. Estes
abordados por um viés da segurança dos dados que transacionamos através das
mídias, potencializadas através das TICs, deixando levar o pensamento e abrindo o
que era privado para a intersecção entre o virtual e o físico no Castells chama de
ambiente hibrido, de construção.
Técnicas e conceitos já praticados em formato de redes permite ao orientador
desenvolver processos que subsidiam o planejamento, o controle, a checagem e a
avaliação do conteúdo com a mensuração dos resultados obtidos através de uma
construção colaborativa, tendo resultados satisfatórios quando praticados em redes.
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A avaliação tradicional, por exemplo, da qual consta uma prova escrita e
presencial com pelo menos 70% das questões objetivas e 30% subjetivas não
podem ser descartadas. Estas fazem parte da norma institucional e quem também
tem como objetivo, neste caso pelo orientador, de preparar o discente para o
desenvolvimento de uma lógica baseada num pensar e tomar decisões rápidas,
primeiro para a vida e segundo para concursos e o Exame Nacional de Desempenho
de Estudantes (ENADE) que segue a lógica da realidade acadêmica, ainda que aqui
a crítica seja do preparar para uma realidade mais prática.
O ENADE, que de acordo com a Portaria Normativa nº 40 de 12 de dezembro de
2007, Art. 33-D, integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
(Sinaes) com o objetivo de aferir o desempenho dos estudantes em relação aos
conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de
graduação, e as habilidades e competências em sua formação.
De acordo com o Relatório Síntese do INEP (2012):
No Componente de avaliação da Formação Geral é investigada a formação
de um profissional ético, competente e comprometido com a sociedade em
que vive. Além do domínio de conhecimentos e de níveis diversificados de
competências e capacidades para perfis profissionais específicos, espera-se
que os graduandos das IES evidenciem a compreensão de temas que
transcendam ao seu ambiente próprio de formação e que sejam importantes
para a realidade contemporânea. Essa compreensão vincula-se a
perspectivas críticas, integradoras, e à construção de sínteses
contextualizadas.(INEP, 2012)

Para fortalecer o processo interdisciplinar, a utilização de rede social, ainda não
pela mídia social, em sala de aula é cada vez mais estimuladora para o estudante
quando formatada com base em um dos modelos defendido por Paul Baran,
evidenciado através da figura 05, a seguir. Esta sensibiliza o orientador como bem
diz Castells, como um maestro, o que vai despertar, conduzir o estudante quanto a
necessidade de migrar do centro, posicionando-o no caminho da descentralização e
incentiva, justificando sua posição como orientador. O desafio é implodir aos poucos
a ideia de que o professor é o centro de tudo e todos, exercendo, ainda que não
perceba o seu poder sobre os estudantes e equipe de apoio.
Através da implosão gradativa do modelo tradicional de ensino em detrimento do
desenvolvimento das

competências,

do despertar em

redes, o

diagrama

descentralizado, ainda que pouco predominantes no ambiente escolar, incentiva o
estudante a pesquisar, diagnosticar e desenvolver soluções de acordo com a
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realidade do momento. Ferramentaliza o seu grupo de trabalho quanto ao
desenvolvimento gradual das competências com o uso de um dos três tipos de rede
conhecida como Distribuída, ainda que uma busca constante pela rede
Descentralizada. Permite a comunicação informal, através de comportamentos,
competências diferenciadas, trocando experiências e trabalhando cada nodo como
um ponto especial da qual inspiram diversas análises.

Figura 05: Rede de Comutação de Pacotes de Paul Baran
Fonte: educasol.wordpress.com (2014)

O objetivo da utilização do modelo de Baran é chegar até o diagrama distribuído
no processo de ensino e aprendizagem. Neste trabalho, a aprendizagem não
acontece apenas em sala de aula, mas com as redes potencializadas pelas TICs, a
qualquer tempo e em qualquer lugar, sendo necessário romper as barreiras do
tradicional, inovando a didática de forma a melhorar principalmente a comunicação.
É preciso aprender e utilizar a linguagem atualizada e requeridas pelas gerações X e
Y, conhecendo, adaptando-se aos comportamentos, características e o que
representa cada nodo para as formas de aprendizagem, um desafio para o professor
tradicional.
O sucesso deve ser garantido com a prática da inovação. Esta depende de
esforços colaborativos que na mesma proporção do aumento da demanda, dispara a
escassez de tempo exigindo da visão sutil e estratégica, a colaboração por parte dos
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orientadores. Estes deverão se concentrar nos itens essenciais de rede que darão
sustentabilidade ao suporte destas, ainda que de um processo de apoio institucional.

3.4.1. As TICs como potencializadoras dos nós

O processo de ensino e aprendizado antes das TICs, baseada numa gestão
maquínica era praticada através da Rede Centralizada, utilizada por uma grande
parte dos professores que ainda lecionam de posse de materiais antigos,
desatualizados e principalmente sem os recursos que a nova geração da
informação, pautadas na internet, disponibilizam. Com a crescente dependência do
mercado, em busca de competências, a Rede Descentralizada passa a representar
um grande desafio principalmente para os professores que estavam distantes,
principalmente, do ambiente web.
Com as exigências causadas pelo aumento da competitividade e a exigência
pela inovação como diferencial acadêmico, requer constante movimento para
participar a Geração Y em sala de aula fortalecendo a parceria entre discente e
docente através de um contrato claro e construído através de regras de negócios
em conjunto desde a apresentação do orientador que aos poucos, serão
mensurados e apresentando os resultados para que possa conquistar o estudante
na saída das práticas baseadas em modelos antigos, conservadores em detrimento
de etapas que contemplem a busca constante pela motivação através do incentivo
as metodologias que devem ser praticadas sempre em conjunto.
A utilização da disciplina de SIG, em conjunto com Jogos Empresariais é um
dos marcos importantes para quem está finalizando o curso de administração. Após
entender a sistematização dos processos, entre estratégia e ferramenta de
informática, os jogos têm como objetivo simular tomadas de decisões baseadas em
realidade de mercado. São disponibilizados ambientes que devem ser escolhidos
pelo orientador de acordo com o nível dos estudantes, estes levantados com base
nos diagnósticos resultantes de dinâmicas em sala de aula.
A formulação dos conteúdos e acompanhamento processual revela ao
estudante uma ação integrada das principais disciplinas do curso, fortalecendo o
conceito hacker.
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No corredor, desciam as escadas e circulavam pelo colégio até descobrir,
com o mesmo maravilhamento de Peter Samson quando tropeçou na sala
de EAM do MIT, um terminar que tinha, a maravilha das maravilhas, jogos.
Era possível brincar com os jogos, mas, se você nasceu hacker, isso era
muito pouco. Você perguntaria: “Por que esse jogo não faz aquilo?”, “Por
que não tem esse recurso?”. E, já que aquilo era um computador, pela
primeira vez na vida, você tinha o direito de mudar isso ou aquilo. Alguém
lhe ensinava um pouco sobre Basic,, e o sistema estaria sob seu controle.
cont
(LEVY, 2012)

A TIC, como potencializadora das redes sociais, possibilita através da web
expandir e estimular a pesquisa como recurso de aprendizagem. É importante que o
orientador consiga ter a visão integradora para que assegure o estudante um
roteiro, nesse primeiro momento eficiente, com as mesmas funções de um jogo
estratégico, seguindo
uindo objetivos e metas para isso necessitando do auxilio do
recurso maquínico,, em detrimento da sua maioria ser destinada à estratégia.
estratégia A
informática não deve ser um norteador, mas ferramenta auxiliar permitindo que a
subjetividade alimente a função de parceria,
parceria, uma visão integrada por vários nodos,
com visões, opiniões,
iniões, pensamentos diversos e foco no mesmo objetivo: o
desenvolvimento do aprendizado compartilhado, colaborativo.
As mídias sociais, alimentadas por dados e informações originadas na sala de
aula
la e do repositório em formato web site,, auxiliam na complemento dos assuntos,
que pelo tempo restrito às orientações em sala de aula, servirão como ferramentas
para o aprofundamento da pesquisa e para o processo de problematização e
interligação com os debates
bates seguintes.

Figura 06: Print Screen time line Facebook HackCities [www.facebook.com/hackcities]
[www.facebook.com/hackcities
Fonte:: Elaboração própria (2014)
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Através da lista de e-mails,
mails, do Whats´App, Facebook,, notícias, links, vídeos e
de uma forma geral conteúdos disponibilizados através de outras mídias são
compartilhados através das mídias sociais, sendo antes selecionados através do
BSC e disponibilizados no web site,, de onde são mensurados e controlados através
do PDCA. Estas
stas disposições são justificáveis através dos dados
dados evidenciados no
gráfico 03,, que demonstra o uso das mídias sociais pelos estudantes pesquisados.
Em sua maioria, sinalizam ociosidade perante assuntos ligados à sua formação, ao
desenvolvimento de suas competências
competências em detrimento de uma simples agenda
diária, caderno de anotações e busca de informações da vida de terceiros. É preciso
aproveitar esse espaço ocioso.

Gráfico 03:: Uso das Mídias Sociais pelos estudantes – 2014, Salvador – Bahia
Fonte: Elaboração própria (2014)

3.4.2. O BSC e o fluxo de conteúdos: inovação em sala de aula
Em época de alta competitividade causada por aspectos conjunturais diversos,
novas
ovas formas de gerenciamento da sala de aula devem ser buscadas pelas IEs para
se diferenciarem no atual contexto que
qu prima pela acirrada concorrência
concorrência. Ao longo
dessa trajetória docente foram desenvolvidas técnicas com o suporte do Balanced
Scorecard (BSC), uma ferramenta de gestão
ges
que tem início na visão
isão da instituição a
partir das quais são definidos os fatores críticos de sucesso, os indicadores de

73

desempenho e permite a definição de metas e a medição dos resultados atingidos
em áreas críticas da execução das estratégias. Assim, o Balanced Scorecard é
utilizado como um sistema de gestão de desempenho refletido através de aspectos
importantes dos conteúdos baseados numa realidade de mercado.
No ambiente atual a excelência será cada vez exigida e o grande desafio do
orientador é manter um sistema de informação pedagógico que forneça elementos
viáveis para fortalecer a tomada de decisões, próximas à realidade do estudante em
seu ambiente de trabalho ou que tente prepará-lo para o mesmo.
A figura 05 evidencia o fluxo sistêmico evidenciado na Educação 3.0, base do
BSC Educacional. A estrutura para a escolha dos conteúdos parte da análise do
mercado, levantamento do perfil do egresso, este pontuados através de dinâmicas e
com o uso das redes e mídias sociais, da análise dos conteúdos postados de sua
autoria e do nível de acompanhamento através do PDCA, terminando na área
educacional e desenvolvimento das competências.
Os conteúdos profissionalizantes são determinados pela valorização do
conhecimento prévio e do conteúdo de formação decorrentes das teorias que visam
o fortalecimento das competências com foco no perfil do egresso. Respeita-se o
projeto acadêmico valorizando a modelagem como passo essencial exigido pela
tecnologia, destacando o distanciamento do fator mesmice, conteúdos repetitivos e
que fogem cada vez mais da realidade da vida e dos mercados, em particular. A
internet, como grande fomentador de redes, faz crescer a conexão entre conteúdos
disponibilizados pelas diversas mídias cada vez mais utilizadas como processos
avaliativos acadêmicos, sociais e profissionais.
No contexto tradicional, o BSC é visto como uma ferramenta organizacional que
pode ser utilizada para gerenciar importantes processos com o estabelecimento de
metas individuais e de equipe, remuneração, alocação de recursos, planejamento e
orçamento, e no caso específico desta pesquisa, feedback e aprendizado
estratégico e escalável. O BSC tradicional equilibra as dimensões financeiras e não
financeiras de uma empresa permitindo ao administrador monitorar a organização
com o balanceamento operacional para objetivos de longo prazo proporcionando
aos gerentes instrumentos que necessitam para a obtenção de êxito nas
competições.
O BSC Educacional orienta a prática didática, unindo a teoria com a realidade de
mercado, principalmente quando lida com fatores sazonais que justificam os
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remédios econômicos – medidas de contenção dos movimentos que levam o
mercado ao trabalho fora da margem planejada, a exemplo de recessão, inflação,
desemprego desenfreado, aumento de preços, redução da produção e consequente
perda do poder aquisitivo da sociedade.
Segundo Reis (2001), as empresas não conseguem mais obter vantagens
competitivas sustentáveis apenas com a rápida alocação de Tecnologias a ativos
físicos e com a excelência da gestão eficaz dos ativos e passivos financeiros. É
necessário um repensar do ciclo educacional, desde os conteúdos de formação
básica até o ensino superior como trampolim para questões mais duras e que são
discutidas a nível das pós-graduações.
Kaplan & Norton (1997) ressaltam que as instituições da Era da Informação
estão baseadas em um novo conjunto de premissas operacionais: processos
interfuncionais; ligação com clientes e fornecedores; segmentação de clientes;

Balanced Scorecard

escala global; inovação e trabalhadores do conhecimento.
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Figura 07: Fluxo de sistema de disponibilização dos conteúdos da Educação 3.0
Fonte: Retirada do livro Educação 3.0, Fava (2014)
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O BSC surgiu da iniciativa de Kaplan e Norton, que criaram um novo modelo de
mensuração, medição, já que, na opinião dos autores os modelos de avaliação de
desempenho, até então existentes, baseavam-se muito em indicadores contábeis e
financeiros.
Segundo Reis (2001) uma das formas de adequar este modelo da contabilidade
financeira é ampliá-lo de modo que incorpore a avaliação dos ativos intangíveis e
intelectuais de uma empresa, como produtos e serviços de alta qualidade,
funcionários motivados e habilitados, processos internos eficientes e consistentes e
clientes satisfeitos e fiéis. Observa-se facilmente que por uma falta de programa de
continuidade, a maior parte dos estudantes das instituições particulares não dá
prosseguimento aos estudos, a exemplo das especializações, na própria instituição.
Falhas pontuais de atenção ao estudante da entrada ao extensivo na instituição.
Levar em consideração os ativos intangíveis no momento de avaliar o
desempenho das empresas é imprescindível, uma vez que eles têm maior
importância na era da informação do que os ativos físicos e tangíveis sob o aspecto
da motivação e dos intangíveis
No novo cenário educacional, em que as TICs são cada vez mais exigidas pelos
estudantes em sala de aula, é já deveria ser considerado como senso comum no
quesito elaboração de um planejamento estratégico que desperte como desafio
para o orientador, o gerir de informações fundamentadas em excelentes fontes e
adequadas para que sejam tomadas as decisões eficazes.
Cenário Balanceado – tradução do BSC, segundo Campos (1998), decorre do
fato de que uma organização só deverá ser considerada no caminho do sucesso, se
os quatro conjuntos de indicadores estiverem devidamente “balanceados”, ou seja,
aplicados com graus de importância relativa, porém equitativa, de forma a
possibilitar um desenvolvimento real e equilibrado.
Se num determinado período uma empresa for muito bem financeiramente, mas
com indicadores referentes ao atendimento aos seus clientes avaliados como
abaixo do esperado, muito provavelmente, em médio prazo, irá apresentar
problemas de sobrevivência. O modelo de gestão criado por Kaplan e Norton,
segundo suas próprias palavras, não é mais do que o conjunto de indicadores
(medidas) e mostradores (gráficos) de um “painel de controle” da instituição. Essa
preocupação deve ser priorizada como aspecto diferencial que compete ao BSC
Educacional. O estudante não só deseja sair com um bom nível de formação como
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também atenção especial da instituição quanto ao nível de atendimento durante e
pós o período de estudos.
Por sua apresentação gráfica e fácil análise controlada por planilhas em
detrimento do desempenho dos grupos formados por estudantes com competências
próximas, o conjunto de medidas do BSC permite aos orientadores uma rápida e
abrangente visão da situação da sala de aula. A apresentação gráfica dos
resultados, estes em falta e atrasos, participações oral e escrita resultantes de
ações já tomadas é complementada pelas medidas operacionais de satisfação dos
estudantes, dos processos internos, e do crescimento e aprendizado, ou seja, dos
elementos básicos que devem ser conduzidos em sala de aula para estudo futuro.
Uma ferramenta de mensuração de resultados que visem a melhoria do processo
de ensino e aprendizagem, não só da disciplina de Sistemas de Informações como
todo um processo interdisciplinar.
Para Kaplan & Norton (1997), o BSC capta as atividades críticas de geração de
valores criados por funcionários e executivos capazes e motivados da empresa. Os
mesmo autores dizem que para a aplicação do BSC nas organizações, três
aspectos são de fundamental importância: a integração entre perspectivas, para que
estas não se tornem isoladas dentro do contexto; o balanceamento entre os graus
de importância destas no BSC; e que o BSC seja visto pela organização como um
sistema de gestão estratégica e não somente gestão financeira.
Sendo assim, Rocha (2000) diz que o BSC é mais do que um sistema de
medidas, devendo também traduzir a visão e a estratégia de uma unidade de
negócios em objetivos e medidas tangíveis, que representam o equilíbrio entre
indicadores externos voltados para acionistas e clientes, e medidas internas dos
processos críticos, de inovação, aprendizado e crescimento.
Daí a importância do BSC Educacional como metodologia de aplicação e
mensuração dos resultados mediante a empregabilidade de conteúdos mas também
como forma importantíssima de acompanhamento do orientador. Este deve criar
indicadores que permitam, dentro de cada disciplina, medir e controlar, através do
método participativo – discente x docente-, resultados que se sejam eficientes e se
transforme em indicadores motivadores para novas ações baseadas em critérios
que visem a inovação.
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3.4.3. Função e visão geral do BSC Educacional na Rede

Os objetivos estratégicos de uma sala de aula são atingidos na proporção em
que orientador for capaz de difundir uma visão comum e contribuir com ações
relevantes para se atingir o sucesso do grupo, com os mais capacitados ajudando
os menos preparados como um verdadeiro trabalho em equipe. A utilização do BSC
acadêmico deve proporcionar ações estratégicas, operacionais e organizacionais,
estabelecendo um processo estruturado para a criação de medidas adequadas e
objetivos em todos os níveis da qual possibilitem a integração entre os grupos de
ações e garanta o alinhamento de toda a organização.
O método ajuda a desenvolver no estudante a capacidade de improvisar, tomar
decisões, investigar fatos, gerar indicadores comuns para problemas diferentes
sempre em grupos. Busca o diálogo, o respeito, determinação, cooperação através
do ensino e aprendizado compartilhados proporcionando a formação por
competências, através da utilização de conteúdos conceituais, procedimentais e
atitudinais.
O programa, no caso especifico, da disciplina de Sistemas de Informações
Gerenciais é idealizado com objetivo de proporcionar a imersão no campo de
especialização escolhido, daí utilizamos o Balanced Scorecard para selecionar
conteúdos que serão utilizados pelos membros das equipes, integrando e
proporcionando uma visão geral de outras disciplinas e oferecendo ao estudante a
chance de poder trabalhar com problemas mais complexos através da união entre a
prática e a teoria.
Como alternativa para que os estudantes não só se limitem à teoria, utiliza-se
das TICs para proporcionar uma aproximação com a prática a exemplo da formação
de grupos para que não só concluam uma visita técnica como gerem um
documento, por exemplo audiovisual, para ser exposto a outras equipes, disciplinas
e turmas.
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4. EDUCAÇÃO 3.0 E A SALA DE AULA NOTURNA
Na terra de Santa Cruz, o valor e as possibilidades de comércio não
justificavam um investimento maior em educação por parte de Portugal.
Assim, ao contrário das Américas Espanhola e Inglesa, que tiveram acesso
ao ensino superior já no período colonial, o Brasil precisou esperar o final do
século XIX para ver surgirem as primeiras instituições culturais e científicas
deste nível, a partir da vinda da família imperial no país. FAVA (2014, p9)

Com a chegada da internet comercialmente no Brasil, por volta de 1995, e o
aumento exponencial dos conteúdos, transformando a forma de se fazer negócio,
contrapondo ao que expõe Fava (2014) em detrimento da época colonial; da
produção da informação através do ambiente web, uma nova realidade, uma nova
forma de escola surge como barreira do modelo ultrapassado que vem sendo
desconstruído a partir da base da Revolução Industrial.
Essa mudança, gritada aos quatro cantos por esse novo sujeito acadêmico, que
busca nas redes sociais, através das Tecnologias da Informação e Comunicação,
base para questionamentos, através dos seus smartphones e tablets, que
confrontem o que discursa e o que expõe o professor, uma discordância que por
muitas vezes é provocada pelo não acompanhar de uma notícia publicada a minutos
atrás, pelo professor da disciplina.
Fava (2014) cunhou o termo ´Educação 3.0´ que vem sendo aplicado na
disciplina de Sistemas de Informações Gerenciais a 3 anos com resultados muitos
significativos para discentes dos cursos de Tecnologia em Logística e bacharelados
em Administração do turno noturno entre os anos de 2012 e 2014. A ideia é
potencializar a questão do ensino através da teoria e prática como forte aliado ao
processo de eficiência no empoderamento dos conteúdos diante do problema de
hiato causado pela entrada e saída da sala de aula do turno noturno da Unijorge
Comércio, foco dessa pesquisa.
Essa nova etapa da educação, baseado não só nas TIC maquínica como
também na gestão com apoio das ferramentas de administração e gestão
organizacional, a exemplo do BSC para seleção de conteúdos e o PDCA para
planejamento; expor, checar e avaliar de conteúdos é o caminho utilizado para
aplicar a prática da disciplina que proporciona o uso das ferramentas digital,
interativa e de acordo com essa nova geração de estudantes que se movimentam
muito rapidamente pelas redes online.
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A educação 1.0 foi a base desse novo limiar. Segunda Fava (2014, p9),
iniciam-se as ações jesuíticas com aplicação de métodos pedagógicos pelo Padre
Manoel da Nóbrega, quando em março de 1954, da chegada do então governadorgeral, Tomé de Souza, Salvador edifica a primeira escola elementar brasileira que
tem como mestre o Irmão Vicente Rodrigues, com 21 anos de idade, tornando-se o
primeiro professor nos moldes europeus em terras brasileiras.
Com atuação na educação de base desenvolvida nas cidades de Porto
Seguro, Ilhéus, São Vicente, Espírito Santos e São de Paulo de Paratininga e
colégios do Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia, os jesuítas não se limitaram ao
curso elementar e investiram nos cursos de letras e filosofia quando em 1975, por
contrariedades com relação à corte, o Marques de Pombal pôs fim ao período de
duzentos e dez anos de um trabalho intenso cravados pelos religiosos.
A expulsão se dera pelo não caminhar com os interesses comerciais de
Portugal, tendo Pombal a missão de reerguer o país em relação às outras potências
européias, implantando as aulas régias autônomas e isoladas de latim, grego e
retórico com disciplinas não conectadas seqüencialmente, sem articulação.
O modelo vem estagnando a educação brasileira que em 1772, para
manutenção do ensino primário e médio, Portugal institui o subsidia literário, uma
forma de taxação de produtos como o vinho, a carne, aguardente e vinagre. Esses
que iriam servir de base para a manutenção dos salários dos professores gerou fator
de inadimplência pela não cobrança regular e a má gestão que concordando para a
improvisação,

despreparo

e

desmotivação

dos

professores

resultou

num

desmantelamento do modelo jesuítico, levando a educação brasileira a um estado
calamitoso, do mais absoluto caos.
A República chegou ao Brasil em 1889, mas sob a influência do ideário
positivista do grupo de oficiais republicanos que consideravam a
universidade uma instituição medieval, arcaica, obsoleta, ultrapassada,
anacrônica para as necessidades brasileiras. A Constituição de 1891 omitiuse em relação ao compromisso do governo com a universidade, o que
provocou um significativo atraso na criação da primeira instituição
universitária do Brasil. Somente em 1912, graças a forças locais, foi criada a
primeira universidade do país, no Estado do Paraná, mas que teve um ciclo
de vida breve: somente três anos. (FAVA, 2014, p. 12).

Ainda segundo Fava (2014), Getúlio Vargas chega ao poder em 1930
expandindo o capitalismo no Brasil, priorizando o investimento no mercado interno e
na produção industrial, trazendo uma nova realidade com a exigência de mão de
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obra especializada que tinha como problema o déficit educacional. Em 1930 foi
criado o Ministério da Educação e Saúde Pública e logo depois, em 1931, foi
aprovado o Estatuto das Universidades Brasileiras com classificação das escolas
públicas nos níveis municipal, estadual e federal, ou particular, da qual vigora até
1961, três anos antes do golpe militar.
As décadas de 1930 e 1940 marcaram a consolidação da sociedade urbana
industrial brasileira e a criação de novos empregos tanto no setor público
como no privado. Com a maior aceitação da participação da mulher no
mercado de trabalho, a partir da década de 1940, principalmente no
magistério, novos cursos passaram a ser frequentados pelas mocinhas que
ingressavam na universidade e aspiravam a ser professoras. Essas
faculdades que se disseminaram pelo país, na verdade, não passavam de
um aglomerado de cursos, cada um formando um tipo especifico de
professor como, por exemplo, de história, de matemática, de geografia.
(FAVA, 2014, p.13)

No final do século XVIII, através da forte influência da Revolução Industrial, a
tecnologia, consequente da transformação nos processos produtivos que abarcara
os níveis educacional, cultural, econômico e social, provoca forte impacto sobre a
estrutura da sociedade medieval transitando da saída do feudalismo para o
capitalismo da qual desperta o ensino de massa.
A Educação 2.0, que em 1850 aparece com o surgimento e entrada do aço, da
energia elétrica, da máquina a vapor e do crescimento da indústria que incentiva o
transporte e cidades da Ásia, Europa e América para suprir uma demanda por
profissionais técnicos. O processo engessado e padronizado, de memorização,
despejo de conteúdos e treinamento eram e ainda são pontos essenciais para se
formar um profissional em atendimento aos requisitos do capital, em detrimento do
bem estar social.
A produção em massa, advinda das contribuições do Taylorismo que com o
estudo, o modelo e aplicação de conhecimento na indústria, provocou uma explosão
de produtividade. As classes baixas laboravam mais tempo para produzir e auferir
mais e fez surgir uma burguesia de classe média com renda de classe alta.
Na década de 1990, na Bahia, o Pólo Petroquímico de Camaçari influencia
diretamente o crescimento explosivo no bairro da Pituba, em Salvador, com
representação de 1/5 da força de trabalho e hoje com 1/10. A diminuição de riqueza
entre os trabalhadores é cada vez mais evidenciada; o conhecimento passa a ser
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um recurso e não mais um meio para a prestação de um serviço ou desenvolvimento
de um produto.

Gráfico 04:: Uso de dispositivos móveis pelos estudantes entrevistados
Fonte: Elaboração própria (2014)

Ainda bastante utilizado nas salas de aula, a técnica de homogeneização, que
leva o ensino cada vez mais a um processo deteriorado, padronizado, igualando
todos e se afastando
tando da subjetividade, conduz o individuo como ser análogo. Por
outro lado, numa velocidade exponencial,
exponencial, a padronização que envolve os setores
sociais e comportamentais está perdendo espaço no setor educacional provocada
pelas gerações Y e Z, por exemplo. Essas,
Essas contrárias a padronização que pregava
similaridades advindas da produção em massa de Taylor e o exercício empoderado
pela revolução industrial
ndustrial já são bastantes questionadas nas salas de aula,
evidenciadas pelos 93% dos alunos
aluno que possuem smartphones e quando destes,
87% possuem acesso à internet através de conexão 3G. Utilizam aparelhos móveis,
em particular smartphones,
smartphones para consultar assuntos na web e confrontar dados
expostos pelos professores.
É cada vez maior o inquietamento do estudante frente aos
s roteiros sem
interatividade, conectividade, interdisciplinaridade. Uma busca por conhecimentos
que estimular a parceria da teoria com o exercício constante da prática, requeridas
cada vez mais pelo mercado competitivo.
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A globalização 1.0, simbolizada pela criatividade dos países no uso da força
física, da quantidade de cavalos-vapor, período em que os países,
motivados pelo imperialismo e/ou religião, interligaram e integraram o
mundo conhecido de então. [...] A globalização 2.0 abrangeu o período de
1800 a 2000. Na visão de Friedman, minguou o tamanho do mundo de
médio para pequeno. A força motriz desse movimento foram as empresas
multinacionais, que se expandiram em busca de mercados com mão de
obra barata. [...] Por volta de 2000, adentramos na globalização 3.0, que
comprimiu o mundo de pequeno para minúsculo. Enquanto a força dinâmica
na globalização 1.0 foi a mundialização de países e, na globalização 2.0, a
mundialização das empresas, na globalização 3.0 o arranque motriz é a
capacidade dos indivíduos interagirem, colaborarem e concorrerem em
âmbito universal. (FAVA, 2014, p. 31)

Com o processo de globalização, resumido sua importância pelas
Tecnologias da Informação e Comunicação, a inovação na educação, através da
gestão organizacional e acadêmica faz surgir novos métodos que possibilitem
potencializar metodologias no processo de ensino e aprendizagem que atendam aos
novos modelos de produção de capital, ainda com resquícios da revolução industrial.
Na sala de aula processos estruturados e muito bem acompanhados, a exemplo
do BSC e do PDCA como suporte estratégico, que contribuam para romper com o
tradicional, assusta e deixa o estudante receoso e temeroso até mesmo quando as
regras são expostas de forma clara e em contrato, com firmes pontos que
evidenciem as regras de negócios construídas em conjunto com a relação
orientador-estudante, técnicas que são bastantes utilizadas para o exercício da
motivação como diferencial competitivo com o estudante, conforme serão discutidas
nas próximas fase da referida pesquisa.

4.1. EDUCAÇÃO 3.0 E O ASPECTO MOTIVACIONAL

A prática pedagógica traz à tona a compreensão e importância da aliança
entre a teoria e prática para o desenvolvimento e o bom andamento entre discentes
e docentes dentro e fora das salas de aula. É fundamental que para se conhecer
algo é necessário ter havido a prática de uma experiência que dê base ao
conhecimento evidenciado, levando a teoria a uma prática pedagógica que devem
ser resultantes do acúmulo de experiências e do campo perceptivo das interelações
entre o professor, que vai acessibilizando o resgate das ações estudadas, fruto das
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pesquisas que vão sendo realizadas e resgatadas com o estudante que fica na
expectativa de ações motivadoras.
Toma-se como exemplo a disciplina de Sistemas de Informações Gerenciais
que, no primeiro contato, adota o docente a estratégia de desconstrução da ideia de
que o escopo deve ser referenciado a matéria com conteúdo 100% relacionado à
informática.
O semestre é iniciado com entrevistas envolvendo especialistas da área de TIC,
SIG e empresários focando numa visão prática da disciplina. Quebrando a
expectativa do uso do laboratório de informática para operacionalização de
softwares que os ajudem na prática laboral, tornando o trabalho docente pela prática
pedagógica uma

modelagem

que envolve

um

despertar

muito

mais

de

planejamento, de estratégias. A ação deve ser iniciada com o clarear da referida
disciplina

dentro

do

aspecto

interdisciplinar,

incluindo

o

uso

de

novos

conhecimentos, novas experiências e o arcabouço das disciplinas dos semestres
passados com visão para as que virão, visão de hypelink.
Brito (2006, p. 51) diz que “o pensamento do professor constrói-se, pois, com
base em suas experiências individuais e nas trocas e interações com seus pares”.
Daí que os saberes docentes se misturam com a prática pedagógica dotando o
professor de segurança para ofertar não só exposições, como caminhos que
possibilitem diferenciais, desenvolvimento profissional.
Com as práticas evidenciadas no capítulo II, o que se percebe é que a
experiência do docente é, depois da forma como se expõe e permite ao discente
assimilar o conteúdo, o diferencial para a construção dos saber através da
pedagogia.
O pesquisador vive durante o dia uma experiência profissional que demanda
diagnóstico e soluções para a área de Tecnologia da Informação e Comunicação
(TIC), estas exigindo rápidas soluções diante um mercado altamente competitivo.
Essa experiência permite a formação de cases, levando para sala de aula problemas
e soluções encontradas e disponibilizados durante o dia, muitas vezes retratando
uma situação passada por discentes, estes nos seus ambientes laborais.
Se as técnicas empíricas demonstram resultados obtidos na prática, através da
análise e reformulação de leis, as opções teóricas devem possibilitar alternativas que
incidam na investigação científica com base em conceitos fundamentados e o
detalhamento histórico, simbolizando a credibilidade para com as pesquisas
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realizadas. Daí que o processo desenvolvido em sala de aula, voltados ainda que
redundantes para o ensino e aprendizado, tendem a proporcionar uma melhor
relação entre questões didáticas e metodológicas quando do desempenho e
avaliação dos discentes e da relação dos professos com estes.
A instituição de ensino deve prover recursos que apóiem quanto à organização,
infraestrutura suficiente para que as áreas pedagógicas, segurança física e lógica,
gestão e marketing sejam participativas durante o processo de apoio ao orientador e
estudante. A parceria com a comunidade local é importante para o estudante de
administração, principalmente, possa estudar a origem da Cidade do Salvador,
trazendo para a sua realidade o debate do seu entorno educacional como um dos
primeiros passos para o direito à cidade.

4.2. O ENTORNO EDUCACIONAL COMO OBJETO PRÁTICO

O entorno educacional, conhecida como extramuro, deve representar o maior
nível através das políticas e leis que norteiam as atividades que devem envolver
questões como acesso, aportando o trânsito e o transporte público, passando pela
legislação trabalhista e chegando às questões que envolvem a segurança pública
que estão neste trabalho relacionadas à locomoção do discente frente à instituição
de ensino.
Quando aspectos de extramuros e intramuros da instituição de ensino se juntam,
evidenciam o processo de baixa da instituição como algo distante, sozinha diante
dos fluxos que podem dinamizar aspectos de inclusão de uma sociedade. A barreira
física que separa intramuros do extramuros deve ser apenas uma fina e não densa
película delimitadora que possui entre os espaços de forma a não colocar barreiras
de informações, experiências e conhecimento através do tempo.
Surgido na década de 1970, o termo extramuro está diretamente associado à
Psicologia Ambiental com objetivos de estudar as inter-relações pessoa-ambiente e
suas implicações para a saúde humana, englobando ambientes habitacionais,
ambientes de trabalho, ambientes de lazer, ambientes de transporte (psicologia do
trânsito), ambientes hospitalares, ambientes naturais, ambientes para jovens e
idosos.
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De acordo com Bassani (2002), a Psicologia Ambiental incorporou grandes
temas da Psicologia, articulando-os
articulando os ao enfoque ambiental, estudando fenômenos
mais

específicos
s

de

seu

âmbito,

como

o

espaço

pessoal,

pr
privacidade,

territorialidade, aglomeração,
aglomeração conservação ambiental, dilemas,, estresse urbano
(estressores ambientais e vida urbana),
urbana), daí a importância para a relação da IES com
o extramuro.

4.2.1. A relação
elação extramuro

Para o estudante do turno noturno, o extramuro é marcado por objetivos que tem
início, muitas vezes ao madrugar, e finalizam nas primeiras horas do dia seguinte: é
a sensação de acordar num dia e dormir sempre no outro, abalando não só a
estrutura física como a emocional que influenciam diretamente
nte no processo
formativo e intelectual.
Muitas vezes dormindo na condução entre o trabalho e a faculdade, desacelera
o corpo e a mente para, ainda do atraso, pegar uma aula, normalmente de 50
minutos e já em andamento, com a maior parte do tema passado e sem tempo
algum para assimilar, ainda assim, o referido final do conteúdo.
No gráfico 05 pode-se
se observar que 29,9% dos estudantes chegam às 19 horas
com a aula já com 20 minutos de andamento. É um espaço que representa um
conteúdo relevante, quando da estratégia
estratégia então adotada, é de um processo de
revisão e problematização, deixada como exercício de casa, é discutido.
29,9%

20,6%
14,4%

12,4%
8,2%

8,2%
2,1%

4,1%

18:00 18:20 18:30 19:00 18:40 18:50 18:45 19:10
Gráfico 05 – Horário de chegada dos estudantes na faculdade
Fonte: Elaboração própria (2014)
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Esse gap muitas vezes não é só evidenciado pelos horários dos ônibus como
também da oferta para o consumidor a nível de extramuro no bairro do Comércio.
Uma legião de ambulantes se forma para atender à demanda provocada por poucas
opções de alimentação adequadas e rápidas, requeridas pelo estudante: pouca
variedade, preços nem sempre equilibrados com a realidade do estudante e falta de
tempo, restringindo-se muitas vezes a lanches, salgados, ou ao que se batizou por
fast food, área essa que cresceu com o aumento do número de faculdades para
atender a uma nova demanda registrada por estudantes do turno noturno.
Marcas de grande porte estenderam o horário de funcionamento até às 20 horas
para tentar amenizar o desequilíbrio alimentício desse ambiente o que leva, por
outro lado, a um esvaziamento do bairro após às 21:50h.
Para muitos, a logística estressante, os atrasos e faltas provocam perda de
aulas, quebra nos seus estímulos educacionais, seguida do não interesse em
participações extraclasses como seminários e a perda de provas, que quase sempre
comprometem o interesse e a motivação do aluno no processo de ensinoaprendizagem, a consequente interrupção na construção de saberes, e por vezes, a
o índice de reprovação apontado na pesquisa revela que 13,68% já perderam
provas em decorrência do trânsito e 11,11% por motivos de atraso no transporte.
5,13% já foram reprovados em disciplinas por atraso no transporte.
No que seria intervalo, uma determinação institucional, quase sempre é utilizada
como forma para amenizar a desconcentração causada pelo alto índice de evasão
da sala de aula, que entre 21H20 e 21H40 chega a 90% da turma. Para as
disciplinas que estão entre 19H30 e 21H40 o cenário é altamente conturbado.
Primeiro pela saída de estudantes com destino ao banheiro, outros para fumar,
outros para acertar o horário de saída através de contato telefônico.
Um outro fator levantado é quanto ao uso dos smartphones para envio de
mensagens via APPs9 (WhatsApp e Massenger do Facebook) próximos ao horário
de saída, o que muitas vezes desconcentra o discente e baixa a qualidade de
fechamento do conteúdo que costuma ser a apresentação de um problema para a
próxima aula.
9

APP é um aplicativo móvel, um software desenvolvido para ser instalado em um dispositivo
eletrônico móvel, como um Smartphone, um celular comum, um Leitor de MP3 ou MP4. Pode ser
instalado no dispositivo quando baixado pelo usuário através de uma loja online a exemplo da Google
Play, App Store ou Windows Phone Store. A maior parte dos aplicativos disponíveis são gratuitos,
principalmente para plataforma Android.
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4.3. O TRÂNSITO E O ATUAL SISTEMA DE TRANSPORTE
COLETIVO
Inquestionável como principal problema da Cidade do Salvador e influenciando
diretamente no foco deste trabalho, o trânsito urbano e, como conseqüência, o
transporte da capital baiana, são também pesquisados pela Psicologia Ambiental
nos segmentos sociológicos e de pesquisas comportamentais centrados nas
metrópoles mundiais.
Em levantamento executado entre a Avenida Paralela e o bairro do Comércio,
em outubro de 2014 com 52 pessoas, ficou evidente a ação hostil que ocorre no
trânsito e nos estacionamentos da cidade. Nesse item, atentando para a falta de
educação dos motoristas com carros trafegando em pistas exclusivas de ônibus,
manobras bruscas, veículos fechando o cruzamento, faixa de pedestre, ciclovias e
ciclofaixas desrespeitadas, farol vermelho ignorado, agressões verbais, físicas e até
caso de homicídios.
O segundo item ocorre no transporte público, quando se registra a excessiva
lotação dos transportes coletivos, o desrespeito a assentos destinados a idosos,
gestantes e deficientes, passageiros que entram antes de permitir a saída de outros.
Situação evidenciada no Bairro do Comércio através das Imagens 01 e 02, a
seguir retratam o dia a dia dos estudantes na corrida para sua residência. Ruas
desertas com concentração nos pontos marcam a falta de segurança no bairro.
Ônibus posicionados antes da faixa de segurança, amarela, que seria prioritária para
o embarque. O resultado foi uma multidão em disparada, empurrando quem
estivesse pela frente numa disputa por assentos.
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Figura 08: Bairro do Comércio, dia 07.10.14 às 21H17 – Ruas vazias
com concentração de estudantes em grupos até os pontos de
embarque. Caso Elevador Lacerda: retrato diário.
Fonte: Elaboração própria (2014)

Figura 09: Bairro do Comércio, dia 07.10.14 às 21H44 – Estudantes disputam
condução, prensados entre veículos que desobedecem a ordem de chegada nos
pontos de ônibus.
Fonte:: Elaboração própria (2014)

Outra pesquisa similar demonstra que motoristas entrevistados com relação às
suas atitudes terminaram com a mesma linha de resposta:
resposta pressa e estresse que
que,
segundo os mesmos, davam-lhes
davam
o direito de cometer faltas e infrações.
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3.2.1. Trânsito como complicador para o processo de aprendizagem
noturno

O Brasil escolheu o carro e em Salvador, com 15,4% dos alunos perdendo mais
de uma hora no trânsito para chegar à faculdade, posiciona-se ser em quarto lugar
no país quando o assunto é passar mais de uma hora no tempo gasto em
transporte, segundo levantamento do Jornal O Globo (2014).
A capital baiana, ainda segundo o Jornal O Globo (2014), com média de 39
minutos por deslocamento, aumenta e constrói vias de acesso com o discurso de
proporcionar maior vazão ao trânsito e retrair os engarrafamentos.
As três esferas governamentais dedicam parte de sua arrecadação para
beneficiar, ao invés do transporte público de massa, a indústria automobilística.
Salvador cresce escalarmente com os incentivos fiscais, chegada de empresas e
transferências de outras para o Litoral Norte e Região Metropolitana de Salvador –
RMS.
Postos de trabalhos foram criados fazendo com que vários trabalhadores se
deslocassem para essas áreas, que com o processo logístico atendendo a área de
escoamento que vai da BR-324 e a CIA – Aeroporto passando por Lauro de Freitas
e escoando pelo Retiro criando um grande gargalo na Avenida Luiz Viana Filho,
então Paralela.
O centro de distribuição, tanto no fluxo e contra-fluxo, que é concentrado
próximo ao Shopping Iguatemi recebe a maior parte da demanda de automóveis da
capital baiana. São investidos bilhões em novas vias de escoamento tornando um
ciclo vicioso com a aberta de vias de Vales no Governo Antonio Carlos Magalhães,
levando a cidade para os bairros da Pituba, Brotas, expandindo para o Cabula,
Avenida Paralela etc. Esses movimentos nos remetem a história vivida pela crise de
2008 que nos Estados Unidos, provocara um consenso geral de que, segundo
Harvey (2014, pg.40):
(...)o mercado imobiliário era importante estabilizador da economia,
particularmente depois da quebra do setor de alta tecnologia em fins da
década de 1990. O mercado imobiliário absorvia diretamente uma parte
significativa do excedente de capital, que era canalizado para novas
construções (tanto os guetos dos centros quanto os conjuntos residenciais
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suburbanos e novos espaços para edifícios de escritórios), enquanto a
rápida inflação do preço das moradias, sustentada por uma onda perdulária
de refinanciamento hipotecário a taxas de juros historicamente baixos,
fomentava o mercado interno dos EUA para bens de consumo e
serviços(...)” (HARVEY, 2014, pg.40).

Nos últimos 5 anos Salvador deu um salto quantitativo rumo ao crescimento
urbano, aumentando o contingente local com participações principalmente do Sul.
Com a chegada de fábricas e centros financeiros para a RMS, a exemplo da
Petrobras, Ford, Braskem, exige-se novos padrões de imóveis, centros comerciais,
apoio logístico e consequente aumento das vias com o crescimento da circulação de
automóveis. Como resultado, o deficitário nível de serviço do transporte público de
massa provocou uma nova onda de incentivos decorrente de um espaço grande
sem investimento na infraestrutura pública.
Somente no ano passado, segundo o Jornal O Globo (2014);
“a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para
automóveis e o subsídio da gasolina, uma espécie de “bolsa carro”,
somaram R$19,38 bilhões. O valor é quase o dobro do montante destinado
a melhorar o transporte público nas cidades: R$10,2 bilhões em 2013.
Enquanto isso, a população se espreme em metrôs, trens e ônibus
superlotados”. (O GLOBO, 2014).

A dificuldade na Região Metropolitana de Salvador tem particularidades, quanto
aos transportes urbanos e intermunicipais. Os transportes coletivos, a partir das 21
horas, tornam-se escassos e a freqüência é significativamente diminuída (por vezes,
há ônibus de hora em hora), expondo o estudante ao desconforto das paradas de
coletivos e aos riscos oriundos da violência urbana.
Os estudantes que se locomovem de outras cidades, através de coletivos ou
veículos próprios enfrentam diariamente percursos em estradas, que nem sempre
estão em boas condições, agravadas pela ocorrência de acidentes e por condições
climáticas desfavoráveis a exemplo das chuvas. Em pesquisa realizada em dois dias
distintos no Bairro do Comércio, o primeiro com saída da instituição às 21:20 horas e
a segunda às 22:00 horas revelaram algumas curiosidades.
No primeiro caso foi observada uma verdadeira maratona, com estudantes
correndo em comboio para os pontos de ônibus, esses normalmente localizados
entre blitz da Polícia Militar com objetivo de parar motociclistas. Nos dias
investigados, o tempo gasto para a chegada de um ônibus com destino ao Cabula,
por exemplo, é de 55 minutos. No segundo evento, até as 22:40 horas foi o
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esperando, com desistência e refazendo um percurso totalmente deserto e já sem
blitz até o estacionamento e pegar o automóvel. Presença
ença de jovens consumindo
drogas também marcaram o cenário do bairro do Comércio após às 22 horas.

Gráfico 06 – Deslocamento Trabalho – Escola
Fonte: Elaboração própria (2014)

O horário de saída
a da instituição de ensino é outro problema bastante grave para
muitos. Além das dificuldades de transportes coletivos relatados por 33,7% dos
estudantes,, em termos de disponibilidade e abrangência geográfica,
eográfica, a falta de
segurança foi outro fator bastante reclamado por 25,6% da classe estudantil.

Gráfico 07 – Horário de Saída da Sala de Aula
Fonte: Elaboração própria (2014)
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Indicadores que respingam em toda a sociedade soteropolitana e claro, em
particular, a classe estudantil do período noturno, que em muitos casos reside em
inseguras regiões periféricas com déficits urbanísticos que vão desde a deficiência
na iluminação pública e palco de situações violentas, inibindo o desenvolvimento de
métodos para o ensino e aprendizagem na questão do intramuros, que são
excludentes e apontadas neste trabalho como um conjunto propostas que
contribuam para amenizar os problemas evidenciados através das tradicionais e das
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC).
Nota-se, através da figura 07 o potencial problema com a evasão discente entre
às 21:30 horas e 21:40 horas, quando 47,2% dos estudantes evadem a sala de aula
em busca da sua condução. Somente 2,8% ficam até o horário final, refletindo os
19,8% ocasionados pela liberação do professor, em sua maioria por falta de um
número suficiente para que possa continuar do conteúdo em detrimento da não
penalização da maioria, o que traz a segurança pública como fator principal de apoio
para potencializar a relação presencial do processo de ensino e aprendizado.

4.3. SEGURANÇA PÚBLICA: DESAFIO PARA O DESEMPENHO
ACADÊMICO
O cenário urbano na grande região metropolitana de Salvador é marcado por
padrões estabelecidos através de outras cidades brasileiras. Chuvas de verão,
greves e manifestação nos transportes coletivos e a sociedade que protesta por
mortes, assaltos e omissão do poder público, dão o tom da falta de seriedade
política na cidade. A se destacar que as exceções ocorrem, e em maior
concentração, no final de tarde e início da noite, horários de maior movimentação
dos estudantes-trabalhadores do período noturno, quando se dirigem do seu local de
trabalho para a instituição de ensino.
As dificuldades em Salvador têm características e particularidades, sobretudo
quanto a precariedade dos transportes públicos urbanos. Os transportes coletivos, a
partir de um determinado horário, tornam-se escassos e a frequência é
significativamente reduzida (por vezes, há ônibus de hora em hora), deixando o
estudante à mercê do desconforto em paradas de coletivos e expostos a riscos de
violência social.
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Os estudantes que se locomovem de outras cidades, através de coletivos, o
caso de alunos que moram em Simões Filho, Candeias e Camaçari ou veículos
próprios, seja para trabalhar e/ou estudar, enfrentam diariamente percursos em
estradas, que nem sempre estão em boas condições, agravadas pela ocorrência de
acidentes.

Caminho de Areia
Brotas
Subúrbio
Mares
Uruguai
Federação
Camaçari
Tancredo Neves
Cabula
Canabrava
Pernambués
Suburbana
Engenho Velho Federação
Itacaranha
Barra
Pau Miúdo
Marechal Rondon
Periperi
Paripe
Liberdade
Lobato
Sussuarana
Valéria
IAPI
Plataforma
Fazenda Grande do Retiro
São Caetano
Simões Filho
Castelo Branco
Candeias

3,75%
1,25%
1,25%
1,25%
3,75%
1,25%
2,50%
3,75%
3,75%
1,25%
2,50%
2,50%
1,25%
2,50%
3,75%
1,25%
3,75%
1,25%
5,00%
5,00%
5,00%
1,25%
1,25%
5,00%
6,25%
7,50%
10,00%
7,50%
2,50%
1,25%

Gráfico 08: Bairro e cidade onde residem os estudantes da Unijorge Noturno
Fonte: Elaboração própria (2014)

O gráfico 08 evidencia uma grande concentração de estudantes que moram em
São Caetano, seguido por Fazenda Grande do Retiro e, na RMS, Simões Filho. A
Cidade Baixa de Salvador exerce o percentual esmagador dos estudantes, o que
evidencia potencias problemas que encabeçam por falta de segurança pública e
transporte público urbano precário. O Bairro de São Caetano liderou, durante todo o
primeiro semestre e parte do segundo do ano de 2014 como o bairro mais violento
de Salvador com toque de recolher às 20 horas em média.
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Dentre esses e outros fatos potencializaram as saídas mais cedo e até registro
de faltas e perdas de avaliações por parte do estudante o que impactou
consideravelmente no quesito motivação quando corta o processo presencial que
envolve a interrupção de atividades em equipe em detrimento da saída antecipada e
a base de tensão para suas devidas residências.
Os resultados evidenciados no referido trabalho de pesquisa, que envolvem a
teoria, a prática docente, o mercado e o mais importante, os obtidos quando da
motivação dos alunos, são pontos de extrema importância para uma gestão
educacional em formato de parceria entre o discente, docente e a IES.
A motivação conduz a ênfase, ao hedonismo quando da influência da psicologia,
do princípio de que a ação humana busca o menor esforço em detrimento da maior
recompensa em paralelo ao equilíbrio das tensões internas, a base da homeostase,
muito utilizada nas aulas de educação física, é aqui reavaliada como instrumento de
empoderamento do estudante.
Por outro lado temos a motivação como atribuição, incentivando o ser humano
ao desejo de compreender o ambiente evidenciado, observando fenômenos e
associando-os à teoria como meio de análise do comportamento real para
explicação de tais fenômenos, trazendo a teoria como caminho aos processos
cognitivos em detrimento do simples hedonismo.
O papel do professor orientador é conduzir, proporcionar aos estudantes
caminhos que despertem a curiosidade, o pesquisar, o desbravar até então de
elementos que revelem prazer, que o leve a critica, a realidade social.
Construir uma relação ética, moral, transmitindo valores de forma explícita é de
fundamental importância para que esse convívio seja positivo e que possa despertar
o processo interdisciplinar, transcendendo o curriculum e promovendo uma relação
profissional através do aprendizado em conjunto e com sentido de ida e volta. O
exemplo prático da sua cidade da qual influencia diretamente no seu dia a dia,
principalmente quando da motivação pelo aprendizado acadêmico deve ser tratado
como fator decisivo para o seu desempenho no que tange o direito à cidade.
Por sua vez, o direito à cidade, extensa a uma chamada para o trânsito quando
esse sufoca a liberdade do ir e vir, para não ser degradado na cidade do Salvador,
expressa bem o que Santos (2000) considera como fruto da desarticulação do
território em detrimento do espaço, quando “não é necessário que uma cidade
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possua todos os tipos de produção, resultando para o conjunto do território” e o que
ainda segundo MORAES (2013) evita a macrocefalia e a primazia de uma só cidade.
O pensamento aqui reflete a não importância somente das políticas públicas
quando tratam do bem estar nas cidades por parte de entidades governamentais em
detrimento do interesse do capital, quando do processo de favelização - espera pela
valorização do espaço em detrimento de um posterior processo especulativo de
trocas pelo capital financiado pelo setor habitacional dos grandes condomínios - que
segundo Harvey (2014) é um dos principais motivos do distanciamento da classe
trabalhadora dos grandes centros produtivos e educacionais.
Sob o olhar de Santos (1994), o território nacional é o espaço de todos, abrigo
de todos. Já o território “transnacional” é o de interesse das empresas, habitado por
um processo racionalizador e um conteúdo ideológico de origem distante e que
chegam a cada lugar com os objetos e as normas estabelecidos para servi-los.
Sob a crítica ao processo de globalização e dos processos que incidem sobre a
acentuação das desigualdades sócio-espaciais, Santos (1994) expõe dois conceitos
de Geografia voltados para lugar e território: O “espaço geográfico” é sinônimo de
“território usado” no sentido de mediação entre a sociedade local e nacional
comparada ao mundo, utilizando o conceito indispensável para a compreensão do
funcionamento presente.
Atenção para a nova funcionalidade de território através de horizontalidades que
diz respeito a lugares vizinhos reunidos pela continuidade territorial e verticalidades
que são formadas por pontos distantes uns dos outros, ligados por formas e
processos sociais. Lugares em redes e contíguos podem formar um território, com
as redes constituindo uma nova realidade que justifica a expressão verticalidade,
trazendo um case da Unijorge com a relação extramuro.

4.3.1. O Case Unijorge Comércio: experiência extramuro
Nas turmas de bacharelado em Administração da Unijorge Comércio, turno
noturno, os estudantes sob a orientação do pesquisador são incentivados à crítica
da realidade cidadã, desenvolvidos para não permanecerem no espaço como peças
homogêneas, como chip gerado e implantado como parte do processo cognitivo.
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O estudante que faz parte da educação da terceira geração (3.0) desafia, no
bom sentido, o professor a conseguir destacar do grupo aqueles mais
indisciplinados, mais inquietos e ou os mais “brilhantes”.
O professor, que assume papel de orientador, que sofre da desvalorização social
da profissão docente, que não consegue separar a preocupação com as condições
financeiras da atenção com o estudante, não possa dar origem ao fenômeno da
fragmentação do trabalho, fazendo com que ele se afaste do seu objetivo primeiro:
fazer com que o aluno aprenda os conteúdos trabalhados e cresça como pessoa
humana.
O que não se pode esquecer é que os alunos não são todos iguais; são pessoas
singulares que reagirão distintamente aos objetivos estabelecidos, aos conteúdos e,
principalmente, à maneira como o professor se relaciona com a turma. O orientador
não encara a ação do aluno como desacato, desrespeito, afronta e sim como
oportunidade de parceria entre aquele que atua do outro lado do mercado, como
executor, como formador de base de dados que servirão para maior enriquecimento
conjunto.
Disponibiliza informações, leva experiências e caminhos para o aperfeiçoamento
do orientador e é desse momento que a busca conjunta pelo êxito, parte de um
programa de disciplina, define os objetivos, seleciona certos conteúdos e métodos a
serem utilizados.
O desenvolvimento de técnicas de gestão acadêmica baseadas no modelo
produtivo em BSC, que visa a seleção de conteúdo, e do PDCA para da aplicação
até o processo de avaliação, como metodologia mais direta, enriquecedora e eficaz
transformando e motivando o estudante e o processo a desenvolver ainda mais a
parceria docente-discente e prática mútua. É a fronteira entre o aprender de forma
diferente (ou a não aprender)”, respeitar os limites que caracterizam seus
orientandos quando da melhoria das aulas, planejando o tempo e as atividades
relacionadas com a realidade, afinamento e interesse do público alvo, o discente.
O planejamento deve ser o primeiro item da matriz de gerenciamento desse
relacionamento com foco na motivação que não deve ser menosprezada ou
esquecida no decorrer das aplicações, do desenvolvimento e dos resultados.
As salas de aulas do turno noturno são lotadas por profissionais cansados,
desanimados, desmotivados, muitos desistentes da inovação, estressados pelo
autoritarismo de professores, cautelosos com as possíveis represálias, temerosos
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das críticas e dos eminentes fracassos. 83,48% dos estudantes trabalham, o que
demonstra a necessidade de um grande esforço e uma dosagem significativa de
criatividade para motivar esse corpo discente, ao tempo em que situa aos que estão
à disposição da força de trabalho.

Gráfico 09: Com quem trabalha o estudante da Unijorge Comércio
Fonte: Elaboração própria (2014)

No universo da pesquisa, 8% dos estudantes respondem pelo gerenciamento do
próprio negócio, ainda que com a participação dos pais.
pais. Durante as aulas, quando
das oportunidades sinalizadas durante o processo continuo de aplicação do PDCA,
o surgimento de consulta
as quanto aos problemas enfrentados nessas gestões
representa um dos indicadores de aplicação e avaliação dos eventos da disciplina.
É comum a consulta, após as aulas, de estudantes à procura de caminhos para
gerirem de forma correta o seu negócio próprio e de terceiros, principalmente
quando enxergam possibilidades de crescimento na empresa.
empresa Troca de experiências
nas aulas, com exposição de documentários e entrevistas através de recurso
audiovisual, ligando a teoria e a prática com, normalmente, 10 minutos antes e pós
aula para algum tipo de consulta sobre Plano de Negócios, Plano de Marketing,
Planejamento de Pessoal e Planejamento em Tecnologia da Informação e
Comunicação (PETIC).
Em suma, não deve ser prática do orientador, contrariando os 19,8% dos que
dizem ser liberados pelo professor, finalizar a aula em decorrência dos outros que
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evadem a sala por diversos motivos. É aconselhável que se faça um levantamento
resumo da presente e aulas passadas como mobilizador dos 4,5% que só saem
após às 22 horas. Dessa forma, para os que podem ficar elevam o nível de
informação mútua abrindo oportunidades para que suas respectivas equipes tenham
mais subsídios, extra-classe, para a avaliação final e suas aplicabilidades durante a
sua trajetória profissional e de vida.
Paulo Freire (2002) traz uma processo que deve servir de autoanálise por parte
dos professores quando diz que “as coisas podem até piorar”, acordando o leitor
para o “intervir para melhorá-las”.
Não podemos aceitar o discurso acomodado de que “não há o que fazer”,
evidencia. Devemos, sim, ter a ousadia que motiva o ser humano a fazer o
novo, a fazer o que ainda não foi experimentado por ninguém. “Toda criação
deve superar uma ansiedade. (FREIRE, 2002, p. 58).

Criar é desatar uma angústia”, sugere Bachelard (1990),
vencer o medo - principalmente o medo do novo - é o que se espera de um
educador capaz de transmitir criticamente o conhecimento, pois, como nos
ensina o filósofo francês, “por mais efêmero que seja o medo, está quase
sempre na origem de um conhecimento” (BACHELARD, 1990, p. 150).

Nas disciplinas ministradas pelo pesquisador, o incorporar do professor
democrático é perseguido sempre. Busca concentrar toda a atenção e dedica ações
que desafiem a valorizar as atitudes e interesses dos estudantes, que não são
tratados como simples receptores de informações e conhecimentos, mas sim, como
colaboradores do processo de ensino e aprendizado.
Procura se posicionar como ser humano que busca orientar com a cooperação,
a participação espontânea e a boa vontade de todos os envolvidos, principalmente
quando da participação externa de atores do mercado, preparando-os para exigir o
máximo do membro externo quando da sua experiência de mercado.
O respeito ao ser humano como proposta de cooperação em grupo pela sua
competência, paciência, tolerância e honestidade de propósitos. É firme nas
posições, mas flexíveis nas ações que não age pelas ordens, mas pelo exemplo,
estimulando em vez de obstruir. Estimular, potencializar o pensar tentando, por
vários caminhos obter a eficiência da produtividade através do máximo de boa
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vontade. Fazer um apanhado das diversas correntes pedagógicas, dosando muito
bem o melhor de cada uma delas, procurando errar menos e acertar mais.
Daí que o caos no trânsito, o transporte público e a segurança pública na Cidade
do Salvador terão menor impacto no curto prazo, reduzindo os prejuízos
significativos para o aproveitamento discente e docente em sala de aula. Com os
constantes atrasos e saídas antecipadas, os estudantes que em sua maioria
depende de transporte coletivo público para se deslocar do trabalho para a
faculdade e o mais grave, da faculdade para casa onde a falta de segurança e a
redução contingencial dos transportes coletivos torna mais árdua e complicada a
corrida pela absorção do conteúdo estipulado pela instituição e que deve ser
cumprido pelo professor, serão, ainda a curto prazo, menos penosos até que o plano
de ação de mobilidade urbana de Salvador seja efetivado.
Muitas vezes a aula expositiva é algo cansativo, precisando o estudante
visualizar

práticas

que

o

estimule

quanto

ao

processo

interdisciplinar.

Interdisciplinaridade que deve ser praticada a partir do primeiro contato através de
uma comunicação eficaz, conversas que estimulem o associativismo entre
professores para que no primeiro dia de aula, na apresentação do professor, da
ementa e principalmente da regra de negócio que deve acompanhar cada disciplina
a ser ministrada no período vigente, desperte no estudante as várias questões que
nortearão a parceria durante todo o semestre.
É um dos primeiros passos para que o pavimento para as Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC) abram caminho para Salvador como Cidade
Inteligente através da formalização de parcerias que levem cursos de gestão e
tecnologia para fora da sala de aula, levantando dados, gerando informações,
diagnosticando e recomendando ações que visem uma maior interação entre a
academia, sociedade e os meios de produção.

4.4. ASPECTOS RELEVANTES NO EXTRA SALA: APOIO DAS TICs
As Tecnologias da Informação e Comunicação, não serão expostas somente no
âmbito dos profissionais de informática, mas também como grupos de análises
formados por diversos profissionais com seus devidos expertises e que atendam,
naquele momento, a um objetivo específico do projeto, sempre pensando as
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cidades. Discute-se aqui a TIC como melhoria contínua da Técnica que tem como
objetivo de colher, selecionar, armazenar, processar e distribuir dados de forma a
gerar informações ainda mais lapidadas e de fontes seguras, ao tempo que deve se
preocupar como, onde e quando chegar as mesmas aos seus canais de interesse
através de linguagens personalizadas.
O conceito Hacker aqui entendido será extensivo ao conceito inovador,
pesquisador de alto nível que colete, armazene e processe através da ação de
grupos multidisciplinares, dados de grande valia que possam proporcionar níveis de
informações ainda mais relevantes para a sociedade, nunca ao modelo Cracker.
HackCities participa com um diferencial para incentivar, através da educação, o
pensar e decidir coletivo. Na busca por conteúdos que acompanhe o trabalho em
cima das competências individuais, a base de dados deve proporcionar maior
subsídio para o construir de informações mais consistentes, precisas, combativas
aos modelos midiáticos tradicionais através de uma leitura e entendimentos que
adotem a transparência e a fácil percepção por parte da sociedade com apoio
irrestritos dos modelos colaborativos que podem ter origem nos conceitos de redes,
estas subsidiadas nas tradicionais ferramentas de Sistemas de Informações.
Os Sistemas de Informações Gerenciais - SIGs, aqui abordando o público,
baseados num conceito mais sociotécnico das TICs, também devem ter uma boa
fatia sob uma ótica social, não permitindo somente a exposição de informações
muitas vezes ilegíveis e do agrado de uma sociedade capitalista que se diz
transparente diante de um processo político partidário para a sociedade.
Os SIGs são formados por três componentes interligados e dependentes: os
Softwares (SW), Hardwares (HW) e Peoplewares (PW). Partes lógicas, físicas e de
pessoas respectivamente, devem ser fortalecidas na proporção em que o PW é
sinalizado como formação base e na disposição de informações que o tempo, a
experiência e a aplicação devam se transformar em conhecimento, principalmente
crítico diante das tamanhas fontes geradoras de Big Data.
As pessoas, fruto da discordância daqueles que acreditam que o homem será
superado pela máquina, são a base para o crescimento de uma sociedade mais
justa com o aparato maquínico, que se fortalece como apoio da informática. Daí que
surge a necessidade de se buscar esses dados, classificá-los e processá-los de
forma legível para consulta e melhor qualidade das informações através de uma
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cultura antiga, que toma força na Segunda Guerra Mundial com a exposição dos
Hackers, termo hostilizado por uma campanha midiática equivocada.

4.4.1. O desafio da motivação
O tradicional é a discussão das cidades por grupos formados pelos arquitetos e
urbanistas como críticas ao quesito governo político-partidários. Pouco são os
registros de profissionais da área econômica, da administração, do direito, da
engenharia, da filosofia, da história e outras áreas tão importantes quanto,
considerando aspectos sociais em detrimento da teoria desenvolvimentista que
prega obedecer somente aos interesses do capital.
HackCities propõe hackear as cidades com a concepção não somente para a
área tecnológica com viés para a informática, mas numa relação bem mais ampla
onde as relações sociais possam ser amplamente discutidas, valorizadas,
construídas, inovadas.
Os dados são essenciais para uma boa informação e quanto mais confiáveis
forem o insumo dessa fonte, mais eficaz poderá ser a resposta para uma boa gestão
que tem como proposta potencializar as discussões e construções que somem aos
objetivos das Smart Cities. O ponto de partida é a Lei de Acesso à Informação
apoiando a coleta na esfera pública, na parceria privada quando disponibilizam
expertises entre profissionais, corpo discente e docente de instituições de ensino
superior e os envolvidos, de uma forma geral, os stakeholders10.
O desenvolvimento deve acompanhar parte das relações entre comunidade e
colaboração, um valor que se faz sempre presente nos registros hacker e os seus
ambientes de trabalho. Segundo Levy (2001), cada geração de hacker tinha
comunidades locais onde ocorria a colaboração e o compartilhamento. Para os
hackers do Massachusetts Institute of Technology (MIT), esse dueto aconteceu nos
laboratórios onde os computadores funcionavam e para os hackers de hardware
(segunda geração) e os hackers do jogos (terceira geração) o Vale do Silício era a

10

Termo utilizado para referenciar as partes interessadas para uso nas áreas de
administração, sistemas, gestão de projetos e demais, que estejam de acordo com as práticas de
governança corporativa. Compreende todos os envolvidos em um processo ainda sob caráter
duradouro ou temporário que determinará o sucesso do empreendimento.
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área geográfica. Homebrew Computer Club11 e a People's Computer Company12
foram fortes aliados para que a rede de hackers pudesse colaborar e compartilhar os
seus trabalhos.
Sentido, que segundo Gadotti (2007, p62), quer dizer caminho não percorrido,
mas que se deseja percorrer, portanto, significa projeto, sonho, utopia. Aprender e
ensinar com sentido é aprender e ensinar com um sonho na mente. A pedagogia
serve de guia para realizar esse sonho.
Ensinar à noite também é um desafio requerendo bastante motivação. É uma
frase que pode representar para os professores, que possuem atividades
profissionais específicas da sua formação, que muitas vezes não é a da pedagogia
num curso superior o inicio de uma nova jornada, quando se dirige à noite para o
ambiente escolar com objetivo de unir a teoria com a prática diária, como diferencial
para o processo motivador que ainda segundo Gadotti (2007) desperta uma
preocupação quando muitos revelam desinteresse em seguir a carreira do
magistério, mesmo estando num curso de formação de professores.
Nesse sentido inverso, pesam muito, nessa decisão, as condições concretas do
exercício da profissão. Preparam-se para serem professores e irão exercer outra
profissão. Portanto para vencer algumas etapas com motivação, o caminho do
educador que atua no turno noturno é o de despertar, não só o interesse pelas
ferramentas que diferenciará discente como futuro profissional formado, como
também o de repassar conhecimento como forma de incentivo em contrapartida
social daquilo que aprendeu, incentivando a continuidade do aprendizado.
Entrar em sala de aula às 18h40min, normalmente findada às 21h20, ou quando
iniciada às 19h20 e finalizada às 22h10 e prosseguir com 3 aulas é um exercício de
criatividade e motivação por todo o período. A interação entre orientador e
estudante, no intramuro, define as relações sociais que se desenvolvem, com a
consciência de que a instituição como um todo, deve estabelecer alianças com a
sociedade e a população, com objetivos do aprendizado em rede, que segundo
Gadotti (2007, pg 13):
11

Clube que reuniu vários hackers de alto nível, incluindo os fundadores da Apple e tinham
como hobbie construir computadores no Vale do Silício.
12
A PCC era um lugar que parecia reunir a facilitação e irreverência da contracultura ao foco
evangélico de expor as pessoas, especialmente as crianças, aos computadores. Produzia um jornal
bizantinamente editado por um professor, Bob Albrecht, fã do 8008, que ficava em Lompoc, na
Califórina.
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Vivemos hoje numa sociedade de redes e de movimentos, uma sociedade
de múltiplas oportunidades de aprendizagem, chamada de “sociedade
aprendente”, na qual as conseqüências para a escola, para o professor e
para a educação em geral são enormes. Torna-se fundamental aprender a
pensar autonomamente, saber comunicar-se, saber pesquisar, saber fazer,
ter raciocínio lógico, aprender a trabalhar colaborativamente, fazer sínteses
e elaborações teóricas, saber organizar o próprio trabalho, ter disciplina, ser
sujeito da construção do conhecimento, estar aberto a novas
aprendizagens, conhecer as fontes de informação, saber articular o
conhecimento com a prática e com outros saberes.”

A formação das redes, através de um levantamento apurado das
competências, é o que vai definir a aceitação ou rejeição da disciplina. Professores
de Contabilidade, Sistemas de Informações, Custos, Financeira, no primeiro
momento, são os menos queridos entre os alunos, análise feita a partir da
experiência como orientador pedagógico. No presente estudo, SIG, quando
considerada o sentido stricto, é a disciplina que exige conteúdos e visão
interdisciplinar para quem orienta e um desafio para quem aprende.
Essa conexão deve ser muito bem planejada na medida em que os fatores
causados pelo extramuro da instituição de ensino pesam sobre o ombro da maioria
dos estudantes, terminando por dificultar o processo de aprendizagem se o fator
motivação não for levado desde o primeiro dia de aula. O estudante se depara com
o que aparenta ser o limite da sua capacidade quando da apresentação do
conteúdo, nos primeiros dias da disciplina, e no primeiro contato com a
apresentação do docente, disciplina e das regras gerais que farão parte do
semestre.
Deve ficar claro que a valorização do ponto de vista, nem sempre atenta ao
orientador, que de alguma forma exerce o poder, é imperativo quando a não se
pratica o exercício das respostas prontas e sim um processo construtivista, contínuo,
passo a passo. Enquanto os primeiros passos em direção ao desconstruir desse
pensamento não forem dados, a antipatia com a disciplina e também com o
professor serão fatores de impedimentos para um período consistente. Os dias das
tais aulas são dias de queixas e reclamações, que acabam canalizadas para a
pessoa do professor, da coordenação e por fim da instância maior instituição,
ouvidoria.
Por outro lado, quando o professor tem a experiência e a segurança, com
diálogo ético e respeitoso tem um bom trânsito com os alunos, tornando notório que
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os mesmos queixam-se menos das aulas e até se interessam mais em aprender.
Isto se dá com todas as disciplinas, o que comprova o quão importante é o bom
relacionamento entre professores e alunos causado, também, por um importante
quesito chamado motivação.
Se o estudante não se interessa pela disciplina – seja pela pessoa do professor
ou pela exposição das aulas – ele sente dificuldade em aprender e esta dificuldade o
desmotiva. Seu desinteresse e a sua repulsa pela matéria, e até pela pessoa do
professor, crescem. Acaba por criar um ciclo vicioso envolvendo a desmotivação e o
não aprendizado, o que é difícil de romper mediante o juízo de valor já estabelecido,
causando sérios problemas quando do processo contínuo do aprendizado, quando
leva consigo algumas deficiências de conteúdo por toda sua vida acadêmica, o que
dificultará a assimilação de novos conteúdos por conta dessa falha.
Como a orientação das disciplinas cada vez mais interligadas, essas dificuldades
e deficiências irão se refletir em outras áreas de sua vida acadêmica. O orientador
tem que ter a missão, visão e valores, agora no âmbito acadêmico, em detrimento de
uma gestão eficaz auxiliado por uma ferramenta poderosa da administração
conhecida no meio empresarial como PDCA (Plan, Do, Check, Action). Um
diferencial que, ainda sob o aspecto interdisciplinar, permite contribuir para a
formação da personalidade e do caráter de seus estudantes.
A maneira como interage o orientador com relação aos grupos, pode auxiliar
muito mais do que somente a aplicação de conteúdos das disciplinas, em detrimento
das contribuições que ficarão marcadas durante todas as fases de suas vidas. É
uma daquelas oportunidades em que o profissional faz questão de dizer que foi
aprovado na disciplina e posterior, pela vida, graças ao mestre tal. Essas marcas
podem ter sentidos positivo ou negativo, o que vai depender da estratégia do
participante desse ensino e aprendizado, não se posicionando como o professor
ditador e sim como aquele que orienta, aquele que lidera.
O professor autoritário, o professor licencioso, o professor competente,
sério, o professor incompetente, irresponsável, o professor amoroso da vida
e das gentes, o professor mal-amado, sempre com raiva do mundo e das
pessoas, frio, burocrático, racionalista, nenhum deles passa pelos alunos
sem deixar sua marca. (FREIRE, 1996, p. 73)

O professor, como formador de opinião, deve ter bem claro os princípios, valores
que proporcionarão segurança para o estudante visando o fortalecimento da
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parceria em que pontos de vista, preferências e opiniões devem ser considerados
sob a análise dos mais diversos sentidos.
sentidos O construir se dará
á com o fortalecimento
da relação e da afinidade entre professores e alunos, melhorando a fluênc
fluência do
processo ensino–aprendizagem.
aprendizagem. O estudante passa a enxergar a paridade com o
que é apresentado pelo professor e a sua realidade, despertando a busca por um
maior nível de informações que pavimentem um caminhar para o conhecimento.
A relação entre professor
fessor e aluno deve ser dinâmica. Não
ão deve existir professor
dentro e ser humano fora da instituição. Alunos são pessoas, não objetos, coisas.
Não pode ser manipuladas, algumas vezes desprezadas pelo achar de um não
acompanhar de um raciocínio. O estudante não deve ser tratado como uma caixa de
entrada e simples saída de conhecimentos decorados, memorizados deixando para
trás a sua capacidade de desconstruir, de construir, de pensar, discutir, opinar
pessoas para transformar-se
se em coisas, em objetos, que o professor pode manipular
jogar de um lado para o outro.
A figura 10 a é uma prova de que a motivação é uma rota perfeita na busca pelo
respeito, da garra e da dedicação como fatores de desafio para o orientador nas
salas de aulas do turno noturno:

Figura 10: Time Line do Facebook.
Facebook Interação entre estudante e professor
Fonte: Facebook do autor - Elaboração própria (2014)
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Freire (1996) traz de forma bem interessante que:
o bom professor é o que consegue, enquanto fala, trazer o aluno até a
intimidade do movimento do seu pensamento. Sua aula é assim um desafio
e não uma cantiga de ninar. Seus alunos cansam, não dormem. Cansam
porque acompanham as idas e vindas de seu pensamento, surpreendem
suas pausas, suas dúvidas, suas incertezas. (FREIRE, 1996, p. 96)

Logo, o professor deixará de ser o “dono do saber” e passará a ser um
orientador, alguém que acompanha e participa do processo de construção e das
novas aprendizagens, enquanto aluno, em seu processo de formação. Sendo assim,
pode-se dizer que os métodos de ensino são as ações do professor pelas quais se
organizam atividades de ensino e dos alunos para atingir objetivos do trabalho
docente em relação a um conteúdo especifico. Eles regulam as formas de interação
entre ensino e aprendizagem, entre o professor e os alunos, cujo resultado é a
assimilação consciente dos conhecimentos e o desenvolvimento das capacidades
cognoscitivas e operativas dos alunos e as TICs são pilares, agora essenciais, como
potencializado do processo de ensino e aprendizado.
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5.0. TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
APLICADAS À EDUCAÇÃO
Na sociedade contemporânea, o conhecimento passou a ter um valor
diferenciado dentro e fora das organizações, da academia e dos ciclos
sociais, em geral. Ele passa a ser o elemento que determinará o sucesso de
uma pessoa dentro de um grupo social, e o uso do conhecimento para gerar
benefícios às organizações ou à sociedade, é o ponto de partida da era da
informação. Partindo disto, deve-se ter em mente que o grande diferencial
da sociedade do conhecimento é a capacidade de trabalhar a informação
em todo o seu dinamismo aprendendo mais rápido e melhor. Nesta
sociedade, o desenvolvimento do conhecimento das pessoas é o principal
meio de propiciar os processos de mudanças (MAGALHÃES, 2009).

A educação é o primeiro passo para se pensar a cidade como lugar de
esperança, um lugar para se viver. Deve ser uma meta, uma meta a ser perseguida
pela comunidade pensante, que tem na pesquisa e foco social como visão
constante. É saber viver e ter direito à cidade que deprecia essa noção pelo caótico
trânsito e a violência urbana que produzem um gap cada vez maior quando se
projeta melhores condições de vida com o apoio das TICs.
Pelo viés da educação a comunidade acadêmica, norteando a iniciativa privada
e entidades do terceiro setor, deve resgatar uma conceitos tradicionais e com o
suporte das TICs conceituar, com mais precisão, as Cidades Inteligentes.

A

comunidade acadêmica, por sua vez, deve ter em mente o refrão de uma música
cantada todos os dias pela maioria dos estudantes, professores e orientadores:
estudar à noite e trabalhar durante o dia é um desafio para a maioria dos que
querem se diferenciar no mercado de trabalho, honrar a história da família, superar
expectativas, se auto superar.
Com a evasão aumentando cada vez mais, mediante dificuldades de mobilidade
e violência urbana e a não aceitação, pela maioria dos estudantes quando a questão
é EAD, um dos melhores caminhos é a utilização das TICs juntamente com a prática
da orientação. O tempo é curto e quanto mais atividade de pesquisa na prática,
seguida de um repositório teórico, mais incentivado, motivado estará a turma e é a
partir desse momento que entra a TIC.
A utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação é um caminho
possível e perto diante da estrutura disponível pela IES aqui pesquisada. Estas, com
o apoio da internet, podem ser fortes aliadas para amenizar essa questão,
principalmente com web 2.0 e 3.0 que chegaram para potencializar os laços de
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comunicação entre os sujeitos e atores alimentados pelo competitividade
consequência da oferta de dispositivos alimentados pelo efeito tecnológico.
ógico.
A crescente dependência da geração
g
Y e Z por eletrônicos, em especial os
móveis embarcadores das TICs maquínicas, torna a graduação um celeiro de
demandas que visam atender às exigências de um mercado altament
altamente competitivo e
essencial para quem contrata.
Na presente pesquisa,, conforme o gráfico 09, 56% dos entrevistados são do
sexo feminino, evidenciando a posição da mulher quanto à busca por atividades de
maior relevância no mercado empresarial.
empresarial Do total, 98,26% pertencem a geração Y,
dominante e disposta a utilizar as ferramentas tecnológicas para amp
ampliar o leque do
canais de pesquisa, discussão e autoria, dando seguimento ao curto espaço de
tempo dedicado em sala de aula.

Entre 36 e 40 anos

1,74%
25,00%

Entre 31 e 35 anos
26,74%
Entre 26 e 30 anos
46,51%
Entre 20 e 25 anos

Gráfico 10:: Faixa de idade dos estudantes entrevistados
Fonte: Elaboração própria (2014)

Dos 46,51% que possuem idade entre 20 e 25 anos, em
m primeiro lugar, 15,7%
dos estudantes possuem 24 anos de idade e em segundo, com 21 anos,
representam 11,63%,, o que demonstra a relevância,
relev
demandando requisições para
o uso das TICs como suporte
uporte ao ensino e aprendizagem.
Os dispositivos eletrônicos
letrônicos conectados através da internet,, banda larga,
permitem ao estudante acesso a uma gama de serviços educacionais com intuito de
valorizar o tempo dedicado,
dedicado por exemplo, ao
o trajeto de chagada e saída da sua
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instituição de ensino e outros ociosos. A regra é tornar o método bastante motivador,
motivador
com aplicações de jogos simuladores, quiz, textos curtos e 95,69% dos estudantes
utilizam smartphones e somente 3,83% utilizam celular comum, sem algum tipo de
conexão internet.

Celular
Comum
3,83%

PC
3,35%

Tablet
21,53%

Smartphone e
Tablet
0,48%

Celular e Tablet
1,44%

Smartphone
95,69%

Gráfico 11: Uso de dispositivos
dispositi
pelos estudantes na sala de aula
Fonte: Elaboração própria (2014)

5.1. SUGESTÕES DOCENTE E DISCENTE Q
QUANTO
UANTO AO USO DA TIC
COMO APOIO AO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

Um
m dos maiores obstáculos para a utilização da informática para fins
pedagógicos, segundo conversas entre os professores, está ligado à falta de
infraestrutura de TIC nas instituições. Laboratórios com conexão a internet regular,
de alta qualidade e com possibilidades
possibilidades de acesso delimitadas pelo orientador –
muitas vezes a equipe se depara com políticas de firewall adotadas por quem não
está no dia a dia pedagógico - e sistema de monitoramento máquina a máquina,
devem permitir o controle das atividades in loco diante do que estejam fora do
contexto.
A falta de apoio técnico, nos laboratórios, também é uma das
das barreiras a ser
transpassada,, de forma a permitir aos docentes, que não dominam
dominam computadores,

110

desenvolverem atividades didáticas mediadas com os estudantes.
estudant
Por outro lado,
fruto
ruto de debates jurídicos diante do uso de imagem, conteúdo e compartilhamento
via internet,, as salas de aula precisam ser mais bem equipadas com recursos
multimídia a exemplo de câmaras de vídeo, projetores, ainda que a utilização de
lousas eletrônicas concentre-se
concentre se nos cursos com maior demanda interativa, a
exemplo da área de saúde e engenharia.
"[...] para que a escola possa estar conectada ao ambiente tecnológico das
redes é preciso, antes de tudo, possuir a infra-estrutura
infra estrutura adequada:
adequad
computadores em número suficiente, de acordo com a demanda prevista
para sua utilização; modems e formas diversificadas e velozes de conexão
(via telefone, cabo, rádio...) [sic]." (KENSKI, 2003, p. 71).

Preparar os orientadores para que se possa fazer a exploração consciente
dessas tecnologias como mais um recurso pedagógico é condição sine qua non para
um bom desempenho das atividades de ensino mediadas
mediadas por computador. Somente
preocupar-se
se com o item equipamentos é se equivocar diante do
o planejamento e a
da estratégia da qual tende a deixar de lado fluxos de processos de suma
importância

e

evidenciados

neste

trabalho,

de fora.

Como

resultado,

o

descomprometimento por parte de estudantes até então motivados ao uso das
ferramentas.

48,00%
Dispositivo de vídeo aula
Conteúdo portal
Conjugar aulas
Aumento carga horária
Atividades extras
Pauta próxima aula pesq
Transporte faculdade
Tarefas de pesquisas
Aulas online

33,60%
1,60%
4,80%
3,20%
1,60%
2,40%
1,60%
3,20%

Gráfico 12: Sugestão dos estudantes quanto ao apoio às aulas
Fonte: Elaboração própria (2014)

No que tange ao planejamento estratégico dessa nova era, alguns itens
importantes no que concerne a Tecnologia da Informação e Comunicação devem ser
priorizados pelas IES. A primeira medida é aproximar os estudantes das
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comunidades através da supervisão dos orientadores com o objetivo de desenvolver
metodologias, processos inovadores visando a interdisciplinaridade, produção em
equipe – desenvolvendo as competências dos estudantes. Para isso o uso de
repositórios [web sites, bloggers] com o apoio das mídias sociais [Facebook,
Whats´App etc] é de extrema importância para o desenvolvimento dessas primeiras
atividades.
De acordo com o gráfico 12, a necessidade de estratégias que estejam de
encontro com os estudantes é fator preocupante para a área gerencial e de TI das
IES com 48% dos estudantes requisitando o uso de dispositivos móveis para acesso
aos vídeos produzidos em sala de aula, fruto da dinâmica entre a exposição do
orientador e o processo de feedback entre as pontas. 33,6% pedem pela postagem
de conteúdos para acompanhamento no portal institucional, esse requerendo um
estudo mais aprofundado que requer a participação massiva entre discentes e
docentes. A crítica geral, de acordo com esses dois pontos, é que o portal, na sua
maior parte, é acessível somente para postagem de notas e faltas. São requeridos
itens, que através de uma equipe multimídia, possam alimentar um processo, não
somente para a comunidade interna, como um caminho para sociabilização de
conhecimento com o suporte das TICs, a exemplo do MOOC.

5.2. O MOOC COMO SOCIABILIZADOR DE CONTEÚDOS CONSTRUÍDOS INTRA
E EXTRA-MUROS

Com o advento dos browsers desenvolvidos para dispositivos móveis, a
tecnologia de compactação de áudio e vídeo, ocupando menor banda de internet e
tornando a transmissão mais rápida, demanda das IES um novo pensar sobre o
processo de ensino e aprendizado híbrido, articulado com a regra tradicional para o
presencial regulamentada pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC).
O modelo híbrido mescla o formato de ensino tradicional presencial com o
Ensino a Distância (EAD). O diferencial é o conteúdo aberto, sem custos e com foco
massivo, grande quantidade de estudantes possíveis a ser atingido. A Faculdade de
Economia e Administração da Universidade de São Paulo (USP), em parceria com a
Fundação Lemann e o Veduca fortalece o MOOC (Cursos On-line Abertos Massivos,
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na sigla em inglês), disponibilizando disciplinas a exemplo de Fundamentos de
Administração, para o primeiro curso da instituição a ser oferecido nesse formato.
O primeiro MOOC foi criado em 2008, por George Siemens e Stephen Downes,
na Universidade de Manitoba, no Canadá. O curso “Connectivism and Connective
Knowledge/2008" (CCK8) foi o primeiro a contar com esta designação e nele
inscreveram-se cerca de 2.200 pessoas. O conceito evoluiu, sobretudo no Canadá e
nos Estados Unidos, e em 2012 foi tema de discussão e análise nos média destes
países, quando dois professores da prestigiada Universidade de Stanford —
Sebastian Thrun e Peter Norvig — criaram a plataforma Udacity. Foram apelidados
de revolucionários: afinal, um professor de Stanford, por exemplo, podia ensinar
milhares de alunos por semestre, em vez de apenas algumas centenas, como
destacou Thomas L. Friedman, num artigo publicado em 2012 no “The New York
Times”, intitulado “Come the Revolution”.
O MOOC permite que cada um gerencie o próprio tempo, sem a pressão nem a
formalidade de uma aula tradicional. Os Massive Online Open Courses são vistos
como uma "revolução" no ensino — e gratuitos. Esse formato permite ampliar o
alcance de conhecimentos na área para diversos estudantes de dentro e de fora da
instituição, podendo ser realizado por qualquer interessado na área – estudantes de
graduação e de cursos que envolvem abordagem gerencial e empreendedores que
desejam ampliar os seus conhecimentos no tema. Permite atender milhares de
alunos que têm

interesse e necessidade de

aprender

fundamentos

em

administração com a possibilidade de receber um certificado após completar todas
as aulas, proporcionando o repensar a forma de como a educação é provida.
Os cursos à distância podem não substituir uma aula presencial, porém, esse
recurso tem o poder de somar como uma nova tecnologia, podendo atingir uma
grande quantidade de alunos e resolvendo grandes problemas causados pela
violência e mobilidade urbana. Os MOOCS ajudam a oferecer aulas de qualidade,
ampliando e democratizando o acesso, ao mesmo tempo em que apresenta a
oportunidade de fortalecer o ensino presencial, ao tempo em que a prática durante a
pesquisa evidenciou a utilização de um simulador online como medida eficiente no
processo, ainda que aconselhável em semestres anteriores como base.
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5.3. SIMULADOR ONLINE COMO COMPLEMENTO DA PRÁTICA
EXTENSIVA

No curso de Administração, alvo desta pesquisa, as disciplinas de Sistemas de
Informações Gerenciais, Gestão e Organização, Contabilidade, Marketing, Sistemas
de Gestão e Processos Gerenciais, Programação da Produção e Jogos
Empresariais apóiam-se no SIMULARE como ferramenta web para simulações de
gerenciamento de empresas.
O estudante não só articula, em equipe, as disciplinas de uma forma sistêmica,
visando uma boa formação acadêmica, na prática, como são orientados quanto a
tomada de decisões nos laboratórios da instituição de ensino, com a presença do
orientador. Podem e são estimulados a simularem de qualquer lugar que tenha
acesso à web. De um simples SmartPhone com 3G a um outro dispositivo mais
avançado, o estudante tem acesso a um ambiente bem amplo que possibilita análise
e tomada de decisão em tempo real, com processo de compra e venda baseadas na
produção.
Um dos resultados alcançados é o despertar para novos empreendedores que
estão buscando alternativas para melhorar a qualidade e maior amplitude do
aprendizado conectando disciplinas básicas, a exemplo da matemática financeira,
custos, marketing até disciplinas de término de curso a exemplo de Planejamento
Estratégico, fortalecendo áreas chaves como Sistemas de Processos Gerenciais
proporcionando maior embasamento para Jogos Empresariais. O HackCities já
apóia no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) quando aborda um Simulare como
uma das etapas que valoriza a questão do urbanismo como item essencial durante
os processos gerenciais trabalhados fora da sala de aula.

5.4. USO DA HACKCITIES NO AMBIENTE VIRTUAL

HackCities é um dos caminhos para o planejamento e acompanhamento das
atividades durante o semestre presente e vindouros. HackCities

desenvolve

metodologias diferenciadas nas construções colaborativas que envolvem pesquisas
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de campo, produção de textos e registros fotográﬁcos e multimídias,
mídias, incentivando
ince
a
participação de estudantes, professores e a comunidade interessada em discutir
conteúdos que proporcionem
proporcione a construção de uma Cidade do Salvador mais
democrática,, sempre com o suporte acadêmico.

Figura 11: Print Screen home Page do web site HackCities [www.hackcities.com.br]
Fonte:: Elaboração própria (2014)

Como o pilar das TICs utiliza-se um web site intitulado HackCities – Construindo
Cidades Inteligentes Através da Educação,
Educação que pode ser acessada através da url
www.hackcities.com.br,, da qual incentivará a produção, dentre outros segmentos, de
conteúdos,
údos, principalmente acadêmicos e de fácil acessibilidade e entendimento,
voltados para a Cidade do Salvador. A função do web site é servir como repositório
de conteúdos diversos relacionados
acionados a cidade, como economia, política, segurança,
artes, urbanismo e temas
mas importantes para o momento conjugados às principais
mídias sociais digitais,
igitais, estas como difusoras e de feedback que ajudam a enriquecer
o conteúdo postado ou construir novos para o repositório virtual.
Além de uma área restrita, que controla todos os conteúdos postados por um
módulo gerenciador de perfil [cada área com responsáveis, inclusão, edição e
exclusão], também possui
ossui suporte ao compartilhamento nas redes sociais através
atrav da
disponibilidade de recursos proporcionados pelas mídias sociais, acompanhando
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técnicas utilizadas por dispositivos móveis, como um dos focos das recomendações
aqui evidenciadas.
O uso do gerenciamento, através das metodologias que envolvem planejamento,
estratégia, mensuração e medição através das TICs é um caminho para a redução e
otimização de tempo e custos para o docente, o discente e a instituição de ensino.
Além de agilizar as atividades do dia a dia e colaborar com o processo de
aprendizagem, através de registros, leituras e economia de papel, reduz o peso e o
volume de seu material proporcionando maior conforto e mobilidade para
professores e estudantes. Tudo pode ser acessível através dos smartphones,
através de espaço virtual privado e ou drivers públicos.
Para a HackCities, a formação das TICs passa pelo desenvolvimento de formas
diferenciadas na busca de dados, a produção de informações, atentando para a
escolha de requisitos que atestem, através da supervisão do orientador, a qualidade
da fonte para, neste processo, proporcionar a construção de seu próprio
conhecimento e o das equipes. Faz parte do aprender a usar a tecnologia de forma
consciente e prática.
As TICs devem contribuir para a redução do analfabetismo digital e a exclusão
social, incentivando a liberdade consciente a participação, em especialmente para
os que ainda se comportam como professor tradicional, conservador, resistentes às
novas metodologias assistidas pela época atual. Devem ser incentivas pelas IES na
construção de uma cidade mais inteligente e munida da comunicação de processos
mais claros, transparentes, permitindo a humanização e a aproximação de cidadãos
quem busquem através das redes, pessoas de todas as idades e de todas as
classes sociais para que tenha como contribuir para soluções de problemas da
cidade.
É importante que nos eventos voltados para a Semana de Administração, os
debates que podem ser geridos através de mesas redondas possam proporcionar
debates que incluam na programação, aspectos dos temas voltados para os
impactos na Cidade do Salvador. A Internet of Things (IoT), que traduzindo para o
português significa Internet das Coisas, tema estranho e de grande importância para
o curso de Administração poderá ser bastante explorado, através de palestras,
debates, durante o semestre ou através do processo interdisciplinar.
A IoT são sistemas inteligentes alimentados através de Machine to Machine
(M2M), que traduzindo para o português resulta de Máquina para Máquina, podem
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proporcionar também a mensuração, controle e manutenção das cidades, permitindo
capturar dados importantes para que as IES possam armazenar processar e
disponibilizar para a comunidade acadêmica, informações transparentes, claras e de
fontes confiáveis, sem a interferência humana que até então são executadas através
do captação de dados diante de questões subjetivas do pesquisador.
São máquinas que, através de sensores e atuadores a todo tempo monitoram e
registram dados que são capturados por câmaras e microfones. Permitem
desenvolver atividades mais dinâmicas, criativas e interativas das quais podem se
adequar às linguagens das novas gerações, customizando processos voltados para
o ensino diante das necessidades das cidades, do mercado e às diﬁculdades dos
estudantes.
Paralelo a IoT, as Smart Cities [Cidades Inteligentes] pode não resolver o
problema do trânsito e da violência urbana, mas contribuirá para que medidas
contingenciais sejam tomadas com maior segurança e eficácia. Uma cidade
inteligente é aquela que proporciona a sua população melhores condições de
educação, saúde, segurança, preparando o cidadão para o mercado de trabalho.
Com todos os segmentos da economia atual utilizando a tecnologia, seja um
computador, notebook, smartphone e/ou tablet, da agricultura ao comércio,
passando pela indústria clássica, serviços públicos e/ou privados, todo esse
processo pode ser melhor planejado com a utilização das TICs.
Sensibilizar-se para a importância e a relevância da internet e das redes sociais,
compreendendo-se como cidadão do mundo, desenvolvendo uma nova postura de
participação social, com relações virtuais éticas e de respeito é o novo desafio da
Educação. De nada adianta somente dar computadores, tablets, treinar e capacitar
professores e orientadores se não inspirar as ideias difundidas pela Educação 3.0,
difundidas por Fava (2014) ao tentar contribuir para as estratégias dos gestores
escolares.
Como todo e bom Planejamento Estratégico em Tecnologia da Informação e
Comunicação (PETIC), ao partir para um diagnóstico é importante saber onde está e
onde se quer chegar, através da dimensão das metas que devem ter a participação
de estudantes, orientadores, gestores e a comunidade. Devem ser tratadas no
âmbito de projetos, com a definição de recursos necessários, data, prazos,
fortalecidos pelo PDCA.
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Para um bom uso das informações e planejamento, itens básicos como a oferta
de infraestrutura de acesso à rede, oferecidos pelas IES, no que tange aos Bring
Your Own Device (BYOD), quer traduzindo para o português significa Traga o Seu
Próprio Dispositivo, por exemplo, e as novas políticas e regras para o uso dos novos
espaços e das novas ferramentas tecnológicas, são fundamentais. Recursos como
acesso através da internet, o uso de smartphones, tablets, acesso Wi-Fi, livros
digitais já fazem parte da realidade de muitas instituições e que para a Educação
devem ser encaradas como prioritárias para o processo motivacional entre
orientadores e estudantes.
A HackCities acompanha,

avalia e sugere melhorias freqüentes diante dos

progressos realizados. Utilizando as recomendações do grupo, a comunidade
escolar sentirá, diante das TICs, a necessidade de diversas intervenções através da
construção de novos recursos para o planejamento. O objetivo é incentivar novas
técnicas de ensino e aprendizagem que possam passar por constantes
transformações. Para isso é muito importante que os professores se abram para as
tecnologias, incorporando a função de orientador no seu dia a dia. Pesquisar vídeos
para abrir um determinado assunto, participar de fóruns, trocar mensagens
instantâneas com especialistas, ler jornais e revistas digitais, utilizar o calendário em
seu smartphone ou tablet, fazer anotações digitalmente, postar e compartilhas
arquivos na web seriam os primeiros passos do professor com as ferramentas
tecnológicas.
Seguindo esses passos, novas demandas por ferramentas surgirão diante das
necessidades provocadas pelo processo de conquista do estudante e futuro
profissionais frente o seu direito à cidade. Para isso é fundamental que o processo
de co-autoria seja sempre incentivado por seu orientador, permitindo a abertura de
espaços com metodologias diferenciadas, tais como projetos com temáticas
interdisciplinares, trabalhos em equipes, apresentação de seminários individuais e
em grupo, construções colaborativas, leituras prévias com material disponível na
web, por parte dos alunos para discussão em aula, pesquisas em diferentes fontes,
escolhidas, separadas e analisadas pelos próprios estudantes.
Parcerias com empresas que permitam estudos de caso através da pesquisa de
campo, incentivando e tranqüilizando o estudante quanto a sua participação mais
efetiva no processo de ensino e de aprendizagem. Do outro lado, alguns dos
professores e estudantes, que ainda estão a margem da Tecnologia da Informação,
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devem aprender em conjunto como fazer um uso efetivo destas tecnologias
buscando, analisando e administrando as informações que estão disponíveis nos
meios digitais.
Devem estudar, compreendendo o que lêem e não simplesmente memorizar,
decorar; avaliando a importância do uso de ferramentas tecnológicas específicas da
mesma forma como as disciplinas de Sistemas de Informações Gerenciais, Sistemas
de Processos Gerenciais e Jogos Empresariais vem disponibilizando.
Pensar a cidade através da educação pode ser um excelente caminho para o
Direito à Cidade.
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6. CONCLUSÃO
Após um dia estressante de trabalho na iniciativa privada, orientar àqueles que
buscam o conhecimento tácito, muitas vezes passando a entender a parceria com o
explícito, na academia é de certa forma estimulante, motivador, desafiador e
altamente relaxante. As exigências influenciadas pelo capitalismo infelizmente não
deixa imperar o emocional quando a dedicação deste orientador seria essencial se a
viabilidade econômica, financeira e social fossem um marco não discriminatório
quando comparada a outras áreas, mas simplesmente reconhecida quanto a sua
belíssima importância. É a vida e os seus desafios!
A revolução industrial, apoiada na pressão exercida pela exigência do
escoamento do petróleo e do aço, abre portas para um dos grandes, se não o maior,
problemas das grandes metrópoles, a mobilidade urbana. Esta, com forte parceria
da segurança pública tem que ser um dos pilares ao visar o bem estar da sociedade,
principalmente sob o olhar do Direito à Cidade.
A pressão capitalista faz valer o ciclo econômico, onde a produção em
detrimento do consumo é motivado sem levar em consideração a questão da
distribuição de renda, até que de maneira uniforme, mas proporcionalmente ao
crescimento das cidades levando-se em consideração o conceito de cidadania.
A falta de discussão que leve a um sustentável planejamento urbano sempre foi
um ponto negativo para se fazer da metrópole um bom lugar para se viver. A saída
da zona rural para a urbana e esta sem também o planejar das Regiões
Metropolitanas (RMs) vem aumentando ainda mais a crise no setor de mobilidade e
segurança pública, atingindo em cheio, principalmente, o estudante do turno noturno
de Salvador.
Ainda que do aumento dos meios de transporte sem um planejar dos instantes
integradores – quando da necessidade de se trabalhar os modais que no caso de
Salvador deve contemplar o ônibus, bicicleta, metrô, VLT e a redução maciça dos
veículos particulares -, nada adianta se gastar cifras milionárias, vide o exemplo o
sistema de transporte paulistano em que os gargalos se dão não em dois momentos
mas praticamente em todo o dia, se planos estratégicos não forem incentivados
principalmente com o apoio das Instituições de Ensino Superior, muitas vezes
desconsideradas pelos poderes públicos e empresariais.
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Ainda não temos um Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano discutido,
principalmente dentro de um conceito HackCities e portanto distante de definições
de processos no que concerne ao conceito de Cidade Inteligente. É essencial que a
não espera por benesses prometidas por governos, que conforme é perceptível, a
curto prazo não resolverá os problemas de mobilidade e segurança da Cidade do
Salvador.
O problema da mobilidade urbana afrontada pelo excesso de veículos na Cidade
do Salvador e potencializada pelo déficit na segurança pública não evidencia
soluções de curto e médio prazos para o foco do problema na referida dissertação. A
escola, a cidade não podem esperar pela implantação, os ajustes e ações
governamentais em detrimento de uma década perdida. É preciso trabalhar com
planejamento e ações paralelas, acompanhando, ainda com baixa dependência dos
envolvidos no processo burocrático e para isso o comprometimento do orientador é
essencial dentro e fora das salas de aulas.
HackCities surge como uma ferramenta de investigação e tradução para uma
linguagem popular, estudantil de fácil percepção, não só através da divulgação do
que acontece na Cidade do Salvador, nesse primeiro momento, como da promoção
de levantamento de dados, do diagnóstico e das recomendações que surgem,
muitas vezes, dentro da sala de aula através dos trabalhos interdisciplinares. Daí
que as ferramentas baseadas nas Tecnologias da Informação e Comunicação são
de suma importância como apoiadores dos modelos gerenciais, adaptados do
modelo empresarial, principalmente da mensuração e análise de indicadores, para o
desenvolvimento da educação dentro e fora da sala de aula.
As TICs, nas IES, devem apoiar os orientadores quanto as questões relativas às
metodologias que prevêem o planejar dos conteúdos, através do BSC Educacional,
o acompanhamento dos resultados com o uso do PDCA e das ferramentas
baseadas na informática que servirão como fontes de consulta, motivadores para
pesquisa e repositórios diante de um processo de disseminação ao permitir a
participação maciça de intra e extra-muros institucionais.
Quanto à tecnologia maquínica, esta não irá resolver todos os problemas da
educação. O avanço da mesma, quando abordada sob a ótica da melhoria da
técnica em detrimento do senso comum, tecnologia se torna uma excelente
ferramenta de apoio, dentro e fora das salas de aula, da qual não substitui o
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professor. Esse deve encarar um processo de preparação, evitando o desperdício do
que parte dela pode proporcionar.

Ações Futuras

Para apoiar esta etapa está sendo construindo o fluxograma de processos que
irá proporcionar ao pesquisador, através de um módulo acoplado ao atual sistema
de gerenciamento de HackCities, acesso a dados gerados durante todo o semestre
letivo. A ideia é que toda a movimentação através do web site, mídias sociais e em
sala de aula alimentem uma base de dados que terá no sistema uma fonte para
tomada de decisões baseadas no modelo BSC.
A Instituição de Ensino Superior tem que preparar essa nova base, orquestrando
habilidades que a futura força de trabalho busca atualmente, estas muitas vezes
acessando grandes bases de dados facilmente disponibilizada através da web.
Remete muita vezes o encontro entre discente e docente imbricada no processo de
homem versus máquina, na atualidade e potencializada pela Internet das Coisas,
tradução de IoT, que tem na transação a comunicação, sem a interferência humana,
de máquina para máquina (M2M).
O surgimento do Big Data como desconcertante desnorteador de professores
desatualizados, desmotivando o estudante e levando-o a mostrar uma realidade que
é cada vez mais comprovada: o despreparo da maior parte dos docentes perante as
TICs é um dos principais objetos de insatisfação e perda de rendimento dos
estudantes das instituições de ensino no turno noturno.
Durante a pesquisa e os trabalhos desenvolvidos diante das análises de dados e
diagnósticos, desenvolvimento com as turmas e grupos participantes chega-se a
conclusão de que os horários de chegada e saída não devem sofrer alterações, ora
mediante a disponibilidade do estudante, principalmente daquele que labora, ora das
regras institucionais que são ofertadas pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC).
O conteúdo ofertado deve ser orientado de acordo com as ementas e
atualizadas pelos Projetos de Intervenções Didáticas (PIDs) que descrevem o
processo em sala, aula por aula, citando os assuntos, os objetivos a serem
alcançados e os recursos a serem utilizados durante cada processo. Com isso o PID
tem como objetivo nortear o orientador quanto ao informado aos grupos que pensam
a instituição de ensino relativa às demandas requeridas pelo mercado, ainda que
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forte interferência, decorrentes da tecnologia, seja inevitável e tenda a ser
reavaliadas.

Contando com o apoio das TICs

Estimular parcerias entre as IES, Estado e empresas com o objetivo de estimular
a pesquisa e inovação voltas para as cidades será um forte diferencial para as
cidades que querem ser inteligentes. Os recursos maquinicos baseados em TIC
disponibilizam uma série de oportunidades no que se refere ao conceder do
levantamento de dados mediante objetivo e escolha de fonte como diferencial
competitivo. Isso se dá pela crescente implantação das IoT ainda pagando caro pela
falta de estrutura que poderão ser proporcionadas por esta parceria.
A Internet das Coisas (IoT) é uma aposta para as cidades inteligentes quando da
coleta de dados para que se possa estudar e melhorar a qualidade de vida dos
cidadãos. As empresas de tecnologia com a oferta de equipamentos e capacitação
técnica, as escolas capacitando estudantes e professores, estes através do
equilíbrio entre a técnica e o social, e colaboradores com a intenção de melhor gerir
o negócio sustentável. As IoT, como o processo de coleta contínua de dados, devem
alimentar os banco de dados que devem ser utilizados, principalmente, pela área
acadêmica visando o tratamento das informações como diferencial para a área de
ensino e aprendizado.
Com a alta produção e captação dos dados, proporcionadas pelo crescimento da
infraestrutura de voz e dados, da velocidade de internet banda larga, vive o dilema
do uso do resultado das operações que envolvem principalmente os usuários: o uso
da informação como diferencial competitivo. O Big Data proporciona algo que na
ausência da tecnologia de ponta, esta dentro da questão maquínica, armazenam
dados que podem ser originados de diversas outras fontes que quando processadas
de maneira estratégica deve gerar informações de bastante relevância e estratégica
para diversas áreas como a medicina, a engenharia e principalmente a qualidade de
vida, visando a segurança, educação, alvos desta pesquisa.
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Perdendo dados

No âmbito gerencial, as áreas acadêmica e administrativa devem ter como
desafio a implantação de infraestruturas que proporcionem ao professor o emprego
das TICs como um processo de adaptação para uma nova postura que vise o seu
desenrolar como orientador. Continuará a ser irrelevante a utilização de recursos
tecnológicos dentro ou fora da sala de aula se o planejamento estratégico não eleger
como base a infraestrutura e, como complemento, a segurança da informação a
partir da TI.
Normalmente considerada como elemento de manutenção, as instituições
esquecem que investimentos não devem ser encarados como custos quando o
assunto é mensuração e controle. Estes devem seguir a mesma premissa do
caminho para redução do déficit educacional: desenvolver recursos através do
fortalecimento da infraestrutura básica nas instituições de ensino focado no
fortalecimento de pessoas, da aquisição de máquinas com processadores
modernos, equipamentos e de softwares inteligentes que devem surgir de um estudo
de demanda baseado no crescimento tecnológico baseado num retorno de 4 a 5
anos. Devem seguir as recomendações diagnosticadas de dados extraídos do Big
Data, processados sob a supervisão da academia, das empresas parceiras e
aplicados na sociedade através do poder público como parte do direito à cidade.
Ainda que proibidos os acesos a sites a exemplo do You Tube, com aplicação de
firewall, a conclusão deste trabalho junto a comunidade estudantil e de orientadores
considera um equívoco o limitar muitas vezes a abertura de uma aula apoiada num
debate, sobre um assunto de extrema importância que termina por potencializar e
muito a questão crítica não só do estudante como a do orientador, essas cerceadas
por políticas de segurança da informação equivocadas, não mensuradas.
A política de segurança não é fruto de um processo complexo, mas de fácil
resolução quando se investe numa estrutura de rede informática que contemple um
projeto de mensuração e controle de tráfego, com eficiente balanceamento de carga
e segmentação da rede lógica, permitindo que acadêmico e administrativo exerçam,
ainda que eficazmente, os seus devidos papéis com o apoio da rede proporcionada
pela internet. Repetindo: é uma questão de planejamento e investimentos, que terão
retorno garantido a médio e longo prazos, na base.
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Para concluir esta etapa de pesquisas, HackCities se desenvolve como modelo
estratégico, que sustenta o conceito de metodologia, como um dos caminhos para
que possam transformar, nesse primeiro momento, a Cidade do Salvador, como
cidade inteligente através da educação. A educação como base para a solução de
problemas voltados para os que foram citados neste trabalho de pesquisa, que
procurou buscar as insatisfações e caminhos que possam desenvolver o processo
de motivação como um forte apoiador da educação.
Os números, textos, gráficos e fotos evidenciam um olhar do pesquisador ao
executar pontos importantes, ao se colocar não só na emoção como na prática, ao
refazer, por exemplo, roteiros utilizando-se dos mesmos recursos da maioria dos
estudantes, com a intenção de relatar de forma bem clara o que estes enfrentam
como desafio de estudar à noite e trabalhar durante o dia.
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APÊNDICES
APÊNDICE A – MODELO DO QUESTIONÁRIO

Questionário Pesquisa Mestrado Educação x Mobilidade Urbana em
Salvador - Bairro Comércio
Objetivo:
O referido questionário servirá como subsídio para estratégias de planejamento que
priorizem a redução dos deslocamentos individuais dos discentes motorizados ou
não, entre a residência, trabalho e a Unijorge, unidade Comércio, para o curso de
administração e logística do turno noturno.

1 – Nome
2 – Idade
3 - Curso
4 - Qual o seu dispositivo eletrônico?
A – Smartphone
B – Celular Comum
C – Tablet
D – Celular e Tablet
E – SmartPhone e Tablet
F – PC
G – Outros__________________________
5 – Utiliza internet no Dispositivo móvel?
A – Qual operadora?
B – Quais aplicativos utiliza?
B1 – WhatsApp
B2 – Facebook
B3 – Google Talk
C – Faz Vídeo Conferência pelo dispositivo móvel?
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D – Utiliza o YouTube?
6 - Como se desloca do trabalho para a escola?
A – Bicicleta
B – Motocicleta própria
C- Ônibus
D – Veículo terceiros
E – Veículo próprio
F – Mototáxi
G – Taxi

7 – Trabalha [ ]SIM

[

] Não

A – Com os pais
B - Parentes
C – Terceiros
Bairro?___________________________Cidade:______________________

8 – Mora com:
A – Os pais
B – Parentes
C – Amigos
D – Quarto/sala
E - Sozinho
F – Cônjuge
G – Alojamento estudantil

Bairro?___________________________Cidade:__________________
9 – Renda familiar
A – Menos de 2 salários mínimos
B – De 2 a 6 salários mínimos
C – De 6 a 10 salários mínimos
D – De 10 a 20 salários mínimos
E – Mais de 20 salários mínimos
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10 – Quanto tempo leva:
A – De casa para o trabalho:
B – Do trabalho para a faculdade:
C – De casa para a faculdade:
D - Da faculdade para casa:

